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 چکیده 

بانکداری   قدرت   بهینه   مقدار   مطالعه   مقاله،   این   هدف   آن  عملکرد  سازی حداکثر  برای   بازار 
 به  1995-2017  های سال  طی  کشور  170  آمارهای  از  استفاده  با  منظور  این   برای .  باشدمی

 Two-Step)  ی امرحلهدو   یستمیس  افته یمیتعم  ی گشتاورها  مدل   از   ترکیبی  صورت

System GMM)  از  پس.  است  شده  استفاده  متغیرها  بین  رابطه  تخمین  و   آزمون  برای  
  متغیرها   از   کدام  هر   اثرگذاری   میزان  ها، مدل  انباشتگی هم   متغیرها و روابط   ایستایی   بررسی

 .گرفتند قرار بررسی  مورد و  تخمین هامدل عملکرد، هایشاخص بر
  (ES)  و ساختارکارآ  SCP))عملکرد  -رفتار-ساختار  یهاهیفرض دهد  نتایج مطالعه نشان می

فرضیه    شوندیم  تایید نسبو  می  ((RMPبازار    یقدرت  رابطهشود.  رد  بین    U  یک  وارون 
آمد    و  تمرکز بدست  آستانه  که  سودآوری  سطح  افزایش    0/ 164تا  با  لرنر،  شاخص  برای 

  شکل   U  کارایی،  و   تمرکزبین  یابد  و رابطه  تمرکز، سودآوری افزایش و بعد از آن کاهش می
یابد. لحاظ کردن  برای شاخص لرنر، کارایی افزایش می  0/ 25که بعد از سطح آستانه    است

  کیفیت   لذا شود.    Uشود تا رابطه بین تمرکز و سودآوری به صورت  کیفیت نهادی باعث می
همچنین لحاظ کردن    .شودمی  سودآوری   بر  بازار  قدرت  نامطلوب  اثرات  تعدیل  باعث  نهادی

به این  گردد.     وارون  Uشود تا رابطه بین تمرکز و کارایی به صورت  کیفیت نهادی باعث می
آرام    یزندگ  یه و فرض  ییقدرت بازار باعث ناکارا  یین،پا  نهادی  کیفیتبا    یطدر محکه    معنی
محیم  تایید در  و  ک  ینهاد   یطشود  کارا  یفیتبا  باعث  بازار  قدرت  فرض  یشترب  ییباال،    یه و 
 شود.    یآرام رد م یزندگ
نهادی،  بانکی،  عملکرد   بازار،  ساختار  : یدیکل های  واژه    یافته میتعم  ی گشتاورها  کیفیت 

 . (System GMM)سیستمی 
 .JEL: L22،L10   ،E02  ،C40 بندیطبقه
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 مقدمه-1
عملکرد صنعت بانکداری آنها قرار    ریمقدار زیادی تحت تاث   بهکشورها    ی اقتصاد عملکرد 

به عنوان    ی در حال توسعه که در آنها صنعت بانکدار  یامر خصوصا در کشورها  نیدارد. ا

برخوردار    یات یح   تیاز اهمکند  ی عمل م  ی پول  استیانتقال س    ی ندهایدر فرآ  یکانال اصل 

  تواند یم  ی است و تا حدود ی و کاراییها، سودآورمهم عملکرد بانک  ی هااست. از شاخص

مشاهده   برخثبات  در  تب  ی بانک  ی بازارها  یشده  بانک   ن ییرا  سودآور  یی ها کند.    ی که 

در برابر   یریپذبالقوه و حفظ انعطاف  ی هاانی دارند قادر هستند به منظور تحمل ز  ییباال

ذخ  یهاشوک شده،  افزا  هیسرما  رهیوارد  را  طرف   شیخود  از  در    ییکارا  ،یدهند. 

دل  ، یبانک  یهاتیفعال  هزبانک   ییتوانا  ل یبه  کاهش  در  ق   هانهیها  کاهش    ی برا  متی و 

 ن است.  اثرات مثبت بر اقتصاد کال یسهامداران، دارا  یبرا شتریثروت ب جادیو ا ان یمشتر

  اعتباری،   ریسک   سرمایه،  کفایت   مثل)  بانک   داخلی  محیط بر حاکم هایویژگی بر عالوه

سرانه  تورم،   مثل )  کالن  اقتصاد محیطی شرایط ،...(  و   نقدینگی   عوامل   ،...(  و   درآمد 

میزان    کنترل  و  نظارت  .گذارد می  تأثیر هابانک  عملکرد بر نیز بازار  ساختار  و  نهادی

و   بانکداریرقابت  بازار  در    که   داشت   توجه  باید   طرفی   از .  است  اهمیت  دارای  تمرکز 

  در   فساد   و   ناکارآمدی   به  منجر  است   ممکن   دولت  حد   از   بیش   مداخله   و   مستقیم   کنترل 

تا    لذا   گردد،   صنعت  این برا  تمرکز  نه یبه  مقدار الزم است    عملکرد   ی ثرسازک داح  یبازار 

 ی تعیین گردد.  صنعت بانکدار

با استفاده از    ییتواند به تنهایبازار نم  کو عملکرد ی   رفتار  ی،سازمان صنعت   ینظر تئور  از

نهادی  مطالعه  لذا  شود،  مطالعه  بازار  ساختار  ،1ون یل  و)کالسنس    است  الزم  زین  کیفیت 

  برداشتن   میان  از   و  مطلوب  مقررات  و   قوانین  ایجاد   با  نهادی   کیفیت  افزایش  (.2004

  ها بانک   عملکرد  و  مناسب بازار  کارکرد  بسترسازی  در  مهمی  نقش  تواندمی  ها،محدودیت

تحق  ی موضوع   لذا .  باشد  داشته  در  به   قات یکه  محسوسبه  ی بانکدار  بازار   مربوط    ی طور 

  بیو حب   انیصوف)  ستا  هابانک   عملکرد  و  ینهاد  تیفیک  نیارتباط ب  یاست بررس  بیغا

 ی برنهاد تیفیک  ی لیمطالعه اثرات تعد قیتحق ن یا ی از اهداف اصل ی کی  لذا. (2010 ،2اهلل

بر    ی رگذاریتاث بانکداری   عملکردساختار  کیفیت شاخص  جمله  از  . است  صنعت    های 

 
1 Claessens & Laeven (2004)  
2 Sufian & Habibullah (2010) 
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ها در  و کنترل  ها تیمحدود  زان یدر رابطه با م  ی است که شاخص  1ی اقتصاد  ی آزاد  ،ینهاد

مال  م  یبخش    یی هاجنبه  از  قبلی   یهاپژوهش  شتریب  با  پژوهش  نیا.  شودیمحسوب 

 .  است متفاوت

  -تمرکز   و   یی کارا  -تمرکز  روابط   بر  ی نهاد  ت یف ی ک  ریتأث  یاب یارز  به   پژوهش  ن یا  ،اول

  محسوب   رابطه   ن یا  در   شدهنوشته  متون   در   د ی جد  ی موضوع  که )  است   پرداخته  یسودآور

  ن یا  درباره   کشور ی در داخل  امطالعه  چ یه  تاکنون   شده  انجام  یبررس  اساس   بر(.  شودیم

  بر   یبانک  بازار  ساختار   راتییتغ   نامطلوب   اثرات  لیتعد  موجب  ی نهاد  ت یف ی ک  ا یآ  که

دوم، بسیاری از مطالعاتی که  .  است  نشده  انجام  ،نه  ا ی  شوندیم   صنعت بانکداری   عملکرد 

تنها بر روی  اند،  صورت گرفته  بانکداری  صنعتدر    عملکرد و    ساختار رابطه بین  در مورد  

گیرد  را دربر می  همه کشورها   این مطالعهبرخی کشورها متمرکز است، حوزه تحقیقاتی  

این پژوهش رابطهتاثیر مالی جهانی    دارایکه   بین  تمرکز  و    هستند. سوم،  غیرخطی 

بانک  میعملکرد  قرار  آزمون  مورد  را  نوشتهها  متون  در  جدید  )پیشرفتی  به  دهد  شده؛ 

نظری   انعطاف  (2010)  2رپوللو و    ا ریم  نزیمارتدنبال مدل  به  که  بیشتری نسبت  پذیری 

 .   کندفراهم می رفتند گمطالعات قبلی که یک رابطه خطی را در نظر می

شکل معموال با در نظر گرفتن یک عبارت درجه دو    Uدر ادبیات تجربی، روابط  چهارم،  

شوند. اگر ضریب برآورد شده مرتبط با این  در یک مدل رگرسیون استاندارد آزمایش می

آماری   نظر  از  تخمین    دار معنیعبارت  نقطه  دادهزده  و  محدوده  در  باشد،  شده  ها 

، ما یک گام فراتر این مطالعهشکل وجود دارد. در    Uشود که یک رابطه  میگیری  نتیجه

  Uرا به طور رسمی با تست    بانکیو ثبات    تمرکزشکل بین    Uرفته و وجود یک رابطه  

لیند و مشکل توسعه این روش همچنین  آزمایش می  (2010)  3لومهیافته توسط  کنیم. 

تواند برای دهد. چنین فاصله اطمینان میبه ما یک فاصله اطمینان برای نقطه بهینه می

میسیاست اجازه  نظارتی  مقامات  به  زیرا  باشد،  مفید  بسیار  به  گذاری  توجه  با  تا  دهد 

رابطه   ادغام    اثرشکل،    Uوجود  یا  و  جدید  مالی  موسسات  بر  ورود  ارزیابی  عملکرد  را 

 کنند. 

 
1 Economic Freedom   
2 Martinez-Miera & Repullo (2010) 
3 Lind & Mehlum (2010) 
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  شده  آورده تحقیق  شناسی روش و  پیشینه نظری،  مبانی ابتدا مقاله  ادامه  در  اساس  این بر

  بین  رابطه  تعیین  برای  ها،مدل   انباشتگیهم  متغیرها و تایید  پایایی  از بررسی  پس.  است

 ای  دومرحله  (System GMM)  سیستمی  یافتهم یتعم  یگشتاورها  پانل مدل  از  متغیرها

از  استحکام  از   اطمینان  برای  و   و   سارگان   والد،  تشخیصی  های آزمون  نتایج، 

  قدرت  بین  غیرخطی  رابطه نوع ادامه  در  است و  شده استفاده  باند  و  آرالنو خودهمبستگی

-لیند-ساسابوچی  آزمون  کمک  با  ینهاد   تیف ی ک  گرفتن  نظر  در  با  بانکی  عملکرد  و  بازار

 . است شده مشخص بازار قدرت  آستانه  نقطه و مطالعه  1(SLM) مهلوم

   موضوع ادبیات -2

 سودآوری  و  کارائی  ساختار، رابطه -2-1

الگو تب  ی اصل  یدو  ب  ییندر  دارند.    ینرابطه  وجود  بازار  و عملکرد    قدرت   الگویساختار 

  به  بازار   ساختار  از  علیت  مسیر  ، MPP  یدر الگو  (.ESP)   3کارائی -ساختار   و  (MPP)  2بازار

  قدرت   از  استفاده  به  متمرکز  ساختار   دیگر،  بیان  به.  است  عملکرد  سپس  و  رفتار  سوی

در    هابانک   سودآوری   افزایش  باعث  تواند می  و   کند می  کمک  بازار   دو  ،MPPمدلشود. 

