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چکیده
با توجه به نقش بانکها در اقتصاد کشورها ،مطالعه عملکرد آنها از اهمیت ويژهای برخوردار است .يکی از
عواملی که عملکرد بانک را تحت تاثیر قرار میدهد ،تصمیمهايی است که در رابطه با متنوعسازی خدمات و
دارايیهای بانکی صورت میگیرد .متنوعسازی میتواند از طريق سرشکن کردن هزينههای ثابت ،حداقل کردن
هزينههای انتظاری ورشکستگی و بهبود در تخصیص منابع ،صرفههايی را برای بانکها به وجود آورد .صرفههای
به وجود آمده از طريق متنوعسازی دارايیها را صرفههای تنوع گويند .اين صرفههای تنوع تاثیر چشمگیری بر
بازدهی و ريسک بانکی دارند .در مقاله حاضر به منظور بررسی اثرات صرفههای ناشی از تنوع در دارايیهای
بانکی بر معیار بازدهی بانک ،تابع هزينه غیر خطی مربوط به بانکهای منتخب ايران و نیز صرفههای شبه تنوع در
دارايیهای بانکی در قالب چهار سناريو مختلف ،طی دوره زمانی  8911تا  8931مورد بررسی قرار گرفته است.
به عبارت ديگر ،در ابتدا ،روش اندازهگیری صرفههای ناشی از تنوع معرفی شده و سپس با استفاده از اين روش
و بسط آن ،صرفههای شبه تنوع بیان شده است .همچنین با استفاده از الگوهای رگرسیونی سانسور شده (الگوی
توبیت) تاثیر صرفههای شبه تنوع در دارايیها روی معیارهای بازدهی بانک ارزيابی شده است .نتايج به دست
آمده نشان میدهد در سناريوهای مختلف ،صرفههای شبه تنوع در دارايیهای بانکی تاثیر متفاوتی بر معیار
بازدهی بانک دارند.

واژههای کلیدی :رگرسیون توبیت ،بازدهی بانک ،صرفههای شبه تنوع ،دارايیها.

Keywords: Bank efficiency, Quasi-diversification profits, Assets, Tobit
regression.

JEL Classification: E42, H82, L25, L32.
 .8اين مقاله از رساله دکتری استخراج شده است.
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 -1مقدمه
در سالهای اخیر ،اکثر بنگاههای غیر مالی 8در سراسر جهان در يک فعالیت خاص تمرکز
نمودهاند .اين در حالی است که بسیاری از موسسات مالی ،به ويژه بانکها ،به ارائه خدمات متنوع
گرايش پیدا کردهاند .اين تمايل بنگاههای غیر مالی به تمرکز در يک فعالیت خاص ،حاکی از آن
است که در بخش غیر مالی ،هزينههای ناشی از تنوع بیشتر از فوايد آن میباشد .سرمايهگذاریهای
ناکارا در بازارهای سرمايه داخلی ،افزايش در پیچیدگی فعالیت و بروکراسی از جمله داليل
افزايش در هزينهها هستند (الساس و همکاران.)2660 ،2
در بین محققان مختلف ،هیچ اتفاق نظری مبنی بر فوايد و هزينههای متنوعسازی وجود ندارد .از
جمله فوايد متنوعسازی شامل صرفههای مقیاس ،بهبود در تخصیص منابع از طريق بازارهای سرمايه
داخلی ،کاهش در بار مالیاتی به دلیل باال بودن اهرم مالی و توانايی استفاده از منابع مختص بنگاه
جهت ايجاد مزيتهای رقابتی است .در مقابل ،متنوعسازی باعث ايجاد هزينههايی نیز برای بنگاه
میشود .اين هزينهها ناشی از مشکالت کارگزار( 9که سرمايهگذاری برای ايجاد تنوع را تحت
تاثیر قرار میدهد ) ،تخصیص ناکارآمد منابع داخلی به دلیل عدم کارکرد صحیح بازارهای سرمايه
داخلی ،عدم تقارن اطالعات بین اداره مرکزی و مديران بخشها و افزايش انگیزه برای رفتار
رانتجويانه 1توسط مديران میباشد .با توجه به نتايج متفاوتی که محققان متعدد در کشورهای
مختلف در مورد فوايد و هزينههای متنوعسازی به دست آوردهاند ،اين سوال مطرح میشود که آيا
با متنوعسازی فعالیت و دارايی ،در بانکها و موسسات مالی ايران ،فوايد متنوعسازی بر هزينههای
آن غلبه میکند يا خیر؟ به عبارت ديگر ،متنوعسازی چه تاثیری بر بازدهی بانکهای منتخب در
ايران دارد؟
به منظور پاسخ گويی به سواالت و نیل به اهداف تحقیق ،در اين مطالعه در ابتدا به معرفی يک
روش جديد برای اندازهگیری صرفههای شبه تنوع در دارايیهای بانکی پرداخته میشود .سپس
تاثیر صرفههای شبه تنوع در دارايیهای بانکی در قالب چهار سناريو مختلف بر معیارهای بازدهی
بانک مورد ارزيابی قرار میگیرد.
1.

Non-financial Firms
)Elsas (2006
3. Agency Problems
4. Rent-Seeking Behavior
2.
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اين مطالعه در پنج بخش ساماندهی شده است .در بخش اول ،مقدمهای از موضوع ،اهمیت
موضوع و بیان مسئله مطرح شده است .پیشینه پژوهش که شامل پیشینه نظری و پیشینه تجربی
میباشد در قسمت دوم مطرح گرديده است .در بخش سوم ،روششناسی پژوهش لحاظ گرديده و
در بخش چهارم به يافتههای پژوهش پرداخته میشود .در نهايت در بخش پايانی ،نتیجهگیری و
پیشنهادها بیان میگردد.
 -2مروری بر ادبیات تحقیق
 -1-2مبانی نظری تحقیق
محققان مختلف ،داليل و انگیزههای متفاوتی را برای متنوعسازی فعالیت مطرح کردهاند .معموال
چند دلیل کلیدی برای ايجاد تنوع در بنگاهها مطرح است .تثبیت درآمد ناخالص صاحبان سهام از
طريق کاهش ريسک و ارائه محصوالت جديد و ورود به بازارهای بیشتر (دپامفیلی )2686 ،8از
مهمترين داليل متنوعسازی فعالیت محسوب میشوند .برخی مطالعات نیز رشد را به عنوان دلیل
ديگر تنوعگرايی در بنگاهها مطرح کردهاند (گرنت2682 ،2؛ مهرگان و همکاران .)8939 ،برخی
ديگر از مطالعات ،همچون مطالعه شامروا ،)2686( 9مهمترين دستاورد متنوعسازی را ايجاد ارزش
برای بنگاه میدانند.
طی دهههای گذشته ،نظريههای متعددی در مورد انگیزههای متنوعسازی و هزينهها و منافع
احتمالی آن به وجود آمده است .مهمترين اين نظريهها عبارتند از )8( :1نظريه نمايندگی)2( ،1
نظريه بازارهای سرمايه داخلی )9( ،0تاثیر بیمه -بدهی ،1و ( )1مدلهای حداکثرکننده ارزش،1
تمرکز مجدد شرکتی ،نظريه انحصاری.
1.

)DePamphili (2010
)Grant (2012
)3. Shamraeva (2010
 .1ساير انگیزههای ايجاد تنوع شامل دستیابی به صرفههای مقیاس ( )Teece, 1980و افزايش قدرت بازاری ( Scott,
2.

 )1982میباشد.

5.

