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پیادهسازی سیاستهای تنوع در بانکداری از نتایج این تحوالت است که برای مدیران بانکها،
سهامداران ،و اقتصاددانان مالی اهمیت زیادی دارد؛ لذا تنوع یکی از موضوعات مهم در ادبیات
مالی است و بانکها میتوانند از استراتژی تنوع برای افزایش عملکرد و کاهش ریسک استفاده
کنند .هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تنوعسازی پرتفوی وام بانکی و ساختار بازار در ثبات
مالی بانکهای موجود در بازار سرمایه کشور است .برای دستیابی به هدف فوق از دادههای
مالی ۱۷ ،بانک بهصورت پنل نامتوازن در دورٔه زمانی سالهای  ۱۳۸۲تا  ۱۳۹۷استفاده شده
است .در این پژوهش ،آزمون فرضیهها با استفاده از رگرسیونهای آثار ثابت و گشتاورهای
تعمیمیافته ( )GMMصورت گرفته است .نتایج نشان میدهد که تنوعسازی و ساختار متمرکز
بازار در ثبات مالی بانکها تأثیری مثبت و معنادار دارد و تأثیر تنوعسازی وام در ثبات مالی به
سطح تمرکز بازار بستگی دارد .همچنین با بررسی تأثیر متغیرهای مستقل در اجزای شاخص
ثبات مالی ،نتایج بیانگر آن است که تنوع پرتفوی وام و ساختار بازار بانک میتواند در عملکرد
بانکها که مبتنی بر نرخ بازده داراییهاست ،تأثیر مثبت ،در ریسک بانکها که با انحراف
بازدهی داراییها موردسنجش قرار میگیرد ،تأثیر منفی و معنادار ،و نهایتاً ساختار بازار بانکها
تأثیر منفی در نسبت سرمایه به داراییها داشته است .بهعبارتیدیگر ،تنوعسازی مطلوب در
ترکیب وام و ایجاد ساختاری مناسب در بانکها از طریق بهبود در عملکرد و کاهش ریسک
بانکی میتواند باعث ثبات در نظام بانکی شود.
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شرکت هلدینگ بانک امریکایی که در زمینٔه ارائٔه خدمات مالی و بانکداری خرد فعالیت میکرد و تا پیش از منحل
شدن در سال  ،200۸همواره بهعنوان بزرگترین کارگزار وام ،وامهای درجه دو ،و سپردههای پسانداز در
ایاالتمتحده شناخته میشد .این بانک مستقر در سیاتل ،بزرگترین بانک امریکایی است که در تاریخ این کشور
بهعلت وامهای مسکن بازپرداختنشده و مشکالت نقدینگی ورشکسته شده است.
7 Bear Stearns
بانک سرمایهگذاری در امریکاست.
8 financial fragility
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طی بحران مالی اخیر ،شمار تعطیلی بانکهای امریکایی بهشدت افزایش یافته است .طبق
گزارشهای شرکت بیمٔه سپردٔه فدرال آمریکا ( ۴6۵ ،۱)FDICبانک تجاری ورشکسته بین
ژانویٔه  200۸تا دسامبر  20۱2بیمه شدهاند ،درحالیکه ،فقط  2۷بانک از اکتبر  2000تا
دسامبر  200۷بسته شدند .سیاستمداران و قانونگذاران ادعا میکنند که نبود رقابت در
صنعت بانکداری میتواند نقشی چشمگیر طی بحران مالی ایفا کند (آکینز و همکاران،2
 .)20۱6کول و وایت )20۱2( ۳و دیوان محاسبات امریکا ( )20۱۳( 4)GAOگزارش دادند
که تمرکز وامهای تجاری در امالک و مستغالت ازجمله عواملی است که به افزایش احتمال
بسته شدن بانک در همٔه ایالتها منجر شده است .آخرین گزارشهای مربوط به ورشکستگی
بانکی و فروپاشی مؤسسات بزرگ مالی (مانند برادران لمن ،5واشنگتن میوچوآل ،6و بییر
استِرنز )۷در جریان بحران مالی موارد زیر را مطرح میکند:
آیا بانکها میتوانند شکنندگی مالی ۸خود را از طریق تنوعسازی پرتفوی وام کاهش یا
افزایش دهند؟ آیا بانکها ازنظر اقتصادی در بازارهای بسیار متمرکز باثباتتر از بازارهای با
تمرکز کمتر هستند یا برعکس؟ آیا ماهیت رقابتی بازاری که بانک در آن فعالیت میکند در
رابطه بین تنوعسازی فعالیتها و شکنندگی بانکها تأثیر میگذارد؟ ویژگیهای مهم بانکی و
اقتصادی که در ثبات مالی بانک تأثیر میگذارد کدام است؟
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در این مقاله بهدلیل اینکه بخش بانکی در اقتصاد ایران را میتوان مهمترین پل ارتباطی
بین عرضه و تقاضای منابع پولی دانست ،هرگونه نقصان در ساختار این بخش و ناکارآمدی
عملکرد آن ،زمینههای بروز اختالل در سایر بخشها را نیز فراهم میکند (عباسیان و
همکاران )۱۳۹۵ ،و نیاز است که به پاسخ سؤاالت فوق در نظام بانکی کشور پرداخته شود،
بهطوریکه امروزه بانکهای ایرانی منابع درآمدی خود را نیز از فعالیتهای وامدهی سنتی به
طیفی وسیعتر از خدمات مالی مانند کارگزاری ،بیمهگری ،و انواع دیگر فعالیتهایی که درآمد
غیر بهرهای را تولید میکنند ،توسعه دادهاند.
در نظام بانکداری داخلی ،تفاوت زیاد سهم نظام بانکی (نزدیک به  ۸0درصد) در مقایسه
با سایر بخـشهـای تـأمینکننـدٔه منابع مالی (مانند بازار سرمایه ،سرمایهگذاری خارجی،
و ،)...داللت بـر بانکمحور بودن نظام تأمین مالی داخلی دارد (عباسیان و همکاران)۱۳۹۵ ،
و محدودیتهای موجود در نظام بانکی ،نبود تنـوع محـصوالت بـانکی ،و ذهنیـتهـای سنتی
موجود باعث شده است ،درآمدهای بهـرهای حاصـل از وام اصلیترین منابع درآمدی بانکها
را تشکیل دهد .درواقع ،سهم درآمد بهرهای از کل درآمد بانکها (شـامل خـصوصی و دولتـی)
بـیش از  ۸۵درصد بوده است (مهرآرا و صادقیان)۱۳۸۹ ،؛ لذا نقش مهم ترکیب پرتفوی وام
بانکی در این زمینه میتواند بسیار اثربخش باشد و یکی از پرسشهایی که همواره در زمینٔه
ترکیب داراییهای بانکهای ایرانی نیز مطرح بوده این است که ترکیب انواع وامهای بانکی
بهعنوان اصلیترین وجوه تجهیـزی در قالـب عقـود اسـالمی در بخشهای مختلف اقتصادی
شامل بخش کشاورزی ،صنعت و معدن ،مسکن و ساختمان ،و خـدمات تا چه حد میتواند
در ثبات مالی آنها تأثیر گذارد؟
اهمیت تنوع پرتفوی وام به حدی است که در داخل و خارج از کشور ،پژوهشهای مختلف
در این زمینه انجام شده و از مهمترین آن پژوهش لعلهئی ( )۱۳۹2است که به ارائٔه مدلی برای
پیشبینی رفتار پرتفوی وام بانکها پرداخته است؛ سایر پژوهشهای داخلی نیز به مطالعٔه
تأثیر تنوعسازی پرتفوی وام در متغیرهای کلیدی اعم از سودآوری ،بازدهی ،و ریسک اعتباری
پرداختهاند .در نظام بانکداری کشور ،بازپرداخت نشدن وام به یکی از بزرگترین مسائل تبدیل
شده است ،و ازآنجاییکه بهخاطر نبود نظام مناسب برای تخصیص مناسب وام ،دچار
مشکالت عدیده ازجمله مشکل تخصیص اعتبارات ،مشکل ناتوانی در بازپرداخت وامهای
بانک مرکزی ،و یا بیشتر شدن مقدار وام از مقدار بازپرداختیها شده است (لعلهئی،)۱۳۹2 ،
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توجه به مسائل انگیزههای تنوعسازی بانکها به فعالیتهای ایجاد درآمد و پیامدهای آن
برای عملکرد ،توجه گسترده در ادبیات را به خود جلب کرده است (گُری ۱و والمایر.)20۱۷ ،2
بانکها ممکن است بهدلیل مزایای مرتبط با صرفهجویی اقتصادی در مقیاس و ابعاد،۳
کاهش بیثباتی درآمدها ،و سایر همافزایی مالی 4اقدام به تنوعسازی کنند .بالعکس ،تنوع
ممکن است هزینههای بالقؤه مرتبط با صرفهجویی اقتصادی و مسئلٔه نمایندگی را افزایش
دهد (شیم)20۱۳ ،5؛ ازاینرو ،این سؤاالت مطرح میشود که آیا بانکها باید در پرتفوی وام
بانکی خود تنوعگرا باشند یا اینکه وام خود را فقط به بخشی ویژه که شناخت کامل از
فعالیتهای آن دارند ،اختصاص دهند؟ آیا بانکها میتوانند با تنوع در پرتفوی وام خود به
بهبود عملکرد و کاهش ریسک اعتباری خود کمک کنند؟ بدیهی است بده بستانی بین راهبرد
تنوعسازی و راهبردِ یافتن تخصص در صنعتی ویژه وجود دارد و از دیدگاه نظری ،مشخص
نیست برتری با کدامیک از این راهبردهاست .نظریههای سنتی بانکداری نیز قادر به ارائٔه
پاسخی روشن در این زمینه نیست .هرچند مطابق با نظریٔه مدیریت پرتفوی ،ریسک
غیرسیستماتیک را (ریسکی که براثرِ عوامل ویژٔه مربوط به پروژه یا شرکت ویژه ایجاد میشود)
میتوان از طریق ایجاد پرتفوی متنوع و بهینهشده به حداقل رساند (عباسیان و همکاران،
)۱۳۹۵؛ بنابراین ،اثر تنوعسازی بر عملکرد بانک نیز سؤال تجربی باز است.
ادبیات تجربی در مورد بانکهای امریکایی شواهد متفاوتی را ایجاد کرده است ،در مورد
اینکه چگونه افزایش تنوع در سود و ریسک تأثیر میگذارد (شیم .)20۱۳ ،با توجه به دیدگاهها
و نتایج تجربی متناقض در مقاالت ،مسئلٔه تأثیر تنوع در ثبات مالی بانک کماکان توجه را به
نیاز پژوهشهای بیشتر جلب کرده است؛ ازاینرو انتظار میرود ،اگر منافع (هزینه) تنوع
بیشتر از هزینههای بالقؤه آن باشد (منافع) ،تنوع پرتفوی وام بهطور منفی (مثبت) با
شکنندگى مالی بانک همراه خواهد بود .مبانی نظری نشان میدهد که ماهیت ساختار بازار
بانکی پیامدهایی معنادار برای شرایط مالی بانک دارد .اگر ساختار بازار در بانکداری عامل
تأثیرگذار در شکنندگی بانک باشد ،ورشکستگی در کنترل این متغیر ممکن است مشکالت
متغیر حذفشده و استنباطهای گمراهکننده را در رابطه میان تنوعسازی و ثبات بانک فراهم
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Charter value
این تئوری در توصیف شواهد موجود مبنی بر نگهداری سرمایهای بیش از حداقل مقدار سرمایٔه قانونی در بانکها،
و بهعنوان نمادی از کاهش اهمیت تئوری خطر اخالقی مطرح شد .در این تئوری ،تصمیم نگهداری سرمایٔه بانک
در قالب تصمیم مدیران برای حفظ این فعالیت جهت اخذ منافع ناشی از واسطهگری مالی توصیف میشود .به
بیان دقیقتر ،بانک با اشاره به این امر که در صورت نکول و ورشکستگی ،از امکان کسب سود ناشی از واسطهگری
مالی محروم خواهد شد و برای جلوگیری از این ورشکستگی ،و نه بهخاطر الزام قانونی ،به حفظ و نگهداری سطحی
خاص از سرمایه میپردازد و مقدار خاصی از سرمایه را تحت عنوان سرمایه نگهداری میکند؛ ازاینرو در قالب این
تئوری ،هرچه ارزش چارتری بانک افزایش یابد ،میزان سرمایٔه بانک هم افزایش مییابد و بهازای خطرپذیری
بیشتر ،بانک مقدار ارزش چارتر بیشتری را در صورت ورشکستگی از دست خواهد داد (فرهنگ و همکاران،
.)۱۳۹۷
2
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کند .در این پژوهش ،درجٔه تمرکز بازار ویژگی بالقؤه بخش بانکداری است .مدلهای نظری
پیشبینیهای مقایسهای بین تمرکز بازار و ثبات بانکی را استنتاج میکنند .یک دیدگاه این
است که نظام بانکی با تمرکز باال بسیار باثباتتر از ساختار بانکی با تمرکز پایین است.
۱
بانکها در محیطهای کمتر رقابتی ،فرصتهای سود بهتری دارند و ارزش چارتر را
افزایش میدهند .همچنین این ارزش بهدلیل سود باال انگیزٔه بانکها را برای ریسک بیشازحد
کاهش میدهد .از دیدگاه رقابتی ،رابطهای مثبت بین تمرکز بازار و بیثباتی بانک پیشبینی
میشود .بانکهای بزرگتر که با مشکالت مالی مواجه میشوند ،در ساختار متمرکز بازار
بهاحتمالزیاد یارانه بیشتری را از طریق شبکههای امنیت دولتی دریافت میکنند (شیم،
 .)20۱۹این سیاست حمایتی میتواند مشکالت ریسک اخالقی ایجاد کند و انگیزههای جذب
ریسک بانک را افزایش و به ضعف نظام بانکی منجر شود.
اگرچه ادبیات نظری در این زمینه تأثیر معنادار در قانونگذاران و سیاستگذاران بانکی
داشته است ،شواهد تجربی در مورد شاخصهای تمرکز بازار بانکی و ثبات مالی بسیار محدود
۳
است و هیچ توافق آشکاری وجود ندارد (بک و همکاران .)2006 ،2تئوری هزینٔه معامالت
نشان میدهد که شرکت سطح تنوع را در پاسخ به شرایط رقابتی فزاینده پایین میآورد؛ زیرا
این رقابت هزینههای مدیریت شرکت چندکسبوکاری را افزایش میدهد (جونز 4و هیل،5
 .)۱۹۸۸این بدان معناست که بانک برای توسعٔه دامنٔه خود در بازار کمتر رقابتی از فعالیت
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بانکی در بازار رقابتیتر بهتر عمل میکند .با توجه به موارد فوق ،پژوهش حاضر قصد دارد
شناسایی کانال رابطه بین تنوع و ثبات بانکی را در شبکٔه بانکی کشور تکمیل کند و بهدنبال
پاسخ این سؤال است که رابطه بین تنوعسازی پرتفوی وام و ساختار بازار با ثبات مالی بانکها
چگونه است؟