فرض  (SCP)  4عملکرد   رفتار،   ساختار،   فرضیه :  خورندمی  چشم   به   متفاوت  رویکرد   یه و 

 .  (RMP) 5بازار  یقدرت نسب 

بانکدار  یدها  ینا  ، SCP  یه فرض  در بازار  در  تمرکز  که  دارد  شکل  ی، وجود    یری گبستر 

برا را  بازار  بالقوه  م بانک   یقدرت  فراهم  ا  کندیها    تا   دهدمی  اجازه  هاآن  بهقدرت    ین و 

  سود   ترپائین)نرخ    نیستند  کنندگانمصرف  مطلوب   خیلی  که  کنند  تعیین  را   هاییقیمت

نت   بهره  باالتر  نرخ   سپرده،   در .  شوند  ها بانک   یممکن است باعث سودآور  یجه وام( و در 

 عملکرد به سپس و رفتار به ساختار از علیت  جهت که است این بر اعتقاد   فرضیه   این

 بر مبنی آنها تصمیم و هابنگاه  رفتار  معتقدند فرضیه این طرفداران.  شودمی ختم

 متمرکز با دیگر، بیان به .است  بازار ساختار  از متأثر یکدیگر با  رقابت یا  ائتالف همکاری،

 
1 Sasabushi-Lind-Mehlum test  
2 Market Power Paradigm 
3 Efficient Structure Paradigm 
4 Structure Conduct Performance  
5 Relative Market Power  
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 نرخ نتیجه در و هابنگاه بین(  رفتار)  ائتالف بروز و همکاری امکان(  ساختار)  بازار بودن

 (. 1395 ،1همکاران  و شاهچرا) یابدمی  افزایش( عملکرد ) سودآوری

نسب   یه فرض ا  ی مبتن  RMPبازار    یقدرت  بانک   یدها  ینبر  تنها  که  دارا  یی هااست    ی که 

ق  یزو محصوالت متما   یادسهم ز بازار در  قدرت  از  بود  قادر خواهند    گذاری یمتهستند 

  یه فرض  کهیدر حال   ین،العاده استفاده کنند. بنابرافوق  یمحصوالت خود و کسب سودها 

SCP  یهدر فرض   کند،یم   بینییشپ  یشتررا به سبب تمرکزِ ب  یکل  یسودها  RMP،    تنها

کنند    یشتر الشعاع قرار دهند و سود خود را برا تحت  هایمتق   توانند یبزرگ م  یهابانک 

 (.  2009 ،2)ترگنا 

فرض کارائ  یتعل  یرمس  ،(ESP)  کارائی-ساختار  یهدر  سو  یاهبانک   ی از  به    ی کارا 

ا  ی وسودآور آنهاست. در  بازار    یشتریب  ی ها سودآوربانک   ین کارآمدتر  ، یهفرض  ینسهم 

ب به    یشتریدارند، سهم   بازار  مرا در  نت  آورندیدست  در  بازار متمرکزتر خواهد   یجه،و 

دگوئوارا و  )مادوس  فرض2007  ،3شد  ای  رابطه  بر  مبتنی  (QLH)  «4آرام   ی»زندگ  یه(. 

  هر   که  است  مطرح  ایده  این  ،فرضیه  این  ست. در ا  هابانک   کارائی  و   بازار  قدرت   بین  منفی

  کمتری   تالش  کارائی  بهبود  برای  آن  مدیران   باشد،  داشته  بیشتری  بازار  قدرت  بانکی  چه

 .شودمی کارائی  و  بازار قدرت  بین  منفی  ایرابطه  ایجاد  باعث و دهندمی خرج به

ا2008)  5چیهاک   و   شائک فرض  ها یهفرض  ین(  قالب  در  و  یکارائ-»رقابت  هاییهرا   »

طبقهیناکارائ  -»رقابت فرض کرده  یبند«  در  افزا  یکارائ-»رقابت  یهاند.  به    یش«،  رقابت 

  ی هاتعداد و سهم بازار بانک   یو،سنار  این. در قالب  شودیها منجر م بانک   یکارائیش  افزا

ب ا  شودیم   یشترکارآ  بانک   ین و  ضرر  به  کارائ  ییها موضوع  که  و    یکمتر  یاست  دارند 

 یز تمرکز بازار را ن یشافزا

پ  داشت.    یدر    عمل   آزادی  به  توجه  با  ها بانک   متمرکزتر  بازارهای   در  همچنین خواهد 

  در .  برسند  بیشتر  سود  به  تا  کنند  ریسک  اندازه  از  بیش  است   ممکن  دارند  که  بیشتری

 
1 Shahchera & Jouzdani (2016) 
2 Tregenna (2009)  
3 Maudos & De Guevara (2007) 
4 Quiet Life Hypothesis (QLH) 
5 Schaeck & Čihák (2008) 
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  تاثیر   تحت  را  منابع  تخصیص  خود  امر  این   است؛  بیشتر  اطالعاتی   تقارن عدم  بازارها  این

 (.2009 ،1همیشاف و  اوده)  دهدمی  کاهش  را  بانک کارایی  لذا  و  دهدمی  قرار

 
 ساختار و عملکرد   ین ارتباط ب یتئور  یها و الگوها  یهفرض(:  1)  نمودار

 ( 1398) 2منبع: الیس

فرض ا یناکارائ-»رقابت  یهدر  کارائ  یدها  ین«،  کاهش  به  منجر  رقابت  که  است    ی مطرح 

م بانک  طبق  شودیها  چ   نظر.  و  ب2008)  یهاکشائک  رقابت  روابط    یشتر، (،  احتماالً 

کوتاه  تر ثباتیب ب  یترو  بانک   یان مشتر  ین را  او  مح  یراز  کند، یم   یجاد ها    های یطدر 

بانک   یان مشتر  تریرقابت  به  اآورندیم   ی رو  یگرد  یها معموال  مشکالت    یت وضع  ین . 

ها  و نظارت بر آن نیرندگاگ وام ی گرغربال  یبرا یرا که به منابع اضاف 3اطالعات  ینامتقارن

وخ  یازن   گیرندگان وام  با  شانروابط  که  جاآن  از  ها،بانک   همچنین .کندیم  تریمدارد 

کمتر دوام  است  ا  یممکن  در جهت  احتماالً  باشد،  بازارها  ین ا  یجادداشته  در    ی رابطه 

  4استفاده مجدد  یتموضوع به کم شدن قابل ین و ا دهند یبه خرج م  یتالش کمتر یرقابت 

 
1 Uhde & Heimeshoff (2009) 
2 Ellis 
3 Information Asymmetry 
4 Reusability 

فرضیه های 
قابل آزمون

پارادایم ها

(الگو ها)
تئوری

ارتباط ساختار
و عملکرد

قدرت بازار 
((MPP

-رفتار-ساختار
SCP))عملکرد 

قدرت  نسبی 
RMP))بازار 

ساختارکارآ 
(ESP)

کارایی نسبی 
((RES

کارایی مقیاس 
((SES

عدم ارتباط زندگی آرام 
((QL
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  جلب  و  قدیمی   مشتریان  حفظ   برای  هابانک   نتیجه،  در.  شود یو ارزش اطالعات منجر م 

  های هزینه  متحمل  بازاریابی  و  فناوری  زمینه  در  گذاریسرمایه  خاطر  به  جدید  مشتریان

 .  شوندمی تریسنگین

همکاران   عارفآل مطالعه  (2019)  1و    صنعت   سودآوری  بر  بازار  ساختار  تاثیر  ای در 

 بازار  ساختار   که   دهد می  نشان   نتیجه   اند. اندونزی را بررسی کرده  در  اسالمی   بانکداری 

بر  نسبت   و  بازار   )سهم  برتر(  بنگاه  چهار    اسالمی   بانکداری   صنعت   سودآوری   تمرکز 

  توسط   اندونزی  در  اسالمی  بانکداری  صنعت  همچنین عملکرد.  گذاردنمی  تاثیر  اندونزی

  صنعت   عملکرد  بر  کارایی  و  شود نمی  پشتیبانی  کارآمد  ساختار   فرضیه  و   SCP  فرضیه 

 .استداشته   منفی تاثیر اندونزی در  اسالمی بانکداری

همکاران  و  مطالعه2018)  2خان  در  برای  (  را  بانکی  عملکرد  و  ساختار  بین  رابطه  ای 

ده  از  با استفا  2014تا    1999های  شرقی در طی سالهای تجاری در آسیای جنوببانک 

دهد که سود  اند. نتایج نشان می ای بررسی کردهدومرحله سیستمی GMM مدل پویای

 . ها استرقابتی بانک  باالتر در صنایع بانکی متمرکز تا حدی ناشی از عملکرد ضد 

را برای صنعت   ES و  SCP  ،RMP هایای پارادایم( در مطالعه2019)  3خان و همکاران 

، از  2015تا    1996های پانل متوازن در بازه زمانی  استفاده از دادهبانکداری پاکستان با  

دهد که:  ها نشان می افتهد. یبانک تجاری با استفاده از مدل اثرات ثابت بررسی نمودن  24

 ها وجود دارد.  های ساختار بازار و عملکرد بانک الف( ارتباط ضعیفی بین شاخص

الگوی از  برای حمایت  ندارد و ج(   RMP یا SCP ب( هیچ مدرک تجربی  الگوی  وجود 

ES   است صادق  پاکستان  مورد  در  سیاستبیشتر  تمرکز  بنابراین،  بهبود  .  باید  گذاران 

های ساختار بازار، مانند  کارایی بخش بانکی در پاکستان باشد و تمرکز بر بهبود شاخص

 نباشد. ثمر های تمرکز، برای تشویق رقابت در بخش بانکی ممکن است مثمرنسبت

ای چهار تئوری مرتبط در مورد روابط ساختار  ( در مطالعه2019)  4گونزالس و همکاران 

و داده و تحلیل مرز تصادفی  از تجزیه  استفاده  با  را  و کارایی  پانل  بازار، سودآوری  های 

برای   آفریقا  201پویا  شمال  و  خاورمیانه  کشورهای  در  دوره   (MENA) بانک  طی 

 
1 Al Arif et al. (2019) 
2 Khan et al. (2018) 
3 Khan et al. (2019) 
4 González et al. (2019) 
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عملکرد  -رفتار-های ساختار دهد که فرضیهاند. نتایج نشان می بررسی کرده 2015-2012

شوند. نتایج از فرضیه قدرت نسبی بازار  رد می MENA و  ساختار کارآمد، در کشورهای

هایی که سهم بیشتری از بازار دارند با  کند که حاکی از آن است که بانک پشتیبانی می

 کنند.  های باالتر، سود بیشتری کسب میتعیین قیمت

های  ای روابط بین رقابت، کارایی و ثبات در سیستم(، در مطالعه2019)  1فان و همکاران 

را طی سال ویتنام(  و  مالزی  های  بانکی چهار کشور آسیای شرقی )چین، هنگ کنگ، 

ازدیدگاه سنتی رقابتبررسی نموده  2014-2004 نتایج  -شکنندگی پشتیبانی می -اند. 

زایش رقابت ممکن است منجر به کاهش ثبات شود. به همین  دهد که اف کند و نشان می

ریسک اعتباری، اندازه بانک و تمرکز بازار بر ثبات بانک اثر مثبت دارد. در مقابل،    ترتیب

برخوردار  بانک  کمتری  ثبات  دارنداز  بیشتری  درآمد  تنوع  و  نقدینگی  ریسک  که  هایی 

گیری  ولید ناخالص داخلی اندازهفضای اقتصاد کالن )که براساس تورم و رشد ت هستند.

 .گذارد شده است( نیز بر ثبات بانک تأثیر می 

ای از  های پانل که بر روی نمونه( در تحقیقی با استفاده از داده2020)  2نیال و همکاران 

انجام شده است، تأثیر ساختار   2018تا  2009بانک تجاری بزرگ اندونزی طی دوره  15

را بانکی  بر عملکرد  نشان می بررسی کرده  بازار  آنها  تحلیل  و  نتیجه تجزیه  دهد که  اند. 

