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بر سودآوري تحقیقات متعددي در ایران صورت گرفته است، با این حال مؤثرعوامل 
گذاري تمرکز در صنعت بانکـداري بـر   تأثیرآنها، در رابطه با چگونگی در هیچ یک از 

و سـایر  تمرکـز این تحقیق به بررسـی تـأثیر  است.سخنی به میان نیامده سودآوري 
پردازد. بـدین منظـور تمرکـز در    ها میبر سودآوري بانکدر صنعت بانکداريعوامل

هـا بـا اسـتفاده از    و سـپرده ها، تسهیالت اعطـایی داراییصنعت بانکداري از سه بعد 
1387ــ 1370هـاي  بانک دولتی طـی سـال  10هیرشمن براي ـ هرفیندالشاخص 

این عوامل به همـراه شـش متغیـر کنترلـی انـدازه، کـارایی،       تأثیرگیري شد و اندازه
ها، بـه  سرمایه بانک، سطح بازار سرمایه، سطح درآمد ملی و نرخ بهره بر بازده دارایی

هـاي  هـاي تحقیـق از مـدل   براي آزمـون فرضـیه  .گردیدبسته آزمون عنوان متغیر وا
هاي پانلی استفاده شـد. نتـایج نشـان داد کـه     رگرسیونی چندمتغیره و ساختار داده

هـا وجـود دارد. در خصـوص    رابطه معکوس و معناداري بین تمرکز و سودآوري بانک
ابطـه مسـتقیمی بـا    سایر عوامل نیز کارایی، سرمایه، سطح درآمد ملی و نرخ بهـره ر 

هاي دولتـی دارنـد. در حـالی کـه انـدازه بانـک رابطـه معکوسـی بـا          سودآوري بانک
سودآوري دارد. در این میان شواهدي مبنی بر وجود رابطه بین سطح بازار سرمایه و 

ها یافت نشد.سودآوري بانک

د هاي آنها، مؤسسات صنعتی و اقتصـا هاي مرکزي و سیاستبانکهاي کلیدي: واژه
هاي اقتصادي.کالن، درآمد ملی، سیستم

JEL :P10, P24, L16, E58بندي طبقه
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مقدمه. 1
یکی از ابزارهاي الزم و مؤثر براي توسعه اقتصادي کشور، وجود نظام بـانکی کارآمـد   

تـأثیر توانـد  ي مالی هستند و وضعیت حاکم بر آنها میهافعالیتنبض هابانکاست. 
بـا سـازماندهی و   هابانکاقتصادي یک جامعه داشته باشد. هاي مهمی بر سایر بخش

ها امـر مبـادالت تجـاري و بازرگـانی را تسـهیل کـرده،       ها و پرداختهدایت دریافت
گردند. این موضـوع بـه ویـژه    موجب گسترش بازارها، رشد و شکوفایی اقتصادي می

ر زیـادي  براي ایران که در آن بـازاري بـراي بـدهی وجـود نـدارد، از اهمیـت بسـیا       
و 1کننـد کننده وجوه عمل مـی به عنوان تنها فراهمهابانکبرخوردار است. در ایران 

ین چالش نظام مالی کشور است. ترمهمپایداري آنها 
،دیگري دستیابی به سود اسـت وکارکسبهدف اصلی مدیریت بانکی، مشابه هر 

برگـر و  باشـد ( وري میهاي انتفاعی، سودآطور که الزام اساسی در تمام فعالیتهمان
توانـد در  ). در سطح کالن، یک نظام بانکی سودآور و قوي بهتر مـی 2008، همکاران

نظام مالی یک اقتصـاد ثبـات ببخشـد    هاي منفی بازار مقاومت کند و به مقابل تکانه
). 2008(اثاناسوگلو و همکاران، 

بیـان  لیلـی تحگزارشیانتشاربامجلسهايپژوهش، مرکز1388در اسفند ماه 
توسـعه پایینبسیارسطحباکشورهايردیفدرمالیتوسعهبحثدرایرانکهکرد
تخصـیص باعـث مـالی، بخـش عمـق بـودن پـایین اینکهبیانبامرکزاین.داردقرار

کشـور ایـران  درمـالی توسـعه کـه اسـت کـرده اعالمشود،میمالیمنابعکارایینا
وهنـد پاکسـتان، نظیـر منتخـب کشورهايابمقایسهدرونداشتهمطلوبیوضعیت
بر اساس این . داردقرارپایینبسیارمالیتوسعهبا سطحکشورهايردیفدرامارات

ین عوامـل محدودکننـده توسـعه مـالی     ترمهمیکی از هابانکگزارش، کارایی پایین 
آید، لزوم توجـه بـه عـواملی اسـت کـه      آنچه از این گزارش بر می2.کشور بوده است

است.باعث ناکارایی در سیستم بانکی ایران شده

هاي حاکم بر ایـن بازارهـا سـبب    کوچک بودن بازارهاي سرمایه در ایران و همچنین محدودیت-1
مین مالی به ویژه در مواقع ضروري أشده است، بازار سرمایه اهمیت خود را به عنوان یک منبع ت

مین مالی از طریق نظام بانکی از مطلوبیت بیشـتري برخـوردار   أاز دست بدهد. به عبارت دیگر ت
است. 

.1978شماره،اقتصاددنیايروزنامه-2
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توانـد ریشـه در   ناکارایی در سیستم بانکی ایران معلـول عـواملی اسـت کـه مـی     
ملی مانند سـطح  امتکی به عوهابانکپارامترهاي بسیار متفاوتی داشته باشد. کارایی 

یه و توسعه اقتصادي کشور، سطح توسعه قوانین و مقررات حاکم بر بازارهـاي سـرما  
و مدیریت بهینه منـابع  و توسعه آنهاي مالیه صنعت واسطهببازارهاي مالی، توجه 

ست. هابانکتوسط 
هاي اقتصادي متفـاوت مـورد بررسـی و    این عوامل در تحقیقات زیادي در محیط

آزمون قرار گرفته است اما در هر محیط اقتصـادي بسـته بـه شـرایط حـاکم بـر آن       
بر سود، ضمن مؤثرعواملمتفاوت باشد. بررسی شرایط و تواندمحیط این عوامل می

سـازد کـه در   ایجاد بصیرت بیشتر نسبت به این عوامل، مـدیران بـانکی را قـادر مـی    
خصوص هر یک از آنها سیاست مناسب را در پیش گیرند و از این طریق بـه بهبـود   

شود. مدیریت بانک کمک می
در هـا بانـک بر سودآوري مؤثرامل توان این پرسش را مطرح کرد که عوحال می

توان ایـن عوامـل را مـدیریت کـرده و از آنهـا در جهـت       ایران چیست؟ و چگونه می
حداکثرسازي سود بانک به عنوان یک واحد تجاري استفاده کرد؟ در پاسـخ بـه ایـن    

برخی عوامل را در سطح خرد و کالن (مانند، ریسـک  تأثیرال تحقیقات متعددي ؤس
الت تکلیفی، ساختار سرمایه، نرخ بهره و نـرخ تـورم) بـر سـودآوري     نقدینگی، تسهی

هـاي  اند. در حالی که نزدیک به سه دهه از ارائه تئوريمورد مطالعه قرار دادههابانک
بـا  ،گذردمیهابانکگذاري سطح تمرکز صنعت بانکداري بر سودآوري تأثیرمبنی بر 

گـذاري تمرکـز   تأثیررابطه با چگونگی گرفته در ایران دراین حال در تحقیقات انجام
کننده کارایی ترین عوامل تعیینبه عنوان یکی از کلیدي(بر سودآوريهابانکمنابع 

نتیجـه، تحقیـق حاضـر سـعی     است. درسخنی به میان نیامدهها)بانکو سودآوري 
ي هـا بانـک بر این عامل، در رابطه با وضـعیت تمرکـز در میـان    تأکیدداشته است با 

بینش جدیدي فـراهم  هابانکگذاري این پارامتر بر سودآوري تأثیریرانی و چگونگی ا
آورد.

