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چکیده
هدف این مقاله ،مطالعه مقدار بهینه قدرت بازار بانکداری برای حداکثرسازی عملکرد آن
میباشد .برای این منظور با استفاده از آمارهای  170کشور طی سالهای  1995-2017به
صورت ترکیبی از مدل گشتاورهای تعمیمیافته سیستمی دومرحلهای (Two-Step
) System GMMبرای آزمون و تخمین رابطه بین متغیرها استفاده شده است .پس از
بررسی ایستایی متغیرها و روابط همانباشتگی مدلها ،میزان اثرگذاری هر کدام از متغیرها
بر شاخصهای عملکرد ،مدلها تخمین و مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج مطالعه نشان میدهد فرضیههای ساختار-رفتار-عملکرد ( (SCPو ساختارکارآ ()ES
تایید میشوند و فرضیه قدرت نسبی بازار ) )RMPرد میشود .یک رابطه  Uوارون بین
تمرکز و سودآوری بدست آمد که تا سطح آستانه  0/164برای شاخص لرنر ،با افزایش
تمرکز ،سودآوری افزایش و بعد از آن کاهش مییابد و رابطه بین تمرکز و کارایی U ،شکل
است که بعد از سطح آستانه  0/25برای شاخص لرنر ،کارایی افزایش مییابد .لحاظ کردن
کیفیت نهادی باعث میشود تا رابطه بین تمرکز و سودآوری به صورت  Uشود .لذا کیفیت
نهادی باعث تعدیل اثرات نامطلوب قدرت بازار بر سودآوری میشود .همچنین لحاظ کردن
کیفیت نهادی باعث میشود تا رابطه بین تمرکز و کارایی به صورت  Uوارون گردد .به این
معنی که در محیط با کیفیت نهادی پایین ،قدرت بازار باعث ناکارایی و فرضیه زندگی آرام
تایید میشود و در محیط نهادی با کیفیت باال ،قدرت بازار باعث کارایی بیشتر و فرضیه
زندگی آرام رد میشود.
واژههای کلیدی :ساختار بازار ،عملکرد بانکی ،کیفیت نهادی ،گشتاورهای تعمیمیافته
سیستمی ).(System GMM
طبقهبندی .C40 ،E02 ،L10 ،L22 :JEL
 1این مقاله مستخرج از رساله دکترای نویسنده اول در دانشگاه فردوسی مشهد است.
 نویسنده مسئول مکاتبات
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-1مقدمه
عملکرد اقتصادی کشورها به مقدار زیادی تحت تاثیر عملکرد صنعت بانکداری آنها قرار
دارد .این امر خصوصا در کشورهای در حال توسعه که در آنها صنعت بانکداری به عنوان
کانال اصلی در فرآیندهای انتقال سیاست پولی عمل میکند از اهمیت حیاتی برخوردار
است .از شاخصهای مهم عملکرد بانکها ،سودآوری و کارایی است و تا حدودی میتواند
ثبات مشاهده شده در برخی بازارهای بانکی را تبیین کند .بانکهایی که سودآوری
باالیی دارند قادر هستند به منظور تحمل زیانهای بالقوه و حفظ انعطافپذیری در برابر
شوکهای وارد شده ،ذخیره سرمایه خود را افزایش دهند .از طرفی ،کارایی در
فعالیتهای بانکی ،به دلیل توانایی بانکها در کاهش هزینهها و کاهش قیمت برای
مشتریان و ایجاد ثروت بیشتر برای سهامداران ،دارای اثرات مثبت بر اقتصاد کالن است.
عالوه بر ویژگیهای حاکم بر محیط داخلی بانک (مثل کفایت سرمایه ،ریسک اعتباری،
نقدینگی و  ،)...شرایط محیطی اقتصاد کالن (مثل تورم ،درآمد سرانه و  ،)...عوامل
نهادی و ساختار بازار نیز بر عملکرد بانکها تأثیر میگذارد .نظارت و کنترل میزان
رقابت و تمرکز در بازار بانکداری دارای اهمیت است .از طرفی باید توجه داشت که
کنترل مستقیم و مداخله بیش از حد دولت ممکن است منجر به ناکارآمدی و فساد در
این صنعت گردد ،لذا الزم است تا مقدار بهینه تمرکز بازار برای حداکثرسازی عملکرد
صنعت بانکداری تعیین گردد.
از نظر تئوری سازمان صنعتی ،رفتار و عملکرد یک بازار نمیتواند به تنهایی با استفاده از
ساختار بازار مطالعه شود ،لذا مطالعه کیفیت نهادی نیز الزم است (کالسنس و لیون،1
 .)2004افزایش کیفیت نهادی با ایجاد قوانین و مقررات مطلوب و از میان برداشتن
محدودیتها ،میتواند نقش مهمی در بسترسازی کارکرد مناسب بازار و عملکرد بانکها
داشته باشد .لذا موضوعی که در تحقیقات مربوط به بازار بانکداری بهطور محسوسی
غایب است بررسی ارتباط بین کیفیت نهادی و عملکرد بانکها است (صوفیان و حبیب
اهلل .)2010 ،2لذا یکی از اهداف اصلی این تحقیق مطالعه اثرات تعدیلی کیفیت نهادی بر
تاثیرگذاری ساختار بر عملکرد صنعت بانکداری است .از جمله شاخصهای کیفیت
)Claessens & Laeven (2004
)Sufian & Habibullah (2010
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نهادی ،آزادی اقتصادی 1است که شاخصی در رابطه با میزان محدودیتها و کنترلها در
بخش مالی محسوب میشود .این پژوهش با بیشتر پژوهشهای قبلی از جنبههایی
متفاوت است.
اول ،این پژوهش به ارزیابی تأثیر کیفیت نهادی بر روابط تمرکز -کارایی و تمرکز-
سودآوری پرداخته است (که موضوعی جدید در متون نوشتهشده در این رابطه محسوب
میشود) .بر اساس بررسی انجام شده تاکنون هیچ مطالعهای در داخل کشور درباره این
که آیا کیفیت نهادی موجب تعدیل اثرات نامطلوب تغییرات ساختار بازار بانکی بر
عملکرد صنعت بانکداری میشوند یا نه ،انجام نشده است .دوم ،بسیاری از مطالعاتی که
در مورد رابطه بین ساختار و عملکرد در صنعت بانکداری صورت گرفتهاند ،تنها بر روی
برخی کشورها متمرکز است ،حوزه تحقیقاتی این مطالعه همه کشورها را دربر میگیرد
که دارای تاثیر مالی جهانی هستند .سوم ،این پژوهش رابطه غیرخطی بین تمرکز و
عملکرد بانکها را مورد آزمون قرار میدهد (پیشرفتی جدید در متون نوشتهشده؛ به
دنبال مدل نظری مارتینز میرا و رپوللو )2010( 2که انعطافپذیری بیشتری نسبت به
مطالعات قبلی که یک رابطه خطی را در نظر میگرفتند فراهم میکند.
چهارم ،در ادبیات تجربی ،روابط  Uشکل معموال با در نظر گرفتن یک عبارت درجه دو
در یک مدل رگرسیون استاندارد آزمایش میشوند .اگر ضریب برآورد شده مرتبط با این
عبارت از نظر آماری معنیدار و نقطه تخمین زده شده در محدوده دادهها باشد،
نتیجهگیری میشود که یک رابطه  Uشکل وجود دارد .در این مطالعه ،ما یک گام فراتر
رفته و وجود یک رابطه  Uشکل بین تمرکز و ثبات بانکی را به طور رسمی با تست U
شکل توسعهیافته توسط لیند و مهلوم )2010( 3آزمایش میکنیم .این روش همچنین
به ما یک فاصله اطمینان برای نقطه بهینه میدهد .چنین فاصله اطمینان میتواند برای
سیاستگذاری بسیار مفید باشد ،زیرا به مقامات نظارتی اجازه میدهد تا با توجه به
وجود رابطه  Uشکل ،اثر ورود موسسات مالی جدید و یا ادغام را بر عملکرد ارزیابی
کنند.

1

Economic Freedom
)Martinez-Miera & Repullo (2010
3
)Lind & Mehlum (2010
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بر این اساس در ادامه مقاله ابتدا مبانی نظری ،پیشینه و روششناسی تحقیق آورده شده
است .پس از بررسی پایایی متغیرها و تایید همانباشتگی مدلها ،برای تعیین رابطه بین
متغیرها از مدل پانل گشتاورهای تعمیمیافته سیستمی ) (System GMMدومرحله ای
و برای اطمینان از استحکام نتایج ،از آزمونهای تشخیصی والد ،سارگان و
خودهمبستگی آرالنو و باند استفاده شده است و در ادامه نوع رابطه غیرخطی بین قدرت
بازار و عملکرد بانکی با در نظر گرفتن کیفیت نهادی با کمک آزمون ساسابوچی-لیند-
مهلوم ( 1)SLMمطالعه و نقطه آستانه قدرت بازار مشخص شده است.