بین تمرکز بازار و سودآوری رابطه منفی و بین سهم بازار و سودآوری رابطه مثبت وجود  

-رفتار -دارد. این بدان معنی است که صنعت بانکداری اندونزی به شدت فرضیه ساختار

 د.   کنعملکرد را رد و فرضیه کارایی را پشتیبانی می

  کارایی   بر  بازار  تمرکز  تأثیر  در  نهادی  کیفیت  ایواسطه  نقش  (2015)  3همکاران   و  چان

 (GMM)  افته ی میتعم  یگشتاورها  روش   از   استفاده   با   را (  آن.سه.آ)  کشورهای در  هابانک 

.  شودمی  کارایی   میزان   کاهش  باعث   بیشتر   تمرکز  دهد می  نشان   نتایج   .اندنموده  مطالعه 

کیفیت  متمرکز  بسیار  بانکداری  صنعت  که  زمانی  حتی  همچنین،   بیشتر،    نهادی  است، 

    کند.می  ایفا  بانکداری کارایی  سطح  بهبود  در مهمی ایواسطه نقش

 
1 Phan et al. (2019) 
2 Naylah et al. (2020) 
3 Chan et al. (2015) 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2171096503-Maal-Naylah
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در  1397)  1امیری اندازه  یپژوهش (  کارایی  به  تفکیک    15گیری  به  ایران  منتخب  بانک 

با روش    1385-1394دوره زمانی  های خصوصی، دولتی و دولتی خصوصی شده طی  بانک 

اساس نتایج پژوهش، نااطمینانی نوسانات تغییر نرخ    پردازد. برمی  هاتحلیل پوششی داده

های ایران دارند. همچنین نرخ تورم و تغییرات نرخ  ارز و تورم، تأثیر منفی بر کارایی بانک 

 .  های ایران رابطه منفی و معناداری داردارز نیز با کارایی بانک 

  تفاوت   ورود،  موانع  تمرکز،  همچون  ساختاری   عوامل  اثر(  1396)  2پور   بصیرت   و  حاجیان 

  این   طبق .  اندنموده  بررسی  را  ایران   بانکداری  صنعت   عملکرد  بر  مقیاس   های صرفهو    کاال 

  ایران   بانکی  نظام  سودآوری  بر  مثبت   اثر  ورود  موانع  و  کاال   تمایز   مقیاس،  های صرفه  مطالعه

   دارد. سودآوری بر منفی  تاثیر بازار تمرکز نظری،  انتظار  خالف بر و داشته

همکاران ه  زادکریم  دائی   داخلی   متغیرهای  مهمترین  تاثیر   ای مطالعه  در (  1396)  3و 

  اقتصادی   آزادی   هایشاخص  نیز  و  کالن   اقتصاد   شرایط   کلیدی  متغیرهای   و  بانکی   خاص 

  1384-1391  زمانی  دوره  طی   ایران   در  ها بانک   عملکرد   بر   اقتصاد  مالی  بخش  با   مرتبط

  نتایج .  اند  داده   قرار  بررسی  مورد   تابلویی   های داده  اقتصادسنجی   روش   از  استفاده  با  را

  منفی  اثر دولت مداخله از آزادی  و کل  اقتصادی  آزادی  هایشاخص که  آن است از  حاکی 

  آزادی   کار، وکسب  آزادی  ها، بانک   سرمایه   اقتصادی،   رشد  نرخ  تورم،   نرخ  های شاخص  و

 .دارند  ایران در  هابانک  عملکرد بر مثبت  اثر فساد  از آزادی  و  پولی

همکاران مهربان و  مطالعه(  1396)  4پور    سودآوری   بر  تاثیرگذار   عوامل  بررسی   بهای  در 

  تا  1384  از   ساله   10  دوره  برای  بانک  15  شامل   پژوهش  نمونه.  اند  پرداخته   هابانک 

  و   اقتصادی  رشد  درآمدی،  تنوع  ها، دارایی  ساختار  دهدمی  نشان  نتایج.  باشد  می  1393

  بانکی   رقابت  اندازه،  مالی،   ساختار   سرمایه،  و  داشته  مثبت  رابطه  هابانک   سودآوری  با  تورم

  و   ها دارایی  کیفیت   بین   ارتباطی  هیچ   نهایت  در .  دارد  منفی   رابطه   سودآوری   با  بهره  نرخ  و

 . نشد مشاهده هابانک سودآوری عوامل  و کارایی

 
1  Amiri (2018) 
2 Hajian & Basiratpour ( 2017) 
3  Daei Karimadeh et al. (2017) 
4  Mehrebanour (2017) 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fa&sp=nmt4&u=http://indeco.journals.pnu.ac.ir/%3F_action%3Darticle%26au%3D28568%26_au%3D%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25B6%25D8%25A7%2B%2B%25D8%25AD%25D8%25A7%25D8%25AC%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586&usg=ALkJrhg8zmtRti_pHC8lWGkLksEv5hrH0Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fa&sp=nmt4&u=http://indeco.journals.pnu.ac.ir/%3F_action%3Darticle%26au%3D28569%26_au%3D%25D8%25AD%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25AF%25D9%2587%2B%2B%25D8%25A8%25D8%25B5%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25AA%2B%25D9%25BE%25D9%2588%25D8%25B1&usg=ALkJrhhEbj51KQdhwqLmyk96wH64BggJdg
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بروجردی همکاران   نوری  تاثیر  ،(1389)1و  تحقیقی   بر  را  عوامل  سایر  و  تمرکز  در 

نتایج نشان داد که رابطه معکوس و معناداری    .کردند  بررسی  دولتی   های   بانک  سودآوری

 ها وجود دارد.  بین تمرکز و سودآوری بانک 

 شناسی  روش -4
  -تحلیلی  نوع از قیتحق   روش  لحاظ به و بوده کاربردی تحقیقات نوع از  مطالعه این

مورد    یآمارها  یباشد که دارایم کشور    170مطالعه    نیهدف ا  جامعه .باشدیم  توصیفی 

  ، یبانک جهان  ی ها، از دادهازی مورد ن  ی هستند. آمارها  قیمدنظر در تحق  ی هاشاخص  ازین

ب اعتبارسنج  ی المللنیصندوق  موسسه  ط  جی تیهر  ی پول،   ...  2017تا    1995دوره    یو 

   .است شده استخراج 

 پویا دیتای پانل یسنج   اقتصاد  مدل   از هابانک   عملکرد  بر بازار   ساختار  اثرات یبررس  یراب

  شده  استفاده  2( GMM /SYS)  ایدومرحله  سیستمی  یافتهتعمیم گشتاورهای   روش به

  در   بانک  رفتار   با   بانک   عملکرد   ر یمتغ  و  م ی دار  کار وسر  ی مال  اطالعات   با  ی وقت .  است

  مسئله   بروز   به  منجر   تواندیم   امر  ن یا  دارد،   ی همبستگ  بانک  ی داخل  یفاکتورها   و   گذشته 

  ب یار  یهانیمنجر به تخم  OLS  یهانی( و تخم1997  ،4شود )برگر و مستر  3یی زادرون

ناصح  )گریم  ح یو    وقفه،   با   وابسته  ر یمتغ  ک ی   گرفتن   نظر  در   با  لذا (.  0200  ،5ن یشوند 

  .دیآ  دست  به  کارا  و   سازگار  یهابرآوردکننده  تا  شوندی م   حی تصح  یی رفتارها  نیچن

متغیم  GMM  نیتخم داده  یرهایتواند  در  موجود  زمان  از  تعداد  اپ   یهامستقل  نل که 

 ،6)چان و همکاران   باشد را اصالح کند یم   کم  (T)  یزمان  ی هاو دوره  اد یز   ( N)مشاهدات  

زا کننده در عملکرد بانک، احتمال درون نییعوامل تع   یاب یدر ارز  یاز مشکالت اصل  یکی (.  2015

 که  چرا  دارد  وجود   یناهمگن  با   رابطه   در  ییهاینگران   عالوه،   به  از عوامل است.   یبرخ  تیبودن ماه 

 ای  یری گاندازه   و  شوندینم   مشاهده   هستند  رگذاری تاث   یسودآور  بر  که  هابانک  مشخصات  از  یبرخ

 است   ممکن  نشود،  لحاظ  مشخصات  نیا   ریتاث   که  یصورت  در.  است  دشوار  مدلآنها در    ییشناسا

 
1 Nouri Boroujerdi et al. (2010)  
2 two-step system of generalized method of moments 
3 Endogeneity Problem 
4 Berger & Mester (1997) 
5 Greene (2000) 
6 Chan et.al. (2015) 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fa&sp=nmt4&u=http://jmbr.mbri.ac.ir/search.php%3Fsid%3D1%26slc_lang%3Dfa%26auth%3D%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25B1%25DB%258C%2B%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AC%25D8%25B1%25D8%25AF%25DB%258C&usg=ALkJrhg_ZhJz8j19lRwXtEEAfjf2kCszAw
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 باشد  داشته   وجود  یهمبستگ  خطا  عبارت  نیهمچن  و  یحیتوض  یرهای متغ  بیضرا  از  یبرخ  انیم 

 (. 2013،  1پونس و لوی)تروج   کنندیم  منحرف  را  بیضرا نیا  که 

 استفاده   (GMM)   افتهیمیتعم  یگشتاورها  روش  از(  1991)2  باند   و  آرالنو  مسائل،  نیا  رفع  یبرا

ب   کنند،یم نام    شتریکه  در  شودیم  شناخته  یتقاضل  GMMبا   .GMM  متغ  ،یتفاضل   یرهای از 

 نی. با ا شودیاستفاده م  هیوابسته با وقفه با تفاضل اول  ری متغ یبرا  یبا وقفه به عنوان ابزار یزابرون 

بوور و  آرالنو  باند 1995)  3حال،  و  بلوندل  و  داده 1998)  4(  نشان   وقفه با  یرهای متغ  نیا   که  اند( 

 باند  و   بلوندل  راستا،  نیا   در.  نکنند  فراهم  ه یاول   یهاتفاضل  درباره   یچندان   اطالعات  است  ممکن

 از  که  کردند  ابداع  را  ی ستم ی س  برآوردگر  و  دادند  میتعم  را(  1995)  بوور  و  آرالنو  اثر  ،(1998)

سکندیم  استفاده   هی اول  یهاتفاضل  و  سطوح  یبرا  یشتریب   یگشتاور  طیشرا برآورگر   ی ستم ی. 

GMM از   یناش  ی بی تقر  دقتعدم نیهمچن  و  یمتناه   یهادر نمونه  طرفهکی  یاحتمال بروز خطا 

 یدارا   GMMخطا و    یبرآوردگرها  (. 1998  ،باند  و)بلوندل    دهدیم   کاهش   را  یتفاضل  برآوردگر

 آمده  بدست مانده  از  یادومرحله  یستم ی س   GMMهستند.  یا دومرحله و یامرحله کی یهاحالت

 ی امرحله تک  روش  از  کارآمدتر  یبی تقر  لحاظ  از  و  کندیم  استفاده   یامرحله تک  یبرآوردها  از 

 د. شویم استفاده   یامرحله دو یستم ی س   GMM خاطر، از برآوردگر  نیهم به.  است

عبارت   نکهیوابسته است: ا   یدیبه دو فرض کل  GMM  یستم یبرآوردگر س  یحال، سازگار  نیا  با

مرتبه  یبه کار رفته معتبر باشند. وجود خودهمبستگ  ینباشد و ابزارها یخودهمبستگ  یخطا دارا

ن   یناسازگار  یبه معنا  یاول در مانده تفاضل مرتبه دوم   یاما وجود خودهمبستگ   ،ستیبرآوردها 

م  مورد   خطا   عبارت  در  یخودهمبستگ عدم  هی فرض.  هستند  ناسازگار  برآوردها   که   دهدینشان 

 آزمون از نیهمچن .  شودیم گزارش   یاصل جینتا همراه   به  آمده  بدست  جینتا و  رد یگیم  قرار  آزمون 

  5والد  ییزابرون   آزمون   از  و   ابزارها  صحت  یبررس  ی برا  سارگان  یهاتیمحدود  ق یدق   ییشناسا

درون   دییتا  یبرا وجود  م  ییزااحتمال  پلسچ  شودیاستفاده  و  نرم( 2010،  6ای )کوکورسه  افزار  .  