Agency Theory
Theory of Internal Capital Markets
7. Debt Co-Insurance Eﬀect
8. Value-Maximization Models
6.
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نظریه نمایندگی

طبق نظريه نمايندگی ،متنوعسازی نه تنها باعث افزايش کارايی سرمايهگذاری واقعی از منظر
سهامداران میشود ،بلکه مورد توجه مديريت نیز میباشد .مديران به داليلی همچون ( )8افزايش
قدرت ،نفوذ و منافع خود )2( ،کاهش ريسک اشتغال و ( )9محافظت از موقعیت خود ،انگیزههای
بااليی برای ايجاد تنوع در محصوالت و خدمات دارند (جنسن و مکلینگ8310 ،8؛ جنسن و
مورفی8336 ،2؛ استولز8336 ،9؛ آمیهود و لو8318 ،1؛ اشاليفر و ويشنی .)8313 ،1يعنی آنها تمايل
دارند تا تفاوت ارزش ايجاد شده توسط خود و مديران ديگر را افزايش دهند .بنابراين ،مديران در
حالت کلی خواهان سرمايهگذاری بیش از حد و افزايش اندازه بنگاه بیش از اندازه بهینه هستند .لذا
سطح سرمايهگذاری و نوع آن ،لزوما افزايشدهنده ارزش شرکت نیست و سرمايهگذاری در
پروژههای بدون سود ،باعث کاهش ارزش شرکت خواهد شد .آگاروال و سامويک )2669( 0دو
انگیزه شرکت از متنوعسازی (يعنی منافع شخصی و کاهش ريسک) را در داخل يک مدل قرار
دادهاند .مطالعات آنها هیچگونه شواهدی مبنی بر متنوعسازی به منظور کاهش ريسک نشان
نمیدهد ،بلکه آنها بیان میکنند که مديران به منظور افزايش منافع شخصی اقدام به متنوعسازی
در بنگاه مینمايند .در نهايت اينکه ،فولگیری و هودريک )2660( 1به بررسی بر هم کنش بین
تضادها و همکاریهای نمايندگان پرداختهاند .آنها پیشنهاد میکنند که همکاری بین نمايندگان
منجر به کاهش انگیزه مديران بخشها میشود.


نظریه بازارهای سرمایه داخلی

يکی از مهمترين انگیزههای متنوعسازی ،ايجاد بازارهای سرمايه درونی میباشد .در بازارهای
سرمايه درونی ،دارايیهای يک بخش میتواند به عنوان وثیقهای برای تامین مالی بخشهای ديگر
مورد استفاده قرار گیرد .همچنین ،جريان نقدی ايجاد شده توسط يک بخش احتماال به عنوان
کمک هزينهای برای سرمايهگذاری در بخشهای ديگر به کار رود (استین2669 ،1؛ جرتنر و
1.

)Jensen and Meckling (1976
)Jensen and Murphy (1990
)3. Stulz (1990
)4. Amihud and Lev (1981
)5. Shleifer and Vishny (1989
)6. Aggarwal and Samwick (2003
)7. Fulghieri and Hodrick (2006
)8. Stein (2003
2.
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همکاران8331 ،8؛ ايندرست و مولر .)2669،2مدلهای نظری از يک طرف داللت بر اين دارند که
اگر اين کمکهای بین بخشی باعث حذف قسمتی از هزينههای محدوديت مالی شود ،بنابراين
میتواند کارا و موثر باشد .از طرف ديگر ،اگر بنگاه در بخشهايی که امکان رشد بهتر وجود دارد
سرمايهگذاری کمی داشته باشد و در بخشهايی که بازدهی ناچیزی دارند ،بیش از حد
سرمايهگذاری کند ،احتمال ناکارايی در اين کمکهای بین بخشی بسیار باال خواهد بود .به ويژه
استین ( )2669استدالل میکند که مديران دارای اطالعاتی در مورد ويژگیهای
سرمايهگذاریهای بخشهای مختلف هستند و میتوانند از طريق بازارهای سرمايه درونی ،مقدار
معینی از بودجه را به صورت بهینه بین بخشهای مختلف تخصیص دهند .اثر کلی بازارهای سرمايه
داخلی بر ارزش سهام شرکت بستگی به اين دارد که آيا منافع (انگیزههای قوی برای نظارت بهتر،
بهبود در استهالک دارايیها) بازارهای سرمايه داخلی بر هزينههای آن (کاهش در انگیزه نوآوری)
غلبه دارد .بنابراين ،بازارهای سرمايه داخلی الزاما مفید نیستند .دوچین و سوسییورا)2688( 9
شرايطی را نشان میدهند که برخی مواقع بازارهای سرمايه داخلی دارای تاثیر منفی بر ارزش
بنگاهها هستند .از آنجا که مديران بخشهای مختلف که رابطه اجتماعی نزديکی با مدير عامل
دارند ،سرمايه بیشتری دريافت میکنند ،در اين حالت ،وجود روابط اجتماعی بین برخی مديران،
باعث میشود ساير بخشهايی که اين ارتباط در آنها وجود ندارد ،با کارايی ناچیز سرمايه و
کاهش ارزش بنگاه مواجه شوند .به طور معکوس ،زمانی که عدم تقارن در اطالعات باال باشد،
ارتباط بین مديران و مدير عامل به صورت مثبت ،کارايی در سرمايه را تحت تاثیر قرار میدهد.


تاثیر بیمه  -بدهی

همانطور که

لولن1

( )8318اشاره میکند ،يک منطق صرفاً مالی برای متنوعسازی وجود دارد.

ترکیب فعالیتهای مختلف که جريانهای نقدی آنها همبستگی ناقصی 1با هم دارند ،منجر به
کاهش ريسک شده و در نتیجه احتمال عدم باز پرداخت اصل و فرع مطالبات را کاهش میدهد.
اين به اصطالح بیمه اصل و فرع بدهی ،0منجر به ظرفیت باالی بدهی شده و از طريق افزايش در
1.

)Gertner (1994
)Inderst and Müller (2003
)3. Duchin and Sosyura (2011
)4. Lewellen (1971
5. Imperfectly Correlated
6. Debt Coinsurance
2.

 801نشريه سیاستگذاری اقتصادی ،سال يازدهم ،شماره بیست و دوم ،پايیز و زمستان 8931

منفعتهای مالیاتی ،8ارزش بنگاه را افزايش میدهد .گاش و جین )2666( 2اهرم مالی شرکتهای
متنوع را بعد از ادغام بررسی کردند .آنها به اين نتیجه دست يافتند که اهرم مالی شرکتها بعد از
ادغام افزايش يافته است .آن ها به منظور يافتن علت افزايش اهرم مالی ،دو فرضیه در نظر گرفتند.
اولین فرضیه افزايش ظرفیت بدهی شرکتها بعد از ادغام و دومین فرضیه ،استفاده از ظرفیت بدهی
استفاده نشده قبل از ادغام است .بررسی ها حاکی از آن بوده که فرضیه اول تايید شده است .يعنی
عمل متنوعسازی همراه با افزايش ظرفیت بدهی است که در چنین شرايطی شرکت از منافع ناشی
از تاثیر بیمه  -بدهی منتفع خواهد شد (گاش و جین.)2666 ،