 -2ادبیات موضوع
 -2-1رابطه ساختار ،کارائی و سودآوری
دو الگوی اصلی در تبیین رابطه بین ساختار و عملکرد بازار وجود دارند .الگوی قدرت
بازار )MPP( 2و ساختار-کارائی .)ESP( 3در الگوی  ،MPPمسیر علیت از ساختار بازار به
سوی رفتار و سپس عملکرد است .به بیان دیگر ،ساختار متمرکز به استفاده از قدرت
بازار کمک میکند و میتواند باعث افزایش سودآوری بانکها شود .در مدل ،MPPدو
رویکرد متفاوت به چشم میخورند :فرضیه ساختار ،رفتار ،عملکرد )SCP( 4و فرضیه
قدرت نسبی بازار.)RMP( 5
در فرضیه  ،SCPاین ایده وجود دارد که تمرکز در بازار بانکداری ،بستر شکلگیری
قدرت بالقوه بازار را برای بانکها فراهم میکند و این قدرت به آنها اجازه میدهد تا
قیمتهایی را تعیین کنند که خیلی مطلوب مصرفکنندگان نیستند (نرخ پائینتر سود
سپرده ،نرخ باالتر بهره وام) و در نتیجه ممکن است باعث سودآوری بانکها شوند .در
این فرضیه اعتقاد بر این است که جهت علیت از ساختار به رفتار و سپس به عملکرد
ختم میشود .طرفداران این فرضیه معتقدند رفتار بنگاهها و تصمیم آنها مبنی بر
همکاری ،ائتالف یا رقابت با یکدیگر متأثر از ساختار بازار است .به بیان دیگر ،با متمرکز

1

Sasabushi-Lind-Mehlum test
Market Power Paradigm
3
Efficient Structure Paradigm
4
Structure Conduct Performance
5
Relative Market Power
2
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بودن بازار (ساختار) امکان همکاری و بروز ائتالف (رفتار) بین بنگاهها و در نتیجه نرخ
سودآوری (عملکرد) افزایش مییابد (شاهچرا و همکاران.)1395 ،1
فرضیه قدرت نسبی بازار  RMPمبتنی بر این ایده است که تنها بانکهایی که دارای
سهم زیاد و محصوالت متمایز هستند قادر خواهند بود از قدرت بازار در قیمتگذاری
محصوالت خود و کسب سودهای فوقالعاده استفاده کنند .بنابراین ،در حالیکه فرضیه
 SCPسودهای کلی را به سبب تمرکزِ بیشتر پیشبینی میکند ،در فرضیه  ،RMPتنها
بانکهای بزرگ میتوانند قیمتها را تحتالشعاع قرار دهند و سود خود را بیشتر کنند
(ترگنا.)2009 ،2
در فرضیه ساختار-کارائی ( ،)ESPمسیر علیت از کارائی بانکهای کارا به سوی
سودآوری و سهم بازار آنهاست .در این فرضیه ،کارآمدترین بانکها سودآوری بیشتری
دارند ،سهم بیشتری را در بازار به دست میآورند و در نتیجه ،بازار متمرکزتر خواهد
شد (مادوس و دگوئوارا .)2007 ،3فرضیه «زندگی آرام )QLH( »4مبتنی بر رابطهای
منفی بین قدرت بازار و کارائی بانکها است .در این فرضیه ،این ایده مطرح است که هر
چه بانکی قدرت بازار بیشتری داشته باشد ،مدیران آن برای بهبود کارائی تالش کمتری
به خرج میدهند و باعث ایجاد رابطهای منفی بین قدرت بازار و کارائی میشود.
شائک و چیهاک )2008( 5این فرضیهها را در قالب فرضیههای «رقابت-کارائی» و
«رقابت -ناکارائی» طبقهبندی کردهاند .در فرضیه «رقابت-کارائی » ،افزایش رقابت به
افزایش کارائی بانکها منجر میشود .در قالب این سناریو ،تعداد و سهم بازار بانکهای
کارآ بیشتر میشود و این موضوع به ضرر بانکهایی است که کارائی کمتری دارند و
افزایش تمرکز بازار را نیز
در پی خواهد داشت .همچنین در بازارهای متمرکزتر بانکها با توجه به آزادی عمل
بیشتری که دارند ممکن است بیش از اندازه ریسک کنند تا به سود بیشتر برسند .در

1

)Shahchera & Jouzdani (2016
)Tregenna (2009
3
)Maudos & De Guevara (2007
4
)Quiet Life Hypothesis (QLH
5
)Schaeck & Čihák (2008
2
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این بازارها عدمتقارن اطالعاتی بیشتر است؛ این امر خود تخصیص منابع را تحت تاثیر
قرار میدهد و لذا کارایی بانک را کاهش میدهد (اوده و همیشاف.)2009 ،1
فرضیه های
قابل آزمون
ساختار-رفتار-
عملکرد ((SCP
قدرت نسبی
بازار ((RMP
کارایی نسبی
((RES
کارایی مقیاس
((SES

زندگی آرام
((QL

پارادایم ها
(الگو ها)

تئوری

قدرت بازار
((MPP
ساختارکارآ
()ESP

ارتباط ساختار
و عملکرد

عدم ارتباط

نمودار ( :)1فرضیه ها و الگوهای تئوری ارتباط بین ساختار و عملکرد
منبع :الیس)1398( 2

در فرضیه «رقابت-ناکارائی» ،این ایده مطرح است که رقابت منجر به کاهش کارائی
بانکها میشود .طبق نظر شائک و چیهاک ( ،)2008رقابت بیشتر ،احتماالً روابط
بیثباتتر و کوتاهتری را بین مشتریان و بانکها ایجاد میکند ،زیرا در محیطهای
رقابتیتر مشتریان معموال به بانکهای دیگر روی میآورند .این وضعیت مشکالت
نامتقارنی اطالعات 3را که به منابع اضافی برای غربالگری وامگیرندگان و نظارت بر آنها
نیاز دارد وخیمتر میکند .همچنین بانکها ،از آنجا که روابطشان با وامگیرندگان
ممکن است دوام کمتری داشته باشد ،احتماالً در جهت ایجاد این رابطه در بازارهای
رقابتی تالش کمتری به خرج میدهند و این موضوع به کم شدن قابلیت استفاده مجدد 4

1

)Uhde & Heimeshoff (2009
Ellis
3
Information Asymmetry
4
Reusability
2
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و ارزش اطالعات منجر میشود .در نتیجه ،بانکها برای حفظ مشتریان قدیمی و جلب
مشتریان جدید به خاطر سرمایهگذاری در زمینه فناوری و بازاریابی متحمل هزینههای
سنگینتری میشوند.
آلعارف و همکاران )2019( 1در مطالعهای تاثیر ساختار بازار بر سودآوری صنعت
بانکداری اسالمی در اندونزی را بررسی کردهاند .نتیجه نشان میدهد که ساختار بازار
(سهم بازار و نسبت تمرکز چهار بنگاه برتر) بر سودآوری صنعت بانکداری اسالمی
اندونزی تاثیر نمیگذارد .همچنین عملکرد صنعت بانکداری اسالمی در اندونزی توسط
فرضیه  SCPو فرضیه ساختار کارآمد پشتیبانی نمیشود و کارایی بر عملکرد صنعت
بانکداری اسالمی در اندونزی تاثیر منفی داشته است.
خان و همکاران )2018( 2در مطالعهای رابطه بین ساختار و عملکرد بانکی را برای
بانکهای تجاری در آسیای جنوبشرقی در طی سالهای  1999تا  2014با استفاده از
مدل پویای  GMMسیستمی دومرحلهای بررسی کردهاند .نتایج نشان میدهد که سود
باالتر در صنایع بانکی متمرکز تا حدی ناشی از عملکرد ضد رقابتی بانکها است.
خان و همکاران )2019( 3در مطالعهای پارادایمهای  RMP ،SCPو  ESرا برای صنعت
بانکداری پاکستان با استفاده از دادههای پانل متوازن در بازه زمانی  1996تا  ،2015از
 24بانک تجاری با استفاده از مدل اثرات ثابت بررسی نمودند .یافتهها نشان میدهد که:
الف) ارتباط ضعیفی بین شاخصهای ساختار بازار و عملکرد بانکها وجود دارد.
ب) هیچ مدرک تجربی برای حمایت از الگوی  SCPیا  RMPوجود ندارد و ج) الگوی
 ESبیشتر در مورد پاکستان صادق است .بنابراین ،تمرکز سیاستگذاران باید بهبود
کارایی بخش بانکی در پاکستان باشد و تمرکز بر بهبود شاخصهای ساختار بازار ،مانند
نسبتهای تمرکز ،برای تشویق رقابت در بخش بانکی ممکن است مثمرثمر نباشد.
گونزالس و همکاران )2019( 4در مطالعهای چهار تئوری مرتبط در مورد روابط ساختار
بازار ،سودآوری و کارایی را با استفاده از تجزیه و تحلیل مرز تصادفی و دادههای پانل
پویا برای  201بانک در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ) (MENAطی دوره
1

)Al Arif et al. (2019
)Khan et al. (2018
3
)Khan et al. (2019
4
)González et al. (2019
2
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 2015-2012بررسی کردهاند .نتایج نشان میدهد که فرضیههای ساختار-رفتار-عملکرد
و ساختار کارآمد ،در کشورهای  MENAرد میشوند .نتایج از فرضیه قدرت نسبی بازار
پشتیبانی میکند که حاکی از آن است که بانکهایی که سهم بیشتری از بازار دارند با
تعیین قیمتهای باالتر ،سود بیشتری کسب میکنند.
فان و همکاران ،)2019( 1در مطالعهای روابط بین رقابت ،کارایی و ثبات در سیستمهای
بانکی چهار کشور آسیای شرقی (چین ،هنگ کنگ ،مالزی و ویتنام) را طی سالهای
 2014-2004بررسی نمودهاند .نتایج ازدیدگاه سنتی رقابت-شکنندگی پشتیبانی می-
کند و نشان میدهد که افزایش رقابت ممکن است منجر به کاهش ثبات شود .به همین
ترتیب ریسک اعتباری ،اندازه بانک و تمرکز بازار بر ثبات بانک اثر مثبت دارد .در مقابل،
بانکهایی که ریسک نقدینگی و تنوع درآمد بیشتری دارنداز ثبات کمتری برخوردار
هستند .فضای اقتصاد کالن (که براساس تورم و رشد تولید ناخالص داخلی اندازهگیری
شده است) نیز بر ثبات بانک تأثیر میگذارد.
نیال و همکاران )2020( 2در تحقیقی با استفاده از دادههای پانل که بر روی نمونهای از
 15بانک تجاری بزرگ اندونزی طی دوره  2009تا  2018انجام شده است ،تأثیر ساختار
بازار بر عملکرد بانکی را بررسی کردهاند .نتیجه تجزیه و تحلیل آنها نشان میدهد که
بین تمرکز بازار و سودآوری رابطه منفی و بین سهم بازار و سودآوری رابطه مثبت وجود
دارد .این بدان معنی است که صنعت بانکداری اندونزی به شدت فرضیه ساختار-رفتار-
عملکرد را رد و فرضیه کارایی را پشتیبانی میکند.
چان و همکاران )2015( 3نقش واسطهای کیفیت نهادی در تأثیر تمرکز بازار بر کارایی
بانکها در کشورهای (آ.سه.آن) را با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته ()GMM
مطالعه نمودهاند .نتایج نشان میدهد تمرکز بیشتر باعث کاهش میزان کارایی میشود.
همچنین ،حتی زمانی که صنعت بانکداری بسیار متمرکز است ،کیفیت نهادی بیشتر،
نقش واسطهای مهمی در بهبود سطح کارایی بانکداری ایفا میکند.