 Evievs10  و  Stata16  ی ص یتشخ  ی هاو انجام آزمون  بیمورد استفاده جهت برآورد ضرا

 باشد.  یم

 
1 Trujillo & Ponce (2013) 
2 Arellano & Bond (1991) 
3 Arellano & Bover (1995) 
4 Blundell & Bond (1998) 
5 Wald test of exogeneity 
6 Coccorese & Pellecchia (2010) 
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  سنجی دقتصاا یلگوهاا -5

 بانک یسودآور  بر ینهاد تیفیکقدرت بازار  و    ریتاث یسازمدل   -5-1

.  گرددی م  استفاده   ا یپو  ی مدل  از  ،یسودآور  بر  ینهاد   ت یف یک بازار و    قدرت اثر     ن ییتع  یبرا

م2000)   1همکاران   و  برگر  کهطورهمان اشاره  دل  کنند ی(  در    لی به  رقابت  موانع  وجود 

عدم حساس  ی اطالعات  ت یشفاف بازار،  شوک  ت یو  اقتصاد  ی هابه  دل  ی کالن  به    ل یو 

م  نی ا  نیب  یال یسر  ی وجودهمبستگ شاهد    یمتوال  یهادر دوره  شود یعوامل )که موجب 

  که  شودیم   ارائه  ا یپو  ی مدل   رو نیا  از .  ماندیم   داری در طول زمان پا  ی (، سود بانکم یآنها باش

 . ردیگیم نظر در  ی حیتوض  ریمتغ ک ی  عنوان به زین را ر یتأخ دوره  ک ی  با  وابسته ریمتغ
مدل    ،(2019)    4س یال  و(  2018)  3همکاران   و   هوک  ،(2014)  2ورتا یو  مطالعه   از   الهام   با

 مورد استفاده به شرح ذیل است.
perfit = β0 + β1𝑃erfit−1 + β2lernerit + β3Freedomit +  β4lernerit ∗

 Freedomit + 𝛽5𝑙𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑖𝑡
2 ∗ 𝐹𝑟𝑒𝑒𝑑𝑜𝑚𝑖𝑡 + ∑ ωn

8
n=1 Xit

n + εit                      (1)                               

اس  یدارا  𝜀𝑖𝑡  یخطا  عبارت مولفه  εit ت  سه  = 𝑥i + γt + 𝑒itغیرقابل   که اثرات  از:  عبارتند 

-سیاند  (. 𝑒it)  یتصادف   یخطا  و   (γt)مشاهده نشده    یاثرات زمان   (، 𝑥i)   ر کشو مشاهده خاص هر  

 .   است tدرسال    iصنعت بانکداری کشور  دهندهنشان t و  iیها

,xi~IIN(0  دوطرفه است که در آن  یبا جز خطا  یون یمدل رگرس   کیاین   συ
از  (2  و مستقل 

𝑒it~𝐼𝐼𝑁(0, 𝜎𝜇
 هاییبانک است. از شاخص بازده دارا  ی شاخص سودآور  Perfit   . است   (2

)ROA(5  منابع از حاصل  بازده  دهدی م نشان  و   بانک استفاده شده است   ی سودآور  یبرا 

 منابع از توانسته حد چه تا تیریمد  و  است بوده زانیم چه به شده گذاریهیسرما

 کسر  از پس  خالص  سود می تقس از  شاخص نیا .کند استفاده  نهیبه شکل  به محدود

 . شودیم محاسبه هاییدارا مجموع به اتیمال

شاخص    ؛ tدرسال     iکشور   یبانکدار  بازار  ساختار   معرف   و  بازار  قدرت  شاخص  𝑙𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑖𝑡  ری متغ

ب  هرو    است  یینها  نهیهز  با  مت یق  ان یم  نسبی   لرنر اختالف   اشد ب  شتریچقدر مقدار آن 

 
1 Berger et al. (2000) 
2 Viverita (2014) 
3 Hook et al. (2018)  
4 Ellis (2019) 
5 Return on Assets 



 

 

 

 

 

 

 

 

 13                   1400/ زمستان  4شماره  /مهشتسال  /اقتصاد کاربردی  هاینظریهفصلنامه 

-ی م  فیتعر  ریبه صورت زو    است  کمتر  بازار  یرقابت  طیشرا  و  شتری ب  یگذارمتیق  قدرت

 شود:
𝐿𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑖𝑡 = (𝑃𝑇𝐴,𝑖𝑡 − 𝑀𝐶𝑇𝐴,𝑖𝑡) 𝑃𝑇𝐴,𝑖𝑡⁄                                                     (2)   

ق نشان  PTA,it  که در آن دارا  مت یدهنده  کل   1ها ییکل  درآمد  دارا   2)نسبت   ی ها یی به 

   . است   یی نها   نه ی هز   MCTA,it  کل( و 

 بانک یی بر کارا ینهاد تیفیکقدرت بازار و  ر یتاث یسازمدل  -5-2

  یکی   ،(عملیاتی   درآمد  به  ایبهرهغیر  عملیاتی  هایهزینه  نسبت)  درآمد  به  هزینه  نسبت

  عوامل  تأثیر  تحت  شاخص  این   .است  ها بانک   کارایی   ارزیابی   در   مهم   معیارهای  از

  محیط   و  بانک  و  صنعت  خاص  عوامل  مالی،  و  اقتصادی  کالن   متغیرهای  نظیر  مختلفی

  ، (2019خان و همکاران )  مطالعات   از   الهام   با .  باشدصنعت بانکداری می  بر  حاکم   نهادی 

همکاران (  2015)  4همکاران   و  چان  ،(2017)  3همکاران   و  سارپونگ  و  گونزالس    5و 

 :   باشد می ذیل شرح  به مطالعه این  نظر مورد مدل ( 2019)

𝐶𝐼𝑇𝑖𝑡 = 𝛼𝐶𝐼𝑇𝑖𝑡−1 + 𝛽1𝑙𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑖𝑡 + 𝛽3𝐹𝑟𝑒𝑒𝑑𝑜𝑚𝑖𝑡 + 𝛽4𝑙𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑖𝑡 ∗ 𝐹𝑟𝑒𝑒𝑑𝑜𝑚𝑖𝑡 +

𝛽5𝑙𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑖𝑡
2 ∗ 𝐹𝑟𝑒𝑒𝑑𝑜𝑚𝑖𝑡 + ∑ 𝜔𝑛

5
𝑛=1 𝑋𝑖𝑡

𝑛 + 𝜀𝑖𝑡   (3)                                                

-ی م گرفته   بکار ی کنترل ری متغ عنوان  به  رهایمتغ از یتعداد ن، یشی پ قات یتحق با راستا هم

 .گذارندیم  ریتاث یی کارا و  تمرکز ان یم  رابطه بر که شوند

 متغیرهای مورد بررسی در تحقیق: (1)  جدول

 توصیف  نماد  متغیرها 

 6یداخل  ناخالص  دیتول  به  داریبانک   صنعت  سپرده size اندازه بانک 

 ای به درآمد کلبهره نسبت درآمد غیر Diversification تنوع

  (100=2010)  7شاخص قیمت مصرف کننده  inflation تورم 

 ی داخل   ناخالص   د یتول   سرانه   ی ع یطب   تمی لگار  edevelopment ی اقتصاد   توسعه 

 ی داخل   ناخالص   د یتول   به   صنعت بانکداری   ی ها ی دارائ  Asset to GDP توسعه مالی 

 
1 Total assets 
2 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 
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 credit to private توسعه مالی 

sector 
 GDPاعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به    نسبت

 های غیردولتی سپرده   به   تسیهالت اعطایینسبت   Credit to deposit 1توسعه مالی 

 Z-score 2ثبات مالی 

  نسبت)  سرمایه  نسبت  و  هادارائی  بازده  مجموع

  بر  تقسیم(  دارایی  کل  به  سهام  صاحبان  حقوق

 ها دارائی  بازده  ساده  استاندارد  انحراف

 اقتصادی   ی بازار و آزاد   بین قدرت  3ی جمله تعامل  Lerner*Freedom ی جمله تعامل 

 نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیالت risk 4ریسک اعتباری 

 پنج بانک برتر   یهایسهم از بازار دارائ Market share بازار   از  سهم

 نسبتی )سودآور 

 ( ها ییدارا بازده
5ROA 

 مجموع به اتی مال کسر از پس خالص سودنسبت  

 ها ییدارا

 یینها  نهیهز  با  متیق  انیم  نسبی  ختالفا Lerner 6بازار   قدرت

 efficiency کارایی
عملیاتی غیر    7 هایهزینه  درآمد عملیاتی به  نسبت

 ای بهره 

 های موزون به ریسکسرمایه پایه به کل دارائی car 8کفایت سرمایه

 11هریتیج  موسسه  10ی اقتصاد   یآزاد شاخص   freedom 9کیفیت نهادی 
 های تحقیق یافتهمنبع: 

 عملکرد   یحداکثر ساز  یقدرت بازار برا نهیبه مقدار  نییتع -5-3

غ روابط  از  مملو  نمونه  خطیریاقتصاد  از  غ  یهااست.  روابط  به    توانیم  خطیریمشهور 

نظرالفر  یمنحن » )ارتباط  مال  نیب  ی «  مال اتی نرخ  درآمد  »دولت  ات یو    ی منحن (، 

  ی منحنو »  ،12(1995کوزنتس،    ،یدرآمد و نابرابر  ان یوارون م  Uیمنحن   ک ی « )کوزنتس

 
1 Financial development 
2 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) 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
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)منحنکوزنتس  ی ط یمحستیز م  U  ی«  آلودگ  انیوارون  و  سونگ،    ، یدرآمد  و  سلدن 

 اشاره کرد.  و ...  1(1995؛ گراسمن و کروگر، 1994

  کارهای   از   الهام   با  عملکرد،   ثر کدا ح  نقطه   و   بازار  قدرت  آستانه  مقدار   کردن  پیدا   برای

و  (  2010)  روپللو  تئوری لیند  همکاران    ربیجت  ارهایکو    (2010)  مهلومو  و  هوک 

  از   اطمینان   فواصل  و  امجان  3( SLM)  آزمون  (،2019)  2  کاستآس و همکاران   و(  2018)

می  4فیلر   روش رگرس  U حالت  نیتخم   یبرا .  شودبررسی  در  رو  ون، یشکل    کرد ی در 

از   دوم    ک ی استاندارد  درجه  خط  ا یعبارت  مدل  در  وارون  م   یعبارت  شود.  یاستفاده 

 است: ریبه شکل ز ی کل  یبندفرمول

𝑦𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑥𝑖 + 𝛾𝑓(𝑥𝑖) + 𝜉′𝑧𝑖 + 𝜀𝑖 , 𝑖 = 1 … 𝑛                                 (5 )  

ا است    یریمتغ  y  کهیحال)مثالً شاخص لرنر( است، در  یاصل   یف ی توص  ریمتغ  x  نجا،یدر 

با   است.   یکنترل  یرهایبردار متغ  z  عبارت خطا و  ε(،  عملکردشود )مثالً    فیتوص   دیکه 

)  یبرا  ی منحن  شکل شکل    U  تواندیم  و  دارد  یبستگ  βو  γ    یپارامترها   به(  5فرمول 

نقطه    ک ی   ی دارا  رابطه حداکثر  ن یانتخاب شده است که ا  ی طور  f  م یکنیباشد. فرض م 

ا در  باشد.  ا  نیآستانه  شکل(   Uشکل،    Uرابطه    نی حالت،  )گوژ    کنواخت ی  ای  ،5وارون 