 ۲مبانی و ادبیات نظری
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مطالعات تجربی در مورد رابطه بین تنوع فعالیتهای بانکی و عملکرد بانک پیشبینیها و
شواهدی متناقض را ارائه میدهد .سینکی ۱و نش )۱۹۹۳( 2دریافتند بانکهای تجاری که در
وامهای کارت اعتباری تخصص دارند ،نسبتبه بانکهای تجاری با ترکیب محصوالت سنتی،
در معرض ورشکستگی باالتری قرار دارند .روسی ۳و همکاران ( )200۹نشان میدهند که تنوع
پرتفوی وام بانکی ریسک وامهای مشکوکالوصل بانکهای بزرگ تجاری اتریش را کاهش
میدهد .شیم ( )20۱۳شواهدی ارائه میکند که بیانگر احتمال کاهش ریسک نکول برای
بانکهایی است که منابع بیشتری از درآمد عملیاتی دارند .بانکها میتوانند با بهکارگیری
اثربخش ورودیهای خود مانند نیروی کار ،فنّاوری ،و اطالعات در انواع مختلف وامها به
صرفهجوییهای اقتصادی دست یابند .افزونبرآن ،توسعٔه پرتفوی وام در بخشهای مختلف
به کاهش آثار تنوعسازی بانکها منجر میشود؛ در این حالت انتظار میرود تنوعسازی
فعالیت بانکها ریسک را کاهش دهد ،ولی تأثیری مثبت در ثبات بانکی داشته باشد (شیم،
.)20۱۹
از سوی دیگر ،تنوعسازی ممکن است به افزایش هزینههای ناشی از مسئلٔه نمایندگی
منجر شود که از تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ایجاد میشود (جنسن .)۱۹۸6 ،4اگر
تنوع وام ارزش بازار سهام بانک را کاهش دهد ،مدیران ممکن است بهجهتِ باال بودن
سودهای انفرادی بالقؤه تنوع از هزینههای کاهش ارزش بازار ،مجدداً دست به تنوع بزنند؛
لذا ،انگیزٔه تنوع ممکن است حداکثرسازی ارزش سهامدار نباشد ،بلکه بهدنبال منافع شخصی
مدیریت باشد .از طرفی ،با توجه به اینکه فعالیتهای بدون ربا در بانکداری اسالمی موجب
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بیثباتی نظام بانکی میشود ،اگر بانکها به خطوط جدید اعتباری متنوع دست یابند و در آن
تخصص و تجربه نداشته باشند ،تنوع ممکن است عملکرد بانک را بدتر کند .اگر تنوع شامل
توسعٔه بخشهایی باشد که در آن تخصص کم است ،پس بازده بدتر در بخشهای جدید
میتواند متوسط بازدهی وام بانک را کاهش و ریسک ورشکستگی را افزایش دهد؛ که در این
حالت انتظار میرود تنوع وام تأثیر منفی در ثبات بانکها داشته باشد (شیم.)20۱۹ ،
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در سالهای اخیر ،بانکها عمالً تحت تأثیر پیشرفتهای متعدد بازار قرار گرفتهاند.
مقرراتزدایی ،آزادسازی ،جهانی شدن ،و نوآوریهای مختلف هریک از تحوالت موقعیت
رقابتی بانکها را تحت تأثیر قرار میدهد .همانطور که قدرت بازاری بانکها در سودآوری
آنها نقش دارد ،رفتار رقابتی نیز در صحت و ثبات بخش مالی تأثیر دارد .رقابت و ساختار
بازار سالم در رفاه اجتماعی مهم است ،بهعبارتی قیمتهای پایین ،نرخ بهرٔه پایین ،و وام
مناسب به مشتریان و شرکتها ،ازجمله بنگاههای سرمایهگذاری کوچک و متوسط ،تأثیرگذار
است (بیکر .)200۳ ،۱دیدگاه «تمرکز – ثبات» پیشبینی میکند که نظام بانکی متمرکز ثبات
بیشتری دارد؛ زیرا بانکها در بازارهای با تمرکز باال ممکن است سود بیشتری داشته باشند
(دیموند )۱۹۸۴ ،2و نظارت بر آن آسانتر است (آلن و گِیل)2000 ،۳؛ و بنابراین ،میتواند
تکانهها را بدون سقوط و فروریختن تحمل کند.
سود باال ایجاد ذخیرٔه سرمایه را برای پوشش و حفاظت در برابر تکانههای مالی نامطلوب
و افزایش ارزش فرانشیز بانک تسهیل میکند .ارزش فرانشیز باالتر انگیزه برای ریسک
بیشازحد را کاهش میدهد و باعث کاهش مسائل ریسک اخالقی میشود (هلمن 4و
همکاران .)2000 ،بک 5و همکاران ( )2006دریافتند که بحرانهای بانکی کمتر در نظامهای
بانکداری متمرکز سازگار با دیدگاه «ثبات» است .از سوی دیگر ،دیدگاه «تمرکز» نشان میدهد
که ساختار بانکداری متمرکز با تعداد کمی از مؤسسات بزرگ بیشتر در معرض آسیبپذیری
مالی نسبتبه ساختار بانکداری کمتر متمرکز قرار دارد (بوید و دی نیکولو .)200۵ ،6بانکهای
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بزرگ در نظامهای بانکی متمرکز احتماالً یارانه بیشتری را از طریق «احتمال ورشکستگی»
دریافت میکنند .بوید و دی نیکولو ( )200۵استدالل میکنند که بانکها در بازارهای با تمرکز
باالتر از قدرت بازار خود برای کسب درآمد بیشتر در بازارهای وام از طریق نرخهای باالتر وام
استفاده میکنند .وامگیرندگان هنگام مواجهه با نرخ وام باالتر بانکها ،ممکن است بهدنبال
ریسک بیشتر برای جبران کمبود سود و درنهایت افزایش ریسک ورشکستگی خود باشند؛
ازاینرو ،افزایش بدهی وامگیرنده به کاهش ثبات بانک منجر شود.