تئوري و تعاریف. 2
وضعیتی است که در آن صنعت بانکداري به وسیله تعداد کمـی  هابانکتمرکز منابع 

شـود. بـه بیـان دیگـر     ي پیشرو و یا بزرگ فعال در این صنعت، کنترل میهابانکاز 
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ي هـا بانـک بـین و توزیع سهم بازار بـانکی در  هابانکر بانکی بیانگر تعداد تمرکز بازا
موجود است. براي پرداختن به تمرکز بازار بانکی باید ابتدا محدوده بـازار یـا صـنعت    

) و سپس هابانکاعتباري در مقابل مؤسساتبانکداري (دولتی در مقابل خصوصی یا 
) را مشخص نمود.غیرهو هاداراییت، متغیر مورد توجه (مثالً سپرده، اعتبارا

در ادبیات تحقیق معموالً از درجه تمرکز بازار به عنوان شـاخص وجـود انحصـار    
شود. به ایـن ترتیـب   (در مقابل عدم وجود انحصار) و همچنین شدت آن استفاده می

بـودن بـازار در دسـت تعـداد معـدودي از      تمرکز باال در بـازار بـه معنـاي انحصـاري    
شـدت انحصـار در یـک    تأثیري اقتصادي است. شواهد متناقضی در رابطه با هابنگاه

شـود وجـود   بازار بر تعالی و پیشرفت یک اقتصاد وجود دارد. از یـک سـو بیـان مـی    
هاي رقابتی شده و در نتیجه اثربخشـی و  رفتن انگیزهبینشرایط انحصاري، باعث از 

و 1جیمنـز ؛ 1998(حنـان  خواهـد رفـت  بـین کـار گرفتـه شـده از    هکارایی منابع بـ 
؛ 2004، همکـاران آلن و ر از سوي دیگر برخی محققان (مانند نظ، )2007همکاران

کنند وجود شـرایط رقـابتی سـبب خواهـد شـد تـا       ) بیان می2006بک و همکاران، 
به شدت افزایش یافته و از سوي دیگـر باعـث کـاهش بـازده     هابانکریسک فعالیت 

گیرنـد کـه نظـام    تیب، این دسته از محققـان نتیجـه مـی   شود. به این ترمیهابانک
شن است کـه  رو روتر از بانکداري رقابتی باشد. از اینمؤثرتواند بانکداري متمرکز می

قـرار دادن کـارایی و   تـأثیر تواند از طریق تحت اري میشدت تمرکز در صنعت بانکد
تـی بـر سـودآوري    اثربخشی منابع (در جهت مطلوب یا نامطلوب)، پیامدهاي با اهمی

داشته باشد.هابانک
تـوان در دو دیـدگاه   نحوه تأثیرگذاري مثبت تمرکز صنعت بـر سـودآوري را مـی   

. دیدگاه کالسیک (سنتی) تمایل دارد خالصه کرد: دیدگاه کالسیک و دیدگاه معاصر
عنوان واحد تحلیل تمرکـز کـرده و حـداقل توجـه را بـه موضـوعات       تا به صنعت به

ین تـر مهـم هاي بین شرکتی داشـته باشـد. در ایـن دیـدگاه،     فاوتخاص شرکت یا ت
ویـژه  کننده سودآوري صنعت، درجـه تمرکـز و رقابـت در صـنعت، بـه     عوامل تعیین

ي با ثبات است. درجه باالتر تمرکـز بـه معنـی سـهولت بیشـتر (و      هاشرکتن بیدر
اهد بود. رو، صنعت سودآورتر خوتر) توافق (تبانی) است و از اینهزینه پایین

1- Jimenze
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ــر ــدگاه معاص ــی  دی ــابتی م ــدودي رق ــا ح ــا را ت ــامی بازاره ــارایی ، تم ــد و ک دان
شمارد. موضـوع کلیـدي   اهمیت یا ناچیز میاز مقیاس را بیهاي) ناشیجویی(صرفه

ي کـاراتر،  هـا شرکتهاي در کارایی است. ویژه تفاوتهاي شرکت، بهتوجه به تفاوت
آورنـد. هرچنـد   دسـت مـی  از بـازار را بـه  سودآورتر بوده و همچنین سهم بزرگتري 

،قالـب یـک نمـودار، ارتبـاط بـین تمرکـز و سـودآوري را ترسـیم کـرد         توان درمی
وجود رابطه علّی وجود ندارد.  اینبا

تحقیقات پیشین. 3
تحقیقات داخلی.1ـ3

دهـد کـه هـیچ یـک از ایـن      شده در داخل کشور نشـان مـی  بررسی تحقیقات انجام
مستقیم به بررسی تأثیر تمرکز صنعت بانکـداري بـر سـودآوري    تحقیقات به صورت

شود که رابطه نزدیکتري بـا  اند. بنابراین، در ادامه به تحقیقاتی پرداخته مینپرداخته
موضوع تحقیق حاضر دارند.

تغییـرات سـاختار سـرمایه بـر سـودآوري بانـک       تأثیر) به بررسی 1384سمیع (
بـین سـاختار سـرمایه و    قیـق نشـان داد کـه    اسـت. نتـایج ایـن تح   پرداختهتجارت

دار و نسـبت بـدهی مـدت   سودآوري بانک رابطه وجود دارد. به این ترتیب کـه بـین   
نسـبت بـدهی   . از طـرف دیگـر، بـین    نسبت سود عملیاتی رابطه معکوس وجود دارد

.بلندمدت و سود عملیاتی رابطه مستقیم وجود دارد
(مـورد  یش سـودآوري در نظـام بـانکی   هاي افـزا بررسی راه) به 1383(ابویسانی 

دهنده رابطه منفی نسـبت  نشان. نتایج این تحقیقاستپرداختهمطالعه بانک ملت)
نسـبت  بـین گریديباشد. از سوتسهیالت تکلیفی به کل تسهیالت با سودآوري می

. وجـود مـدت بـه تسـهیالت بلندمـدت بـا سـودآوري رابطـه منفـی         تسهیالت کوتاه
هـاي  مـدت بـه سـپرده   هـاي کوتـاه  نسـبت سـپرده  ی بـین تقیمرابطه مسن،یهمچن

هـاي  اثـر سـودآوري سـپرده   شـود. در نهایـت،  مشـاهده مـی  بلندمدت با سـودآوري  
.استهاي بلندمدت مدت بیشتر از سپردهکوتاه

تعیین پرتفوي مناسب براي افـزایش بـازدهی   ) سعی در1388(واشقانی فراهانی
قیق تسهیالت فروش اقساطی، اجاره به شـرط  در این تح.استداشته صادراتبانک

هـاي مسـتقیم و   گـذاري تملیک، جعاله، سلف، مضـاربه، مشـارکت مـدنی و سـرمایه    
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اند و با استفاده ها مالك تحقیق قرار گرفتهحقوقی و اوراق مشارکت به عنوان دارایی
ي بانک مشخص شـده  هاداراییترکیب بهینه Min-Maxریزي ریاضیاز مدل برنامه

در نظـر گـرفتن سـود    دهد که بـا  مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه تحقیق نشان میو 
ي فروش اقساطی اجاره هاداراییگونه تخصیصی به نباید هیچدرصد18مورد انتظار 

و بهترین پرتفـوي بـه   مشارکت مدنی تعلق بگیردوبه شرط تملیک، جعاله، مضاربه
.و سلف تعلق گرفتترتیب میزان تخصیص به مشارکت مدنی، مضاربه 

و سـودآوري (مـورد مطالعـه    ریسک نقدینگیرابطه بینبه)1386لیلی دوست (
سود عملیاتی بانک در ) 1:نشان داد کهقیتحقنینتایج اپرداخته است. بانک ملت)