1

)Phan et al. (2019
)Naylah et al. (2020
3
)Chan et al. (2015
2
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امیری )1397( 1در پژوهشی به اندازهگیری کارایی  15بانک منتخب ایران به تفکیک
بانکهای خصوصی ،دولتی و دولتی خصوصی شده طی دوره زمانی  1385-1394با روش
تحلیل پوششی دادهها میپردازد .بر اساس نتایج پژوهش ،نااطمینانی نوسانات تغییر نرخ
ارز و تورم ،تأثیر منفی بر کارایی بانکهای ایران دارند .همچنین نرخ تورم و تغییرات نرخ
ارز نیز با کارایی بانکهای ایران رابطه منفی و معناداری دارد.
حاجیان و بصیرت پور )1396( 2اثر عوامل ساختاری همچون تمرکز ،موانع ورود ،تفاوت
کاال و صرفههای مقیاس بر عملکرد صنعت بانکداری ایران را بررسی نمودهاند .طبق این
مطالعه صرفههای مقیاس ،تمایز کاال و موانع ورود اثر مثبت بر سودآوری نظام بانکی ایران
داشته و بر خالف انتظار نظری ،تمرکز بازار تاثیر منفی بر سودآوری دارد.
دائی کریمزاده و همکاران )1396( 3در مطالعهای تاثیر مهمترین متغیرهای داخلی
خاص بانکی و متغیرهای کلیدی شرایط اقتصاد کالن و نیز شاخصهای آزادی اقتصادی
مرتبط با بخش مالی اقتصاد بر عملکرد بانکها در ایران طی دوره زمانی 1384-1391
را با استفاده از روش اقتصادسنجی دادههای تابلویی مورد بررسی قرار داده اند .نتایج
حاکی از آن است که شاخصهای آزادی اقتصادی کل و آزادی از مداخله دولت اثر منفی
و شاخصهای نرخ تورم ،نرخ رشد اقتصادی ،سرمایه بانکها ،آزادی کسبوکار ،آزادی
پولی و آزادی از فساد اثر مثبت بر عملکرد بانکها در ایران دارند.
مهربانپور و همکاران )1396( 4در مطالعهای به بررسی عوامل تاثیرگذار بر سودآوری
بانکها پرداخته اند .نمونه پژوهش شامل  15بانک برای دوره  10ساله از  1384تا
 1393می باشد .نتایج نشان میدهد ساختار داراییها ،تنوع درآمدی ،رشد اقتصادی و
تورم با سودآوری بانکها رابطه مثبت داشته و سرمایه ،ساختار مالی ،اندازه ،رقابت بانکی
و نرخ بهره با سودآوری رابطه منفی دارد .در نهایت هیچ ارتباطی بین کیفیت داراییها و
کارایی و عوامل سودآوری بانکها مشاهده نشد.

1

)Amiri (2018
)Hajian & Basiratpour ( 2017
3
)Daei Karimadeh et al. (2017
4
)Mehrebanour (2017
2
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نوری بروجردی و همکاران ،)1389(1در تحقیقی تاثیر تمرکز و سایر عوامل را بر
سودآوری بانک های دولتی بررسی کردند .نتایج نشان داد که رابطه معکوس و معناداری
بین تمرکز و سودآوری بانکها وجود دارد.

 -4روششناسی
این مطالعه از نوع تحقیقات کاربردی بوده و به لحاظ روش تحقیق از نوع تحلیلی-
توصیفی میباشد .جامعه هدف این مطالعه  170کشور میباشد که دارای آمارهای مورد
نیاز شاخصهای مدنظر در تحقیق هستند .آمارهای مورد نیاز ،از دادههای بانک جهانی،
صندوق بینالمللی پول ،موسسه اعتبارسنجی هریتیج و  ...طی دوره  1995تا 2017
استخراج شده است.
برای بررسی اثرات ساختار بازار بر عملکرد بانکها از مدل اقتصاد سنجی پانل دیتای پویا
به روش گشتاورهای تعمیمیافته سیستمی دومرحلهای ( 2)SYS/ GMMاستفاده شده
است .وقتی با اطالعات مالی سروکار داریم و متغیر عملکرد بانک با رفتار بانک در
گذشته و فاکتورهای داخلی بانک همبستگی دارد ،این امر میتواند منجر به بروز مسئله
درونزایی 3شود (برگر و مستر )1997 ،4و تخمینهای  OLSمنجر به تخمینهای اریب
و ناصحیح میشوند (گرین .)2000 ،5لذا با در نظر گرفتن یک متغیر وابسته با وقفه،
چنین رفتارهایی تصحیح میشوند تا برآوردکنندههای سازگار و کارا به دست آید.
تخمین  GMMمیتواند متغیرهای مستقل از زمان موجود در دادههای پانل که تعداد
مشاهدات ( )Nزیاد و دورههای زمانی ( )Tکم میباشد را اصالح کند (چان و همکاران،6
 .)2015یکی از مشکالت اصلی در ارزیابی عوامل تعیینکننده در عملکرد بانک ،احتمال درونزا
بودن ماهیت برخی از عوامل است .به عالوه ،نگرانیهایی در رابطه با ناهمگنی وجود دارد چرا که
برخی از مشخصات بانکها که بر سودآوری تاثیرگذار هستند مشاهده نمیشوند و اندازهگیری یا
شناسایی آنها در مدل دشوار است .در صورتی که تاثیر این مشخصات لحاظ نشود ،ممکن است

1

)Nouri Boroujerdi et al. (2010
two-step system of generalized method of moments
3
Endogeneity Problem
4
)Berger & Mester (1997
5
)Greene (2000
6
)Chan et.al. (2015
2
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میان برخی از ضرایب متغیرهای توضیحی و همچنین عبارت خطا همبستگی وجود داشته باشد
که این ضرایب را منحرف میکنند (تروجیلو و پونس.)2013 ، 1
برای رفع این مسائل ،آرالنو و باند  )1991(2از روش گشتاورهای تعمیمیافته ( )GMMاستفاده
میکنند ،که بیشتر با نام  GMMتقاضلی شناخته میشود .در  GMMتفاضلی ،از متغیرهای
برونزای با وقفه به عنوان ابزاری برای متغیر وابسته با وقفه با تفاضل اولیه استفاده میشود .با این
حال ،آرالنو و بوور )1995( 3و بلوندل و باند )1998( 4نشان دادهاند که این متغیرهای باوقفه
ممکن است اطالعات چندانی درباره تفاضلهای اولیه فراهم نکنند .در این راستا ،بلوندل و باند
( ،)1998اثر آرالنو و بوور ( )1995را تعمیم دادند و برآوردگر سیستمی را ابداع کردند که از
شرایط گشتاوری بیشتری برای سطوح و تفاضلهای اولیه استفاده میکند .برآورگر سیستمی
 GMMاحتمال بروز خطای یکطرفه در نمونههای متناهی و همچنین عدمدقت تقریبی ناشی از
برآوردگر تفاضلی را کاهش میدهد (بلوندل و باند .)1998 ،برآوردگرهای خطا و  GMMدارای
حالتهای یکمرحلهای و دومرحلهای هستند GMM .سیستمی دومرحلهای از مانده بدست آمده
از برآوردهای تکمرحلهای استفاده میکند و از لحاظ تقریبی کارآمدتر از روش تکمرحلهای
است .به همین خاطر ،از برآوردگر GMMسیستمی دومرحلهای استفاده میشود.
با این حال ،سازگاری برآوردگر سیستمی  GMMبه دو فرض کلیدی وابسته است :اینکه عبارت
خطا دارای خودهمبستگی نباشد و ابزارهای به کار رفته معتبر باشند .وجود خودهمبستگی مرتبه
اول در مانده تفاضلی به معنای ناسازگاری برآوردها نیست ،اما وجود خودهمبستگی مرتبه دوم
نشان میدهد که برآوردها ناسازگار هستند .فرضیه عدمخودهمبستگی در عبارت خطا مورد
آزمون قرار میگیرد و نتایج بدست آمده به همراه نتایج اصلی گزارش میشود .همچنین از آزمون
شناسایی دقیق محدودیتهای سارگان برای بررسی صحت ابزارها و از آزمون برونزایی والد5
برای تایید احتمال وجود درونزایی استفاده میشود (کوکورسه و پلسچیا .)2010 ،6نرمافزار
مورد استفاده جهت برآورد ضرایب و انجام آزمونهای تشخیصی  Stata16و Evievs10
میباشد.
1

)Trujillo & Ponce (2013
)Arellano & Bond (1991
3
)Arellano & Bover (1995
4
)Blundell & Bond (1998
5
Wald test of exogeneity
6
)Coccorese & Pellecchia (2010
2
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 -5الگوهای اقتﺼادسنﺠی
 -5-1مدلسازی تاثیر قدرت بازار و کیفیت نهادی بر سودآوری بانک
برای تعیین اثر قدرت بازار و کیفیت نهادی بر سودآوری ،از مدلی پویا استفاده میگردد.
همانطورکه برگر و همکاران )2000( 1اشاره میکنند به دلیل وجود موانع رقابت در
بازار ،عدمشفافیت اطالعاتی و حساسیت به شوکهای کالن اقتصادی و به دلیل
وجودهمبستگی سریالی بین این عوامل (که موجب میشود در دورههای متوالی شاهد
آنها باشیم) ،سود بانکی در طول زمان پایدار میماند .از اینرو مدلی پویا ارائه میشود که
متغیر وابسته با یک دوره تأخیر را نیز به عنوان یک متغیر توضیحی در نظر میگیرد.
با الهام از مطالعه ویورتا ،)2014( 2هوک و همکاران )2018( 3و الیس ،)2019 ( 4مدل
مورد استفاده به شرح ذیل است.
∗ perfit = β0 + β1 𝑃erfit−1 + β2 lernerit + β3 Freedomit + β4 lernerit
n
Freedomit + 𝛽5 𝑙𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑖𝑡2 ∗ 𝐹𝑟𝑒𝑒𝑑𝑜𝑚𝑖𝑡 + ∑8n=1 ωn X it
+ εit
()1