Markowitz
Hattingh
3 Geographic diversification
1
2
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مفهوم تنوعسازی برای اولین بار توسط مارکوویتز )۱۹۵۹( ۱در قالب تئوری نوین پرتفوی
مطرح شده است .تنوعسازی نیز از مباحث مهم سرمایهگذاری محسوب میشود و آن عبارت
است از فرایند ساختن پرتفویی از داراییها که هدف آن کاهش ریسک مرتبط با هریک از
داراییها بهصورت مجزاست .این هدف نیازمند آن است که تغییرپذیری بازده دارایی خاص
با تغییرپذیری بازده داراییهای دیگر در پرتفوی تعدیل شود ،که در نتیجٔه آن ریسک
غیرسیستماتیک پرتفوی از طریق تنوعسازی مناسب به میزانی مؤثر کاهش خواهد یافت
۳
(هاتینگ)200۴ ،2؛ اما در نظام بانکی این مفهوم با عناوینی همچون تنوع جغرافیایی
(فخرحسینی و کاویانی ،)۱۳۹۷ ،تنوع درآمد بانکی (ابراهیمی و همکاران ۱۳۹۵؛ شاهچرا و
جوزدانی ،)۱۳۹۵ ،و تنوع پرتفوی وام در پژوهشهای مختلف همراه بوده است.
بانکهای متنوع در نظامهای بانکداری متمرکز احتماالً بهدلیل قدرت بازار ،صرفهجویی
اقتصاد و همافزایی بهتری نسبتبه سایر بانکها کسب میکنند؛ بنابراین ،درصورتیکه در
بازار متمرکز فعالیت کنند ،احتمال کمتری وجود دارد که بانکهای مختلف در مقایسه با این
بانکها آسیبپذیر باشند .اگر تنوع بر رقابت در بازارهای بانکی تأثیر گذارد ،ریسک بانکها
میتواند تغییر کند و همچنین رقابت برای وامگیرندگان ممکن است بهشدت افزایش یابد؛ زیرا
بانکها پرتفویهای وام خود را توسعه میدهند (هلمن و همکاران .)2000 ،فرضیٔه جایگزین
میتواند بر اساس استدالل زیر توسعه یابد که اگر بازارهای وام بانکی رقابتیتر شود ،سود
ممکن است کاهش یابد؛ زیرا بانکها نرخهای پایین وام را مطالبه و منابع بیشتری را برای
نظارت و هماهنگی فعالیتهای وامدهی خود صرف میکنند.
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سیاری و بیگزاده عباسی ( )۱۳۹6در پژوهشی با عنوان «شناسایی رابطٔه تنوع پرتفوی
وامهای اعطایی با سودآوری در نظام بانکی» بدین نتیجه رسیدند که تمام موارد موردبررسی
برای اعطای وام ازجمله مشارکت مدنی ،فروش اقساطی ،قرضالحسنه ،مضاربه ،جعاله،
سلف ،و اجاره بهشرط تملیک با سودآوری رابطه داشتند ،یعنی تکتک موارد با سودآوری
رابطه داشتند .بزرگ اصل و همکاران ( )۱۳۹6در پژوهشی با عنوان «بررسی اثر تنوعگرایی
دارایی و تسهیالت بانکها در بازده بانکی» بدین نتیجه دست یافتند که رابطهای معکوس
بین تنوعگرایی در بخش دارایی و بازده دارایی وجود دارد و رابطهای معنادار بین تنوعگرایی
در بخش تسهیالت و بازده دارایی وجود ندارد .همچنین بین تنوعگرایی در هر دو بخش
تسهیالت و دارایی با بازده حقوق صاحبان سهام رابطهای معنادار وجود ندارد.
عباسیان و همکاران ( )۱۳۹۵در پژوهشی با عنوان «اثر تنوعبخشی در پرتفوی تسهیالت
در ریسک اعتباری بانکها» بدین نتیجه دست یافتند که افزایش تنوعبخشی در پرتفوی
تسهیالت به افزایش ریسک اعتباری بانکها منجر میشود و این رابطه مستقل از نوع مالکیت
بانک (دولتی ،غیردولتی) است .پوستینچی و همکاران ( )۱۳۹۵در پژوهشی با عنوان «تأثیر
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بااینحال ،هیوز و مستر )۱۹۹۸( ۱نشان میدهند که بانک بزرگتر بیشتر ممکن است بر
2
کاهش هزینٔه نهایی ریسک از طریق مقیاس بزرگتر و تنوع دست یابد .دمستز و استراهن
( )۱۹۹۷بیان کردند که شرکتهای بزرگ بانکی از مزیت تنوع برای فعالیت با نفوذ بیشتر
استفاده میکنند و ارائٔه وامهای ریسکی را افزایش میدهند .بانکهای متنوع احتماالً یارانه
بیشتری از دولت دریافت میکنند؛ زیرا قانونگذاران نگران پیامدهای بالقؤه اقتصاد کالن از
ورشکستگیهای بانکها بزرگ هستند (اُهارو و شاو .)۱۹۹0 ،۳این امر میتواند انگیزٔه مدیریت
بانک را برای وارد شدن به کسبوکار ریسکی را افزایش و درنهایت شکنندگی مالی نظامهای
بانکی را افزایش دهند .عالوهبراین ،نظامهای متمرکز بانکی قدرت بازار را افزایش و به بانکها
اجازه میدهد تا نرخ وام باالتری را مطالبه کنند .این امر نیز ممکن است وامگیرندگان را به
مشارکت در فعالیتهای پرریسک القا کند و بنابراین ،مقدار وامهای غیرجاری افزایش یابد و
به احتمال نکول باالی وام منجر شود (بوید و دی نیکولو.)200۵ ،