مدلهای پویا و حداکثرکننده ارزش

در سالهای اخیر ،مراجع علمی مدلهايی از متنوعسازی را به عنوان استراتژیهای حداکثر کننده
ارزش معرفی کردهاند ،اين در حالی است که ممکن است اين مدلها در واقعیت کارا و موثر
نباشند .ماتسوساکا )2668( 9متنوعسازی را به عنوان يک فرآيند تطابقی پويا برای قابلیتهای
سازمانی بنگاه توصیف میکند .وی استدالل میکند بنگاه در ابتدا نمیداند که يک فعالیت جديد
چگونه با قابلیتهای سازمانی آن انطباق دارد .بنابراين ،فرآيند جست و جوی يک فعالیت موفق
همواره با عدم اطمینان مواجه است که اين مسئله از طريق متنوعسازی قابل حل میباشد
(مکسیموويک و فیلیپس2662 ،1؛ گومز و لیودان2661 ،1؛برناردو وچادهری.)2662 ،0
مکسیموويک و فیلیپس )2662( 1با استفاده از يک مدل نئوکالسیکی حداکثر کننده سود در اندازه
بهینه بنگاه ،نشان میدهند که چگونه بنگاههای متنوع منابع خود را بین بخشهای مختلف تخصیص
میدهند و چگونه در مقابل شوکهای صنعت از خود واکنش نشان میدهند .اين مدل حاکی از
آن است که تصمیم برای متنوعسازی بستگی به بهرهوری آن بخش و شوکهای بخش تقاضا در
آن صنعت دارد .آنها با استفاده از دادههای سطح بنگاه و با در نظر گرفتن بهرهوری و اندازه بهینه
بنگاه ،به اين نتیجه دست يافتند که تخصیص منابع در بسیاری از بنگاههای متنوع مطابق با حداکثر
کردن ارزش میباشد .گومز و لیودان )2661( 1يک مدل پويا برای رفتار بهینه شرکت را معرفی
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tax Shield
)Ghosh & Jain (2000
)Matsusaka (2001
)Maksimovic and Phillips (2002
)Gomes and Livdan (2004
)Bernardo and Chowdhry (2002
)Maksimovic and Phillips (2002
)8. Gomes and Livdan (2004
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کردهاند که در آن متنوعسازی به عنوان يک پاسخ حداکثر کننده ارزش در مقابل افزايش سن
شرکت تلقی میشود .در مدل آنها ،بنگاه به دو دلیل اقدام به متنوعسازی میکند .اول اينکه ،بعد
از يک دوره زمانی خاص ،سرمايهگذاری در فعالیت جاری بنگاه ديگر سودآور نخواهد بود.
بنابراين ،متنوعسازی در بنگاههايی که فعالیت اصلی آنها سودآوری کمتری دارد ،به عنوان يک
استراتژی منطقی تلقی میشود .دوم اينکه ،بنگاههای متنوع به دلیل هزينههای ثابت کاهنده و
حذف هزينههای اضافی در فعالیتهای مختلف ،میتوانند از صرفههای ناشی از مقیاس بهرهمند
شوند.
 تمرکز مجدد شرکتی
نظريه تمرکز مجدد شرکت فرض میکند که بنگاههای متنوع با کاهش ارزش مواجه هستند.
نظريههای مهم تمرکز مجدد شرکت عبارت است از ( )8عدم تقارن اطالعات (کريشناسوآمی و
سابرامانیام )2( ،)8333 ،8تحلیلگر متخصص( 2گیلسون و همکاران )9( ،)2668 ،9هزينههای
تراکنش صندوقهای داخلی و خارجی (ماتسوساکا و ناندا )2662 ،1و ( )1نقدينگی بازار
(شلینگمان و همکاران.)2662 ،1
اين نظريه هیچ پیشبینی واضحی مبنی بر اينکه متنوعسازی در نهايت چه اثری بر ارزش بنگاه
خواهد گذاشت ،ارائه نمیکند .يعنی ،تاثیر نهايی استراتژی تنوع بستگی به اين دارد که آيا
هزينههای احتمالی بر منافع احتمالی غلبه خواهند داشت يا خیر .بنابراين ،مطالعات تجربی متعددی
انجام شدهاند تا اثر متوسط متنوعسازی را بر ارزش بنگاه ارزيابی نمايند.
بسیاری از مطالعات نشان میدهند اينکه در هنگام متنوعسازی فعالیتهای بنگاه ،ارزش سهام آن
کاهش میيابد ،به دلیل ناکارا بودن بازارهای سرمايه درونی است .المونت ،)8331( 0شین و
استولز ،)8331( 1شارفاستین ،)8331( 1راجان و همکاران )2666( 3و اوزبس و

شارفاستین86
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)Krishnaswami and Subramaniam (1999
Analyst Specialization
)3. Gilson (2001
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( )2686بیان میکنند که بنگاههای متنوع هم با ناکارايی در تخصیص منابع داخلی مواجه هستند و
هم به دلیل مسئله نمايندگی ،8از تخصیص ضعیف سرمايه رنج میبرند .اين مطالعات حاکی از آن
است که بنگاههای متنوع متمايل به سرمايهگذاری بیش از حد در بخشهايی هستند که نسبت q