عبارت خطای 𝑡𝑖𝜀 دارای سه مولفه است  εit = 𝑥i + γt + 𝑒itکه عبارتند از :اثرات غیرقابل
مشاهده خاص هر کشور ( ،)𝑥iاثرات زمانی مشاهده نشده ( )γtو خطای تصادفی (  .)𝑒itاندیس-
های  iو  tنشاندهنده صنعت بانکداری کشور  iدرسال  tاست.
این یک مدل رگرسیونی با جز خطای دوطرفه است که در آن ) xi ~IIN(0, σ2υو مستقل از
)  𝑒it ~𝐼𝐼𝑁(0, 𝜎𝜇2است Perfit .شاخص سودآوری بانک است .از شاخص بازده داراییها
) 5(ROAبرای سودآوری بانک استفاده شده است و نشان میدهد بازده حاصل از منابع
سرمایهگذاری شده به چه میزان بوده است و مدیریت تا چه حد توانسته از منابع
محدود به شکل بهینه استفاده کند .این شاخص از تقسیم سود خالص پس از کسر
مالیات به مجموع داراییها محاسبه میشود.
متغیر 𝑡𝑖𝑟𝑒𝑛𝑟𝑒𝑙 شاخص قدرت بازار و معرف ساختار بازار بانکداری کشور  iدرسال t؛ شاخص
لرنر اختالف نسبی میان قیمت با هزینه نهایی است و هر چقدر مقدار آن بیشتر باشد

1

)Berger et al. (2000
)Viverita (2014
3
)Hook et al. (2018
4
)Ellis (2019
5
Return on Assets
2
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قدرت قیمتگذاری بیشتر و شرایط رقابتی بازار کمتر است و به صورت زیر تعریف می-
شود:
𝑡𝑖𝐿𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑖𝑡 = (𝑃𝑇𝐴,𝑖𝑡 − 𝑀𝐶𝑇𝐴,𝑖𝑡 )⁄𝑃𝑇𝐴,
()2
که در آن  PTA,itنشاندهنده قیمت کل داراییها( 1نسبت درآمد کل 2به داراییهای
کل) و  MCTA,itهزینه نهایی است.
 -5-2مدلسازی تاثیر قدرت بازار و کیفیت نهادی بر کارایی بانک
نسبت هزینه به درآمد (نسبت هزینههای عملیاتی غیربهرهای به درآمد عملیاتی) ،یکی
از معیارهای مهم در ارزیابی کارایی بانکها است .این شاخص تحت تأثیر عوامل
مختلفی نظیر متغیرهای کالن اقتصادی و مالی ،عوامل خاص صنعت و بانک و محیط
نهادی حاکم بر صنعت بانکداری میباشد .با الهام از مطالعات خان و همکاران (،)2019
سارپونگ و همکاران ،)2017( 3چان و همکاران )2015( 4و گونزالس و همکاران 5
( )2019مدل مورد نظر این مطالعه به شرح ذیل میباشد :
𝐶𝐼𝑇𝑖𝑡 = 𝛼𝐶𝐼𝑇𝑖𝑡−1 + 𝛽1 𝑙𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐹𝑟𝑒𝑒𝑑𝑜𝑚𝑖𝑡 + 𝛽4 𝑙𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑖𝑡 ∗ 𝐹𝑟𝑒𝑒𝑑𝑜𝑚𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝜀 𝛽5 𝑙𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑖𝑡2 ∗ 𝐹𝑟𝑒𝑒𝑑𝑜𝑚𝑖𝑡 + ∑5𝑛=1 𝜔𝑛 𝑋𝑖𝑡𝑛 +
()3

همراستا با تحقیقات پیشین ،تعدادی از متغیرها به عنوان متغیر کنترلی بکار گرفته می-
شوند که بر رابطه میان تمرکز و کارایی تاثیر میگذارند.
جدول ( :)1متغیرهای مورد بررسی در تحقیق
توصیف

متغیرها

نماد

اندازه بانک

size

تنوع

Diversification

تورم

inflation

توسعه اقتصادی

edevelopment

لگاریتم طبیعی سرانه تولید ناخالص داخلی

توسعه مالی

Asset to GDP

دارائیهای صنعت بانکداری به تولید ناخالص داخلی

سپرده صنعت بانکداری به تولید ناخالص داخلی

6

نسبت درآمد غیربهرهای به درآمد کل
7

شاخص قیمت مصرف کننده )(2010=100

1

Total assets
Total revenues
3
)Sarpong-Kumankoma et al. (2017
4
)Chan et al. (2015
5
)González et al. (2019
6
)Bank deposits to GDP (%
7
Consumer price index
2
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credit to private
sector
Credit to deposit

توسعه مالی
1

توسعه مالی
ثبات مالی

2

جمله تعاملی

Lerner*Freedom

ریسک اعتباری

نسبت تسیهالت اعطایی به سپردههای غیردولتی
مجموع بازده دارائیها و نسبت سرمایه (نسبت
حقوق صاحبان سهام به کل دارایی) تقسیم بر
انحراف استاندارد ساده بازده دارائیها

Z-score

4

نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به GDP

جمله تعاملی 3بین قدرت بازار و آزادی اقتصادی
نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیالت

risk

سهم از بازار

Market share

سودآوری (نسبت
بازده دارایی ها)

ROA5

نسبت سود خالص پس از کسر مالیات به مجموع
داراییها

Lerner

اختالف نسبی میان قیمت با هزینه نهایی

قدرت بازار

6

سهم از بازار دارائیهای پنج بانک برتر

7

کارایی

efficiency

کفایت سرمایه
کیفیت نهادی

8

9

نسبت درآمد عملیاتی به هزینههای عملیاتی غیر
بهرهای
سرمایه پایه به کل دارائیهای موزون به ریسک

car
freedom

10

شاخص آزادی اقتصادی موسسه هریتیج

11

منبع :یافتههای تحقیق

 -5-3تعیین مقدار بهینه قدرت بازار برای حداکثر سازی عملکرد
اقتصاد مملو از روابط غیرخطی است .از نمونههای مشهور روابط غیرخطی میتوان به
«منحنی الفر» (ارتباط نظری بین نرخ مالیات و درآمد مالیات دولت)« ،منحنی
کوزنتس» (یک منحنی Uوارون میان درآمد و نابرابری ،کوزنتس ،12)1995 ،و «منحنی

1

Financial development
Financial stability
3
Interaction Term
4
Credit risk
5
Return on Assets ROA
6
market power
7
)income to cost ratio (%
8
)Bank regulatory capital to risk-weighted assets (%
9
Institutional quality
10
Economic Freedom
11
Heritage Institute
12
)Kuznets (1955
2
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زیستمحیطی کوزنتس» (منحنی  Uوارون میان درآمد و آلودگی ،سلدن و سونگ،
1994؛ گراسمن و کروگر 1)1995 ،و  ...اشاره کرد.
برای پیدا کردن مقدار آستانه قدرت بازار و نقطه حداکثر عملکرد ،با الهام از کارهای
تئوری روپللو ( )2010و لیند و مهلوم ( )2010و کارهای تجربی هوک و همکاران
( )2018و کاستآس و همکاران  ،)2019( 2آزمون ( 3)SLMانجام و فواصل اطمینان از
روش فیلر 4بررسی میشود .برای تخمین حالت  Uشکل در رگرسیون ،در رویکرد
استاندارد از یک عبارت درجه دوم یا عبارت وارون در مدل خطی استفاده میشود.
فرمولبندی کلی به شکل زیر است:
𝑛 … 𝑦𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑥𝑖 + 𝛾𝑓(𝑥𝑖 ) + 𝜉 ′ 𝑧𝑖 + 𝜀𝑖 , 𝑖 = 1
()5
در اینجا x ،متغیر توصیفی اصلی (مثالً شاخص لرنر) است ،درحالیکه  yمتغیری است
که باید توصیف شود (مثالً عملکرد) ε ،عبارت خطا و  zبردار متغیرهای کنترلی است.
شکل منحنی برای فرمول ( )5به پارامترهای  γو  βبستگی دارد و میتواند  Uشکل
باشد .فرض میکنیم  fطوری انتخاب شده است که این رابطه حداکثر دارای یک نقطه
آستانه باشد .در این حالت ،این رابطه  Uشکل U ،وارون (گوژ شکل) ،5یا یکنواخت
است .در ادامه بر روی آزمون  Uشکل 6تمرکز میکنیم.
با در نظر گرفتن فرمول ( )5و این فرض که فقط یک نقطه آستانه وجود دارد ،شرط
مورد نیاز برای  Uشکل بودن این است که شیب منحنی در آغاز یک فاصله قابل قبول از
مقادیر  xبه صورت ]  [𝑥𝑙 , 𝑥ℎمنفی و در پایان فاصله ،مثبت باشد .انتخاب معمول برای
این فاصله در بسیاری از زمینهها طیف دادههای مشاهده شده ])𝑥( [min(𝑥) , max
میباشد .برای اینکه مطمئن شویم حداکثر یک نقطه آستانه در ]  [𝑥𝑙 , 𝑥ℎوجود دارد،
همانطور که در باال فرض کردیم f ′ ،باید در این فاصله یکنواخت باشد .سپس شکل U
توسط شرایط زیر بیان میشود:
) 𝑥( ′
) 𝑥( ′
𝛽 + 𝛾𝑓 𝑙 < 0 < 𝛽 + 𝛾𝑓 ℎ
()6
1

)Selden & Song (1994); Grossman & Krueger (1995
)Cuestas et al. (2019
3
Sasabushi-Lind-Mehlum test
4
Fieller
5
Hump-shaped
با تغییر عالمت  yمیتوان آزمونی برای  Uوارون تعیین کرد.
2