6۱0
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رقابت در صنعت بانکداری در ثبات بانکها» بدین نتیجه دست یافتند که میان رقابت (تمرکز)
و ثبات بانکها ارتباطی منفی (مثبت) و معنادار وجود دارد .از میان سایر متغیرها نیز دارایی
بانکها قویترین اثر (مثبت) معنادار را در ثبات برجای میگذارد.
ختایی و همکاران ( )۱۳۹۵در پژوهشی با عنوان «عوامل تعیینکنندٔه کیفیت پرتفوی وام
در نظام بانکی ایران :رویکرد پنل پویا» بدین نتیجه رسیدند که کیفیت پرتفوی اعتباری دورٔه
گذشته ،سهم بازار بانکهای خصوصی ،نرخ رشد اقتصادی دورٔه قبل ،و نسبت وام به دارایی
در نسبت مطالبات غیرجاری تأثیر مثبت و معنادار داشته است :به این معنی که باعث بدتر
شدن کیفیت پرتفوی وام بانک شده است ،درحالیکه نرخ سود حقیقی تسهیالت ،نرخ رشد
تسهیالت ،و اندازٔه بانک تأثیر منفی داشته و باعث بهبود کیفیت پرتفوی اعتباری بانک شده
است ،ضمن آنکه توان دوم اندازٔه بانک اثر مثبت و معنادار داشته و لگاریتم نرخ ارز بیتأثیر
بوده است.
مهرآرا و صادقیان ( )۱۳۸۷در پژوهشی با عنوان «تعیین ترکیب بهینٔه وام در بخشهای
اقتصادی» بدین نتیجه دست یافتند که پرتفوی بهینٔه وام تا حد رضایت بخشی با الگوی
تخصیص اعتبارات در این دوره سازگار است؛ همچنین ،پرتفوی تسهیالت اعطایی بانک در
طول سالهای گذشته به پرتفوی بهینٔه آن نزدیکتر شده است؛ اما هنوز روش مارکویتز مبتنی
بر اصل حداکثرسازی سود و مفروضات محدودکنندهاش قادر نیست بخشی (هرچند کوچک)
از تفاوتها یا انحرافات کمّی را توضیح دهد؛ بنابراین ،لحاظ کردن نیازها یا میزان تقاضای
بازار بر اساس اصل تطابق و همچنین توجه به محدودیتها و رویههای رسمی و غیررسمی در
نظام بانکی برای ارائٔه تبیینی کامل از وضع موجود الزامی است.
شیم ( )20۱۹در پژوهشی با عنوان «تنوعسازی پرتفوی وام ،ساختار بازار ،و ثبات بانک»
بدین نتیجه دست یافت که افزایش تنوع وام تأثیری مثبت در قدرت مالی بانک دارد؛ نشان
داد که مطابق با دیدگاه «تمرکز-ثبات» ،تمرکز بازار با ریسک ورشکستگی بانکی همراه است،
نتایج با استفاده از شرایط متقابل بین تنوع و پرتفوی وام و تمرکز بازار نشان میدهد که
متنوعسازی بانکها که در بازارهای بسیار متمرکز فعالیت میکنند ،در مقایسه با بانکهای
با تمرکز کمتر ،ازنظر اقتصادی باثباتتر است .دانگ )20۱۹( ۱در پژوهشی با عنوان «آثار
متنوعسازی پرتفوی وام در بازده بانکهای ویتنام» بدین نتیجه دست یافتند که بانکهای
تخصصی بازده کمی باالتر از بانکهای متنوع در دورٔه تحقیق دارند.

تنوعسازی پرتفوی وام ،ساختار بازار ،و ثبات مالی بانکها
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 ۴فرضیه و مدل پژوهش
در این پژوهش با توجه به هدف آن ،فرضیههای زیر تدوین شده است:
 تنوعسازی وام بر ثبات مالی بانکها تأثیرگذار است.
 ساختار متمرکز بازار بانک در ثبات مالی بانکها تأثیرگذار است.
 تأثیر تنوعسازی وام در ثبات مالی بانکها به سطح تمرکز بازار بستگی دارد.
ازاینرو ،جهت بررســی و آزمون فرضــیههای فوق از مدلهای رگرســیونی زیر که برگرفته از
شیم ( )20۱۹است ،استفاده میشود:
𝑍𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛼۱ 𝐷𝑖𝑣𝑖,𝑡 + 𝛼2 𝑀𝐶𝑖,𝑡 + 𝛼۳ (𝐷𝑖𝑣𝑖,𝑡 × 𝑀𝐶𝑡 ) + ∑ 𝛼𝑘 𝑋𝑖,𝑡 + 𝑑𝑖𝑡 +
𝑡𝑠𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,
()۱

Trinugroho
Profit and Loss Sharing
3
Frey
4 Hledik
5 Return on assets
6 Herfindahl-Hirschman index
1
2
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که  Zitب یانگر  Z-Scoreبا نک  iدر ز مان  tاســـــت که بهعنوان متغیر وابســــ ته از طریق
حاصـلجمع بازده داراییها )ROA( 5و نسـبت سـرمایه به کل دارایی و سـپس تقسـیم آن بر
انحراف معیار سه سالٔه  ROAبهد ست میآید Divit ،شاخص تنوع سازی پرتفوی وام ا ست
که ســنجش آن از کســر کردن شــاخص هیرفیندال – هیرشــمن )HHI) 6از عدد  ۱بهدســت
میآید .در این پژوهش با توجه به وامهای پرداختی از سوی بانکها به بخشهای مختلف در
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ترینیگروهو ۱و همکاران ( )20۱۸در پژوهش «تنوع و ریسک نظاممند :چشمانداز شبکٔه
مالی» بدین نتیجه دست یافتند که تأثیر رقابت و تنوع در حاشیٔه بانکی بانکهایی که دارای
تنوع بیشتر در قرارداد وام بانکها هستند و همچنین بانکهایی با مشارکت در سود و زیان
بیشتر )PLS( 2وام میگیرند ،بیشتر موردتأثیر قرار میگیرد .فری ۳و هلدیک )20۱۸( 4در
پژوهشی با عنوان «رقابت ،تنوع ،و حاشیههای بانکی :شواهدی از بانکهای اسالمی روستایی
اندونزی» بدین نتیجه دست یافتند که تنوع در سطح بانکهای انفرادی ممکن است برای
ثبات مالی مفید باشد ،حتی اگر به همبستگی بازده دارایی در بانکها منجر شود.
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6۱2