توبین در آنها پايینتر است ،در حالی که در بخشهايی که اين نسبت باال است کمتر از حد
سرمايهگذاری میکنند .در بنگاههايی که مالکیت نقش کمی در مديريت دارد ،اين اثرات شديدتر
خواهند بود .اين امر بیان میکند که ناکارايی در تخصیص سرمايه رابطه تنگاتنگی با مسئله
نمايندگی دارد .آن و همکاران )2660( 2استدالل میکنند که تخصیص پرداخت بدهی بین
بخشهای مختلف يک بنگاه متنوع میتواند توضیح دهنده تخصیص ناکارای سرمايه در اين
بنگاهها باشد .اگرچه سرمايهگذاری کل اين بنگاهها مقید به نسبت بدهی به دارايی است ،اما
تخصیص منابع در سطح بنگاه میتواند منجر به تحمیل بار اضافی و نامتناسب پرداخت بدهی در
برخی بخشها شود .راجان و همکاران ( )2666نشان میدهند که وجود فرصتهای سرمايهگذاری
با تنوع باال ،منجر به عدم تخصیص بهینه سرمايه داخلی شده و کاهش ارزش بنگاه را به همراه دارد.
به عبارت بهتر ،زمانی که تنوع فعالیت افزايش میيابد ،بنگاه در بخشهايی که متوسط رشد بااليی
دارند کمتر از حد سرمايهگذاری میکند در مقابل در بخشهايی که متوسط رشد پايینی دارند،
بیش از حد سرمايهگذاری خواهد کرد.
 نظریه انحصاری
اين نظريه بیان میکند که شرکتها استراتژی تنوع را به کار میگیرند تا به قدرت بازار دست
يابند .مفروضات اين نظريه آن است که شرکتهای متنوع با اجرای استراتژی تنوع ،از کمک مالی
متقابل واحدهای کسب و کار بهره میگیرند ،رقابت در چندين بازار همزمان محدود شده و مانع
ورود بالقوه رقبا به بازار میشود .اين سه مزيت نظريه انحصاری از ايده روابط متقابل رقبا حمايت
مینمايد (شین و استولز8331 ،9؛ شارفاستین.)8331 ،1
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 -2-2مطالعات پیشین
الساس و همکاران )2686( 8با استفاده از دادههای ترکیبی  3کشور طی دوره  8330تا  ،2669به
بررسی رابطه بین تنوع در درآمدها و ارزش سهام بانک پرداختهاند .آنها با استفاده از معیارهای
جامع اندازهگیری عملکرد بانک ،به اين نتیجه دست يافتند که برخالف مطالعات مربوط به
بنگاههای صنعتی ،هیچ شواهدی مبنی بر کاهش ارزش سهام بانکها به دلیل ايجاد تنوع وجود
ندارد .بلکه تنوع در درآمدها باعث افزايش سودآوری بانک شده و ارزش سهام بانک را افرايش
میدهد.
جايوال و همکاران )2689( 2به بررسی رابطه بین تنوع محصوالت و حاشیه سود در بانکهای
نیجريه در سال  2689پرداختهاند .در اين مطالعه ،جايوال و همکاران از اطالعات  826مدير بانکی
از سه بانک منتخب استفاده کرده و تحلیلهای رگرسیونی ساده را جهت برآورد نتايج به کار
بردهاند .نتايج به دست آمده نشان دهنده يک رابطه آماری بین متنوعسازی محصول و حاشیه سود
بانکهای منتخب نیجريه است.
دوآن و همکاران ،) 2681( 9به بررسی رابطه بین تنوع درآمدها و کارايی بانک در  19کشور طی
دوره زمانی  2669-2682پرداختهاند .آنها همچنین اثرات ساختار مالکیت بانک بر کارايی
هزينهها را مورد ارزيابی قرار دادهاند .دوآن و همکاران با استفاده از روش مرزی تصادفی 1جهت
استخراج کارايی در هزينهها ،نشان دادند که افزايش تنوع منجر به بهبود کارايی بانکها میشود.
از طرفی در مطالعه ايشان ،بررسی اثرات ساختار مالکیت نشان میدهد که بانکهای دولتی که
تغییرپذيری کمتری در منابع درآمدی دارند ،کارايی کمتری خواهند داشت .همچنین بانکهايی با
مالکیت خارجی در کشورهای توسعه يافته کارايی کمتری دارند در حالی که در کشورهای در
حال توسعه کارايی بانکهای خارجی در حال افزايش است.
ابراهیمیان و همکاران ( )8931به بررسی تاثیر تنوع درآمدی بر عملکرد بانکهای پذيرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی  8911تا  8932پرداختهاند .جامعه آماری پژوهش شامل
کلیه بانکهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .نتايج حاصل از برآورد مدل به
1.
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روش رگرسیون چند متغیره حاکی از آن است که تنوع درآمدی و نرخ بازده دارايیها اثر مثبت و
نسبت هزينه به درآمد اثر منفی بر عملکرد بانک دارند.
شاهچرا و جوزدانی ( )8931در مطالعهای تحت عنوان "تنوعپذيری درآمدها و سودآوری در
شبکه بانکی کشور" به ارزيابی چگونگی اثرگذاری درآمدهای غیر بهرهای بر سودآوری و
ريسک در شبکه بانکی کشور پرداختهاند .با استفاده از روش اقتصادسنجی دادههای تابلويی پويا و
بر اساس دادههای مربوط به  21بانک فعال در شبکه بانکی کشور طی سالهای  8911تا  8932به
بررسی اين موضوع پرداخته شده است .بر اساس نتايج به دست آمده ،درآمدهای غیر بهرهای
دارای تأثیر مثبت بر سودآوری بانکها و تأثیر منفی بر ريسک بانکی است.
بزرگ اصل و همکاران ( )8930به بررسی اثر تنوعگرايی در بخش دارايیها و ارائه تسهیالت در
بخشهای مختلف اقتصادی بر ريسک پرداختهاند .به اين منظور از اطالعات بانکهای فعال در
بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  8936تا  8931و يک مدل پنل ديتا استفاده شده است .آنان
در اين مطالعه از شاخص هرفیندال هیرشمن به عنوان شاخص تنوعگرايی استفاده کردهاند .نتايج
مطالعه مذکور حاکی از آن است که يک رابطه مثبت و معنادار بین تمرکزگرايی و ريسک بانکی
وجود دارد.
با توجه به اينکه اکثر مطالعات خارجی ،به بررسی ساختار تنوع در نظام بانکی کشورهای
توسعهيافته پرداخته اند ،در تحقیق حاضر تالش شده است ساختار تنوع بانکی در ايران بررسی شود.
همچنین در داخل ايران نیز اغلب تنوع درآمدی مورد ارزيابی قرار گرفته است .در مطالعه انجام
شده توسط بزرگ اصل و همکاران ( )8930که بر متنوعسازی در دارايیها تمرکز دارد ،تنها از
شاخص هرفیندال -هیرشمن برای اندازهگیری متنوعسازی استفاده شده است .در حالی که تحقیق
حاضر به بررسی تنوع در دارايیها با استفاده از يک روش جديد استخراج صرفههای شبه تنوع
میپردازد .در شاخص هرفیندال -هیرشمن از مجموع مربعات نسبت سهمهای مورد نظر 8در هر
طبقه به عنوان شاخصی از تمرکز استفاده میشود .در حالی که در روش صرفههای شبه تنوع،
اختالف هزينههای بانک متمرکز و بانک متنوع به عنوان ايجادکننده صرفه و يا عدم صرفههای
تنوع به کار گرفته میشود .در مطالعاتی که از شاخص هرفیندال هیرشمن استفاده شده است (مانند
مطالعه بزرگ اصل و همکاران) ،تنها بر شاخص تمرکز اشاره شده و بر اساس مقدار اين شاخص
Sum of Squares of the Proportions of Portfolios
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تصمیمگیری کردهاند که تمرکز باال و يا پايین است .همچنین اين مطالعات تا حدودی از دنیای
واقعی دور هستند چرا که مقدار ساير دارايیهای بانکی را صفر در نظر میگیرند .اين در حالی
است که بانکها همیشه حداقلهايی از تمامی دارايیها دارند .در مطالعه حاضر ،با استفاده از
صرفههای شبه تنوع ،هم هزينههای حالت تمرکز و هم هزينههای حالت تنوع در نظر گرفته میشود
و صرفههای تنوع از اختالف بین اين دو هزينه به دست میآيد .همچنین با توجه به اينکه مقدار
حداقلی را برای هر دارايی در نظر میگیرد ،لذا با واقعیت هم همخوانی دارد .تفاوت اين مطالعه با
ساير مطالعات انجام شده در روش استخراج صرفههای شبه تنوع میباشد .در واقع ،نوآوری اين
مطالعه ،استفاده از مدلهای سنتی صرفههای مقیاس و استخراج مدلهای جديد صرفههای شبه تنوع
است.
 -3روششناسی پژوهش
اين مطالعه در دو مرحله انجام میشود .ابتدا با استفاده از دادههای تابلويی بانکهای