 .  میکنیتمرکز م  6شکل  Uآزمون   یاست. در ادامه بر رو

  شرط   دارد،   وجود   آستانه  نقطه   کی   فقط   که   فرض  ن یا  و (  5)  فرمول   گرفتن   نظر   در   با

قبول از  فاصله قابل  کی در آغاز  ی منحن  ب یاست که ش نی شکل بودن اU   یبرا ازین مورد

𝑥𝑙]صورت    به   x  ر یمقاد , 𝑥ℎ]   ی فاصله، مثبت باشد. انتخاب معمول برا  ان یو در پا  ی منف 

زم  یاریبس  در فاصله    نیا شده    ی هاداده  فیط  هانهیاز  min(𝑥)]مشاهده  , max (𝑥)]  

𝑥𝑙]در    آستانه  نقطه   کی   حداکثر   میشو  مطمئن   نکه یا  یبرا.  باشدیم , 𝑥ℎ]    ،دارد وجود 

f  م،ی همانطور که در باال فرض کرد  U شکل  سپس باشد.    کنواختی فاصله    ن یدر ا  د ی با  ′

 :شود یم  انی ب  ریز  طیشرا توسط

𝛽 + 𝛾𝑓′(𝑥𝑙) < 0 < 𝛽 + 𝛾𝑓′(𝑥ℎ)  (6 )                                                                  

 
1 Selden & Song (1994); Grossman & Krueger (1995) 
2 Cuestas et al. (2019) 
3 Sasabushi-Lind-Mehlum test 
4 Fieller  
5 Hump-shaped 

 وارون تعیین کرد.   Uتوان آزمونی برای  می yغییر عالمت با ت  6
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ا  ی کی   اگر آنگاه منحن   هاینابربر  ن یاز  بلکه شکل  Uینقض شود،  بود،    U شکل نخواهد 

بود.    کنواختی  ا ی  وارون (  6)  طیشرا  از   ها داده  ایآ  م یکن   ی بررس  نکه یا  یبراخواهد 

 :ریز مرکب  صفر  هیفرض  ای آ که  می کن  یبررس دی با نه، ای  کنندیم ی بانی پشت

𝐻0: 𝛽 + 𝛾𝑓′(𝑥𝑙) ≥ 0    𝑎𝑛𝑑/𝑜𝑟  𝛽 + 𝛾𝑓′(𝑥ℎ) ≤ 0                                     (7)  

 .شود  رد  است  آمده ادامه  در که  مقابل مرکب ه یفرض  نفع به تواندیم

𝐻1: 𝛽 + 𝛾𝑓′(𝑥𝑙) > 0 و     𝛽 + 𝛾𝑓′(𝑥ℎ) > 0                                                (8 )  

  ی ( صرفا آزمون8( در برابر )7، آزمون )𝛾   و  𝛽( بر حسب  5)  بودن مدل   یخط   ل یبه دل  و

ا  .است   𝛾و𝛽    ی رو  بر  ی خط   ی هاتیمحدود  یبرا   شامل   آزمون   که   است  ن یمشکل 

,𝛽)مجموعه    لذا  .است  ینابرابر  یهاتیمحدود  از   یامجموعه 𝛾)   که  𝐻1  کند یم   دیی را تا  

ب  𝑅2در   یاهیناح که  خط  ن یاست  𝛽  دو  + 𝛾𝑓′(𝑥ℎ) = 𝛽  و 0 + 𝛾𝑓′(𝑥ℎ) =   قرار  0

 دارد.  

 U آزمون -5-3-1

,𝜀𝑖~𝑁𝐼𝐷(0  میکن یم   فرض 𝜎2) آزمون ) 𝐻0  است،  عبارت  نسبت  7در  براساس   )

𝐻0  که  ی فقط در صورت  𝛼  نانی در سطح اطم  𝐻0است: رد    ریبه شکل ز   ییدرستنما
𝐿  ا ی   

𝐻0
𝐻  نانیهر دو را بتوان در سطح اطم  ا ی   𝛼  .در آن    که   رد کرد𝐻0

𝐿  ا  ی𝐻0
𝐻    ی ها هیفرض  

 طرفه هستند.ک ی صفر در دو آزمون استاندارد 

𝐻0
𝐿 = 𝛽 + 𝛾𝑓′(𝑥𝑙) ≥ 0 𝑣𝑠  𝐻1

𝐿: 𝛽 + 𝛾𝑓′(𝑥𝑙) <                                             (9)  

𝐻0
𝐿 = 𝛽 + 𝛾𝑓′(𝑥ℎ) ≤ 0 𝑣𝑠 𝐻1

𝐻: 𝛽 + 𝛾𝑓′(𝑥ℎ) > 0              
 : است ریز صورت  به رد  هیناح

𝑅𝛼 = {

(𝛽, 𝛾):
𝛽+𝛾𝑓′(𝑥𝑙)

√𝑠11+2𝑓′(𝑥𝑙)𝑠12+𝑓′(𝑥𝑙)2𝑠22
< −𝑡𝛼  

 

𝑎𝑛𝑑   
𝛽+𝛾𝑓′(𝑥ℎ)

√𝑠11+2𝑓′(𝑥ℎ)𝑠12+𝑓′(𝑥ℎ)2𝑠22
> 𝑡𝛼

}                                   (10)  

آن    که احتمال    𝑡𝛼آنها،    نیب  انسیکووارو  𝛾 و    𝛽ی  ن یتخم   انسیوار  𝑠12  و 𝑠11، 𝑠22در 

محدب  مخروط    کی  زین  𝑅𝛼مناسب است.    یبا درجات آزاد  t  عیتوز  از  𝛼سطح    ی دنباله ا

  که   است وارون  شکل و دو  درجه  شکل( 5) مدل  ج یرا مشخصه دو  پارامتر است. ی فضا  در

   :اندآمده ادامه در بیترت به

𝑦𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑥𝑖 + 𝛾𝑥𝑖
2 + 𝜉′𝑧𝑖 + 𝜀𝑖  (11 )                                                               

 𝑦𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑥𝑖 + 𝛾𝑥𝑖
−1 + 𝜉′𝑧𝑖 + 𝜀𝑖     (12             )                                        
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𝛽دهنده  نشان  Uحالت اول، وجود    در + 2𝛾𝑥𝑙 < 𝛽 و  0 + 2𝛾𝑥ℎ >   Uاست. شکل    0

𝛽در عبارت دوم نشانگر   − 𝛾𝑥𝑙
−2 < 𝛽  و  0 − 𝛾𝑥ℎ

−2 > . در هر دو حالت، آزمون  است  0

آزمون  یراحتبه دو  م  یمعمول  t  به صورت  ناحشودیانجام  م  𝑅𝛼  شدن  رد  ه ی.  توان  یرا 

به صورت    فیتعر  یطور   𝑓′(𝑥ℎ)  و   𝑓′(𝑥𝑙). حل  دشو  انیب  𝑓′(𝑥ℎ)و    𝑓′(𝑥𝑙)کرد که 

,�̂�)در   جی و قرار دادن نتا  𝑅𝛼در  𝛾)  دهدیم دست  به کردن  رد یبرا را ر یز اری دو مع : 

𝑓′(𝑥𝑙) < 𝜃𝑙 ≡
𝑠12𝑡𝛼

2−�̂��̂�−𝑡𝛼√(𝑠12
2 −𝑠22𝑠11)𝑡𝛼

2+�̂�2𝑠11+�̂�2𝑠22−2𝑠12�̂��̂�

(�̂�2−𝑠22𝑇𝛼
2)

 (31)                  

    

𝑓′(𝑥ℎ)  > 𝜃ℎ ≡
𝑠12𝑡𝛼

2−�̂��̂�+𝑡𝛼√(𝑠12
2 −𝑠22𝑠11)𝑡𝛼

2+�̂�2𝑠11+�̂�2𝑠22−2𝑠12�̂��̂�

(�̂�2−𝑠22𝑡𝛼
2)

 (41)                

   

𝜃𝑙 برا  نی. اهستند  دو  درجه  معادله  همان  یهاشهیر 𝜃ℎ  و    ار، ی فرموله کردن مع  یروش 

  فاصله   ک ی توان  یممشخص است که چگونه    لریف از کار   است. (1943)  لر یف   کاربا    یمواز

  ی . نقطه کرانکرد  جادیشده ا  عیتوز  معمول  طور  به  نیتخم  دو  نسبت  یبرا  قیدق   نانیاطم

)  یبرا  یبیتقر ا5معادله  است  عبارت  − =𝑓′(�̂�𝑚𝑖𝑛)   ز:(  �̂� 𝛾⁄   ف   یرویپ  به   لریاز 

اطم   کی   ،(1943) 1)   نانیفاصله  − 2𝛼)یبرا  − �̂� 𝛾⁄   توسط  ⌊𝜃𝑙, 𝜃ℎ⌋ معادله    ه ک در 

(13( و  تعر14(  بدستشده  فی(  بنابرادیآیم   اند،  1)    نانی اطم فاصله  نی.  −

2𝛼)ی برا�̂�𝑚𝑖𝑛    با �̃�𝑙]برابر  , �̃�ℎ]  که  𝑓′(�̃�𝑖)=𝜃𝑖  یاجرا  یبرا  باشد.  یم  (   در(  7آزمون 

1)  نان یفاصله اطم  ای آ  می نی بب  باید  𝛼  ی دارسطح معنا  در (  8برابر ) − 2𝛼)  یبرا𝑥𝑚𝑖𝑛   

داده محدوده  دارد  داخل  قرار  �̃�𝑙]  ر،یخ  ایها  , �̃�ℎ] ⊂ [𝑥𝑙 , 𝑥ℎ].  را    یاستراتژ آزمون 

  آن   توانیم   نکه،یا  اول  .برد  کار   بهتر  دهیچی پ  یاز برآوردها  یاریدر بس  ی راحت  به  توانیم

𝑦𝑖د  مانن  ی تریکل  ساختار  به  یراحت به را = 𝛼 + ∑ 𝛽𝑗𝑓𝑗(𝑥) + 𝑧𝑖
′𝛾 + 𝜀𝑖

𝐻
𝑗=1 داد،   م یتعم  

  Uرابطه    کیوجود    یاز توابع مشخص است. آزمون مناسب برا  ی امجموعه  𝑓𝑗ن  که در آ

 است:   ریبه شکل ز yو  x نیشکل وارون ب

𝐻0: Σ𝛽𝑗𝑓𝑗
′(𝑥𝑙) ≤ 0 𝑎𝑛𝑑/𝑜𝑟  Σ𝛽𝑗𝑓𝑗

′(𝑥ℎ)  ≥                                             (15 )  

   مقابل در

(16)                                                       𝐻1: Σ𝛽𝑗𝑓𝑗
′(𝑥𝑙) > 0 𝑎𝑛𝑑  Σ𝛽𝑗𝑓𝑗

′(𝑥ℎ) < 0 

قابل    افته یمی تعم  یخط   یها شکل در دسته کامل مدل  Uمطالعه روابط    یآزمون برا  نیا

است ب  اعمال  م  ریمتغ  یها مدل  شتری که  دربر  را  محدود  آنجا  .ردیگیوابسته    که ییاز 
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آزمون به    عیتوز  نینرمال توأم است، بنابرا  یمجانب   عیتوز  یشده دارا  برآورد  ی پارامترها

 داده شده است.   ح یاست که در باال توض ی طور مجانب

 هامدل برآورد  و 1پانل  انباشتگیهم و  واحد  ریشه آزمون -6

 .است آمده ( 2) جدول  در واحد ریشه های تخمین از حاصل  نتایج

 (سطح  در)  مدل   متغیرهای  واحد  ریشه  آزمون:  (2)  جدول

 ها      آزمون  

 