6
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اگر یکی از این نابربریها نقض شود ،آنگاه منحنی Uشکل نخواهد بود ،بلکه شکلU

وارون یا یکنواخت خواهد بود .برای اینکه بررسی کنیم آیا دادهها از شرایط ()6
پشتیبانی میکنند یا نه ،باید بررسی کنیم که آیا فرضیه صفر مرکب زیر:
𝐻0 : 𝛽 + 𝛾𝑓 ′ (𝑥𝑙 ) ≥ 0 𝑎𝑛𝑑/𝑜𝑟 𝛽 + 𝛾𝑓 ′ (𝑥ℎ ) ≤ 0
()7
میتواند به نفع فرضیه مرکب مقابل که در ادامه آمده است رد شود.
 𝛽 + 𝛾𝑓 ′ (𝑥ℎ ) > 0و 𝐻1 : 𝛽 + 𝛾𝑓 ′ (𝑥𝑙 ) > 0
()8
و به دلیل خطی بودن مدل ( )5بر حسب 𝛽 و 𝛾  ،آزمون ( )7در برابر ( )8صرفا آزمونی
برای محدودیتهای خطی بر روی 𝛽 و 𝛾 است .مشکل این است که آزمون شامل
مجموعهای از محدودیتهای نابرابری است .لذا مجموعه )𝛾  (𝛽,که  𝐻1را تایید میکند
ناحیهای در 𝑅 2است که بین دو خط  𝛽 + 𝛾𝑓 ′ (𝑥ℎ ) = 0و  𝛽 + 𝛾𝑓 ′ (𝑥ℎ ) = 0قرار
دارد.
 -5-3-1آزمون U

فرض میکنیم )  𝜀𝑖 ~𝑁𝐼𝐷(0, 𝜎 2است ،آزمون  𝐻0در عبارت ( )7براساس نسبت
درستنمایی به شکل زیر است :رد  𝐻0در سطح اطمینان 𝛼 فقط در صورتی که 𝐿 𝐻0یا
𝐻 𝐻0یا هر دو را بتوان در سطح اطمینان 𝛼 رد کرد .که در آن 𝐿 𝐻0یا 𝐻 𝐻0فرضیههای
صفر در دو آزمون استاندارد یکطرفه هستند.
< ) 𝑙𝑥( 𝐻0𝐿 = 𝛽 + 𝛾𝑓 ′ (𝑥𝑙 ) ≥ 0 𝑣𝑠 𝐻1𝐿 : 𝛽 + 𝛾𝑓 ′
()9
𝐻0𝐿 = 𝛽 + 𝛾𝑓 ′ (𝑥ℎ ) ≤ 0 𝑣𝑠 𝐻1𝐻 : 𝛽 + 𝛾𝑓 ′ (𝑥ℎ ) > 0

ناحیه رد به صورت زیر است:
𝛼𝑡< −

()10

}
𝛼𝑡 >

) 𝑙𝑥( 𝛽+𝛾𝑓′
′
√𝑠11 +2𝑓 (𝑥𝑙 )𝑠12 +𝑓′ (𝑥𝑙 )2 𝑠22
) 𝛽+𝛾𝑓′ (𝑥ℎ

√𝑠11 +2𝑓′ (𝑥ℎ )𝑠12 +𝑓′ (𝑥ℎ )2 𝑠22

(𝛽, 𝛾):
{ = 𝛼𝑅
𝑑𝑛𝑎

که در آن  𝑠22،𝑠11و  𝑠12واریانس تخمینی 𝛽 و 𝛾 و کوواریانس بین آنها 𝑡𝛼 ،احتمال
دنباله ای سطح 𝛼 از توزیع  tبا درجات آزادی مناسب است 𝑅𝛼 .نیز یک مخروط محدب
در فضای پارامتر است .دو مشخصه رایج مدل ( )5شکل درجه دو و شکل وارون است که
به ترتیب در ادامه آمدهاند:
2
′
𝑖𝜀 𝑦𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑥𝑖 + 𝛾𝑥𝑖 + 𝜉 𝑧𝑖 +
()11
𝑖𝜀 𝑦𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑥𝑖 + 𝛾𝑥𝑖−1 + 𝜉 ′ 𝑧𝑖 +
()12

17
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در حالت اول ،وجود  Uنشاندهنده  𝛽 + 2𝛾𝑥𝑙 < 0و 𝛽 + 2𝛾𝑥ℎ > 0است .شکل U

در عبارت دوم نشانگر  𝛽 − 𝛾𝑥𝑙−2 < 0و  𝛽 − 𝛾𝑥ℎ−2 > 0است .در هر دو حالت ،آزمون
بهراحتی به صورت دو آزمون  tمعمولی انجام میشود .ناحیه رد شدن 𝛼𝑅 را میتوان
طوری تعریف کرد که به صورت ) 𝑙𝑥(  𝑓 ′و )  𝑓 ′ (𝑥ℎبیان شود .حل ) 𝑙𝑥(  𝑓 ′و ) 𝑓 ′ (𝑥ℎ
در 𝛼𝑅 و قرار دادن نتایج در)̂𝛾  (𝛽̂ ,دو معیار زیر را برای رد کردن به دست میدهد:
()13
()14

𝛽2 −
𝛾2 −𝑠 𝑠 )𝑡 2 +
2
𝛾̂
̂2
̂̂
̂ −𝑡𝛼 √(𝑠12
𝛼𝑡 𝑠12
𝛾 𝛽 22 11 𝛼 ̂ 𝑠11 +𝛽 𝑠22 −2𝑠12

) ̂ 2 −𝑠22 𝑇𝛼2
𝛾(
𝛽2 −
𝛾2 −𝑠 𝑠 )𝑡 2 +
2
𝛾̂
̂2
̂̂
̂ +𝑡𝛼 √(𝑠12
𝛼𝑡 𝑠12
𝛾 𝛽 22 11 𝛼 ̂ 𝑠11 +𝛽 𝑠22 −2𝑠12
)2
𝛼𝑡 ̂ 2 −𝑠22
𝛾(

≡ 𝑙̂𝜃 < ) 𝑙𝑥( 𝑓 ′

≡ 𝑓 ′ (𝑥ℎ ) > 𝜃̂ℎ

𝑙̂𝜃و  𝜃̂ℎریشههای همان معادله درجه دو هستند .این روش برای فرموله کردن معیار،
موازی با کار فیلر ( )1943است .از کار فیلر مشخص است که چگونه میتوان یک فاصله
اطمینان دقیق برای نسبت دو تخمین به طور معمول توزیع شده ایجاد کرد .نقطه کرانی
تقریبی برای معادله ( )5عبارت است از = − 𝛽̂⁄𝛾̂𝑓 ′ (𝑥̂ 𝑚𝑖𝑛 ) :به پیروی از فیلر
( ،)1943یک فاصله اطمینان )𝛼 (1 − 2برای ̂𝛾 − 𝛽̂⁄توسط ⌋  ⌊𝜃̂𝑙 , 𝜃̂ℎکه در معادله
( )13و ( )14تعریف شدهاند ،بدست میآید .بنابراین فاصله اطمینان (1 −
)𝛼2برای 𝑛𝑖𝑚 ̂𝑥 برابر با ]  [𝑥̃𝑙 , 𝑥̃ℎکه ) 𝑖̃𝑥(  =𝜃̂𝑖 𝑓 ′میباشد .برای اجرای آزمون ( )7در
برابر ( )8در سطح معناداری 𝛼 باید ببینیم آیا فاصله اطمینان )𝛼 (1 − 2برای 𝑛𝑖𝑚 ̂𝑥
داخل محدوده دادهها قرار دارد یا خیر .[𝑥̃𝑙 , 𝑥̃ℎ ] ⊂ [𝑥𝑙 , 𝑥ℎ ] ،استراتژی آزمون را
میتوان به راحتی در بسیاری از برآوردهای پیچیدهتر به کار برد .اول اینکه ،میتوان آن
را بهراحتی به ساختار کلیتری مانند 𝑖𝜀  𝑦𝑖 = 𝛼 + ∑𝐻𝑗=1 𝛽𝑗 𝑓𝑗 (𝑥) + 𝑧𝑖′ 𝛾 +تعمیم داد،
که در آن 𝑗𝑓 مجموعهای از توابع مشخص است .آزمون مناسب برای وجود یک رابطه U
شکل وارون بین  xو  yبه شکل زیر است:
≥ ) 𝐻0 : Σ𝛽𝑗 𝑓𝑗′ (𝑥𝑙 ) ≤ 0 𝑎𝑛𝑑/𝑜𝑟 Σ𝛽𝑗 𝑓𝑗′ (𝑥ℎ
()15
در مقابل
𝐻1 : Σ𝛽𝑗 𝑓𝑗′ (𝑥𝑙 ) > 0 𝑎𝑛𝑑 Σ𝛽𝑗 𝑓𝑗′ (𝑥ℎ ) < 0
()16
این آزمون برای مطالعه روابط  Uشکل در دسته کامل مدلهای خطی تعمیمیافته قابل
اعمال است که بیشتر مدلهای متغیر وابسته محدود را دربر میگیرد .از آنجاییکه
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پارامترهای برآورد شده دارای توزیع مجانبی نرمال توأم است ،بنابراین توزیع آزمون به
طور مجانبی است که در باال توضیح داده شده است.