منتخب8

خصوصی و دولتی در ايران طی سالهای  8911تا  ،28931زيان و يا منافع ناشی از تنوع دارايیها،
در قالب چهار سناريو استخراج شده است ،سپس در مرحله دوم ،تاثیر زيان يا منافع ناشی از تنوع
در هر چهار سناريو ،بر معیار بازدهی بانک ارزيابی میگردد .همچنین ،در مرحله دوم ،در هر
سناريو ،تاثیر مالکیت دولتی بر معیارهای ريسک و بازدهی بانک نیز مورد ارزيابی قرار میگیرد.
دادههای مورد نیاز در مطالعه حاضر از گزارشات سالیانه بانکهای منتخب (از سايت هر بانک و يا
سامانه اطالع رسانی ناشران کودال )9جمعآوری شدهاند .در اين خصوص برای دارايیها چهار نوع
 .8بانک اقتصاد نوين ،بانک پارسیان ،بانک تجارت ،بانک رفاه ،بانک سامان ،بانک سرمايه ،بانک صادرات ،بانک
صنعت و معدن ،بانک کارآفرين ،بانک ملت ،بانک پاسارگاد ،پست بانک ،بانک سینا ،بانک حکمت ايرانیان ،بانک
قوامین (دلیل انتخاب اين بانک ها ،در دسترس بودن تمام اطالعات مالی مورد نیاز در گزارشات سالیانه اين بانکها
بوده است) .با وجود اينکه ،برای تمامی بانکها ،در هر سال ترازنامه و صورت سود و زيان در دسترس میباشد ،اما با
توجه به اينکه جهت تخمین تابع هزينه بانک تنها اطالعات مربوط به ترازنامه و صورت سود و زيان کافی نیست ،لذا
برخی از بانکها همانند بانک ملی ،به دلیل نبود اطالعات جزئی در گزارشات ،از نمونه حذف شدهاند.
 . 2دلیل انتخاب اين بازه زمانی اين است که تعدادی از بانکها در دهه گذشته تاسیس شدهاند و معموال اطالعات
کاملی برای سالهای قبل از  8911وجود ندارد.
www.Codal.ir
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تنوع در نظر گرفته شده است که عبارتند از :کل تسهیالت بانک ،مطالبات بانک ،دارايیهای ثابت
و ساير دارايیها.
 -1-3روش اندازهگیری صرفههای تنوع
در اين قسمت ،روشهای اندازهگیری صرفههای مقیاس و مسائل مربوط به تخمین که شامل فرم
تبعی و انتخاب متغیرها است ،مورد بررسی قرار میگیرد .از آنجا که روش مطالعه حاضر در
خصوص اندازهگیری صرفههای تنوع 8براساس چارچوب صرفههای مقیاس است ،لذا به مفهوم
صرفههای مقیاس در نظام بانکی پرداخته میشود .در اين راستا صرفههای مقیاس در هزينه 2به
صورت "تغییرات نسبی در هزينههای ناشی از مقدار معینی خدمات بانک متمرکز در مقابل
هزينههای بانک متنوع" تعريف میگردد.
انتخاب يک فرم تبعی مناسب برای تابع هزينه بسیار مهم است ،بنابراين ،هزينههای يک بانک
فرضی متمرکز را پیشبینی کرده ،سپس جهت محاسبه صرفههای مقیاس ،اين هزينهها با هزينههای
يک بانک متنوع قابل مشاهده ،مقايسه میشود .بعد از اينکه يک فرم تبعی خاص ايجاد شد،
پارامترهای تابع هزينه بر اساس مشاهدات بانک قابل مشاهده که ارائه کننده خدمات متنوع است،
تخمین زده میشوند .در اينجا فرض اين است که همان فرم تبعی و پارامترها برای بنگاه متمرکز
نیز به کار میروند .اين فرض مستلزم آن است که برخی مشاهدات در بنگاه متمرکز در نظر گرفته
نشود ،به عبارتی اندازه برخی از خدمات بانکی صفر لحاظ میگردد (برگر و همکاران.)2686 ،9
به منظور استخراج تابع هزينه برای سیستم بانکی ،از تابع تبديل باکس -کاکس )8301( 1استفاده
میگردد .فرم کلی تابع تبديل باکس-کاکس به صورت رابطه ( )8در نظر گرفته میشود (لورنس
و همکاران:)8332 ،1
()8

𝑓𝑜𝑟 𝜑 ≠ 0
𝑓𝑜𝑟 𝜑 = 0

𝑌 𝜑 −1
𝜑

= 𝜑𝑌

{
𝑌𝑛𝐿 = 𝜑 𝑌
1.

Diversification Economies
Cost Scope Economies
)3. Berger (2010
)4. Boc-Cox Transformation Function (1964
)5. Lawrence (1992
2.
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در رابطه ( Y ،)8میتواند هر متغیری را اختیار کند و 𝜑 پارامتر انتقال نام دارد (عالمت مقطع و
زمان ( sو  )tبه منظور سادهتر شدن مدل ،در نظر گرفته نشدهاند) .حال جهت ايجاد يک فرم تبعی
عمومی تابع هزينه برای يک بنگاه متنوع به صورت زير عمل میکنیم (عالمت مقطع و زمان ( sو
 )tبه منظور سادهتر شدن مدل ،در نظر گرفته نشدهاند).
1
] )  ij Ai( ) A j( )    ik Ai( ) Lnrk )(
2

C ( )  {exp[( 0    i Ai( ) 

1
)  ki Lnrk Lnri   ik Di( ) Lnrk ]}(
2

()2

.exp[  0    k Lnrk 
) (A, Lnr

) (

f

يک تابع هزينه ،در حالت کلی ،تابع مقدار ستاندهها ،قیمت نیروی کار و قیمت سرمايه میباشد .در
مطالعه حاضر ،انواع دارايیهای بانک به عنوان ستاندههای بانکی در نظر گرفته شدهاند .نسبت
مخارج پرسنل به تعداد پرسنل حاکی از قیمت نیروی کار و نسبت مخارج عملیاتی به دارايیهای
ثابت نشان دهنده قیمت سرمايه ثابت است .در رابطه ( C ،)2نشان دهنده هزينهها ،𝐴𝑖 ،که در آن
 ،i=1,…,mنشان دهنده ستاندهها( 8در اين مطالعه منظور از ستاندهها ،انواع دارايیها هستند) ،و ،rk
 ،k=1,…,nنشان دهنده قیمت نهادهها 2میباشد (در مطالعه حاضر ،قیمت نهادهها شامل نسبت
مخارج پرسنل به تعداد پرسنل و نسبت مخارج عملیاتی به دارايیهای ثابت هستند) π ،∅ .و τ

پارامترهای تبديل 9میباشند.
به منظور تصريح مدل هزينه به گونهای که هم بتوان رفتار يک بنگاه متمرکز (که برخی از
ستاندههای آن صفر است) را بررسی کرد و هم مانع از تفکیک بین ستاندهها و قیمت نهادهها شد،
محدوديت  π = 0, 𝜏 = 0در نظر گرفته شده و فرم تبعی مرکب )9( 1به دست میآيد:

1.

Output
Input Prices
3. Transformation Parameters
4. Composite Specification
2.
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1
ij Ai Aj    ik Ai Lnrk ].exp[0    k Lnrk
2

C  [ 0    i Ai 

1
 ki Lnrk Lnri   ik Di Lnrk ]  
2

() 9



فرم تبعی مرکب در ابتدا توسط پولی و برونستین ( 8)8332توسعه يافت و مطالعات متعددی جهت
اندازهگیری صرفههای مقیاس در حوزه بانکی از قبیل مطالعات پولی و هامفری (،)8339
مککیلوپ ،گلس و موريکاوا ( 2)8330و صرفههای مقیاس در حوزه درآمدهای بانکی همچون
مطالعه برگر و افک ( 9)8330از فرم تبعی ترانسلوگ تعمیم يافته استفاده کردهاند.
معادله ( )9با استفاده از رگرسیونهای حداقل مربعات غیر خطی و دادههای جمعآوری شده برای
بانکهای متنوع ،تخمین زده میشود .با توجه به اينکه صرفههای مقیاس در هزينه بر اساس تفاوت
نسبی در هزينههای پیشبینی شده چهار بانک متمرکز 1و هزينههای بانک متنوع 1مشاهده شده
تعريف میگردد ،لذا صرفههای به مقیاس در هزينه به صورت رابطه ( )1تصريح شده است:
()1

) SCT (1, 2,3, 4)  {[C(A1 ,0,0,0, r)  C (0, A 2 ,0,0,, r)  C(0,0, A 3 ,0, r
)C (0,0,,0, A 4 , r )]  C (A1 , A 2 , A3 , A 4 , r )}/ C(A1, A 2 , A 3 , A 4 , r

به گونهای که در رابطه ( 𝑆𝐶𝑇 ،)1صرفههای مقیاس در هزينه 𝐴1 ،کل تسهیالت بانک 𝐴2 ،مطالبات
بانک 𝐴3 ،دارايیهای ثابت 𝐴4 ،ساير دارايیهای بانک و  rقیمت نهادهها است که به دو قسمت
شامل نسبت مخارج پرسنل به تعداد پرسنل و نسبت مخارج عملیاتی به دارايیهای ثابت تقسیم شده
1.