2

کشوووور به شـــش بخش وامهای صـــنعتی ،)IND( ۱وامهای امالک و مســـتغالت مســـکونی
( ،)RESوام بازرگانی ،)BUL( ۳وامهای ک شاورزی ،)AGR( 4وامهای خدماتی ،)SEL( 5و
ســایر وامهای دیگر )OTH( 6تقســیم شــده اســت HHI .وام از حاصــلجمع ســهم مجذور
پرتفوی وام در شش نوع وام محاسبه میشود:
()2

𝐼𝑁𝐷 2

𝑆𝐸𝐿 2

𝐴𝐺𝑅 2

𝐵𝑈𝐿 2

𝑅𝐸𝑆 2

𝐼𝑁𝐷 2

] ]𝐿𝑂𝑇[  = [[𝑇𝑂𝐿] + [𝑇𝑂𝐿] + [ 𝑇𝑂𝐿 ] + [ 𝑇𝑂𝐿 ] + [𝑇𝑂𝐿] +وام 𝐼𝐻𝐻

 ۵روششناسی پژوهش

Industrial Loans
Residential Real Estate Loans
3
Business Loans
4 Agricultural Loans
5 Service Loans
6 All other Loans
1
2
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روش پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی و ازنظر هدف ،کاربردی است .جامعٔه آماری
پژوهش حاضر بانکهای موجود در بازار سرمایٔه کشور است .روش گردآوری دادهها از نوع
میدانی و ابزار گردآوری دادههای پژوهش بانکهای اطالعاتی بورس اوراق بهادار و بانکهای
مربوطه خواهد بود .بهمنظور جمعآوری دادههای موردنیاز برای محاسبٔه متغیرها از بانکهای
اطالعاتی «رهآورد نوین» و گزارش بهدستآمده از مؤسسٔه آموزش عالی بانکی استفاده شده
است .برای تحلیل دادهها از آمارههای توصیفی و تحلیل رگرسیون استفاده شده است .برای
بررسی تأثیر تنوع پرتفوی وام و ساختار بازار در ثبات مالی بانک ،ضمن کنترل ویژگی خاص
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 MCمعیار تمرکز بازار اســــت که برای اندازهگیری آن بهعنوان متغیر ســــاختار بازار به
تبعیت از پژوهش ر ضایی و سعدی ( )۱۳۸۹از تعداد شعبات هر بانک ا ستفاده شده ا ست.
همچنین  Xitماتریس متغیرهای کنترلی شـامل نقدینگی (تقسـیم داراییهای نقد و شوههنقد
به کل داراییها) ،ســهم درآمد غیربهرهای (از تقسوویم درآمد ریربهرهای به درآمد کل بانک)،
نرخ بیکاری ،و نرخ رشــــد تولید ناخالص داخلی ( )GDPاســــت .در مدل پژوهش ضــــریب
)  𝛼۱ (𝛼2برای ســنجش اثر مســتقیم تنوعســازی وام (تمرکز بازار) اســت .ضــریب  𝛼۳معیار
سنجش اثر متقابلی ( )MC Divا ست که چگونگی اثر تنوع سازی وام در ثبات مالی بانک
با درجٔه رقابت در بازار بانکی را نشان میدهد.

تنوعسازی پرتفوی وام ،ساختار بازار ،و ثبات مالی بانکها

6۱۳

Survivor Bias
خطا در استدالل است و زمانی پیش میآید که تنها بر روی افراد یا چیزهایی که از یک فرایند انتخاب گذشتهاند،
تمرکز کنید و آنهایی را که نتوانستند عبور کنند ،عمدتاً به این خاطر که دیگر قابلمشاهده نیستند ،نادیده بگیرید.
در این پژوهش متغیرهای حذفشده مهارتهای مدیریت و صنعت است.
2 Attributable
3 Campa & Kedia
4 Villalonga
5 Instrumental Variables-Generalized Method of Moments, IV-GMM
6
Hayashi
7 Baum et al.
8 heteroskedasticity- and autocorrelation-consistent, HAC
9 Instrument Relevance Condition
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شرکت و اقتصادی میتوان از رگرسیونهای حداقل مربعات معمولی ( )OLSچندمتغیره و
همچنین برای جلوگیری از سوگیری (اریب) بازماندگی ۱و به حداکثر رساندن تعداد مشاهدهها
از دادههای پنل نامتوازن استفاده کرد؛ اما یک سری از پژوهشها استدالل میکنند که کاهش
تنوعسازی مشاهدهشده قابلِاسناد 2به مشکالت درونزایی است (کامپا و کدیا2002 ،۳؛
ویالونگا)200۴ ،4؛ و لذا تصمیم بانک برای تنوعسازی ،چون میتواند درونزا باشد ،ازاینرو
وجود چنین مشکالت احتمالی درونزایی ممکن است در رویکرد حداقل مربعات معمولی
استاندارد (اَالاس) به ایجاد تخمین ضریب سوگیرانه و ناسازگار منجر شود که در این حالت،
در این پژوهش برای کاهش نگرانیهای درونزا از مدلهای اثر ثابت استفاده شده است.
همچنین در این پژوهش ،تجزیهوتحلیل مدل اصلی از طریق تکنیک تخمین متغیرهای ابزاری
 روش گشتاورهای تعمیمیافته )IV- GMM( 5تکمیل شده است که به درونزایی معیارتنوعسازی وام پرداخته است .در صورت وجود ناهمسانی واریانس ،برآوردگر  GMMاز
برآوردگر حداقل مربعات دومرحلهای ( )2SLSکارآمدتر است (هایاشی .)2000 ،6برآوردگر
 GMMهمچنین به موارد شناسایی مجدد میپردازد که در آن ،تعداد ابزارها از تعداد
رگرسورهای درونزا بیشتر است .مبتنی بر مبانی نظری از ادبیات باوم و همکاران)2006( ۷
از روش تخمین واریانس ناهمسانی و خودهمبستگی سازگار )HAC( ۸استفاده شده تا
همبستگی سریالی و ناهمسانی واریانس بالقوه را به خود اختصاص دهیم .روش IV- GMM
شامل متغیرهای مناسب ابزاری است؛ متغیر ابزاری باید دو الزام را برطرف کند که از شرط
مربوط به ابزار ۹و شرط برونزایی ابزار استفاده میشود .شرط مربوط به ابزار مستلزم این
1
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است که رابطٔه جزئی بین ابزار و متغیر درونزا صفر نباشد .شرط برونزا نیاز به همبستگی
بین ابزار و خطای ساختاری صفر دارد (استاک ۱و واتسون .)20۱۵ ،2ازاینرو با توجه پژوهش
کامپا و کایدا ( )2002در این پژوهش متغیرهای ابزاری شامل ویژگیهای شرکتی (نقدینگی و
سهم درآمد غیربهرهای) و متغیرهای اقتصادی (نرخ بیکاری و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی)
استفاده شده است.

 ۱.۶آمار توصیفی
جدول  ۱آمارهای توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان میدهد .آمار توصیفی متغیرهای
پژوهش با استفاده از دادههای بانکها طی دورٔه زمانی موردنظر اندازهگیری شده است و
شامل میانگین ،میانه ،انحراف معیار ،کمینه ،و بیشینه است .در روشهای توصیفی ،تالش
بر آن است تا با ارائٔه جدول و استفاده از ابزارهای آن نظیر شاخصهای مرکزی و پراکندگی،
به توصیف دادههای پژوهش پرداخ ته شود ،تا این امر به شفافیت موضوع کمک کند .آمار
توصیفی متغیرهای پژوهش برای  ۱۳2مشاهدٔه سال-شرکت در جدول  ۱آمده است.