 -6آزمون ریشه واحد و همانباشتگی پانل 1و برآورد مدلها
نتایج حاصل از تخمینهای ریشه واحد در جدول ( )2آمده است.
جدول ( :)2آزمون ریشه واحد متغیرهای مدل (در سطح)
ADF-Fisher

Im, Pesaran
and Shin

Levin, Lin
and Chu

احتمال

آماره

احتمال

آماره

احتمال

آماره

احتمال

آماره

0/00

352

0/00

317

0/03

-2

0/00

-6

car

0/00

1060

0/00

1,034

0/00

-21

0/00

-26

diversification

0/00

1554

0/00

2,441

0/00

-21

0/00

-32

edevelopment

0/00

855

0/00

806

0/00

-15

0/00

-14

0/00

637

0/00

980

0/00

-6

0/00

-8

0/00

416

0/01

400

0/25

-1

0/03

-2

efficiency
credit to private
sector
freedom

0/00

4445

0/00

4,908

0/00

-48

0/00

-93

inflation

0/00

542

0/00

531

0/00

-11

0/00

-19

lerner

0/00

495

0/00

479

0/00

-10

0/00

-18

Lerner*freedom

0/00

574

0/00

546

0/00

-26

0/00

-164

0/00

504.8

0/00

481

0/00

-23

0/00

-167

0/00

467

0/00

353

0/00

-6

0/00

-16

Lerner^2
Lerner^2*freedo
m
risk

0/00

1111

0/00

1,086

0/00

-20

0/00

-21

roa

0/00

783

0/00

1,026

0/00

-6

0/00

-13

size

0/00

359

0/00

356

0/00

-2

0/00

-5

0/00

408

0/05

366

0/58

/21
0

0/00

-3

Market share
Credit to deposit

0/00

1074

0/00

1071

0/00

19

0/00

-15

Asset to GDP

PP-fisher

آزمونها
متغیرها

منبع  :یافتههای تحقیق

panel cointegration test

1
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مطابق جدول ( )2نتایج آزمونهای مختلف نشاندهنده عدم وجود ریشه واحد در سطح
اطمینان  99درصد برای مقادیر متغیرها در سطح میباشند .نتایج آزمون همانباشتگی
کائو با استفاده از آماره  ADFدر جدول زیر نشان داده شده است.
جدول ( :)3نتایج حاصل از آزمون همانباشتگی کائو
نتیجه آزمون

مدل کارایی

مدل
سودآوری

فرضیه صفر مبنی بر عدم هم-
انباشتگی در هر دو مدل رد می-
شود.

3/34

-9/30

0/000

0/000

آمارهADF
t-Statistic
احتمال پذیرش فرضیه
صفر

منبع  :یافتههای تحقیق

با توجه به نتایج حاصل از آزمون همانباشتگی ،رابطه بلند مدت بین متغیرهای الگو
وجود دارد و مشکل رگرسیون کاذب در مدلهای تخمینی وجود ندارد .لذا ابتدا مدل
سودآوری و در ادامه مدل کارایی را تخمین و تحلیل میکنیم.
جدول ( :)4تخمین مدل سودآوری با استفاده از روش آرالنو-باور /بوندل-باند دو
مرحلهای
فاصله اطمینان %95

احتمال

آماره
آزمونz

ضریب

متغیرهای مستقل

6/95

5/76

0/000

21/13

6/358

عرض از مبداء

0/031

0/022

0/000

12/15

0/0267

)Roa (-1

0/088

0/079

0/000

39/43

0/08

car

0/014

0/009

0/000

8/76

0/01

diversification

0/00006

-0/00008

0/000

-13/34

-0/00004

edevelopment

0/29

0/19

0/000

10/28

0.24

efficiency

-0/014

-0/021

0/000

-10/52

-0.02

credit to private

0/002

-0/0002

0/45

1/56

0/0009

inflation

-0/11

-0/13

0/000

-75/65

-0/12

risk

-0/014

-0/025

0/000

-7

-0/02

size

-0/01

-0/02

0/000

-10/57

-0/017

Market share

7/03

0/045

0/017

2/23

3/30

lerner

-0/029

-0/043

0/000

-9/73

-0/04

freedom

تعیین مقدار بهینه قدرت بازار برای حداکثرسازی عملکرد صنعت بانکداری
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0/038

-0.076

0/57

-0/66

-0/019

Lerner*freedom

-6/59

-16/21

0/000

-4/65

-11/4

Lerner^2

0/31

0/12

0/000

4/63

0/22

Lerner^2*freedom

منبع  :یافتههای تحقیق

در جدول ( )5نیز نتایج آزمونهای تشخیصی مدل آورده شده است .براساس نتیجه
آزمون والد ،اعتبار ضرایب برآوردی متغیرها تأیید میشود .نتیجه آزمون سارگان نیز
حاکی از سازگاری تخمینزننده  GMMاست؛ بنابراین نتایج ضرایب برآورد شده از نظر
آماری تأیید شده و قابل تفسیر میباشند .با توجه به نتایج آزمون خودهمبستگی آرالنو
و باند در جدول ( )5همبستگی بین جمالت اخالل از مرتبه اول بوده و از مرتبه دوم و
باالتر نمیباشد .بنابراین وقفه بهینه مرتبه جمالت اخالل برابر با یک بوده و روش
 GMMروش مناسبی برای برآورد مدل تجربی تحقیق و حذف اثرات ثابت میباشد.
جدول ( :)5نتایج آزمون های تشخیﺼی والد ،سارگان و خودهمبستگی آرالنو و باند
آزمون آماری

مقدار

سطح احتمال

آماره کای  2آزمون والد

000,941

0/000

آماره کای  2آزمون سارگان

96/81

1/000

خودهمبستگی مرتبه اول )AR(1

-1/76

0/078

خودهمبستگی مرتبه دوم )AR(2

1/09

0/274

منبع  :یافتههای تحقیق

با توجه به نتایج جدول ( )4که قدرت بازار و کارایی دارای اثر مثبت بر سودآوری
هستند ،به این نتیجه میرسیم که فرضیههای ساختار-رفتار-عملکرد ( (SCPو
ساختارکارآ ( )ESتایید میشوند ،اما با توجه به اثر منفی اندازه بانک بر سودآوری،
فرضیه قدرت نسبی بازار ) )RMPبرای کشورهای مورد مطالعه رد میشود .نتایج همسو
با مطالعات حاجیان و بصیرتپور ( ،)1396دهنوی و همکاران ( ،)1390رضایی و سعدی
( ،)1390بارا و روژیرو ،)2020( 1ویورتا ( )2014و الیس ( )2019میباشد.
در سطح پایینتر قدرت بازار ،قدرت بازار باعث افزایش سودآوری میشود ،هرچه قدرت
بازار بیشتر شود ،این اثر با شتاب بیشتری کاهش مییابد و اثر نهایی قدرت بازار بر
سودآوری در نقطه ماکزیمم (سطح آستانه) صفر میشود .پس از آن ،اثر نهایی منفی
)Cristian Barra & Nazzareno Ruggiero (2020

1
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میشود و در نتیجه وجود رابطه  Uوارون میان قدرت بازار و سودآوری تأیید میشود.
برای پیدا کردن نقطه آستانه شاخص قدرت بازار ،آزمون ( )SLMو برای فاصله اطمینان
از روش فیلر استفاده شده و نتیجه آن در جدول ( )6آمده است.
جدول ( :)6آزمون ( )SLMبرای تعیین مقدار بهینه قدرت بازار
 :H0یکنواخت یا  Uشکل بودن رابطه

 :H1شکل  Uوارون بودن رابطه

کران باال

کران پایین

1/53

-1/61

دامنه شاخص لرنر

-31/15

40/46

شیب منحنی در دو دامنه

-5/21

4/26

مقدار  tشیب هر دامنه

0/000

0/000

سطح احتمال

آزمون ( )SLMبرای وجود شکل  Uوارون :
نقطه آستانه 0/164 :

مقدار 0/000 :p

فاصله اطمینان  %95برای نقطه آستانه با روش فیلر

مقدار 4/26 :t
[0/170

]0/157

منبع  :یافتههای تحقیق

با توجه به جدول فوق دامنه شاخص لرنر از  -1/16تا  9/5متغیر بوده و شیب منحنی در
کران پایین  5/12و در کران باال  -4/48میباشد که نشان دهنده منحنی  Uوارون است.
مقدار  tبرای شیب هر دو دامنه معنیدار است .نقطه اکسترمم (آستانه) برای شاخص
لرنر که سودآوری حداکثر مقدار خود را دارد ،برابر با  0/164میباشد و آزمون ()SLM
برای وجود شکل  Uوارون با مقدار  tبرابر با  4/26تایید میشود و فاصله اطمینان %95
برای نقطه آستانه شاخص لرنر [ ]0/157 0/170با روش فیلر بدست میآید .
با الهام از مطالعه ویورتا ( ،)2014هوک و همکاران ( )2018و الیس ( ،)2019در مورد
رابطه غیرخطی بین قدرت بازار و عملکرد بانک و اثر کیفیت نهادی بر این رابطه
غیرخطی ،شاخصهای توان دوم قدرت بازار ،شاخص تعاملی قدرت بازار و کیفیت
نهادی و شاخص تعاملی توان دوم قدرت بازار و کیفیت نهادی در مدل لحاظ گریدهاند تا
نوع رابطه غیرخطی بین قدرت بازار و سودآوری با توجه به کیفیت نهادی بررسی شود.
مطابق نتایج جدول ( ،)6بدون لحاظ کردن شاخص کیفیت نهادی ،رابطه بین قدرت
بازار و سودآوری به صورت  Uوارون میباشد اما مطابق جدول ( )7لحاظ کیفیت نهادی
باعث تغییر نوع رابطه بین قدرت بازار و سودآوری به صورت  Uمیشود که در مراحل
اولیه با افزایش قدرت بازار ،سودآوری کاهش مییابد و پس از رسیدن به حداقل مقدار

تعیین مقدار بهینه قدرت بازار برای حداکثرسازی عملکرد صنعت بانکداری
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خود در نقطه  0/045برای متغیر تعاملی کیفیت نهادی و قدرت بازار ،مجددا با افزایش
قدرت بازار سودآوری افزایش مییابد.
جدول ( :)7آزمون ( )SLMبرای تعیین مقدار بهینه متغیر تعاملی کیفیت نهادی و
قدرت بازار
 :H0یکنواخت یا  Uشکل بودن رابطه

 :H1شکل  Uوارون بودن رابطه

کران باال

کران پایین

78/39

-95/23

دامنه شاخص لرنر

33/97

-41/32

شیب منحنی در دو دامنه

4/64

-4/62

مقدار tشیب هر دامنه

0/000

0/000

سطح احتمال

آزمون ( )SLMبرای وجود شکل  Uوارون :
نقطه آستانه 0/045 :