و اسـفند هـر سـال از    گیري بـوده و در مقـاطع شـهریور   مقاطع سه ماهه قابل اندازه
بررسـی رابطـه بـین ریسـک نقـدینگی و سـود       )2،بیشترین میزان برخوردار اسـت 

با توجه به نتایج حاصـل  ) 3،گیري استعملیاتی از طریق مدل رگرسیون قابل اندازه
از رگرسیون، ارتباط معناداري بین ریسک نقدینگی و سود عملیـاتی بانـک مشـاهده    

ـ ،رابطه ریسک نقدینگی و سود عملیاتی یک رابطه مستقیم است) 4،گردید ا یعنی ب
یابد.سود عملیاتی نیز افزایش میافزایش ریسک نقدینگی

آن بر سودآوري تأثیرمحاسبه ریسک نرخ بهره و ) به بررسی نحوه1386(فرجی
.الـف :کنـد یمـ انیـ خـود ب قیـ تحقجینتـا حیدر تشراست. ويپرداختهبانک سپه

امه بانـک یکـی   دهنده ترازن(بهره) بانکی و اقالم دارایی و بدهی تشکیلهاي سودنرخ
(سـود) و در نهایـت سـودآوري    کننده درجه ریسـک بهـره  ین عوامل تعیینترمهماز 

هـاي  هـا و بـدهی  دهنـده دارایـی  تغییرات نرخ بهره بر اقالم تشـکیل ب. ،بانک است
گذار است. تأثیریند مدیریت ریسک نرخ بهره احساس به نرخ و فر

ابطه نرخ رشد اقتصـادي و  ) در خصوص ر1386مطالعه انجام شده توسط عونی (
اسـت کـه   نرخ تورم به عنوان متغیرهاي اقتصاد کالن با سودآوري بانـک نشـان داده  

توان وجود رابطه منفی میان نرخ تورم و سودآوري و رابطه مثبت میان نرخ رشـد  می
یید نمود.أاقتصادي و سودآوري را ت

تحقیقات خارجی.2ـ3

توسط گیلبرت 1980ملکرد بانک تا اواسط دههساختار بازار بر عتأثیربررسی جامع 
سـاختار  تـأثیر تحقیق تجربی پیشین مربوط بـه  44) صورت گرفته است. او 1984(
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گیري کرد که نتـایج ایـن   را بررسی کرد. او نتیجههابانکمعیار عملکرد مالی بازار بر
بـر سـودآوري   داريمثبـت تمرکـز صـنعت بانکـ    تأثیرشکل یکنواختی تحقیقات به

شده از این جهت کند که تحقیقات بررسیکند و انتقاد میرا تأیید یا رد نمیها انکب
شناسی این تحقیقـات  زیر سؤال است که چارچوب نظري نامناسبی دارند و در روش

مشکالت زیادي وجود دارد.
) رابطه بین تمرکـز بـانکی در ایـاالت مختلـف و سـودآوري      2002جون و میلر (

دو شواهدي قوي در حمایت از رابطه االت را آزمون نمودند. ایننسبی بانک در آن ای
را هابانکقدرت بازار هاي آنها نیز فرضیهمثبت بین تمرکز و سودآوري یافتند. یافته

کند.یید میأت
خـالص رقابـت بانکـداري    تـأثیر کننـد کـه   ) بیان می2002کامینال و ماتوتس (

ر متکـی باشـد: از یـک سـو کـارایی      نهایت به تعـادل خـالص دو اثـ   است درممکن
سـوي دیگـر، رقابـت لجـام     بهبودیافته صنعت با رقابت بیشتر در ارتبـاط اسـت و از  

هاي مالی خطر انداخته و خطر بحراناست توانایی حیات بانک را بهگسیخته ممکن
هاي بانک در نظارت بر قدرت بازار بر انگیزهتأثیررا افزایش دهد. این محققان میزان 

از آن را آزمـون  گیرندگان (مشکالت خطـر اخالقـی) و پیامـدهاي رفـاهی ناشـی     وام
کردند. آنها دریافتند که درجه قدرت انحصارگرایی در بخش بانکی، ترکیـب تعـادلی   

دهـد.  قـرار مـی  تـأثیر بـر اطالعـات را تحـت    بر مبادله و اعتبار مبتنیاعتبار مبتنی
گیري بـاالتر  بازار باالتر بر نرخ و وامهمراه قدرتهنگامی که تالش نظارتی بیشتر به

بخشـی از قـدرت بـازار را در    هابانکاست که تمامی شود، حالت بهینه آنچیره می
اختیار داشته باشند.

هاي سریالنکایی ) تأثیر ساختار بازار را بر کارایی و سودآوري بانک2010سلینتا (
هـاي  کـه عملکـرد بانـک   مورد مطالعـه قـرار دادنـد. نتـایج ایـن تحقیـق نشـان داد       

ها ندارد. با ایـن  اي با تمرکز بازار یا قدرت بازار هر یک از این بانکسریالنکایی رابطه
وجود، هنگامی که تأثیر ساختار بازار و تمرکـز بـر سـطح کـارایی واحـدهاي بـانکی       

شود.  شود، وجود این رابطه مثبت تأیید میگیري میاندازه
هـاي  مرکز ساختار بازار را بر عملکـرد صـنعت بانـک   ) تأثیر ت2008ـ ابیدال (ال

هـاي ایـن تحقیـق بـا     اسـت. یافتـه  تجاري در بازارهاي در حال توسعه بررسی کرده 
فرضیه کارایی سازگار است، به این ترتیب کـه محـدودیت در رشـد داخلـی و رشـد      

دهد.  هاي تجاري را تحت تأثیر قرار میبیرونی، کارایی اقتصادي بانک
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هاي تحقیقهفرضی.4
با سودآوري بانک رابطه هاداراییتمرکز در صنعت بانکداري از بعدفرضیه اول:

دار آماري دارد.معنی
با سودآوري بانک رابطه اتاعتبارتمرکز در صنعت بانکداري از بعدفرضیه دوم:

دار آماري دارد.معنی
وري بانـک  هـا بـا سـودآ   سـپرده تمرکز در صنعت بانکداري از بعدفرضیه سوم:

دار آماري دارد.رابطه معنی

روش تحقیق.5

جامعه و نمونه آماري و قلمرو زمانی.1ـ5

ي دولتـی فعـال در ایـران اسـت.     هـا بانـک جامعه آماري این تحقیق متشکل از کلیه 
ي موجـود در جامعـه آمـاري    هـا بانکنمونه مورد بررسی در این تحقیق شامل کلیه 

در نمونـه مـورد   هابانکنمونه باشند. جهت انتخاب است که حائز معیارهاي انتخاب 
سیس شـده  تأ1370قبل از سال )1است: بررسی معیارهاي زیر در نظر گرفته شده

د، ني دولتی باشـ هابانکءجز)3ي تجاري یا تخصصی باشند، هابانکءجز)2، باشند
.کلیه اطالعات الزم در رابطه تحقیق در دسترس باشد)4

اند از: ملـی، ملـت، صـادرات، سـپه، تجـارت،      هاي نمونه عبارتکبدین ترتیب بان
قطع زمانی تحقیـق حاضـر از   مرفاه، مسکن، کشاورزي، صنعت و معدن و کشاورزي.