 رهایمتغ           

Levin, Lin  
and Chu 

Im, Pesaran  
and Shin ADF-Fisher PP-fisher 

   احتمال آماره    احتمال آماره    احتمال آماره    احتمال آماره 

car 6- 00/0 2- 03/0 317 00/0 352 00/0 

diversification 26- 00/0 21- 00/0 1,034 00/0 1060 00/0 

edevelopment 32- 00/0 21- 00/0 2,441 00/0 1554 00/0 

efficiency 14- 00/0 15- 00/0 806 00/0 855 00/0 

credit to private 

sector  
8- 00/0 6- 00/0 980 00/0 637 00/0 

freedom 2- 03/0 1- 25/0 400 01/0 416 00/0 

inflation 93- 00/0 48- 00/0 4,908 00/0 4445 00/0 

lerner 19- 00/0 11- 00/0 531 00/0 542 00/0 

Lerner*freedom 18- 00/0 10- 00/0 479 00/0 495 00/0 

Lerner^2 164- 00/0 26- 00/0 546 00/0 574 00/0 

Lerner^2*freedo

m 
167- 00/0 23- 00/0 481 00/0 504.8 00/0 

risk 16- 00/0 6- 00/0 353 00/0 467 00/0 

roa 21- 00/0 20- 00/0 1,086 00/0 1111 00/0 

size 13- 00/0 6- 00/0 1,026 00/0 783 00/0 

Market share 5- 00/0 2- 00/0 356 00/0 359 00/0 

Credit to deposit 
3- 00/0 

21/

0 
58/0 366 05/0 408 00/0 

Asset to GDP 15- 00/0 19 00/0 1071 00/0 1074 00/0 

 ق یتحق هاییافته:  منبع

 
1 panel cointegration test 
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  سطح   در  واحد  ریشه   وجود  عدم   دهندهنشان  مختلف   هایآزمون   نتایج(  2)  جدول   مطابق

  انباشتگی هم  آزمون  نتایج .  باشندمی  سطح   در   متغیرها   مقادیر  برای  درصد   99  اطمینان

 .است شده داده نشان زیر جدول  در  ADF  آماره از  استفاده با کائو

 کائو   انباشتگیهم  آزمون از  حاصل  نتایج(:  3)  جدول

 ADFآماره
  مدل

 ی سودآور 
 آزمون   جهینت ییکارا  مدل

t-Statistic 30/9- 34/3 هم  عدم  بر  یمبن  صفر  هیفرض-

-یم  رد  مدل  دو  هر  در  یانباشتگ

 . شود
  هیفرض  رشیپذ  احتمال

 صفر
000/0 000/0 

 ق یتحق هاییافته:  منبع

   الگو   متغیرهای   بین   مدت  بلند  رابطه   انباشتگی،هم  آزمون  از   حاصل  نتایج   به  توجه  با

  مدل   ابتدا  لذا.   ندارد  وجود  تخمینی  هایمدل  در   کاذب  رگرسیون  مشکل  و  دارد  وجود

 . کنیممی تحلیل و تخمین  را  کارایی مدل  ادامه  در  و سودآوری

باند دو -باور/ بوندل-با استفاده از روش آرالنو  یسودآورمدل    ن یتخم  :(4)  جدول

 ی امرحله

 ضریب مستقل   یرهایمتغ
  آماره

 zآزمون 
 %95  اطمینان  فاصله احتمال 

 95/6 76/5 000/0 13/21 358/6 مبداء   از  عرض

Roa (-1) 0267/0 15/12 000/0 022/0 031/0 

car 08/0 43/39 000/0 079/0 088/0 

diversification 01/0 76/8 000/0 009/0 014/0 

edevelopment 00004/0- 34/13- 000/0 00008/0- 00006/0 

efficiency 0.24 28/10 000/0 19/0 29/0 

credit to private  0.02- 52/10- 000/0 021/0- 014/0- 

inflation 0009/0 56/1 45/0 0002/0- 002/0 

risk 12/0- 65/75- 000/0 13/0- 11/0- 

size 02/0- 7- 000/0 025/0- 014/0- 

Market share 017/0- 57/10- 000/0 02/0- 01/0- 

lerner 30/3 23/2 017/0 045/0 03/7 

freedom 04/0- 73/9- 000/0 043/0- 029/0- 
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Lerner*freedom 019/0- 66/0- 57/0 0.076- 038/0 

Lerner^2 4/11- 65/4- 000/0 21/16- 59/6- 

Lerner^2*freedom 22/0 63/4 000/0 12/0 31/0 
 ق یتحق هاییافته:  منبع                                

 نتیجه براساس .است شده آورده مدل تشخیصی هایآزمون نتایج نیز (5)  جدول   در

میتأی متغیرها برآوردی ضرایب اعتبار والد، آزمون  نیز سارگان آزمون  نتیجه  .ودشید 

 نظر از برآورد شده ضرایب نتایج بنابراین است؛ GMM زننده تخمین  سازگاری از حاکی

  آرالنو   خودهمبستگی   آزمون  نتایج   به  توجه   با  . باشندمی تفسیر   قابل  و شده  تأیید  آماری

  و   دوم  مرتبه  از   و  بوده  اول  مرتبه   از  اخالل   جمالت  بین  همبستگی(  5)  جدول   در   باند  و

  روش   و  بوده  یک   با  برابر  اخالل  جمالت  مرتبه  بهینه  وقفه   بنابراین.  باشدنمی  باالتر

GMM باشدمی ثابت اثرات  حذف و تحقیق تجربی  مدل برآورد برای مناسبی روش. 

  باند  و  آرالنو  خودهمبستگی  و  سارگان  والد،   تشخیصی   های   آزمون نتایج(:  5)  جدول  
 احتمال   سطح مقدار  آماری   آزمون

 000/0 941,000 والد   آزمون  2  کای  آماره

 000/1 81/96   سارگان  آزمون   2  کای  آماره

 AR(1) 76/1- 078/0اول    مرتبه  خودهمبستگی

 AR(2) 09/1 274/0 دوم    مرتبه  خودهمبستگی
 ق یتحق هاییافته:  منبع

جدول  نتایج  به  توجه  بازار(  4)  با  قدرت  کارایی   که   سودآور  یدارا   و  بر  مثبت    یاثر 

ا  ، هستند فرض  م یرس یم  جه ینت   نیبه  و      SCP))عملکرد  -رفتار -ساختار   ی هاهیکه 

با  شوندیم  تایید  (ES)ساختارکارآ   اما  سودآوری،    توجه،  بر  بانک  اندازه  منفی  اثر  به 

شود. نتایج همسو  برای کشورهای مورد مطالعه رد می  ((RMP  بازار  یقدرت نسب فرضیه  

(، رضایی و سعدی  1390(، دهنوی و همکاران ) 1396)  پوربا مطالعات حاجیان و بصیرت 

 باشد.  می( 2019)  سی ( و ال2014) ورتایو (،2020) 1(، بارا و روژیرو 1390)

  قدرت   هرچه  شود،می  سودآوری  افزایش  باعث  بازار  قدرت  بازار،  قدرت  ترپایین  سطح  در

  بر  بازار   قدرت  نهایی   اثر  و   یابد می  کاهش   بیشتری   شتاب   با   اثر  این   شود،   بیشتر   بازار

  منفی   نهایی   اثر  آن،   از   پس شود.می  صفر (  آستانه  سطح )   ماکزیمم   نقطه   در  سودآوری

 
1 Cristian Barra & Nazzareno Ruggiero (2020) 
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نت   و  شودمی .  شودمی  تأیید   سودآوری  و   بازار   قدرت   میان   وارون   U  هرابط وجود    جهیدر 

  اطمینان   فاصله   برای  و  (SLM)  آزمون   بازار،  قدرت   شاخص  آستانه  نقطه   کردن  پیدا   برای

 . است آمده ( 6) جدول  در آن هجنتی  و شده استفاده فیلر  روش از

 بازار  قدرت  بهینه  تعیین مقدار  برای( SLM)  آزمون (:  6)  جدول
H0  :یا  یکنواخت  U  رابطه  بودن  شکل          H1  :شکل  U  رابطه   بودن  وارون 

  پایین   کران باال   کران

 لرنر   شاخص  دامنه -61/1 53/1

 دامنه  دو  در  منحنی   شیب 46/40 -15/31

 دامنه   هر  شیب  tمقدار   26/4 -21/5

 احتمال   سطح 000/0 000/0

 :  وارون U   شکل  وجود  برای(  SLM)  آزمون

   t  :26/4مقدار   p  :000/0مقدار   164/0:    آستانه  نقطه

 [ 157/0        170/0]   فیلر  روش  با  آستانه  نقطه  برای  %95  اطمینان  فاصله
 ق یتحق هاییافته:  منبع

  در  ی منحن ب یش و  بوده ری متغ  5/9 تا  -16/1 از  لرنر شاخص دامنه  فوق  دول ج  به هجتو با

.  است  وارون U  ی منحن  دهنده  نشان  که  باشدیم   -48/4  باال  کران  در  و  12/5  پایین  کران

  شاخص   برای(  آستانه)  اکسترمم  نقطه.  است  دارمعنی   دامنه  دو  هر  شیب  برای  t  مقدار 

  ( SLM)  آزمون   و  باشد می  164/0  با  برابر  دارد،   را  خود  مقدار  حداکثر  سودآوری   هک  لرنر

  % 95  اطمینان  فاصله  و  شودمی  تایید  26/4  با  برابر  t  مقدار  با  وارون U شکل  وجود  برای

 .   آیدمی بدست فیلر  روش  با [157/0   170/0]  لرنر شاخص آستانه نقطه برای

در مورد  ،  (2019)  سیال  و(  2018)  همکاران   و  هوک  ،(2014)  ورتا یو  مطالعه  از   الهام   با

غ ک   ینب  یخطریرابطه  اثر  و  بانک  عملکرد  و  بازار  ا  ینهاد  یفیتقدرت  رابطه    ینبر 

تعامل   ی هاشاخص   ی، خطیرغ شاخص  بازار،  قدرت  دوم  و    یتوان  بازار    کیفیت قدرت 

اند تا  یدهمدل لحاظ گر  در  ینهاد  کیفیتتوان دوم قدرت بازار و    یشاخص تعامل   و  ینهاد

 . شود بررسی نهادی یفیتبا توجه به ک سودآوریقدرت بازار و  ین ب یخطیرنوع رابطه غ

  قدرت   بین  رابطه  نهادی،  کیفیت  شاخص  کردن  لحاظ  بدون   ،(6)  جدول  نتایج  مطابق

  نهادی  کیفیت  لحاظ (  7)  مطابق جدول   اما   باشدمی  وارون  U  صورت  به  سودآوری   و  بازار

  مراحل   در  که  شودمی  U  صورت  به  یسودآور  و  بازار  قدرت  بین  رابطه  نوع  تغییر  باعث

  مقدار   حداقل  به  رسیدن  از  پس  و  یابدمی  کاهش  سودآوری  بازار،  قدرت  افزایش  با   اولیه
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  افزایش   با  مجددا   بازار،  قدرت  و   نهادی  کیفیت   تعاملی   متغیر  برای  045/0نقطه    در  خود

 . یابدمی افزایش سودآوری بازار  قدرت

 و   نهادی  کیفیت   تعاملی  متغیر  بهینه  مقدار تعیین  برای(  SLM) آزمون(:  7)  جدول

 بازار   قدرت

H0  :یا  یکنواخت  U  رابطه  بودن  شکل          H1  :شکل  U  رابطه   بودن  وارون 

  پایین   کران باال   کران

 لرنر   شاخص  دامنه -23/95 39/78

 دامنه  دو  در  منحنی   شیب -32/41 97/33

 دامنه  هر  شیب  tمقدار  -62/4 64/4

 احتمال   سطح 000/0 000/0

 :  وارون U   شکل  وجود  برای(  SLM)  آزمون

 t   62/4:مقدار  P:  000/0مقدار   045/0:    آستانه  نقطه

 [ -38/0        47/0]   فیلر  روش  با  آستانه  نقطه  برای  %95  اطمینان  فاصله
 ق یتحق هاییافته:  منبع