)Pulley & Braunstein (1992
)Pulley & Humphrey (1993); McKillop, Glass & Morikawa (1996
)3. Berger & Ofek (1996
2.

 .1با توجه به اينکه قبال فرض کرديم دارايیها در چهار طبقه دستهبندی میشوند (شامل کل تسهیالت بانک ،مطالبات
بانک ،دارايیهای ثابت و ساير دارايیها) ،بنابراين چهار بانک متمرکز فرضی وجود خواهد داشت که هر کدام از اين
چهار بانک متمرکز تنها يک نوع دارايی دارد.
 .1بانک متنوع بانکی است که تمامی انواع دارايیها (شامل کل تسهیالت بانک ،مطالبات بانک ،دارايیهای ثابت و
ساير دارايیها) را دارد.
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است .همانطور که در مطالعات ديگر همچون مطالعه برگر و همکاران ( 2666الف) نیز مطرح
شده است هیچ بنگاهی در ستاده صفر قابل مشاهده نیست ،بنابراين تخمین صرفههای مقیاس مستلزم
برونيابی قابل مالحظهای فراتر از دادههای نمونه است .در نتیجه ،با فرض اينکه بنگاهها از هر يک
از ستادهها حداقل به مقدار کمترين مقدار مشاهده شده از آنها را تولید میکنند ،لذا صرفههای
شبه مقیاس 8محاسبه میگردد (در اين خصوص بنگاه متمرکز فرضی ،بنگاه شبه متمرکز

فرضی2

نامیده میشود):

)QSCT (1,2,3,4)  {[C(A1  3 A1min ,A 2min ,A3min ,A 4min ,r)  C (A1min ,A 2  3 A2min ,A 3min ,A 4min ,r
])C (A1min ,A 2min ,A3  3 A3min ,A 4min ,r)  C (A1min ,A 2min ,A3min ,A 4  3 A4min ,r
)C (A1 ,A 2 ,A3 ,A 4 ,r)}/ C(A1 ,A 2 ,A3 ,A 4 ,r
()1

در رابطه ( 𝑄𝑆𝐶𝑇 ،)1صرفههای شبه مقیاس را نشان میدهد .همانند صرفههای مقیاس در هزينه که
در معادله ( )1و يا ( )1اندازهگیری شد ،يک معیار ديگر را معرفی کرده و آن را صرفههای تنوع
مینامیم که در معادلههای ( )0و ( )1توضیح داده میشود .در اين مطالعه ،صرفههای تنوع به
صورت کاهش در هزينههای بانک متنوع در مقابل هزينههای بانک متمرکز تعريف میشود.
تفاوت بین معیاری که در مطالعه حاضر با ساير معیارهای متداول اندازهگیری صرفههای مقیاس
معرفی شده است ،ناشی از تفاوت در فروض است .در اين مطالعه فرض بر اين است که بانک
متمرکز فرضی تمامی منابع را يکپارچه نموده و تنها يک نوع خدمت را ارائه میکند (بنابراين برای

يک بانک متمرکز ،هر يک از خدمات به اندازه 𝑖𝐴  ∑𝑛𝑖=1تولید میشود ،به طوری که  nتعداد
کل خدمات برای يک بانک متنوع است (معادله  0و  ،)1در حالی که در مقیاسهای متداول
(معادله  1و  )1فرض میشود که بانک متمرکز فرضی تنها 𝑖𝐴 مقدار از محصول  iرا ارائه میکند.
بر اين اساس بانک متمرکز فرضی يک نوع دارايی دارد اما مقدار آن با مجموع دارايیهای بانک
متنوع برابر است.

Quasi-Scope Economies
Quasi-Focused Firm

1.
2.
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حال به منظور محاسبه صرفههای شبه تنوع در دارايیها ،چهار سناريو را در نظر میگیريم .معادالت
مربوط به محاسبه صرفههای شبه تنوع در هر يک از سناريوها ،در معادالت ( )0تا ( )3ارائه شده
است:
سناریو اول :تمرکز بانک بر تسهیالت اعطایی
QDCT (1, 2,3, 4)  {C[(A1  A2  A3  A4 )  (A 2min  A3min  A4min ), A 2min ,

()0

), A3min , A 4min , r]  C(A1 , A 2 , A3 , A 43 , r)} / C(A1 , A 2 , A 3 , A 4 , r

سناریو دوم :تمرکز بانک بر مطالبات
()1

) QDCT (1, 2,3, 4)  {C[A1min ,(A1  A2  A3  A4 )  (A1min  A3min  A4min
), A3min , A 4min , r]  C(A1 , A 2 , A3 , A3 , r)}/ C(A1, A 2 , A 3 , A 4 , r

سناریو سوم :تمرکز بانک بر داراییهای ثابت

]QDCT (1,2,3,4)  {C[A1min ,A 2min ,(A1  A2  A3  A4 )  (A1min  A2min  A4min ),A 4min ,r
) C(A1 ,A2 ,A3 ,A 4 ,r)}/ C(A1,A 2 ,A3 ,A 4 ,r

()1

سناریو چهارم :تمرکز بانک بر سایر داراییها
]QDCT (1,2,3,4)  {C[A1min ,A 2min ,A3min ,(A1  A2  A3  A4 )  (A1min  A2min  A3min ),r

()3

) C(A1 ,A2 ,A3 ,A 4 ,r)}/ C(A1,A 2 ,A3 ,A 4 ,r

در معادالت ( )1تا ( 𝑄𝐷𝐶𝑇 ،)86صرفههای شبه تنوع در هزينه را نشان میدهد.
 -4یافتههای پژوهش
همان طور که قبال مطرح شد ،هدف از اين تحقیق ،پاسخ دادن به اين سوال است که "تنوع
دارايیهای بانکی چه تاثیری بر بازدهی بانکها دارد؟" .برای اينکه بتوان به اين سوال پاسخ داد،
در ابتدا بايد صرفههای شبه تنوع در دارايیها را به دست آورد .همانند مطالعات برگر و همکاران
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( ،)2686به منظور محاسبه دادههای مربوط به صرفههای شبه تنوع در دارايیها ،فرم تبعی مرکب
هزينههای بانک در مدل ( )9به روش غیر خطی در نرمافزار استتا 8تخمین زده شده و ضرايب هر
يک از ستاندهها و قیمت نهادهها و همچنین ضرايب اثرات متقاطع آنها به دست آمده است .با
توجه به نتايج حاصل از آزمون باکس -کاکس که مدل خطی ،لگاريتمی و معکوس را رد
میکند ،هزينههای بانک در مدل ( )1به روش غیر خطی تخمین زده شده است.
جدول  :1نتایج حاصل از آزمون باکس -کاکس
فرضیه صفر
Lambda=-1