باشد.  یو به صورت ساالنه م1387لغایت 1370سال 

متغیرهاي تحقیق.2ـ5

ي در این تحقیق متغیر وابسته، سودآوري بانک است. معیـار :متغیر وابسته
ـ براي اندازهاًکه مکرر اسـت، نسـبت بـازده    کـار گرفتـه شـده   هگیري سود ب

ها به صورت سود خالص قبل از ) است. نسبت بازده داراییROAها (دارایی
شود.  ها محاسبه میکسر مالیات تقسیم بر کل دارایی
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)1  (
tj

tj
tj AssetsTotal

IncomeNet
ROA

,

,
, 

Net Incomejtسود خالص بانکj در سالtوTotal Assetsj,t هـاي  کل دارایـی
.استtدر سال jبانک 
:هـاي مهـم و کـاربردي بـراي بیـان مفهـوم       یکی از شاخصمتغیر مستقل

این شـاخص از اطالعـات تمـام    .استهیرشمن ـ شاخص هرفیندال،تمرکز
شود:محاسبه مینماید که به صورت زیر هاي صنعت استفاده میبنگاه

)2     (



N

i

jSHHI
1

2

2، 2در رابطه 
jSسهم بـازار بنگـاه  مربعj ام وN  هـاي موجـود در   تعـداد بنگـاه

.استصنعت یا بازار
18/0تـا  1/0باشد بـازار رقـابتی، بـین    1/0آن کمتر از HHIبازاري که شاخص 

بـازار بـا شـاخص    ورقـابتی)  نیمـه ـمتمرکزبازار با تمرکز متوسط (نیمهدهندهنشان
HHI متناسـب بـا سـه    آیـد. بازار غیررقابتی یا انحصاري به حساب می18/0بیش از

هیرشـمن  ـ فرضیه تحقیـق، سـه متغیـر اصـلی زیـر از طریـق شـاخص هرفینـدال        
شود:  گیري و تعریف میاندازه

ها  بعد داراییتمرکز در صنعت بانکداري ازـ 

Ait سهم بانک :i در سالtهاي دولتی در همان سالهاي بانکاز کل دارایی

)1  (2

1 


N

j itAHHIA

مرکز در صنعت بانکداري از بعد تسهیالتـ ت

Cit سهم بانک :i در سالt ي دولتی در همان سالهابانکي هاداراییاز کل

)2  (2

1 


N

j itCHHIA
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ها  تمرکز در صنعت بانکداري از بعد سپردهـ 

Dit سهم بانک :i در سالt ي دولتی در همان سالهابانکي هاداراییاز کل

)3  (2

1 


N

j itDHHIA

متغیر کنترلی
گیرد که هرچـه بانـک   سنجش اندازه بانک به این دلیل صورت میاندازه بانک؛

هاي ناشی از مقیاس در معامالت خود اسـتفاده  تواند از صرفهبزرگتر باشد، بیشتر می
بـین رود کـه رابطـه مثبتـی    کند و سود بیشتري نیز کسب نماید. بنابراین انتظار می

جود داشته باشد. براي سنجش اندازه بانـک از لگـاریتم طبیعـی    اندازه و سود بانک و
.شودهاي هر بانک استفاده میکل دارایی

)6  (Sizeit=Log Total Assetsi,t

،سطوح باالتر سرمایه قادر به ایجاد سطوح باالتر سودآوري استک؛سرمایه بان
سـطوح اسـتاندارد سـرمایه    کند تـا بـه   زیرا داشتن سرمایه بیشتر به بانک کمک می

ي بیشتر و کسب سود ضروري است. در این مطالعه هاوامدست یابد که براي اعطاي 
هـا بـراي سـنجش سـرمایه اسـتفاده      از نسبت حقوق صاحبان سهام به کـل دارایـی  

.شودمی

)7   (
ti

ti
ti AssetsTatal

EquityTotal
Capital

,

,
, 

ابطه مثبت میان کارایی و سودآوري بانـک وجـود   رود که یک رانتظار می؛کارایی
هـا بـراي   داشته باشد. در این تحقیق از نسبت درآمد بهـره خـالص بـه کـل دارایـی     

سنجش کارایی استفاده شده است.

)8   (
ti

ti
ti AssetsTatal

InterestNet
Efficiency

,

,
, 
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ناخـالص داخلـی   دهد که سرانه تولیدنتایج تحقیقات نشان می؛سطح درآمد ملی
با سودآوري رابطه مستقیم دارد. در ایـن تحقیـق از لگـاریتم طبیعـی سـرانه تولیـد       

استفاده شده است:  درآمد ملیگیري سطح ناخالص داخلی براي اندازه
)9                    (tt CGDPLogEDtDevelopmenEconomic )(

مین مـالی از طریـق  أبـه سـمت تـ   هـا شـرکت اگـر  ؛سطح سـرمایه بـازار سـهام   
نیز کـاهش  هابانک، سود هاوامدلیل کاهش ه گذاري سهامداران روي آورند، بسرمایه

گیري سطح سرمایه بازار سهام از نسبت سـرمایه بـازار سـهام بـه     یابد. براي اندازهمی
شود.  تولید ناخالص داخلی استفاده می

)10 (
tGDP

tCapitalMarket
SMCtionCapitalizaMarketStock )(

از طریق دو مجـراي درآمـدي اسـت. اول    هابانکر سود اثر نرخ بهره ب؛نرخ بهره
هـاي جدیـدي کـه    شود درآمد بانک از داراییاینکه، افزایش در نرخ بهره موجب می

و اوراق بهـادار  هاوامافزایش یابد. دوم اینکه، اثر نرخ بهره به میزان ،کندتحصیل می
یش نرخ بهـره، نـرخ   صورت افزاواقع، درنگهداري شده توسط بانک بستگی دارد. در

هاي قوي براي بانک ایجـاد  شود و لذا انگیزهاز نرخ اوراق بهادار بیشتر میهاوامبهره 
ي بیشتري اعطـا کنـد. در ایـن تحقیـق    هاوامکند که به جاي خرید اوراق بهادار، می

.ستنرخ مورد انتظار بازده تسهیالت بانکی امنظور از نرخ بهره،

)11    (tt RateInterestLogIRRateInterest )(

هاي رگرسیونیمدل.3ـ5

، از مـدل رگرسـیون   در صنعت بانکـداري براي آزمون رابطه بین سودآوري  و تمرکز
چندمتغیره زیر استفاده شده است:

)12(
titititi

tititti

IRSMCEDCapital

EfficiencySizeHHIROA

,7,6,5,4

,3,210,
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HHItمتغیـر  هاي تحقیق، به جـاي  به منظور آزمون مدل براي هر یک از فرضیه

هـا و تمرکـز از   ها، تمرکز از بعد سپردهدر فرمول فوق به ترتیب تمرکز از بعد دارایی
.  رودکار میبعد تسهیالت به

نتایج.6

نتایج توصیفی. 1ـ6

هاي توزیع (گرایش به مرکز و پراکندگی) متغیرهاي مورد استفاده در آماره1جدول 
ها و در حقیق که عبارت است از بازده داراییدهد. متغیر وابسته تتحقیق را نشان می

ي هـا بانـک هـاي  داراییمیانگین بازده. نشان داده شده استROAبا نماد 1جدول 
تـر درصد است. این رقم بسیار پایین87/0برابر با سال دوره پژوهش18دولتی طی 

ها در بسیاري از صنایع تولیدي و خدماتی است. بازده داراییاز
متغیر مستقل اصلی تحقیق ارائـه شـده اسـت.    3تغیر وابسته، به ترتیب پس از م

. نشـان داده شـده اسـت   HHIAي دولتی با نمـاد  هابانکهاي شاخص تمرکز دارایی
گونه کـه قـبالً   است. همان1742/0سال دوره تحقیق 18میانگین این شاخص طی 

دهنـده نشـان ) اسـت،  1800(یـا  18/0بیان شد، هنگامی که این شـاخص کمتـر از   
بازاري با درجه تمرکز متوسط است. بنابراین صنعت بانکداري دولتـی ایـران از نظـر    

در سـطرهاي سـوم و چهـارم،    هـا در سـطح نیمـه متمرکـز قـرار دارد.      توزیع دارایی
است کـه بـا   1742/0) برابر با HHIDهاي بانکی (میانگین شاخص تمرکز در سپرده