  کیفیت  کردن  لحاظ  با  سودآوری  و  بازار   قدرت  بین  شکل  U  رابطه  دهندهنشان  لذا نتایج

  نامطلوب   اثرات  تعدیل   باعث  نهادی   کیفیت   افزایش   که   است  معنا  این   به  و  است   نهادی

 . شودمی سودآوری کاهش باعث  ها بانک  بین  تبانی از جلوگیری با  و شود می بازار  قدرت

  ییاراکمدل    نیتخم  جینتا  و  کنیم می  بررسی  بانکداری را  کارایی صنعت   ادامه عملکرد  در

 باشد.می( 8) جدول صورت  به ی ا مرحلهدو ی ستمیس GMM روش  از استفاده  با

-دوباند  -بوندلباور/  -النورآ روش  از  استفاده   با   ییاراک مدل   نی تخم  ج ینتا  :(8)  جدول

 ای مرحله

 بیضر مستقل   یرهایمتغ
آماره  

 zآزمون 
 %95  نانیاطم  فاصله احتمال   سطح

 1/1 7/0 000/0 74/8 9/0 مبداء   از  عرض

Efficiency (-1) 43/0 73/64 000/0 42/0 44/0 

car 005/0- 82/4- 000/0 006/0- 003/0- 

diversification 001/0- 9/2- 000/0 002/0- 0004/0- 

edevelopment 0001/0 8/10 000/0 6e-6 9e-6 

freedom 01/0- 6/6- 000/0 014/0- 007/0- 

inflation 0002/0- 34/2- 02/0 0004/0- 00004/0- 
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lerner 5/0- 26/1- 21/0 27/1- 28/0 

Lerner^2 01/1 89/1 06/0 036/0- 05/2 

Lerner*freedom 02/0 51/3 000/0 01/0 04/0 

Lerner^2*freedom 02/0- 24/2- 03/0 04/0- 003/0- 

Z score 002/0 7/4 000/0 001/0 003/0 

size 001/0 84/5 000/0 0009/0 002/0 

Market share 004/0 07/7 000/0 002/0 005/0 

Credit to deposit 0006/0 92/2 000/0 0002/0 001/0 

Asset to GDP 001/0 25/4 000/0 0007/0 002/0 
 ق یتحق هاییافته:  منبع    

آزمون   مطابق   باند  و  آرالنو  دوم  و   اول  مرتبه  خود همبستگی  و  سارگان  والد،  هاینتایج 

 .    است شده گزارش( 9)  جدول در  و  بوده انتظار

 باند  و  آرالنو  خودهمبستگی  و  سارگان  والد،   تشخیصی   های آزمون  نتایج (:  9)  جدول   
 احتمال   سطح مقدار  آماری   آزمون

 000/0 000,000,1 والد   آزمون  2  کای  آماره

 000/1 30/92   سارگان  آزمون   2  کای  آماره

 AR(1) 201/3- 0014/0اول  مرتبه  خودهمبستگی

 AR(2) 0156/0 9876/0 دوم  مرتبه  خودهمبستگی
 ق یتحق هاییافته:  منبع

بر   ی اثر منف   یدارا  ینهاد  یفیت بازار بدون در نظر گرفتن ک   قدرت  (8)  جدول  ج یطبق نتا

نتایج سازگار با مطالعه    باشد.می  1یکس آرام ه  ی زندگ یه  کننده  فرضییدبوده که تا  ی کارائ

-( می2020)  3اوردگبه   ( و2018)  2اودیامبو  (، آسونگو و1389خدادادکاشی و حاجیان )

کباشد.   گرفتن  نظر  در  با  متغ ینهاد   یفیتاما  رابطه  و    یتعامل  یر،  بازار    ی ادآزقدرت 

با    یط در مح  ینبنابرا  شود.ی م  آرام رد  یزندگ   یهشود و فرضیمثبت م   یی با کارا  ی،اقتصاد

باال، قدرت    ی نهاد  یفیتبا ک  یط و در مح  یی قدرت بازار باعث ناکارا  یینپا  ی نهاد  یفیتک

 .شودیم یشتر ب یی بازار باعث کارا

 
 

1 Hicks, Quiet Life Hypothesis  
2 Asongu & Odhiambo (2019)   
3 Oredegbe 
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 بازار  قدرت  بهینه  تعیین مقدار  برای  ( SLM)  آزمون (:  10)  جدول

H0  :یا  یکنواخت  U  رابطه  بودن  شکل          H1  :شکل  U  رابطه   بودن  وارون 

  پایین   کران باال   کران

 لرنر   شاخص  دامنه -61/1 53/1

 دامنه  دو  در  منحنی  شیب -75/3 59/2

 دامنه   هر  شیب  tمقدار   -85/1 89/1

 احتمال   سطح 032/0 029/0

 :  وارون U   شکل  وجود  برای(  SLM)  کلی  آزمون

 t:  85/1مقدار   p  :032/0مقدار   25/0:    آستانه  نقطه

 [24/0        26/0]   فیلر  روش  با  آستانه  نقطه  برای  %95  اطمینان  فاصله
 ق یتحق هاییافته:  منبع

-ی م   59/2  باال  کران  در  و   -75/3  پایین   کران  در   ی منحن  بیش  ،فوق  دولج  به  هجتو  با

  دار معنی  دامنه  دو  هر  شیب  برای  t  مقدار.  است  شکل  U  یمنحن   دهنده  نشان  که  باشد

  دارد،   را  خود  مقدار   حداقل   کارایی  ه ک  لرنر  شاخص  برای(  آستانه)  اکسترمم   نقطه .  است

  تایید  85/1 با برابر t مقدار   با U شکل وجود برای (SLM)  آزمون و  باشدمی 25/0 با برابر

  روش  با  [24/0   26/0]  لرنر  شاخص  آستانه  نقطه  برای  % 95  اطمینان   فاصله  و  شودمی

  به   کارایی   و   بازار   قدرت   بین   رابطه  نهادی،   کیفیت  کردن  لحاظ   با .  آیدمی  بدست    فیلر

  طریق   از  حداکثرسازی کارایی   برای  بازار   قدرت  بهینه  نقطه  که  شودمی  وارونU   صورت

 .  آیدمی ذیل بدست شرح به (SLM) آزمون
 و   نهادی  کیفیت   تعاملی  متغیر  بهینه  تعیین مقدار  برای  ( SLM) آزمون(:  11)جدول  

 بازار   قدرت

H0  :یا  یکنواخت  U  رابطه  بودن  شکل          H1  :شکل  U  رابطه   بودن  وارون 
  پایین   کران باال   کران
 لرنر   شاخص  دامنه -23/95 39/78
 دامنه  دو  در  منحنی   شیب 83/3 -10/3
 دامنه   هر  شیب  tمقدار   25/2 -23/2

 احتمال   سطح 01/0 01/0
 وارون:  U   شکل  وجود  برای(  SLM)  آزمون

 t:  23/2مقدار   p  :01/0مقدار   58/0:    آستانه  نقطه

 [ 15/0        00/1]   فیلر  روش  با  آستانه  نقطه  برای  %95  اطمینان  فاصله
 ق یتحق هاییافته:  منبع                                             
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  تا  -23/95 از نهادی  کیفیت و  بازار قدرت  تعاملی شاخص  دامنه  ،(11) دول ج به هجتو با 

  باشد یم  -10/3  باال  کران  در  و  83/3  پایین  کران  در  یمنحن  بیش  و  بوده  ریمتغ  39/78

.  است  دارمعنی   دامنه  دو  هر   شیب  برای  t  مقدار.  است  وارون  U  یمنحن   دهنده  نشان  که

 برابر  دارد،  را   خود  مقدار   حداکثر  کارایی   ه ک  تعاملی  شاخص  برای(  آستانه)اکسترمم    نقطه

 23/2  با  برابر  t  مقدار  با  وارون U شکل  وجود  برای  (SLM)  آزمون  و  باشدمی  58/0  با

  [ 15/0    00/1]  تعاملی   شاخص  آستانه  نقطه  برای  %95  اطمینان   فاصله  و  شود می  تایید 

  قدرت   رابطه  شکل  تغییر  باعث   نهادی  کیفیت  وجود  بنابراین  .آیدمی  بدست  فیلر  روش  با

با   قدرت  و  شده   کارایی   و   بازار   باعث   خود   ایآستانه  نقطه   تا   نهادی   کیفیت  وجود  بازار 

 .  است شده  کارایی  افزایش

 و پیشنهادات گیریجهنتی-7
 مورد نظر توسط   ی هامدل  یصنعت بانکدار   سودآوری ساختار و    ن یرابطه ب  یبررس  یبرا

GMM   که  قدرت  دهد  نتایج مطالعه نشان میشد.    زده   تخمین  ایمرحلهدو  سیستمی

-هیکه فرض   می رسیم  جهی نت  نیبه ا  ،هستند  یاثر مثبت بر سودآور  یدارا  و کارایی  بازار

، اما با توجه به اثر  شوندیم   تایید   (ES)و ساختارکارآ    SCP))  عملکرد-رفتار-ساختار   یها

فرضیه   سودآوری،  بر  بانک  اندازه  و  بازار  از  سهم  شاخص  دو  نسبمنفی   بازار    ی قدرت 

RMP))  شود. علت اثر منفی اندازه و سهم از بازار بر  رد می  برای کشورهای مورد مطالعه

بانک سودآوری می باشد که  این دلیل  به  با  تواند  بر سودآوری،  به جای تاکید  اعطای  ها 

-پذیری گران قیمت، بر افزایش سهم از بازار تاکید داشته تسهیالت ارزان قیمت و سپرده

از  اند.   الهام  با  مطالعه  این  رپوللو   -مارتینزتئوری  در  و  از  بهرهو    (2010)  میرا  گیری 

شکل  U   اند، وجود رابطه ( طراحی کرده2010شکل که لیند و مهلوم )U   آزمون رابطه 

شد.   بررسی  بانکی  عملکرد  و  تمرکز  رابطه  مطالعه،    نتایج  میان  وارون   U یک  شکل 

آماری معنی نظر  از  و  پایدار  بین  بسیار  زمانی که  دهد.  می  نشان  تمرکز و سودآوری دار 

لرنر در نقطه آستانه   بانک در نقطه ماکزیمم    سودآوریباشد،  می  164/0مقدار شاخص 

های ناشی از مقیاس باعث کاهش  صرفهعدم   به دالیلی از قبیل  خود قرار دارد و بعد از آن

  شود.صنعت بانکداری می  سودآوری

دهد که  برای شاخص لرنر که مقدار کمی است، نشان می  164/0با توجه به حد آستانه   

بازار در شرایط رقابتی، عملکرد بیشتری دارد و در صورت افزایش تمرکز بازار از این حد  
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بانکداری کاسته می از عملکرد صنعت  این نتیجه  آستانه،  دهد زمانی که  نشان میشود. 

سیاست  است،  شدید  تنظیم  رقابت  و  نظارت  مسئول  بانکداری  مقررات    گذاران  صنعت 

متمرکز،    تاکید باید   بانکی  بازارهای  در  که  حالی  در  باشند،  داشته  ادغام  بر  بیشتری 

ادغامحداقل   بانک بزرگ  از  فیلر،    جلوگیری کنند.   ا هترین  از روش  استفاده  با  همچنین 

اطمینان   نقطه  [157/0   170/0]فاصله  فاصله    برای  این  است.  آمده  بدست  بهینه 

سیاست لحاظ  به  میاطمینان  به  گذاری  را  امکان  این  زیرا  باشد  مفید  بسیار  تواند 

مقرراتسیاست تنظیم  و  نظارت  مسئول  بانکداری  گذاران  ورود  می  صنعت  اثر  که  دهد 

بانکداری   صنعت  عملکرد  بر  را  یکدیگر  با  مؤسسه  چند  ادغام  یا  جدید  مالی  مؤسسات 

-می  سودآوری  و  بازار  قدرت  رابطه  شکل  تغییر  باعث  نهادی  کیفیت  وجودبررسی کنند.  