مقدار 4/62 :t

مقدار 0/000 :P

[0/47

فاصله اطمینان  %95برای نقطه آستانه با روش فیلر

]-0/38

منبع  :یافتههای تحقیق

لذا نتایج نشاندهنده رابطه  Uشکل بین قدرت بازار و سودآوری با لحاظ کردن کیفیت
نهادی است و به این معنا است که افزایش کیفیت نهادی باعث تعدیل اثرات نامطلوب
قدرت بازار میشود و با جلوگیری از تبانی بین بانکها باعث کاهش سودآوری میشود.
در ادامه عملکرد کارایی صنعت بانکداری را بررسی میکنیم و نتایج تخمین مدل کارایی
با استفاده از روش  GMMسیستمی دومرحله ای به صورت جدول ( )8میباشد.
جدول ( :)8نتایج تخمین مدل کارایی با استفاده از روش آرالنو-باور /بوندل-باند دو-
مرحلهای
فاصله اطمینان %95

سطح احتمال

آماره
آزمونz
8/74

ضریب

متغیرهای مستقل

0/9

عرض از مبداء

0/43

)Efficiency (-1
car

1/1

0/7

0/000

0/44

0/42

0/000

64/73

-0/003

-0/006

0/000

-4/82

-0/005

-0/0004

-0/002

0/000

-2/9

-0/001

diversification

6e-9

6e-6

0/000

10/8

0/0001

edevelopment

-0/007

-0/014

0/000

-6/6

-0/01

freedom

-0/00004

-0/0004

0/02

-2/34

-0/0002

inflation
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0/28

-1/27

0/21

-1/26

-0/5

lerner

2/05

-0/036

0/06

1/89

1/01

Lerner^2

0/04

0/01

0/000

3/51

0/02

Lerner*freedom

-0/003

-0/04

0/03

-2/24

-0/02

Lerner^2*freedom

0/003

0/001

0/000

4/7

0/002

Z score

0/002

0/0009

0/000

5/84

0/001

0/005

0/002

0/000

7/07

0/004

size
Market share

0/001

0/0002

0/000

2/92

0/0006

Credit to deposit

0/002

0/0007

0/000

4/25

0/001

Asset to GDP

منبع  :یافتههای تحقیق

نتایج آزمونهای والد ،سارگان و خود همبستگی مرتبه اول و دوم آرالنو و باند مطابق
انتظار بوده و در جدول ( )9گزارش شده است.
جدول ( :)9نتایج آزمونهای تشخیﺼی والد ،سارگان و خودهمبستگی آرالنو و باند
آزمون آماری

مقدار

سطح احتمال

آماره کای  2آزمون والد

1,000,000

0/000

آماره کای  2آزمون سارگان

92/30

1/000

خودهمبستگی مرتبه اول)AR(1

-3/201

0/0014

خودهمبستگی مرتبه دوم)AR(2

0/0156

0/9876

منبع  :یافتههای تحقیق

طبق نتایج جدول ( )8قدرت بازار بدون در نظر گرفتن کیفیت نهادی دارای اثر منفی بر
کارائی بوده که تاییدکننده فرضیه زندگی آرام هیکس 1میباشد .نتایج سازگار با مطالعه
خدادادکاشی و حاجیان ( ،)1389آسونگو و اودیامبو )2018( 2و اوردگبه )2020( 3می-
باشد .اما با در نظر گرفتن کیفیت نهادی ،رابطه متغیر تعاملی قدرت بازار و آزادی
اقتصادی ،با کارایی مثبت میشود و فرضیه زندگی آرام رد میشود .بنابراین در محیط با
کیفیت نهادی پایین قدرت بازار باعث ناکارایی و در محیط با کیفیت نهادی باال ،قدرت
بازار باعث کارایی بیشتر میشود.

1

Hicks, Quiet Life Hypothesis
)Asongu & Odhiambo (2019
3
Oredegbe
2
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جدول ( :)10آزمون ( )SLMبرای تعیین مقدار بهینه قدرت بازار
 :H0یکنواخت یا  Uشکل بودن رابطه

 :H1شکل  Uوارون بودن رابطه

کران باال

کران پایین

1/53

-1/61

دامنه شاخص لرنر

2/59

-3/75

شیب منحنی در دو دامنه

1/89

-1/85

مقدار  tشیب هر دامنه

0/029

0/032

سطح احتمال

آزمون کلی ( )SLMبرای وجود شکل  Uوارون :
نقطه آستانه 0/25 :

مقدار 1/85 :t

مقدار 0/032 :p

فاصله اطمینان  %95برای نقطه آستانه با روش فیلر

[0/26

]0/24

منبع  :یافتههای تحقیق

با توجه به جدول فوق ،شیب منحنی در کران پایین  -3/75و در کران باال  2/59می-
باشد که نشان دهنده منحنی  Uشکل است .مقدار  tبرای شیب هر دو دامنه معنیدار
است .نقطه اکسترمم (آستانه) برای شاخص لرنر که کارایی حداقل مقدار خود را دارد،
برابر با  0/25میباشد و آزمون ( )SLMبرای وجود شکل  Uبا مقدار  tبرابر با  1/85تایید
میشود و فاصله اطمینان  %95برای نقطه آستانه شاخص لرنر [ ]0/24 0/26با روش
فیلر بدست میآید .با لحاظ کردن کیفیت نهادی ،رابطه بین قدرت بازار و کارایی به
صورت  Uوارون میشود که نقطه بهینه قدرت بازار برای حداکثرسازی کارایی از طریق
آزمون ( )SLMبه شرح ذیل بدست میآید.
جدول ( :)11آزمون ( )SLMبرای تعیین مقدار بهینه متغیر تعاملی کیفیت نهادی و
قدرت بازار
 :H1شکل  Uوارون بودن رابطه

 :H0یکنواخت یا  Uشکل بودن رابطه
کران پایین
کران باال
دامنه شاخص لرنر
-95/23
78/39
شیب منحنی در دو دامنه
3/83
-3/10
مقدار  tشیب هر دامنه
2/25
-2/23
سطح احتمال
0/01
0/01
آزمون ( )SLMبرای وجود شکل  Uوارون:
مقدار 2/23 :t
مقدار 0/01 :p
نقطه آستانه 0/58 :
]0/15
[1/00
فاصله اطمینان  %95برای نقطه آستانه با روش فیلر
منبع  :یافتههای تحقیق
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با توجه به جدول ( ،)11دامنه شاخص تعاملی قدرت بازار و کیفیت نهادی از  -95/23تا
 78/39متغیر بوده و شیب منحنی در کران پایین  3/83و در کران باال  -3/10میباشد
که نشان دهنده منحنی  Uوارون است .مقدار  tبرای شیب هر دو دامنه معنیدار است.
نقطه اکسترمم (آستانه) برای شاخص تعاملی که کارایی حداکثر مقدار خود را دارد ،برابر
با  0/58میباشد و آزمون ( )SLMبرای وجود شکل  Uوارون با مقدار  tبرابر با 2/23
تایید میشود و فاصله اطمینان  %95برای نقطه آستانه شاخص تعاملی []0/15 1/00
با روش فیلر بدست میآید .بنابراین وجود کیفیت نهادی باعث تغییر شکل رابطه قدرت
بازار و کارایی شده و قدرت بازار با وجود کیفیت نهادی تا نقطه آستانهای خود باعث
افزایش کارایی شده است.