برابر است. شاخص تمرکـز در تسـهیالت اعطـایی    ها کامالًمیانگین تمرکز در دارایی
دهـد انـدازه تمرکـز در اعطـاي     است که نشان می1558/0) برابر با HHIC(هابانک

خالصـه  1سـطر بعـدي جـدول    5تـر اسـت. در   تسهیالت (اعتبارات) اندکی رقابتی
است.اطالعات مربوط به متغیرهاي کنترلی ارائه شده



1389پاییز، 5فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 188

گی متغیرهاي تحقیقهاي پراکندـ آماره1جدول 
انحراف میانهمیانگینچارك اولدهک اولشاخص

معیار
چارك 

دهک نهمسوم

ROA0002/00009/00087/00043/00151/00103/00245/0

HHIA1451/01521/01742/01620/00361/01772/02672/0

HHID1465/01564/01742/01744/00217/01894/02087/0

HHIC1407/01486/01558/01576/00112/01603/01734/0

Size2755/37391/32887/43101/48051/08989/43336/5

Efficiency0128/00170/00308/00243/00220/00389/00559/0
Economic

Development (ED)
6423/66554/67166/66940/60660/07654/68426/6

Stock Market
Capitalization

(SMC)
0331/00807/01254/01187/00688/01619/02687/0

Interest Rate (IR)0792/12788/12949/13222/10970/03711/13711/1

) را ROAهاي میان متغیرهاي تحقیق (بجز متغیـر وابسـته   همبستگی2جدول 
ارامتریـک) و قطـر   هاي پیرسـون (پ دهد.  قطر اصلی این جدول همبستگینشان می

دهـد. سـه متغیـر مسـتقل     هاي ناپارامتریک اسپیرمن را نمایش میفرعی همبستگی
) بـا یکـدیگر   01/0داري (در سـطح  اصلی تحقیق داراي همبسـتگی مثبـت و معنـی   

هستند که این میزان همبستگی از پیش قابل انتظار بوده اسـت. امـا ایـن متغیرهـا     
متغیرهاي کنترلی هستند. براي مثال انـدازه  تري با برخیهاي قويیگداراي همبست

هاي تمرکز در صنعت بانک معناداري با شاخصداراي همبستگی قوي منفی و کامالً
است. همچنین متغیر کارایی همبستگی منفی و معناداري بـا دو شـاخص تمرکـز از    

ار بـا  د. اما کارایی فاقد همبسـتگی معنـی  داردها ها و تمرکز از نظر سپردهنظر دارایی
، همبستگی 2تمرکز از نظر تسهیالت اعطایی است. یکی دیگر از نکات جالب جدول 

ا اغلب متغیرهاي تحقیق است.بقوي توسعه اقتصادي 
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متغیرهاي تحقیقبینـ همبستگی 2جدول 
SizeEfficiencyEDSMCIRCapitalHHIAHHIDHHIC

Size1108/0-(**)752/0(**)599/0(**)499/0-)(**469/0 -(**)458/0 -(**)676/0-(**)483/0 -

Efficiency018/01(*)159/0(**)233/0029/0(**)199/0(*)169/0 -(**)207/0-094/0-

ED(**)789/0(**)353/01(**)695/0(**)799/0 -023/0-(**)624/0 -(**)787/0-(**)567/0 -

SMC(**)692/0(**)320/0(**)847/01(**)269/0 -049/0-(**)535/0-(**)675/0 -(**)268/0-

IR(**)393/0-046/0(**)434/0-(**)302/0-1008/0-(**)372/0(**)380/0(**)422/0

Capital(**)225/0-(**)198/0119/0(*)155/0(**)242/0-1031/0043/0036/0

HHIA(**)659/0-(**)217/0 -(**)845/0-(**)662/0-**)(692/0131/0-1(**)735/0(**)329/0

HHID(**)678/0-(**)332/0-(**)862/0-(**)734/0-(**)257/0085/0-(**)777/01(**)447/0

HHIC(**)583/0-(**)298/0 -(**)709/0-(**)459/0-(**)379/0059/0-(**)593/0(**)536/01

معنادار است.01/0*همبستگی در سطح 
معنادار است.05/0تگی در سطح ** همبس

هانتایج مدل.2ـ6

ـ تعیین وضعیت عرض از مبدا
مشـاهده 180ازمتشـکل بررسـی مـورد نمونهپیش از این بیان شد،طور که همان
10نمونـه متشـکل از   این. باشدمی1387یتلغا1370يهاساليبرابانکـ سال

ویزمـان هـاي سـري ازترکیبیهاهدادساختارنتیجه،در. استمتفاوتبانک دولتی
هـاي سريرگرسیونیا) ی(مقطعسادهرگرسیونرو، استفاده از یناست. از ایمقطع
اطالعـات  یلو تحلیهتجزيبرایزنیقتحقین. در اباشدنمیمناسبتنهاییبهزمانی
روش یـن استفاده شده اسـت. در ا یبیترکيهااز روش دادههابانکشده يآورجمع
و یزمانيسريها. ادغام دادهشوندیمیببا هم ترکیو مقطعیزمانيسريهاداده

تعـداد مشـاهدات، بـاالبردن درجـه     یشافـزا سببو ضرورت استفاده از آن، یمقطع
.  شودمییرهامتغینبیو همخطیانسواریکاهش ناهمسان،يآزاد
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عرض از یتوضعیینمستلزم تعیبیترکيهابا دادهیونیرگرسيهامدلتخمین
لیمـر  Fموضـوع از آزمـون   یـن ایبررسـ ي. بـرا باشدی) در مدل ماثرات ثابت(أمبد

:استیربه صورت زآزموناینصفرفرض. شودمیاستفاده

H0 : μi = 0, i = 1, . . .,N.

طور کـه  ارائه شده است. همان3جدول در یقتحقيهامدليبراFآزمون نتایج
بـه  یـن است کـه ا 05/0از بزرگترهاي برآوردي،مدلکلیهاحتمالشودیمشاهده م

بـه  . باشـد یها ممدلینادرأعرض از مبداثرات بودنثابتفرض صفر و ییدأتیمعن
است. از نوع ترکیبیها عبارت دیگر داده

)F(پذیريیبآزمون ترکـ3جدول
.Probدرجه آزاديFF-Statisticآزمون

HHIA145627/1)134/17(3184/0مدل
HHIC110276/1)134/17(3505/0مدل
HHID993953/0)134/17(4690/0مدل

هابرآورد مدلـ 

دهـد. در ایـن مـدل    را نمایش میHHIA، نتایج حاصل از مدل رگرسیونی4جدول 
آن بـه همـراه   تـأثیر اسـت کـه   HHIAرگرسیونی متغیر مسـتقل اصـلی، شـاخص    

که EDاست. متغیر کنترلی ها سنجیده شدهداراییمتغیرهاي کنترلی بر روي بازده
با آماره 769/15است داراي ضریب برآوردي به ارزش سطح درآمد ملیدهندهنشان

t716/4 از نظر آماري معنادار است. عالمت مثبـت ضـریب   01/0است که در سطح
بر ملیدرآمدمتغیر کنترلی به این معنا است که با افزایش سطح ایني برايدبرآور

شود.  افزوده میهابانکسودآوري 
شـود. ضـریب   گیري مـی کارایی یک متغیر کنترلی است که در سطح بانک اندازه

معنادار است. عالمت 01/0است و در سطح 4014/15برآوردي براي کارایی برابر با 
دهد که مطابق انتظارات در نمونه مورد بررسی با افزایش ریب نشان میضمثبت این 

شود.  ارایی بر سودآوري افزوده میک
سرمایه بانک است، ضـریب بـرآوردي بـراي ایـن     دهندهنشانکه Capitalمتغیر 
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از نظر آمـاري معنـادار اسـت.    01/0است و در سطح 836/1متغیر توضیحی برابر با 
سودآوري بیشتري ایجاد کنند.  ندي با سرمایه بزرگتر قادرهابانکبنابراین،