2
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Stock
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1
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 ۶یافتهها
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جدول ۱
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
تنوع وام
رشد اقتصادی
نقدینگی
تمرکز بازار
درآمد غیربهرهای
اندازٔه بانک
نرخ بیکاری
نسبت سرمایه به
دارایی
بازده دارایی
انحراف معیار
بازده دارایی
ثبات مالی
لگاریتم ثبات
مالی

DIV
GDPR
LIQ
MCT
NI
SIZE
UNEM

۵٫۸۹
0٫02
0٫0۳
600
0٫۳۸
۸٫۴۱
0٫۱2

0٫۳۳
0٫0۳
0٫0۱
2۵6
0٫2۹
۸٫۳۵
0٫۱2

۱۹۵
0٫۱۳
0٫۳۱
2۹۷2
0٫۵۴
۹٫۵۳
0٫۱۴

0٫2۱
- 0٫0۸
0٫00
۱۳
0٫0002
۷٫2۷
0٫۱0

2۳٫2
0٫06
0٫0۴
۷6۹
0٫۴0
0٫۵۱
0٫0۱

۵٫۴
0٫۳۹
۳٫۳0
۱٫۵6
2٫۴۳
- 0٫0۳
0٫0۴

۳۷٫۷
0٫6۸
۱۷٫6
۴٫۱۱
۱0٫۴
2٫۳۸
2٫۱۸

CAR

0٫0۵

0٫0۴

0٫20

0٫0۱

0٫0۳

2٫2۹

۱0٫۵

ROA

0٫0۱

0٫0۱

0٫0۵

- 0٫0۷

0٫02

- 0٫۹6

6٫۹۷

SDROA

0٫0۱

0٫00۴۸

0٫0۷

0٫00000۹

0٫0۱

۳٫۷۷

2۴٫۱2

ZSCOR

۱۳٫۷۳

۱۱٫2۴

۵۴٫۴2

0٫۴۱

۱۱٫۵۵

۱٫۴0

۴٫۸0

LZSCOR

0٫۹۷

۱٫0۵

۱٫۷۴

- 0٫۳۹

0٫۴۱

- 0٫۵۸

۳٫06

۱۳2

۱۳2

۱۳2

۱۳2

۱۳2

۱۳2

۱۳2

۱۳2

تعداد مشاهدهها

مأخذ :یافتههای تحقیق
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با توجه به اینکه از روش ترکیب دادههای پنل برای آزمون فرضیههای تحقیق استفاده
میکنیم ،تعداد مشاهدههای سال-شرکت بر اساس دادههای ترکیبی نامتوازن ۱۳2 ،مشاهده
است ،که دادههای  ۸بانک اقتصاد نوین ،پارسیان ،پاسارگاد ،تجارت ،سینا ،صادرات،
کارآفرین ،و ملت از بین  ۱۵بانک مربوط به سالهای قبل از  ۱۳۹۱بوده که در تعداد
مشاهدههای فوق در دسترس است .طبق جدول فوق ،میانگین بازده دارایی برابر با 0٫0۱
است که با توجه به تورم موجود در کشور ،رقمی بسیار پایین است ،لذا میتواند بهعنوان یکی
از اجزای ثهات مالی بانکها به بیثهاتی منجر شود .همچنین تفاوت زیادی بین بانکهای
نمونه ازنظر ساختار (تمرکز) بازار وجود دارد ،بهطوریکه باالترین درجٔه تمرکز مربوط به بانک
صادرات ایران با  2۹۷2شعهه و پایینترین آن مربوط به بانک خاورمیانه با  ۱۳شعبه بوده
است .همچنین فاصله بین بیشترین و کمترین مقدار ثبات مالی و یا مقایسٔه میانگین ثبات
مالی با انحراف معیار آن بیانگر این است که مقدار این شاخص فاصلٔه زیادی در بین بانکهای
موردبررسی نداشته است.
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نهایتاً با توجه به دادههای موجود در آمار توصیفی ،روند متوسط تنوعسازی وام ،ساختار
بازار ،و ثهات مالی در هفت سال اخیر بهترتیب در شکلهای ذیل نشان داده شده است .دلیل
بررسی این روند در هفت سال اخیر این بوده است که دادههای مورداستفاده در این پژوهش
پنل نامتوازن بوده و چون از متوسط هرسال برای کل بانکها استفاده شده است ،لذا در
سالهای دورتر دادٔه همٔه بانکها بهخاطر عدم ورودشان در بورس در دسترس نبوده است.
ازاینرو شکل  ۱روند ثبات مالی بانکها را از سال  ۱۳۹۱تا  ۱۳۹۷نشان میدهد (محور افقی
سالهای  ۱۳۹۱تا  ۱۳۹۷و محور عمودی مقادیر هر متغیر را در شکلها نشان میدهد) که
بعد از افزایش ثبات در سالهای  ۱۳۹۳و  ،۱۳۹۴از سال  ۱۳۹۵کاهش داشته است .در این
حالت میتوان گفت ،عوامل متعددی در ثبات مالی تأثیرگذار است که از مهمترین آن میتوان
به متغیرهای کالن اقتصادی مانند رشد تولید ناخالص داخلی و شرایط ویژٔه بانکها مانند
اندازٔه بانک اشاره کرد ،همانطوری که اثر این متغیرها در نتایج پژوهش بهعنوان متغیر
کنترلی معنادار بوده است.

0
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همچنین شکل  2روند متوسط تنوعسازی پرتفوی وام بانکها را از سال  ۱۳۹۱تا ۱۳۹۷
نشان میدهد که از سالهای  ۱۳۹2تا  ۱۳۹6تنوعسازی پایین بوده ،اما از سال  ۱۳۹6تا
 ۱۳۹۷میزان تنوعسازی تسهیالت اعطایی برای بانکهای نمونه افزایش یافته است.

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1398.12.42.6.6

شکل  .۱روند ثبات مالی بانکها

6۱۷

تنوعسازی پرتفوی وام ،ساختار بازار ،و ثبات مالی بانکها
12
10
8
6
4

0
1397

1396

1394

1395

1393

1392

1391

شکل  .۲روند تنوعسازی پرتفوی وام

نهایتاً اینکه شــکل  ۳روند متوســط تمرکز بازار بانکها را از سووال  ۱۳۹۱تا  ۱۳۹۷را نشووان
میدهد که این شکل روند کاهشی داشته و همانطوریکه در سالهای قهل هم مشهود بوده
ا ست ،یکی از ا ستراتژیهای بانک مرکزی در ا صالح نظام بانکی کاهش تعداد شعب بانکها
با توسعٔه نظام بانکداری الکترونیک و دیجیتال بوده است که با هدف تسهیل عملیات بانکی
و در راستای آن ،کاهش هزینه بانکها اتخاذ شده است.
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 ۲.۶نتایج رگرسیون آثار ثابت
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در این پژوهش بر اساس آنچه در روششناسی بدان اشاره شد ،آزمون فرضیهها از طریق
رگرسیونهای آثار ثابت جهت نگرانی ناشی از مشکالت احتمالی درونزایی و  GMMانجام
شده است .نتایج رگرسیون آثار ثابت با در نظر گرفتن متغیرهای وابستٔه ثبات مالی و اجزای
آن در جدول  2ارائه شده است.
برای درک بهتر از رابطه بین تنوعسازی وام ،تمرکز بازار ،و ثبات مالی بانکها رگرسیونها
نیز بر اساس اجزای زداسکور نیز موردآزمون قرار گرفته است؛ یعنی بازده داراییها (آراُ اِی)،
نسبت سرمایه به دارایی ،و نوسانات بازده داراییها بهعنوان متغیرهای وابسته ،در قالب
رگرسیون جداگانه بهطور مجزا آزمون شده است .این تحلیل این امکان را میدهد تا مشخص
شود کدام اجزا از زداسکور در درجٔه اول باعث ایجاد رابطه بین متغیرهای مستقل کلیدی و
ثبات مالی بانک میشود و ضریب آنها در شاخص ثبات مالی به چه صورت است.
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جدول 2
نتایج رگرسیون آثار ثابت برای متغیرهای وابسته