-7نتیﺠهگیری و پیشنهادات
برای بررسی رابطه بین ساختار و سودآوری صنعت بانکداری مدلهای مورد نظر توسط
 GMMسیستمی دومرحلهای تخمین زده شد .نتایج مطالعه نشان میدهد که قدرت
بازار و کارایی دارای اثر مثبت بر سودآوری هستند ،به این نتیجه میرسیم که فرضیه-
های ساختار-رفتار-عملکرد ( (SCPو ساختارکارآ ( )ESتایید میشوند ،اما با توجه به اثر
منفی دو شاخص سهم از بازار و اندازه بانک بر سودآوری ،فرضیه قدرت نسبی بازار
) )RMPبرای کشورهای مورد مطالعه رد میشود .علت اثر منفی اندازه و سهم از بازار بر
سودآوری میتواند به این دلیل باشد که بانکها به جای تاکید بر سودآوری ،با اعطای
تسهیالت ارزان قیمت و سپردهپذیری گران قیمت ،بر افزایش سهم از بازار تاکید داشته-
اند .در این مطالعه با الهام از تئوری مارتینز -میرا و رپوللو ( )2010و بهرهگیری از
آزمون رابطه  Uشکل که لیند و مهلوم ( )2010طراحی کردهاند ،وجود رابطه  Uشکل
میان تمرکز و عملکرد بانکی بررسی شد .نتایج مطالعه ،یک رابطه  Uشکل وارون
بسیار پایدار و از نظر آماری معنیدار بین تمرکز و سودآوری نشان میدهد .زمانی که
مقدار شاخص لرنر در نقطه آستانه  0/164میباشد ،سودآوری بانک در نقطه ماکزیمم
خود قرار دارد و بعد از آن به دالیلی از قبیل عدمصرفههای ناشی از مقیاس باعث کاهش
سودآوری صنعت بانکداری میشود.
با توجه به حد آستانه  0/164برای شاخص لرنر که مقدار کمی است ،نشان میدهد که
بازار در شرایط رقابتی ،عملکرد بیشتری دارد و در صورت افزایش تمرکز بازار از این حد
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آستانه ،از عملکرد صنعت بانکداری کاسته میشود .این نتیجه نشان میدهد زمانی که
رقابت شدید است ،سیاستگذاران مسئول نظارت و تنظیم مقررات صنعت بانکداری
باید تاکید بیشتری بر ادغام داشته باشند ،در حالی که در بازارهای بانکی متمرکز،
حداقل از ادغام بزرگترین بانکها جلوگیری کنند .همچنین با استفاده از روش فیلر،
فاصله اطمینان [ ]0/157 0/170برای نقطه بهینه بدست آمده است .این فاصله
اطمینان به لحاظ سیاستگذاری میتواند بسیار مفید باشد زیرا این امکان را به
سیاستگذاران مسئول نظارت و تنظیم مقررات صنعت بانکداری میدهد که اثر ورود
مؤسسات مالی جدید یا ادغام چند مؤسسه با یکدیگر را بر عملکرد صنعت بانکداری
بررسی کنند .وجود کیفیت نهادی باعث تغییر شکل رابطه قدرت بازار و سودآوری می-
شود و آن را به صورت  Uشکل مینماید و از نقطه آستانه متغیر تعاملی قدرت بازار و
کیفیت نهادی یعنی  ،0/045باعث افزایش سودآوری میشود.
رابطه قدرت بازار و کارایی ،بدون در نظر گرفتن کیفیت نهادی ،غیرخطی و به صورت U
میباشد و تا نقطه آستانه  0/25برای شاخص لرنر ،افزایش قدرت بازار موجب کاهش
کارایی میشود ،اما با لحاظ کردن کیفیت نهادی ،رابطه بین قدرت بازار و کارایی به
صورت  Uوارون میشود .به این معنی که در محیط با کیفیت نهادی باال ،قدرت بازار
باعث افزایش کارایی می شود و در نقطه آستانه  0/58برای شاخص تعاملی قدرت بازار و
کیفیت نهادی ،کارایی به حداکثر مقدار خود میرسد .لذا کیفیت نهادی باعث تعدیل
اثرات نامناسب قدرت بازار بر کارایی میشود .همچنین یافتههای این مطالعه ،یک
چارچوب نظری در زمینه رابطه غیرخطی بین ساختار و عملکرد را ارائه مینماید و درک
فعلی ما را در مورد رابطه بین ساختار و عملکرد که قبالا تصور میشد خطی است،
گسترش داده است و بسته به سطح کیفیت نهادی هر دو دیدگاه تمرکز-کارائی و
تمرکز -ناکارائی میتوانند وجود داشته باشند.
دیدگاه سیاستگزاران اغلب این است که افزایش قدرت بازار بانکی موجب کاهش کارایی
میشود ،اما نتایج این مطالعه نشان داد که قدرت بازار بدون حضور کیفیت نهادی دارای
اثر منفی بر کارائی بوده که تاییدکننده فرضیه زندگی آرام هیکس میباشد .اما با حضور
کیفیت نهادی ،رابطه متغیر تعاملی قدرت بازار و کیفیت نهادی با کارایی مثبت میشود
و فرضیه زندگی آرام رد میشود .بنابراین در محیط با کیفیت نهادی پایین ،قدرت بازار
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باعث ناکارایی و در محیط با کیفیت نهادی باال ،قدرت بازار باعث کارایی بیشتر میشود.
لذا پیشنهاد میگردد برای استفاده از مزایای صرفههای ناشی از مقیاس و افزایش
کارایی ،در راستای بهبود شاخصهای کیفیت نهادی برنامهریزی گردد.
ثبات دارای اثر مثبت بر کارایی میباشد که سازگار با نتایج مطالعه الیور و همکاران
( )2011و ذالبگی دارستانی ( )1393میباشد .نظام بانکی با ثبات ،با ایجاد محیط
مناسبی برای جذب سپردهها ،با واسطهگری مالی کارا و تخصیص بهینهتر منابع ،باعث
افزایش کارایی میشود .تورم دارای اثر منفی بر کارایی میباشد که سازگار با مطالعه
دهقانی و همکاران ( ،)1395نعمتی و همکاران ( ،)1395امیری ( ،)1397عیسیزاده و
همکاران ( )1389و امیری ( )1396میباشد .با افزایش تورم ،نرخ موثر سپردهها کاهش
مییابد برای جلوگیری از خروج سپردهها بانکها مجبور به افزایش نرخ سود سپردههای
خود هستند که باعث کاهش کارایی میشود .با افزایش تورم ،از یک طرف قدرت خرید
کاهش یافته و تقاضای پول مردم افزایش مییابد ،از طرف دیگر ،نرخ بهره واقعی کاهش
یافته یا منفی میشود و سپردهگذاران به فکر خروج سپرده خود از بانکها خواهند شد.
بنابراین با افزایش نرخ تورم ،ثبات و پایداری مالی بانکها کاهش مییابد .لذا پیشنهاد
میگردد برای ایجاد ثبات و افزایش کارایی ،تورم کنترل گردد.
توسعه اقتصادی و توسعه مالی (نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به  GDPاثر
منفی بر سودآوری دارد .چرا که با توسعه اقتصادی و مالی ممکن است ظرفیت کمی
برای انجام فعالیت تجاری جدید در نتیجه افزایش رقابت وجود داشته باشد و با نتیجه
مطالعه طیبی و همکاران ( )1391و سارپونگ و همکاران ( )2018سازگار میباشد.
توسعه اقتصادی و توسعه مالی (نسبت دارایی سیستم بانکی به تولید ناخالص واقعی و
تسهیالت به سپرده) دارای اثر مثبت بر کارایی میباشند.
آزادی اقتصادی دارای اثر منفی بر کارایی و سودآوری میباشد و با مطالعه دائی کریم-
زاده و سلیمانی ( )1396سازگار است .میتوان این دلیل را عنوان کرد که آزادی
اقتصادی با ایجاد قوانین و مقررات مطلوب و از میان برداشتن محدودیتها و تسهیل
محیط رقابتی ،میتواند نقش مهمی در بسترسازی کارکرد مناسب نهادها و بازارها داشته
باشد و زمینههای انحصار ،رانت و سودآوری بانکها را کاهش دهد.
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کفایت سرمایه دارای اثر منفی بر کارایی میباشد .سرمایه خیلی زیاد منجر به وضع
هزینههای غیرضروری بر بانکها و مشتریان آنها میشود .همچنین هر چقدر نسبت
کفایت سرمایه باالتر باشد به معنای ریسکگریزی بانک بوده و با پرداخت وام کمتر و
کم ریسکتر ،باعث کاهش کارایی عملیاتی شده است که با نتیجه مطالعه کورتارئاس و
همکاران ( )2012و حامدی و عاده )2012( 1سازگاری دارد .
اندازه بانک اثر منفی بر سودآوری دارد که همسو با نتایج مطالعات نوری بروجردی و
همکاران ( )1389میباشد .لذا مدل بانک مسلط ون هوس ( )2010رد میشود .در این
مدل فرض بر این است که بانکهای بزرگتر به دلیل کارآمدی بیشتر هزینه ،سودهای
بیشتری کسب میکنند .ریسک اعتباری دارای اثر منفی بر سودآوری بوده است که
سازگار با نتیجه مطالعه محمد و چین ) 2019( 2و سارپونگ و همکاران ( )2018می-
باشد .با توجه به این که کارایی عملیاتی اثر مهمی بر سودآوری دارد ،نشان میدهد که
بانکها بخش زیادی از سود خود را نه با قدرت قیمتگذاری ،بلکه از طریق مدیریت
کارآمدتر و بدون تحمیل هزینه بر سایر بخشهای اقتصادی بدست آوردهاند .بنابراین
پیشنهاد میگردد در اجرای سیاستهایی که قدرت قیمتگذاری بانکها را از بین
میبرد احتیاط شود ،چرا که میتواند به ثبات بانکی آسیب برساند.
تنوع فعالیتهای بانکداری اثر مثبت بر سودآوری دارد و سازگار با مطالعه شاهچرا و
همکاران ( ،)1395مهربانپور و همکاران ( ،)1396محمد و چین ( ،)2019سارپونگ و
همکاران ( )2018و گودارد و همکاران )2013( 3میباشد .این امر ممکن است ناشی از
همافزایی بین فعالیتهای اصلی و مرتبط باشد؛ بنابراین بانکهای متنوع را قادر میسازد
یک مزیت رقابتی بدست آورند .توضیح قابل قبول دیگر ممکن است زیانهای محدود
مرتبط با فعالیتهای بانکی متنوع ،در مقایسه با زیانهای زیاد عدمبازپرداخت وام در
فعالیتهای واسطهگری باشد.
از طرفی تنوع فعالیتهای بانک دارای اثر منفی بر کارایی میباشد که سازگار با مطالعه
خوشطینت و همکاران ( )1395میباشد .قبل از بحران مالی جهانی ،سیاستگذاران و
قانونگذاران در بسیاری از کشورها به منظور افزایش رقابتپذیری در صنعت بانکداری،
1

)Hamadi & Awdeh (2012
)Muhammad & Chin (2019
3
)Goddard et al. (2013
2
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مقررات در مورد دامنه تنوع بانکی و موانع موجود میان بانکها ،شرکتها و بیمهها را
کاهش دادند .با افزایش آزادسازی مالی و نوآوری ،بانکها با هدف کاهش اتکای خود به
درآمد سنتی سود تسهیالت ،دامنه فعالیت خود را به سایر بخشهای مالی گسترش
دادند .اما بحران مالی جهانی اخیر تردیدهایی را در مورد مزایای تنوع ایجاد کرده است.
تنوع خدمات بانکی ممکن است باعث تشدید بیثباتی مالی و کاهش عملکرد سیستم
بانکی گردد یا هنگامی که رویدادهای خاص مانند بحرانهای مالی رخ میدهند ،خطر
فروپاشی سیستم مالی را افزایش دهد .از طرفی رابطه بین سهم از بازار و اندازه بانک بر
کارایی مثبت میباشد که نشاندهنده اهمیت صرفههای ناشی از مقیاس میباشد .با
توجه به اثر منفی تنوع فعالیتها بر کارایی و اثر مثبت صرفههای ناشی از مقیاس بر
کارایی ،پیشنهاد میگردد که سیاستها و قوانینی برای تنظیم تنوع بیش از حد عملیات
بانکی مد نظر قرار گیرد و بانکها در دورههای بحرانی ،به جای تنوع بخشیدن به
فعالیتها و سرمایهگذاریها ،با بهرهگیری از صرفههای ناشی از مقیاس و استفاده موثرتر
از ابزارهای الکترونیکی ،بر فعالیت اصلی واسطهگری خود (سپردهپذیری و پرداخت
تسهیالت) متمرکز شوند.
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