گیـري شـده   تسـهیالت انـدازه  سود مورد انتظـار  که از طریق نرخ )IRنرخ بهره (
قبـل  از معنـادار اسـت.   01/0و در سطح 629/6است داراي ضریب برآوردي برابر با 

داشـته  هـا بانکشد که نرخ بهره رابطه مثبت و معناداري با سودآوري بینی میپیش
ازگار است.بینی سآمده در اینجا نیز با این پیشدستباشد. نتایج به

اسـت کـه از نظـر    -8654/0) برابـر بـا   Sizeاندازه (ضریب برآوردي براي متغیر
ي بزرگتـر از  هـا بانـک بنـابراین . باشـد مـی ) معنـادار  01/0(در سـطح  آماري کـامالً 

سودآوري کمتري برخوردارند. 
دهـد.  را نشـان مـی  )SMC(سـرمایه آخرین متغیر کنترلی سـطح توسـعه بـازار   

است امـا از نظـر آمـاري ایـن متغیـر در سـطح       3622/2این متغیر ضریب برآوردي 
خطاي مناسبی معنادار نیست.  

مـدل رگرسـیونی برآوردشـده از درجـه     منظور آزمون فرضـیه اول تحقیـق در  به
است. ضریب برآوردي براي این ) استفاده شدهHHIAها (تمرکز از نظر توزیع دارایی

. خطاي استاندارد این ضریب بـرآوردي برابـر   است-374/12متغیر توضیحی برابر با 
01/0است. این ضریب برآوردي در سطح خطـاي  -0173/4آن tو آماره 078/3با 

را اولفرضیه ، 4به این ترتیب نتایج ارائه شده در جدول . از نظر آماري معنادار است
و رابطه معکـوس بـین تمرکـز   دهنده نشاننماید. عالمت منفی این ضریب تأیید می

. به این ترتیب که با کاهش در تمرکـز صـنعت بـر بـازده     باشدها میبانکسودآوري 
شود. ي دولتی افزوده میهابانکهاي دارایی

درصد است کـه در  47/56شده این مدل رگرسیونی برابر با ضریب تعیین تعدیل
ن نمایـد. بـه ایـ   و اقتصادي این مقدار ضریب تعیین بسیار مطلوب مییهاي مالمدل

ي هـا بانـک درصـد تغییـرات در سـودآوري    56معنی که مدل رگرسیونی قادر است 
تبیین کند.  رادولتی طی دوره تحقیق

است که از نظر آماري در سطح 9518/31ورد شده براي مدل برابر با آبرFآماره 
002/2واتسـون مـدل برابـر بـا     ـ معنادار است. همچنین آماره دوربـین کامال01/0ً

این آماره براي بررسی عدم وجود خودهمبستگی بین مقادیر باقیمانده مدل است. از 
قرار داشـته  5/2تا 5/1شود. هنگامی که مقدار این آماره بین رگرسیونی استفاده می
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باشد به این معنی است که خطر خودهمبستگی بین مقادیر باقیمانده جدي نیسـت.  
ین مقادیر باقیمانده مدل کمتـر  نزدیکتر باشد، خودهمبستگی ب2همچنین هرچه به 

تحقیق،ولیید فرضیه اأبه طور کلی نتایج مدل رگرسیونی برآوردشده ضمن تاست.
ها و تحقیقات پیشین است. ها مطابق با تئورينشان داد بسیاري از یافته

HHIAمدلبرآورد ـ4جدول 

تحقیق را دوم، نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیونی مربوط به فرضیه 5جدول 
دهد. در این مدل رگرسیونی تمرکز از نظر تسهیالت اعطـایی بـه عنـوان    نمایش می

اسـت. نتـایج یافـت شـده در رابطـه بـا       متغیر مستقل اصلی در مدل حضور داشـته 
4شـده در رابطـه بـا جـدول     هاي کنترلی این مدل رگرسیونی با نتایج تشریحمتغیر

، ضریب برآوردي براي شـاخص  کنیدکه مشاهده میگونه همان. مشابهت کامل دارد
-9533/12) برابر بـا  HHICتمرکز در صنعت بانک از نظر توزیع تسهیالت اعطایی (

است -977/1آن tو آماره است5519/6د این ضریب برابر با راست. خطاي استاندا
آمـده درسـتی ایـن    دسـت . نتایج بهباشدمیمعنادار 05/0که از نظر آماري در سطح 

بـه ایـن   HHICآمـده بـراي ضـریب    دسـت کند. عالمت منفی بـه یید میأفرضیه را ت
و سودآوري رابطه معکوسی دارد.  هابانکمعناست که تمرکز در تسهیالت اعطایی 

احتمالtآماره خطاي استانداردضریب
ED769/15716/4343/30010/0

Efficiency401/15158/4703/30003/0
IR629/6791/1699/30003/0

Size865/0-168/0135/5 -0000/0
SMC236/2970/1198/12323/0

Capital836/1553/0319/30011/0
HHIA36/12-078/3017/4 -0001/0

C2/115 -70/33419/3 -0008/0
56472/0Adj R2=951/31F=؛

Durbin-Watson= 946/1
0000/0Prob=
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HHICل برآورد مدـ5جدول 

تحقیـق  سـوم ، نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیونی مربوط به فرضیه 6جدول 
هاي بانکی به عنـوان  دهد. در این مدل رگرسیونی تمرکز از نظر سپردهرا نمایش می

است. نکته قابل توجه در مورد متغیرهاي مستقل اصلی در مدل حضور داشتهمتغیر 
کنترلی آن است که در این مدل رگرسیونی، توسعه اقتصادي و نرخ بهـره در سـطح   

حال آنکه در دو مـدل قبلـی ایـن روابـط در     ، با سودآوري رابطه معناداري دارند1/0
05/0لـی سـرمایه در سـطح    معنادار بوده است. همچنـین، متغیـر کنتر  01/0سطح 

داري با سودآوري دارد.  ارابطه معن
دهد، ضریب برآوردي براي شـاخص تمرکـز در   نشان می6جدول کهگونههمان

د راسـت. خطـاي اسـتاندا   -2307/24) برابر با HHIDها (صنعت بانک از نظر سپرده
اري در است کـه از نظـر آمـ   -565/2آن tاست و آماره 4475/9این ضریب برابر با 

کـرد کـه   بینـی مـی  . دومین فرضیه فرعی تحقیق پـیش باشدمیمعنادار 05/0سطح 
هـاي بـانکی وجـود دارد.    و تمرکز در سـپرده هابانکرابطه معناداري بین سودآوري 

آمـده  دسـت کند. عالمت منفی بـه یید میأآمده درستی این فرضیه را تدستنتایج به
هـاي بـانکی و سـودآوري    رکز در سـپرده به این معناست که تمHHIDبراي ضریب 

د. نرابطه معکوسی دار

احتمالtآماره خطاي استانداردضریب
ED839/2420/3762/70000/0

Efficiency234/12556/42/684008/0
IR518/9531/1213/60000/0

Size147/1 -147/0797/7 -0000/0
SMC170/2175/23081/12810/0

Capital561/1575/0713/20074/0
HHIA953/12 -551/6977/1 -0498/0

C69/178-175/23710/7 -0000/0
5287/0Adj R2=770/27F=؛

Durbin-Watson= 905/1
0000/0Prob=
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به این معنی که مدل ،درصد است40/54شده مدل برابر با ضریب تعیین تعدیل
را طی دوره هابانکدرصد تغییرات در سودآوري 54قادر است نزدیک به رگرسیونی

ـ    دستبهFتحقیق توضیح دهد. همچنین آماره  4717/29ا آمده بـراي مـدل برابـر ب
معنادار است. بنـابراین کـل مـدل از نظـر آمـاري      01/0است که این آماره در سطح 