MC

()0٫0۳
0٫00۷

()0٫00
0٫002

()0٫00
- 0٫00000۴

()0٫00
0٫0000۳

()0٫00
- 0٫0000۱

Div×MC

()0٫۸۷
0٫0000۴

()0٫6۷
- 0٫00000۴

()0٫۵۳
0٫0000002

()0٫0۸
- 0٫000000۱

()0٫2۳
0٫0000000۸

SIZE

()0٫00
- ۱۹٫۴

()0٫00
- 0٫6۵

()0٫00
- 0٫02

()0٫00
- 0٫0۳

()0٫۹۵
- 0٫0000۷

NI

()0٫۳0
- ۱٫۵

()0٫۷۴
- 0٫02

()0٫00
0٫006

()0٫00
- 0٫00۳

()0٫۹0
0٫0000۷

LIQ

()0٫۳۳
- ۸٫۹

()0٫۹6
0٫0۳

()0٫26
- 0٫02

()0٫۸۴
0٫00۴

()0٫۹۹
0٫0000۴

UNIM

()0٫۸۱
- 20٫۹

()0٫۳۵
- ۳٫۳

()0٫00
0٫2۳

()0٬۱۹
- 0٫۱6

()0٫۱2
0٫06

GDPR

()0٫00
- 2۳٫۵

()0٫00
- 0٫۷

()0٫0۳
- 0٫02

()0٫06
- 0٫02

()0٫۹۵
0٫000۳

عرض از مبدأ

()0٫00
۱۵6

()0٫00
۵٫۸۹

()0٫00
0٫۱۸

()0٫00
0٫2۷

()0٫۳۳
0٫0۱

R2

0٫۹۹

0٫66

0٫۸۳

0٫۷۷

0٫۴۹

F

()0٫00
۵٫۷6

()0٫00
۷٫۴۵

()0٫00
۱۸٫۳

()0٫00
۱2٫۸

()0٫00
۳٫66

F-limer

()0٫00
۹٫۴۴

()0٫00
۸٫۴

()0٫00
۱۵٫۳

()0٫00
۱0٫2

()0٫00
۴٫۳

مأخذ :یافتههای تحقیق .اعداد داخل پرانتز سطح معنیداری را نشان میدهد.

نتایج رگرسیون آثار ثابت در جدول  2آمده است .با توجه به دالیل بیانشده ،برای استفاده
مدل آثار ثابت در این پژوهش مجدداً برای دستیابی به اینکه کدامیک از مدل استفادهشده
(رگرسیون تلفیقی و اثر ثابت) برای برآورد مدل پژوهش مناسبتر است ،از آزمون  Fاستفاده
شد .در این آزمون ،فرض صفر این است که اثر خاص هر شرکت ( 𝑖𝛼) برابر صفر است؛ لذا
مقدار  Fلیمر حاصلشده از آزمون برای مدل برابر  ۹٫۴۴بوده و بهلحاظ آماری معنادار است.
درنتیجه ،فرضیٔه صفر در مدل تأیید نمیشود ،یعنی این تأثیر صفر نیست و رگرسیون ترکیبی
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Div

()0٫6۷
0٫۱۵

()0٫۳۷
0٫0۱

()0٫0۴۳
- 0٫000۳

()0٫00
0٫000۵

()0٫۱۳
- 0٫0002
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متغیر

ZSCOR

LZSCOR

CAR

ROA

SDROA
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همانطوریکه پیشازاین بدان اشاره شد ،برای تکمیل تحلیل ارتباط بین متغیرها از
رگرسیون  GMMاستفاده شده است .برای تخمین مدل ،متغیرهای ابزاری بهکاررفته در
مدل مشخص شد .ازآنجاییکه سازگاری تخمینزن  GMMبه معتبر بودن فرض عدم
همبستگی سریالی جمالت خطا و ابزارها بستگی دارد ،لذا میتواند بهوسیلٔه دو آزمون
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 ۳.۶نتایج رگرسیون گشتاورهای تعمیمیافته
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برای برآورد مناسب نیست؛ لذا از بین دو روش حداقل مربعات معمولی تجمیعشده و روش
آثار ثابت ،روش آثار ثابت پذیرفته شده است.
همانطوریکه در این جدول گزارش شده است ،اثر نهایی تغییر واحد متغیرهای توضیحی
در شاخصهای ثبات مالی و اجزای آن نشان داده شده است .الزم به ذکر است ،ثبات مالی
یکبار دیگر بهصورت لگاریتمی در نظر گرفته شده است .با توجه به نتایج جدول  ،2تنوعسازی
وام در ثبات مالی با پراکسی زداسکور و لگاریتم زداسکور تأثیر معناداری ندارد .درحالیکه
متغیر تمرکز بازار در ثبات مالی در فاصلٔه اطمینان  ۹۵درصد ،تأثیر مثبت و معنادار داشته
است .همچنین نتایج نشان داد که متغیر متقاطع تنوعسازی و تمرکز وام تأثیری معنادار در
شاخص ثبات مالی ندارد .در مورد متغیرهای کنترلی ،نتایج نشان میدهد که اندازٔه بانک
تأثیر منفی و معنادار در متغیر وابستٔه شاخص ثبات مالی داشته است .متغیر رشد اقتصادی
تأثیر منفی معنادار معادل ( )- 2۳٫۵را در شاخص ثبات مالی نشان داده است .متغیرهای
درآمد غیربهرهای ،نقدینگی ،و نرخ بیکاری نیز در متغیر شاخص ثبات مالی تأثیر معنادار
ندارد .همچنین در مورد تأثیر متغیرهای مستقل پژوهش در اجزای ثبات مالی ،نتایج بیانگر
آن است که متغیر تنوعسازی در بازده داراییها تأثیر مثهت دارد و بیانگر این است که ثهات
مالی میتواند از طریق بههود در عملکرد مالی بانکها از طریق اتخاذ استراتژی مناسب در
تنوعسازی وام افزایش یابد و متغیر ساختار بازار در نسبت سرمایه به دارایی و انحراف معیار
بازده دارایی تأثیر منفی و معنادار و در بازده داراییها تأثیر مثهت و معنادار داشته است؛ یعنی
ساختار بازار میتواند از طریق ایجاد بازدهی با انحراف پایین ،کاهش در نسهت سرمایه به
دارایی ،و همچنین بههود عملکرد در ثهات مالی تأثیری مثهت داشته باشد .نهایتاً اینکه متغیر
متقاطع تنوع-ساختار (تمرکز) بازار تأثیر معنادار در اجزای ثبات مالی نداشته است .همچنین
بر اساس نتایج جدول  ،۳آمارٔه مربوط به معنادار بودن کل مدل رگرسیون بیانگر معناداری
تمام مدلها در فاصلٔه اطمینان  ۹۹درصد است .ضرایب  R2بیانگر آن است که مدل از قدرت
توضیحدهندگی خوبی برخوردار است ،بهطوریکه در مدل با متغیر وابستٔه زداسکور این مقدار
 ۹۹درصد بوده است.
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تصریحشده توسط آرالنو و باند ،)۱۹۹۱( ۱آرالنو و بوور )۱۹۹۵( 2و بلوندل ۳و باند ()۱۹۹۸
آزمون شود .ازاینرو ،آزمون سارگان 4معتبر بودن ابزارها را آزمون میکند و  M 2وجود
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Arellano & Bond
Bover
3 Blundell
4 Sargan test
1
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همبستگی سریالی مرتبٔه دوم در جمالت خطای تفاضلی مرتبٔه اول را آزمون میکند .عدم
پذیرش فرضیٔه صفر هر دو آزمون شواهدی دال بر فرض عدم همبستگی سریالی و معتبر بودن
ابزارها را فراهم میکند .تخمینزن  GMMسازگار است ،اگر همبستگی سریالی مرتبٔه دوم
در جمالت خطا از معادلٔه تفاضلی مرتبٔه اول وجود نداشته باشد .نتایج بهدستآمده از این
رگرسیون در جدول  ۳نشان داده شده است.
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جدول ۳
نتایج رگرسیون  GMMبرای متغیرهای وابسته
ZSCOR