قدرت بازار و    آستانه متغیر تعاملی   و از نقطه  نماید شکل می  Uشود و آن را به صورت  

 ود. شمی سودآوری ، باعث افزایش 045/0کیفیت نهادی یعنی 

  U  صورت  به  و  غیرخطی  ،ی نهاد  تیفیک  گرفتندر نظر    بدون  کارایی،   و  بازار  قدرت  رابطه

نقطه  و  باشدمی کاهش    لرنر،  شاخص  برای  0/ 25  آستانه  تا  موجب  بازار  قدرت  افزایش 

می   به   کارایی   و   بازار   قدرت   بین  رابطه   نهادی،   کیفیت  کردن  لحاظ   با   اما   شود، کارایی 

به اشودمی  وارون U   صورت باکه    ی معن  نی .  باالنهاد  تی ف ی ک  در محیط    بازار   قدرت  ،ی 

قدرت بازار و    یشاخص تعامل  یبرا  58/0  و در نقطه آستانه  شود   یم   ییکارا  شیافزا  باعث

کارایینهاد   تیفیک م  حداکثر  به  ی،  خود  تعدیل    رسد.یمقدار  باعث  نهادی  کیفیت  لذا 

می کارایی  بر  بازار  قدرت  نامناسب  ی  شود. اثرات    یک  ، مطالعه  این  های افتههمچنین 

  نماید و درک را ارائه می  عملکرد  و  ساختار   نیب  یخط ریرابطه غ  نهی زم  در  نظری  چارچوب

ب  مورد  در  را  ما  فعلی عملکرد    ساختار  نی رابطه    است،   خطی  شدمی  تصور  ا قبال  کهو 

و    داده   گسترش  سطح است  به  نهادی     بسته  دیدگاه کیفیت  دو  و    کارائی -تمرکز  هر 

 . توانند وجود داشته باشندمی ناکارائی -تمرکز

گزاران اغلب این است که افزایش قدرت بازار بانکی موجب کاهش کارایی  دیدگاه سیاست

  ی دارا   ینهاد  حضور کیفیتبازار بدون    قدرت  نشان داد کهعه  شود، اما نتایج این مطالمی

  حضور باشد. اما با  می  یکسآرام ه  یزندگ  یهکننده فرضییدبوده که تا  یبر کارائ  یاثر منف 

شود  یمثبت م  یی با کارا  نهادی  کیفیت قدرت بازار و    یتعامل  یر متغ  رابطه ،  ینهاد  یفیتک

قدرت بازار    یین،پا  ینهاد  یفیت با ک   یطدر مح  ینبنابرا  شود.یآرام رد م  ی زندگ  یهو فرض
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.  شود یم  یشتر ب  یی باال، قدرت بازار باعث کارا  ی نهاد  یفیت با ک  یط و در مح  یی باعث ناکارا

می پیشنهاد  صرفهلذا  مزایای  از  استفاده  برای  افزایش  گردد  و  مقیاس  از  ناشی  های 

 ریزی گردد.نهادی برنامه کیفیت های کارایی، در راستای بهبود شاخص

میثبات   کارایی  بر  مثبت  اثر  همکاران  دارای  و  الیور  مطالعه  نتایج  با  سازگار  که  باشد 

دارستانی2011) ذالبگی  و  می1393)   (  محیط  (  ایجاد  با  ثبات،  با  بانکی  نظام  باشد. 

تر منابع، باعث  گری مالی کارا و تخصیص بهینهها، با واسطهمناسبی برای جذب سپرده

می  کارایی  د  شود.افزایش  میتورم  کارایی  بر  منفی  اثر  مطالعه  ارای  با  سازگار  که  باشد 

زاده و  (، عیسی1397(، امیری )1395)  (، نعمتی و همکاران1395دهقانی و همکاران )

ها کاهش  باشد. با افزایش تورم، نرخ موثر سپرده( می1396و امیری )  (1389)  همکاران 

های  به افزایش نرخ سود سپرده  ها مجبورها بانک یابد برای جلوگیری از خروج سپردهمی

 خرید  قدرت طرف یک  افزایش تورم، از با شود.  خود هستند که باعث کاهش کارایی می
 واقعی کاهش بهره نرخ دیگر، طرف از یابد،می افزایش مردم پول تقاضای و یافته کاهش

بانک  خود سپرده خروج فکر گذاران بهسپرده و شودیا منفی می  یافته شد.  خواهند هااز 

پیشنهاد  می کاهش هابانک  مالی پایداری و ثبات تورم، نرخ افزایش با بنابراین لذا  یابد. 

 گردد برای ایجاد ثبات و افزایش کارایی، تورم کنترل گردد. می

اثر    GDPاعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به    )نسبت  توسعه اقتصادی و توسعه مالی

اقتصادی و مالی ممکن است ظرفیت کمی   با توسعه  بر سودآوری دارد. چرا که   منفی 

برای انجام فعالیت تجاری جدید در نتیجه افزایش رقابت وجود داشته باشد و با نتیجه  

) 1391)  همکاران   و   طیبیمطالعه   همکاران  و  سارپونگ  و  می2018(  سازگار  باشد.  ( 

اقتصادی  ناخالص واقعی و  )  و توسعه مالی   توسعه  تولید  به  بانکی  نسبت دارایی سیستم 

 باشند.  تسهیالت به سپرده( دارای اثر مثبت بر کارایی می

-باشد و با مطالعه دائی کریم آزادی اقتصادی دارای اثر منفی بر کارایی  و سودآوری می

می1396)  سلیمانی   و   زاده است.  سازگار  که  (  کرد  عنوان  را  دلیل  این  آزادی  توان 

برداشتن محدودیت میان  از  و  مطلوب  مقررات  و  قوانین  ایجاد  با  تسهیل  اقتصادی  و  ها 

نهادها و بازارها داشته  تواند نقش مهمی در بسترسازی کارکرد مناسب محیط رقابتی، می

 ها را کاهش دهد. های انحصار، رانت و سودآوری بانک باشد و زمینه
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کا بر  منفی  اثر  دارای  سرمایه  وضع  می  راییکفایت  به  منجر  زیاد  خیلی  سرمایه  باشد. 

بانکهزینه بر  غیرضروری  میهای  آنها  مشتریان  و  نسبت  ها  چقدر  هر  همچنین  شود. 

به معنای ریسک باشد  باالتر  با پرداخت وام کمتر و  کفایت سرمایه  و  بوده  بانک  گریزی 

ه کورتارئاس و  تر، باعث کاهش کارایی عملیاتی شده است که با نتیجه مطالعکم ریسک 

 (  سازگاری دارد .  2012) 1( و حامدی و عاده 2012) همکاران 

و    آوریسود  بر  منفی  اثر  بانک  اندازه بروجردی  نوری  مطالعات  نتایج  با  دارد که همسو 

  ین شود. در ای( رد م2010)  ون هوس  مسلط   بانک   مدل  لذا   باشد.( می1389همکاران )

  ی سودها  ینه،هز  یشتر ب  یکارآمد  یل تر به دلبزرگ  ی هااست که بانک   ینمدل فرض بر ا

م  یشتریب بر  یاعتبار   سک یر.  کنندیکسب  منفی  اثر  بودهسود  دارای  که   است  آوری 

-( می2018( و سارپونگ و همکاران )  2019)  2چین و    محمد سازگار با نتیجه مطالعه  

دهد که  نشان می  دارد، سودآوری    بر  می مه  اثرکارایی عملیاتی  با توجه به این که    .باشد

سود   هابانک  از  زیادی  را  بخش  قیمت   خود  قدرت  با  بلکه  نه  مدیریت  گذاری،  طریق  از 

بخش  و  کارآمدتر  سایر  بر  هزینه  تحمیل  اقتصادی بدون    بنابراین اند.  آوردهبدست    های 

می  سیاست  گردد پیشنهاد  اجرای  قیمتدر  قدرت  که  بانک هایی  بین  گذاری  از  را  ها 

   .تواند به ثبات بانکی آسیب برساند، چرا که میشود برد احتیاط می

شاهچرادار   یسودآور  بر  مثبت  اثر  یبانکدار  یهاتیفعال  تنوع مطالعه  با  سازگار  و  و    د 

(، سارپونگ و  2019)  چینو    محمد ،  (1396)  پور و همکاران ، مهربان(1395)  همکاران 

باشد. این امر ممکن است ناشی از  ( می2013)  3( و گودارد و همکاران 2018همکاران )

سازد  های متنوع را قادر میهای اصلی و مرتبط باشد؛ بنابراین بانک افزایی بین فعالیتهم

قبول دیگر ممکن است زیان قابل  توضیح  آورند.  رقابتی بدست  های محدود  یک مزیت 

فعالیتمرتب با  زیانط  با  مقایسه  در  متنوع،  بانکی  عدمهای  زیاد  در  های  وام  بازپرداخت 

 گری باشد.های واسطه فعالیت

باشد که سازگار با مطالعه  های بانک دارای اثر منفی بر کارایی میاز طرفی تنوع فعالیت

گذاران و  سیاست،  قبل از بحران مالی جهانیباشد.  می  (1395)  همکاران   و  طینت خوش 

پذیری در صنعت بانکداری،  در بسیاری از کشورها به منظور افزایش رقابت  گذاران قانون

 
1 Hamadi & Awdeh (2012) 
2 Muhammad & Chin (2019) 
3 Goddard et al. (2013) 
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بانک مقررات در مورد   و موانع موجود میان  بانکی  تنوع  بیمه، شرکتهادامنه  و  را  ها  ها 

  با هدف کاهش اتکای خود به ها  بانک   با افزایش آزادسازی مالی و نوآوری،  دادند. کاهش  

تسهیالت،  آمد  در سود  بخش  فعالیتدامنه  سنتی  سایر  به  را  گسترش  خود  مالی  های 

است.    را در مورد مزایای تنوع ایجاد کرده   تردیدهایی اخیر    هانی بحران مالی جاما  .  ندداد

مالی بی  باعث تشدید  است  بانکی ممکن   خدمات   تنوع و کاهش عملکرد سیستم    ثباتی 

خطر  ،  دهندهای مالی رخ میی خاص مانند بحرانارویدادهیا هنگامی که  گردد    بانکی

از طرفی رابطه بین سهم از بازار و اندازه بانک بر    . فروپاشی سیستم مالی را افزایش دهد

می مثبت  نشانکارایی  که  صرفهباشد  اهمیت  میدهنده  مقیاس  از  ناشی  با  های  باشد. 

فعالیت تنوع  منفی  اثر  به  اثر  توجه  و  کارایی  بر  بر  مثبت صرفهها  مقیاس  از  ناشی  های 

عملیات    برای تنظیم تنوع بیش از حد   ی ها و قوانینکه سیاستگردد  پیشنهاد می  کارایی،

و  بانکی   گیرد  قرار  نظر  دوره  ها بانک مد  به  در  بخشیدن  تنوع  جای  به  بحرانی،  های 

ستفاده موثرتر های ناشی از مقیاس و ااز صرفهگیری  ها، با بهرهگذاریها و سرمایه فعالیت

فعالیت بر  الکترونیکی،  ابزارهای  )سپردهواسطه  اصلی از  خود  پرداخت  گری  و  پذیری 

 ( متمرکز شوند.تتسهیال

 تضاد منافع 

 .دارندمی اعالمتضاد منافع را  نبود نویسندگان  
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