واتسون که خودهمبستگی مقادیر باقیمانـده را آزمـون   ـمعنادار است. آماره دوربین
است. 9612/1برابر با ،کندمی

HHIDبرآورد مدل ـ6جدول 

گیريخالصه و نتیجه. 7
تمرکـز در صـنعت   ژهبـه ویـ  هابانکيبر سودآورمؤثرعوامل تأثیرپژوهش، نیدر ا
منظور تمرکـز در  بدین .استمورد بررسی قرار گرفته هابانکيبر سودآورداريبانک

و تمرکـز  یبانکهاي، تمرکز در سپردههاییر دارااز سه بعد تمرکز دداريصنعت بانک
مــورد توجــه قــرار گرفــت و بــا اســتفاده از شــاخص       ییاعطــاالتیدر تســه

شـدند.  يرگیسه بعد تمرکز در صنعت بانک اندازهنیا(HHI)رشمنیهـ ندالیهرف
بانک (عوامل ییبانک، اندازه بانک، کاراهیشامل سرمایکنترلریشش متغن،یهمچن

(عوامـل کـالن   هیبـازار سـرما  طحو سـ درآمد ملیشرکت)، نرخ بهره، سطح مختص
شـدند. بـه   يرگیـ انتخاب و اندازهیکنترلـ یحیتوضيرهای) به عنوان متغياقتصاد

احتمالtآماره خطاي استانداردضریب
ED646/12135/7772/10782/0

Efficiency963/13665/4992/20032/0
IR887/4672/2828/10693/0

Size111/1 -171/0461/6 -0000/0
SMC767/3466/2527/11286/0

Capital387/1573/042/20166/0
HHIA237/24 -447/9565/2-0112/0

C007/89 -46/52696/1 -0917/0
5441/0Adj R2=471/29F=؛

Durbin-Watson= 905/1
0000/0Prob=
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ـ  هـا عوامـ  بانـک يسودآوریحیتوضيرهایمتغب،یترتنیا عوامـل  ک،ل مخـتص بان
يسـودآور تد. در نهایانو عوامل اقتصاد کالن را دربرداشتهداريمختص صنعت بانک

.شديرگیاندازههایینسبت بازده دارازبا استفاده اهابانک

و نیتـدو سه فرضـیه ق،یتحقیمستقل اصلریسه متغبهبا توجهقیتحقنیدر ا
ـ     ه،یسه فرضـ نیااست. تمامیآزمون شده تمرکـز و  نیبـر وجـود رابطـه معنـادار ب

يهـا بانـک یاز اطالعات مـال قیتحقيهاهیآزمون فرضيدارند. برادیکأتيآورسود
یبانـک دولتـ  10از ییاستفاده شده و نمونه نهـا يکالن اقتصاديرهایو متغیدولت

يهـا تیکـه پـس از اعمـال محـدود    استل شدهیتشک1387ـ1370هايسالیط
اطالعـات الزم  يدارا،بانـک سال ـ مشاهده168تیدر نهاقیتحقنیمورد نظر در ا

يریچنـدمتغ ونیرگرسـ لیو تحلهاند. از تجزیبودهیونیرگرسيهابرآورد مدليبرا
افـزار  ها با اسـتفاده از نـرم  استفاده شده است. آزمونقیتحقيهاهیآزمون فرضيبرا

اسـت. رفتـه یصـورت پذ 1هاي ترکیبـی دادهيآمارکیو تکنEviewsیاقتصادسنج
هد.  دهاي تحقیق را نشان میخالصه نتایج آزمون فرضیه7جدول 

هاي تحقیقخالصه یافتهـ7جدول 

عالمت نتیجـــهP-Valueفرضیـــه
رابطه

تمرکز در صنعت بانکداري از بعد 
با سودآوري بانک رابطه هادارایی
دار آماري دارد.معنی

یید فرضیه در أت0001/0
رابطه معکوس01/0سطح 

تمرکز در صنعت بانکداري از بعد 
رابطه اعتبارات با سودآوري بانک 

دار آماري دارد.معنی
یید فرضیه در أت0498/0

رابطه معکوس05/0سطح 

تمرکز در صنعت بانکداري از بعد 
ها با سودآوري بانک رابطه سپرده
دار آماري دارد.معنی

یید فرضیه در أت0112/0
رابطه معکوس05/0سطح 

ینـان  پـژوهش در سـطح اطم  هـاي  دهد فرضیهنشان می7گونه که جدول همان
شـود نخسـت،   اند. بر اساس این نتایج مشخص مـی یید شدهأمناسبی از نظر آماري ت

1- Pooling
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گـذار اسـت. دوم، رابطـه    تأثیرهابانکسطح تمرکز در صنعت بانکداري بر سودآوري 
هـایی کـه   بین تمرکز و سودآوري منفی (معکوس) است. به این ترتیـب کـه در دوره  

تـر اسـت و بـا    پـایین هـا بانک، سودآوري باالتر بوده استداريتمرکز در صنعت بانک
شده افزوده شده است. همچنین، نتایج ارائههابانکري وکاهش سطح تمرکز بر سودآ

با سـودآوري بانـک   سطح درآمد ملینشان داد که سرمایه بانک، کارایی، نرخ بهره و 
دارد.  ازه بانک با سودآوري رابطه معکوسرابطه مستقیمی دارد و اند

هاي مختلفی در رابطه با چگـونگی  بیان شد، تئوريتحقیقدر مقدمه گونههمان
وجـود دارد. هرچنـد ایـن    هـا بانـک گذاري (رابطه) تمرکز صنعت و سـودآوري  تأثیر

نظـر دارنـد امـا تقریبـاً    (رابطـه) اخـتالف  تأثیرها در مورد چگونگی ایجاد این تئوري
کـز باعـث افـزایش سـودآوري     کید دارنـد کـه افـزایش تمر   أتمامی آنها بر این نکته ت

کننـد کـه رابطـه بـین     بینی مـی ها پیششود. به عبارت دیگر، این تئوريمیهابانک
هـاي تحقیـق نشـان داد ایـن رابطـه      تمرکز و سودآوري مثبت است. حال آنکه یافته
شـود. ایـن یافتـه    افـزوده مـی  هـا بانکمعکوس است و با کاهش تمرکز بر سودآوري 

متفاوت قابل توجیه است. تحقیق از چندین بعد 
تـأثیر کـرد تمرکـز بـر سـودآوري     بینـی مـی  نخست، فرضیه توافق (تبانی) پیش

شد که همواره تبانی به صورت دائمـی و  کید میأمستقیم دارد اما در همین فرضیه ت
اثربخش وجود ندارد بلکه در سطوح باالي تمرکز است که تبانی به صورت اثـربخش  

گونه که نتـایج تحقیـق حاضـر نشـان     شود. همانمیهانکباباعث افزایش سودآوري 
داد، تمرکز در صنعت بانکداري ایران در سطح متوسط قرار دارد و صنعت بانک یـک  

تمرکـز را در  تـأثیر شود. حال آنکه فرضیه تبانی، متمرکز محسوب نمیصنعت کامالً
ضـیه کـارایی بـر    کند و در انتقـاد بـر فر  بینی میمتمرکز) پیشچنین بازاري (کامالً

کید دارد.  أهمین عامل ت
شود که تمرکز باالتر از طریق ایجاد تبانی در بین دوم، در فرضیه تبانی، بیان می

ها از سوي بانک به مشتریان باعث ایجاد سودآوري و در نتیجه تحمیل قیمتهابانک
و تعیین در اختیار دولت است شود. حال آنکه صنعت بانک در ایران کامالًبیشتر می

هاي خدمات بانکی در راستاي اهداف خرد و کالن دولت قـرار دارد. بنـابراین،   قیمت
افزایش تمرکز در صنعت بانک به سهولت به ایجاد انحصار و در نتیجه افزایش قیمت 