LZSCOR

CAR

ROA

SDROA

متغیر

()0٫00

()0٫00

()0٫۴2
0٫0۹

()0٫02
- 0٫6۳

()0٫00

()0٫00

()0٫00

()0٫62
- 0٫0002

()0٫00
0٫00۱

()0٫۳۹
- 0٫00۱

()0٫00

0٫000۹

()0٫00

()0٫0۳
- 0٫0000۴

()0٫2۹
0٫00002

()0٫0۷
- 0٫0000۱

Div×MC

()0٫0۵
- 0٫000۴

()0٫0۴
- 0٫00002

()0٫6۷
0٫000000۱

()0٫02
- 0٫0000006

()0٫۴۱
0٫000000۵

SIZE

()0٫02
- ۱0٫۱

()0٫0۷
- 0٫۴۸

- 0٫0۳

()0٫00

()0٫02
- 0٫0۳

()0٫۵2
- 0٫0۱

NI

()0٫2۷
- 2٫۱

()0٫۱۷
- 0٫0۹

()0٫۵۸
0٫00۱

()0٫0۵
- 0٫0۱

()0٫۴۳
- 0٫00۱

LIQ

()0٫۳۵
- ۸٫6

()0٫۵۷
- 0٫۳۹

()0٫۴۸
- 0٫02

()0٫۴۷
0٫02

()0٫۸۱
0٫00۳

UNIM

()0٫2
2۱۱٫6

()0٫2۱
۸٫0۸

()0٫2۱
0٫۳۵

()0٫۸۱
- 0٫۱2

()0٫۳6
- 0٫۱6

GDPR

()0٫۳۹
- ۳0٫6

()0٫۵6
0٫۵۵

()0٫02
- 0٫۱۵

()0٫0۱
- 0٫۱۵

()0٫0۵
- 0٫0۵

J-statistic

()0٫0۵
۸۳٫۷

()0٫۴۸
۵۹٫۷

()0٫۳۴
62٫۷

()0٫۵۷
۵۵٫۴

()0٫0۹
۷۴٫6

رتبٔه ابزاری

۸۵

۸0

۷0

۷۸

۸0

متغیر وابسته با یک وقفه
Div

0٫۷۸
0٫02

0٫0۳
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MC

0٫۳۸

0٫۳۱

0٫۳۱
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نتایج  GMMدر جدول فوق همانطوریکه گزارش شده است ،اثر نهایی تغییر واحد
متغیرهای توضیحی در شاخصهای ثبات مالی و اجزای آن را نشان میدهد .همانطوریکه
مالحظه میشود ،در این مدل متغیر وابسته با یک وقفه در سمت راست مدل با سایر
متغیرهای توضیحی در ارتهاط با متغیر وابسته ثهات مالی موردآزمون قرار میگیرد .با توجه
به نتایج جدول  ،۳تنوعسازی وام و ساختار بازار در فاصلٔه اطمینان  ۹۹درصد در ثبات مالی
با پراکسی زداسکور و لگاریتم زداسکور تأثیر مثبت و معناداری داشته است .همچنین نتایج
نشان داد که متغیر متقاطع تنوعسازی و تمرکز وام تأثیر منفی و معنادار در شاخص ثبات مالی
دارد .در مورد متغیرهای کنترلی اندازٔه بانک تأثیر منفی و معنادار در فاصلٔه اطمینان  ۹۵و
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 ۷نتیجهگیری و پیشنهادها
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این پژوهش در مورد نحؤه تأثیر تنوعسازی فعالیتهای وام بانکی و سطح تمرکز بازار در ثبات
مالی بانک با استفاده از دادههای بانکهای موجود در بازار سرمایٔه کشور گام برداشته است.
نتایج حاکی از آن است که انتخاب تنوعسازی وام بانکی و تمرکز بازار از عوامل مهم مؤثر در
ثبات مالی بانکهاست .بهطور خاص درمییابیم که افزایش تنوع وام تأثیری مثبت در ثبات
مالی بانک دارد؛ یعنی بانکهای موجود در کشور توانستهاند با ارائٔه تسهیالت مختلف به
بخش مختلف اقتصادی به صرفهجوییهای اقتصادی دست یابند و تنوعسازی توانسته است
از طریق کاهش ریسک تأثیری مثبت در ثبات مالی ایجاد کند .بهعبارتیدیگر ،بانکها با ایجاد
ترکیب مناسب و متنوع در وامهای بانکی ،برخالفِ روش سنتی پیشین ،به کاهش احتمال
ورشکستگی و درنتیجه افزایش ثبات مالی منجر شدند .این نتایج از نتایج پژوهش شیم
( )20۱۹حمایت میکند .همچنین نتایج نشان داد که تمرکز بازار در ثبات مالی بانک تأثیری
مثبت داشته است؛ یعنی در سالهای اخیر ،بانکها به جهت اینکه با ورود بانکداری
الکترونیک تحت تأثیر پیشرفتهای متعدد بازار قرار گرفتهاند ،با ایجاد چنین تحوالتی موقعیت
رقابتی خود را تحت تأثیر قرار دادند .ازاینرو ،همانطور که قدرت بازاری بانکها بر سودآوری
آنها نقش داشته است ،توانسته است ضمن کاهش ریسک ،در ثبات مالی تأثیری مثبت ایجاد
کند .الزم به ذکر است ،معموالً بانکهایی که در ساختار بازار کمتر متمرکز هستند بهنسبت
بانکهای دارای ساختار بازار متمرکز ،مستعد ابتال به شکنندگی مالی هستند .این نتایج از
نتایج پژوهش شیم ( )20۱۹حمایت میکند ،ولی مشابه نتایج پژوهش پوستینچی و همکاران
( )۱۳۹۵نیست .همچنین استدالل میکنیم که ثبات مالی بانک تابعی از تنوع ترکیب
محصوالت است ،اما انگیزٔه آن برای تنوعسازی به ترکیب تجاری خود تحت تأثیر شرایط بازار

] [ Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir on 2023-01-09

 ۹0درصد در متغیر وابسته شاخص ثبات مالی داشته است ،ولی سایر متغیرهای کنترلی تأثیر
معناداری نداشته است.
در این تخمین همچنین برای بررسی معتبر بودن ماتریس ابزارها از آزمون سارگان (J-
 )statisticاستفاده شده است .در این آزمون ،فرضیٔه صفر حاکی از عدمهمبستگی ابزارها با
اجزای اخالل است؛ مثالً مقدار احتمال آمارٔه آزمون سارگان در مدل دوم با متغیر
( )LZSCORمعادل ( ۵۹٫۷سطح معناداری باالتر از  )0٫0۵است ،بنابراین ،فرضیٔه صفر
مبنی بر عدمهمبستگی ابزارها با اجزای اخالل را نمیتوان رد کرد و بیانگر معتبر بودن
ابزارهاست .در سایر مدلها هم همین تفسیر برقرار است؛ بنابراین ،میتوان چنین نتیجه
گرفت که ابزارهای مورداستفاده برای تخمین از اعتبار الزم برخوردار بود.
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بیرونی (یعنی تمرکز یا رقابت) بستگی دارد .در این پژوهش ،این استنباط با مشخص کردن
شرایط متقاطع بین تنوع پرتفوی وام و تمرکز بازار موردبررسی قرار گرفت و نتایج حاکی از آن
است که تنوعسازی بانکها در بازارهای بسیار متمرکز به ثبات مالی کمتر بانکها منجر
میشود؛ یعنی بانکها با تنوع بیشتر در محصوالت خود احتماالً موردتوجه بیشتر دولت قرار
میگیرند و چون قانونگذاران نگران پیامدهای بالقؤه اقتصاد کالن از شکست بانکهای بزرگ
هستند ،این امر میتواند انگیزٔه مدیریت بانک جهت وارد شدن به کسبوکار ریسکی را افزایش
دهد و درنهایت به شکنندگی مالی نظامهای بانکی منجر شود .عالوهبراین ،نظامهای متمرکز
بانکی قدرت بازار را افزایش میدهند و به بانکها اجازه میدهند تا اقدام به پرداخت وام
بیشتری کنند و این امر ممکن است وامگیرندگان را به مشارکت در فعالیتهای پرریسک القا
کند و ازاینرو ضمن افزایش وامهای غیرجاری (معوق) ،احتمال باالی نکول به کاهش ثبات
مالی منجر شود .این نتایج از نتایج پژوهش شیم ( )20۱۹حمایت نمیکند .نهایتاً اینکه مبتنی
بر نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر ،به مدیران ارشد بانکها پیشنهاد میشود از طریق این
نتایج درک بهتری از فرصتها و راهبردهای بالقوه برای بهبود ثبات مالی بانکهای خود
داشته باشند.
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