Restricted Log Likelihood
-282/1

LR Statistic
819/81

P>Chi2
6/666

Lambda=0

-816/3

13/9

6/666

Lambda=1

-816/88

11/02

6/666

منبع :يافتههای تحقیق

در اين آزمون ،در صورتی که الندا برابر با  -8باشد ،مدل معکوس؛ اگر الندا برابر صفر باشد ،مدل
لگاريتمی و اگر الندا برابر  8باشد مدل خطی خواهد بود .با توجه به نتايج حاصل از آزمون
باکس -کاکس که در جدول ( )8ارائه شده است ،هر سه فرضیه مبنی بر اينکه مدل معکوس،
لگاريتمی و يا خطی میباشد ،رد میشوند .لذا رابطه ( )1به منظور تخمین مدل هزينه تصريح شده
است .البته داليل ديگری نیز برای تصريح مدل به صورت رابطه ( )1وجود دارد (به مقاله پولی و
برونستین ( 2)8332مراجعه نمايید) .سپس طبق معادلههای ( )0تا ( ،)3صرفههای شبه تنوع در
دارايیها ،بر اساس چهار سناريو مختلف ،برای هر يک از بانکها در سالهای مختلف محاسبه
میشود.
پس از محاسبه صرفههای شبه تنوع در هزينه دارايیها ،تاثیر اين صرفهها بر معیارهای ريسک و
بازدهی بانک بررسی میشوند .به منظور رسیدن به اين هدف ،عوامل موثر بر بازدهی بانک به
صورت مدل کلی ( )86تصريح میگردد:
()86

)ROA  f (Qdc , Bank var, Macro var

STATA
)Pulley & Braunstein (1992

1.
2.
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به طوری که:
 : ROAمعیار بازدهی بانک که برابر است با نسبت سود خالص به دارايی کل (آچاريا و همکاران،8
2660؛ لی و همکاران2681 ،2؛ تورکمن و يیجیت2682 ،9؛ مسلییر و همکاران2689 ،1؛ جهانگرد و
عبدالشاه.)8930 ،
 :Qdcمعیار صرفههای شبه تنوع که از معادلههای ( )0تا ( )3به دست آمده است.
 :Bankvarمتغیرهای مربوط به بانک که شامل موارد زير است (ديانگ و رايس2661 ،1؛ تورکمن
و يیجیت2682 ،؛ پناتور و همکاران:)2682 ،0
-

 :Tctassمعیار عملکرد بانک که برابر است نسبت هزينه کل به دارايی کل

-

 :ROEنسبت درآمد خالص به حقوق صاحبان سهام

-

 :Ownerنسبت سهام خريداری شده توسط دولت به کل سهام بانک

 :Macroمتغیرهای کالن اقتصادی که شامل موارد زير است (پناتور و همکاران:)2682 ،
-

 :Infنرخ تورم

-

 :GovGdpنسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی حقیقی

در مدل کلی ( ،)86متغیر وابسته برابر با نسبت سود خالص به دارايی کل میباشد که اعدادی بین
صفر و يک را اختیار میکند .همچنین ،با توجه به دادههای استفاده شده ،هیچکدام از متغیرهای
سود خالص و دارايی کل اعداد منفی اختیار نمیکنند .لذا ،الزم است تکنیک مورد استفاده جهت
تخمین با توجه به محدود بودن تغییرات متغیرهای وابسته به بازه صفر و يک ،مورد توجه قرار
گیرد .در چنین وضعیتهايی ،تخمینزنهای حداقل مربعات معمولی تورشدار و ناسازگار هستند.
اما ،در اين خصوص با فرض اينکه جمله خطا از توزيع نرمال با میانگین صفر و واريانس ثابت
پیروی میکند ،میتوان از الگوهای رگرسیونی سانسور شده با روش حداکثر راستنمايی ()ML
بهره گرفت .در الگوهای سانسور شده متغیر وابسته میتواند از چپ سانسور شود (يعنی نمیتواند
مقدار زير آستانه مشخص را شامل میشود و نوعاً ،نه همیشه صفر است) يا ممکن است از راست
1.

)Acharya (2006
)Lee (2014
)3. Turkmen and Yigit (2012
)4. Meslier (2013
)5. DeYoung and Rice (2004
)6. Pennathur (2012
2.
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سانسور شود (يعنی نمیتواند مقداری باالی آستانه مشخص را شامل شود) يا میتواند از چپ و
راست سانسور شود .8با توجه به جدول ( )2دارايی کل همواره بزرگتر از سود خالص میباشد.
لذا نسبت سود خالص به دارايی کل عددی کوچکتر از يک را اختیار خواهد کرد.
جدول  :2آمار توصیفی متغیرهای سود خالص و دارایی کل (صد میلیارد ریال)
متغیر

تعداد مشاهدات

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

سود خالص

801

22/11

91/11

6/661

830/1

دارایی کل

801

2611/1

9661/10

1/61

81011/3

منبع :يافتههای تحقیق

همچنین ،با توجه به اينکه در اين مطالعه ،تمامی شعب بانکهای منتخب در نظر گرفته شده است،
بنابراين مجموع سود خالص شعب هر بانک همواره مثبت میباشد .در صورتی که شعب مختلف
بانکهای منتخب به صورت جداگانه در نظر گرفته میشد ،منفی بودن سود خالص ممکن بود.
پس میتوان نتیجهگیری کرد که متغیر وابسته (نسبت سود خالص به دارايی کل) عددی بین صفر و
يک میباشد .لذا ،الزم است تکنیک مورد استفاده جهت تخمین با توجه به محدود بودن تغییرات
متغیر های وابسته به بازه صفر و يک ،مورد توجه قرار گیرد .با توجه به ترکیب دادههای مقطعی و
سری زمانی ( 81بانک ،طی دوره زمانی  8911تا  ،)8931در مجموع  261مشاهده مطرح میباشد.
آمارهای توصیفی اين مشاهدات در جدولهای ( )9و ( )1ارائه شده است.
جدول  :3آمار توصیفی متغیرهای مدل (( )3اعداد بر حسب صد هزار میلیارد ریال میباشند)
تعداد مشاهدات

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

A1

261

8/99

8/1

6/669

86/1

متغیر
مطالبات

A2

261

6/69

6/11

صفر

2/12

داراییهای ثابت

A3

261

6/61

6/89

6/6661

6/18

A4

269

6/10

6/10

6/668

0/91

تسهیالت

سایر داراییها
نسبت مخارج پرسنل به تعداد
پرسنل
نسبت مخارج عملیاتی به دارایی
ثابت

R1

262

9/21

2/92

6/69

82/11

R2

261

6/09

6/0

6/68

0/11

منبع :يافتههای تحقیق

 .8به مدل های رگرسیونی که در آن دامنه متغیرهای وابسته به طرق مختلف محدود شده و تنها برای قسمتی از دامنهاش
مشاهده میشود ،مدل توبیت گفته میشود که در اقتصاد ،اولین بار برای دادههای پنل توسط جمیز توبین 8در سال 8311
مطرح گرديد (وولدريج.)2663 ،
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جدول  :4آمار توصیفی متغیرهای مدل توبیت (اعداد بر حسب صد هزار میلیارد ریال میباشند)
تعداد

متغیر
QDCs1

262

-6/10

6/11

-1/99

8/22

صرفههای شبه تنوع در سناریو دوم

QDCs2

262

-6/83

-8/11

-2/21

3/18

صرفههای شبه تنوع در سناریو سوم

QDCs3

832

8/31

0/11

-81/13

83/1

صرفههای شبه تنوع در سناریو چهارم

QDCs4

262

-6/11

6/10

-1/18

6/33

نسبت سود خالص به دارایی کل

ROA

261

6/68

6/68

صفر

6/61

نسبت هزینه کل به دارایی کل (درصد)

Tctass

268

6/61

6/69

6/68

6/99

درآمد خالص به حقوق صاحبان سهام

ROE

269

2/82

26/9

-8/20

213/32

Owner

811

6/83

6/90

صفر

8

GovGDP

261

6/81

6/69

6/63

6/81

Inf

261

6/81

6/61

6/63

6/91

صرفههای شبه تنوع در سناریو اول

مالکیت دولتی
نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص
داخلی
نرخ تورم