شود.  نمیها منجربانکخدمات بانکی و سودآوري 
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رایی بـین  ، مطابق با فرضـیه کـارایی، در یـک صـنعت، هـر چـه انـدازه کـا        سوم
از بـازار  هـا شـرکت ، تفاوت بیشتري داشته باشد، فاصله بیشتري بین سهم هاشرکت

تنهـایی سـودآوري   وجود خواهد داشت، با این حال سطح تمرکز بـاالتر صـنعت بـه   
ي کـاراتر بـه واسـطه    هـا بانـک ، بر اساس رویکرد کارایی.کندصنعت را تضمین نمی

تري برخوردارند و هاي پاییناراتر، از هزینهتر یا تکنولوژي تولیدي کمدیریت مطلوب
کنند. رویکرد سهم بیشتري از بازار را تصاحب میهابانکدر نتیجه سودآورترند. این 

هـاي اقتصـادي ناشـی از انـدازه شـرکت تأکیـد دارد.       جـویی کارایی مقیاس بر صرفه
تر واحـد  تـر محصـول و سـود بـاال    شده پاییني بزرگتر قادرند از بهاي تمامهاشرکت

هـا شـرکت رند. هر چه این بباز مقیاس بهره هاي ناشیجوییدلیل صرفهمحصول به
تري بـین تمرکـز و   خود اختصاص داده باشند، رابطه قويسهم بیشتري از بازار را به

سودآوري وجود خواهد داشت.
ــه   ــق حاضــر نشــان داد ک ــایج تحقی ــکنت ــابان ــا از  ه ــه تنه ــی ن ــی ایران ي دولت

بـا  هـا بانـک کنند بلکه انـدازه بزرگتـر   ناشی از مقیاس استفاده نمیهاي جوییصرفه
اتالف منابع و کاهش سودآوري همراه است. چهار بانک بزرگ دولتـی (شـامل ملـی،    

تـرین نـرخ بـازده    بانـک دولتـی داراي پـایین   10ملت، تجارت و صادرات) در میـان  
شـود تمرکـز  سـبب مـی  رو، عدم استفاده از کـارایی مقیـاس  ها هستند. از ایندارایی

نتیجه افزایش سودآوري رخ ندهد. و درایجاد نشود
ي کاراتر بـه واسـطه   هابانکتر منابع ، مدیریت مطلوبXبر اساس رویکرد کارایی 

تري برخوردارند و هاي پایینتر یا تکنولوژي تولیدي کاراتر، از هزینهمدیریت مطلوب
سـهم بیشـتري را از بـازار در اختیـار     هـا بانـک در نتیجه سودآورترند. بنابراین، ایـن  

ي دولتـی کـوچکتر (در مقایسـه بـا     هـا بانـک خواهند گرفت. نتایج تحقیق نشان داد 
هاي بیشتري برخوردارند. طبیعـی اسـت کـه    ) از بازده داراییبزرگ دولتیي هابانک

بـه خـود اختصـاص دهنـد.     رابه مرور زمان سهم بیشتري از بـازار هابانکاین گونه 
نشان داد که درجه تمرکز در ابتداي دوره تحقیـق بـاالتر بـوده    نشده) (گزارشج نتای

گیـري فـوق   هـا بـا نتیجـه   است و به تدریج این تمرکز کاهش یافته است. این یافتـه 
ي کوچکتر به مرور زمان با توجه به کـارایی بـاالتر خـود سـهم     هابانکسازگار است. 

و بنابراین، تمرکز اولیه در صنعت بانک از بین اند در اختیار گرفتهرابیشتري از بازار
از بـازار  هـا بانکرفته است. این احتمال وجود دارد که با تداوم روند فعلی، سهم این 
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افزایش یافته و در نتیجه صنعت به سمت نوع دیگري از تمرکز (سهم بیشتر بازار در 
ي دولتی کوچکتر) حرکت کند.هابانکدست 

افـزایش تمرکـز   دهنـد مـی حقیقاتی وجود دارند که نشـان  عالوه بر موارد فوق، ت
نتـایج مطالعـات برگـر و    همراه نیست. بـراي مثـال،   هابانکبا افزایش در بازده لزوماً

در بازارهاي متمرکـز از عملکـردي ناکـارا    هابانکنشان داد که 1998حنان در سال 
باشـد.  مـی هـا بانـک ی هاي انحصار به مراتب بیشـتر از بـازده  برخوردار بوده و هزینه

) با افزایش رقابـت در بخـش بانکـداري،    2004(همکارانآلن و همچنین، طبق نظر
بـا انگیـزه بیشـتري پـذیراي     هـا بانـک کاهش پیدا کرده که به تبع آن هابانکسود 

مین اعتبارات از محـل  أیی با درصد ریسک باالتر هستند. در این شرایط منبع تهاوام
یابد. به این ترتیب با کاهش درجه تمرکز، حاشیه سـود و  یش میها افزاگذاريسپرده

کند.افزایش پیدا میهابانکریسک 

هاپیشنهاد.8

کاربرديهايپیشنهاد.1ـ8

ي بـزرگ،  هابانکي دولتی به ویژه در هابانکنتایج تحقیق نشان داد کارایی -1
صـنایع  هـا در بسـیاري   بسیار پایین است. در حالی که متوسط بازده دارایی

ي دولتـی  هـا بانـک درصـد اسـت، بـازده چنـد دهـم درصـدي       10باالتر از 
سـت. بـه   هابانـک هاي ایـن  بدهیـ هامدیریت نامطلوب داراییدهندهنشان

هایی اصالحی در جهت بهبـود  شود، گامي دولتی توصیه میهابانکدولت و 
کارگیري منابع اتخاذ کنند.هب

عنوان منبـع اصـلی درآمـدهاي بـانکی     از آنجا که نرخ تسهیالت اعطایی به -2
ي دولتـی  هـا بانکشود. بنابراین، دیکته میهابانکتوسط دولت تعیین و به 

هابانککنترل چندانی بر درآمدهاي خود ندارند. به منظور بهبود سودآوري 
هاي جدید مدیریت هزینـه بـراي   ي دولتی از سیستمهابانکشود توصیه می

د بهره گیرند.هاي خوهکنترل و کاهش هزین
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براي تحقیقات آتیهاییپیشنهاد.2ـ8

گیـري سـودآوري   ) بـراي انـدازه  ROAها (در تحقیق حاضر از بازده دارایی-1
تمرکز را بـر  تأثیرشود است. به محققان توصیه میاستفاده گردیدههابانک

مورد مطالعه قرار دهنـد. بـه ویـژه آنکـه     هابانکسایر معیارهاي سودآوري 
تمرکز بر کارایی از معیارهاي متفـاوتی (بـه ویـژه    تأثیراي مختلف هتئوري

گیـري کـارایی اسـتفاده    ) بـراي انـدازه  ROEبازده حقوق صـاحبان سـهام   
کنند.  می

تمرکز در صنعت بانک را بر پارامترهاي بـا  تأثیرشود به محققان توصیه می-2
ل، اهمیت دیگري به جزء سودآوري مـورد مطالعـه قـرار دهنـد. بـراي مثـا      

تمرکز را بر کارایی (و نـه سـودآوري) سـنجید. ایـن موضـوع      تأثیرتوان می
هـاي  هاي تئوریک قوي برخوردار است و یافتهپیشنهادي تحقیق از پشتوانه

و توسعه دهد.گسترشتواند  تحقیق حاضر را می
هـا بانکبرخی متغیرها (مانند ریسک) بر سودآوري تأثیردر تحقیق حاضر -3

ات متقابـل  تـأثیر شـود در تحقیقـات آتـی    د، پیشنهاد مـی نادیده گرفته ش
بررسی شود.هابانکریسک و تمرکز بر سودآوري 
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