مشاهدات

میانگین

انحراف

حداقل

حداکثر

معیار

منبع :يافتههای تحقیق

به منظور پاسخ دادن به سواالت تحقیق ،مدل ( )86برای متغیر وابسته بازدهی بانک تصريح شده
است .سوال اين است که صرفههای شبه تنوع در دارايیها چه تاثیری بر بازدهی بانکهای منتخب
طی دوره  8911تا  8931دارند .نتايج حاصل از تخمین مدل ( )86به روش توبیت در جدول ()1
ارائه شده است.
با توجه به اينکه متغیر بازدهی (نسبت سود خالص به دارايی کل) به عنوان متغیر وابسته ،مقادير بین
صفر و يک را اختیار میکند ،بنابراين در تخمین مدل ( )86از روش توبیت استفاده میشود .در
مدل رگرسیونی توبیت ،آماره  R2پايايی و اعتبار الزم را ندارد و نمیتوان در مورد میزان خوبی
برازش مدل از اين آماره استفاده کرد .به جای آماره  R2میتوان از معیار  Log Likelihoodبه
منزله معیاری برای خوبی برازش مدل استفاده کرد (وولدريج .)2663 ،مقدار محاسبه شده برای اين
آماره ،در هر چهار سناريو ،حاکی از برازش مناسب مدل میباشد .همچنین ،مقدار آماره  Chi2و
احتمال مربوط به اين آماره که برابر صفر است ،نشان میدهد که ضرايب به صورت کلی و
همزمان معنادار میباشند.
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جدول  :5تخمین مدل ( )11به روش توبیت بر اساس سناریو اول
ضریب

انحراف معیار

آماره t

احتمال

صرفههای شبه تنوع در سناریو اول

Qdcs1

6/99

6/81

8/12

6/618

مالکیت دولتی

owner

-6/32

6/21

-9/10

6/666

Inf

6/69

6/68

2/19

6/661

GovGdp

-6/60

6/69

-8/32

6/611

نسبت هزینه کل به دارایی کل

Tctass

-6/89

6/61

-9/20

6/668

نسبت درآمد خالص به حقوق صاحبان سهام

ROE

6/661

6/661

8/11

6/601

C

6/69

6/661

1/21

6/666

LR Chi2

13/90

............

...........

6/666

Log Likelihood

931/08

............

.............

............

متغیر

تورم
نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی

عرض از مبدا

منبع :يافتههای تحقیق

نتايج حاصل از تخمین مدل توبیت بر اساس سناريو اول در جدول ( )1ارائه شده است .در سناريو
اول فرض بر اين است که بانک در دارايیهای خود بیشتر بر تسهیالت تمرکز دارد و ساير
دارايیها در حداقل مقدار خود میباشند .با توجه به نتايج ارائه شده در جدول ( ،)1صرفههای شبه
تنوع در دارايیها در سناريو اول دارای تاثیر مثبت بر معیار بازدهی بانک میباشد .به عبارت ديگر،
در سناريو اول ،متنوعتر کردن دارايیها منجر به افزايش بازدهی خواهد شد .لذا میتوان بیان کرد
که در سناريو اول ،فوايد ناشی از متنوعسازی بر هزينههای آن غلبه دارد .در صورتی که بانکی بر
تسهیالت تمرکز داشته باشد و اقدام به متنوعسازی دارايیهای خود نمايد ،سودآوری و در نتیجه
بازدهی آن بانک افزايش خواهد يافت .اين نتايج به دست آمده با نتايج حاصل از مطالعات دوآن و
همکاران ،)2681( 8الساس و همکاران ،)2686( 2جايوال و همکاران ،)2689( 9ابراهیمیان و
همکاران ( )8931و شاهچرا و جوزدانی ( )8931مطابقت دارد .اين امر میتواند از شرايط اقتصادی
ضعیف ناشی شود .شرايط اقتصادی ضعیف میتواند کیفیت پرتفوی تسهیالت بانکها را کاهش
داده و منجر به ايجاد زيانهای اعتباری و افزايش ذخاير بانکی شود .در چنین مواردی ،سودآوری
و در نتیجه بازدهی بانک کاهش میيابد .لذا متنوعسازی در دارايیها و عدم تمرکز بر تسهیالت
میتواند روش مناسبی برای افزايش سودآوری و بازدهی بانکی باشد.
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از متغیرهای مرتبط با شاخصهای کالن اقتصادی ،تورم تاثیر مثبت و معنادار بر بازدهی بانکی
دارد .با افزايش نرخ تورم ،بازدهی بانک افزايش میيابد .با توجه به اينکه بانکها در دارايیهايی
مانند ساختمان ،زمین و  ...سرمايهگذاری میکنند ،با افزايش نرخ تورم ،قیمت اين دارايیها
افزايش میيابد .لذا افزايش در قیمت اين دارايیها از طريق سود (زيان) سرمايه ،خود را در
عايدیها نشان میدهد و افزايش در عايدیها نیز منجر به افزايش بازدهی بانک خواهد شد.
همچنین تاثیر تورم بر بازدهی بانکها بستگی به تاثیر آن بر هزينه حقوق پرداختی به کارکنان و
ساير هزينههای عملیاتی بانک دارد .اثر تورم بر بازدهی بانک بستگی به قابل انتظار بودن تورم نیز
دارد .اگر تورم توسط مديريت بانک پیشبینی شده باشد ،بانک نرخ بهره را به طور مناسبی تعديل
نموده و باعث افزايش سريعتر درآمدها نسبت به هزينهها میشود .در اين حالت رابطه مستقیمی بین
تورم و بازدهی بانکها وجود دارد .اين در حالی است که نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص
داخلی ،تاثیر منفی بر بازدهی بانکی به جای میگذارد .بر اساس نتايج به دست آمده ،نسبت سهام
خريداری شده توسط دولت به کل سهام بانک با بازدهی بانکی رابطه منفی دارد .به عبارت ديگر،
با افزايش سهم دولت از بانکها ،سودآوری و در نتیجه بازدهی بانک کاهش پیدا میکند .برخی
از داليل اين امر عبارت از استفاده ابزاری دولتها از بانکها به منظور دستیابی به اهداف خود،
اولويت مسايل سیاسی به اقتصادی در بانکهای دولتی ،و دنبال کردن عاليق شخصی مديران
میباشد .اين نتیجهگیری موافق با مطالعات باقری و سفیداری ( ،)8938برگر و همکاران )2663( 8و
بر خالف مطالعات مامونو و ورنیکوف )2681( 2میباشد .متغیرهايی همچون نسبت هزينه کل به
دارايی کل دارای تاثیر منفی و معنادار بر بازدهی بانک میباشند .افزايش هزينههای بانک،
سودآوری آن را کاهش داده و بنابراين بازدهی بانک کاهش میيابد.
نتايج حاصل از رگرسیون توبیت بر اساس سناريو دوم در جدول ( )0آورده شده است .در سناريو
دوم فرض بر اين است که بانک از دارايیهای خود بر مطالبات تمرکز دارد.

)Berger (2009
)Mamonov & Vernikov (2017
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جدول  :6تخمین مدل ( )11به روش توبیت بر اساس سناریو دوم
ضریب

انحراف معیار

آماره t

احتمال

صرفههای شبه تنوع در سناریو دوم

Qdcs2

-6/2

6/60

-2/30

6/661

مالکیت دولتی

owner

-8/69

6/20

-9/10

6/666

Inf

6/69

6/68

2/31

6/661

GovGdp

-6/8

6/69

-9/22

6/662

نسبت هزینه کل به دارایی کل

Tctass

-6/81

6/61

-9/23

6/668

نسبت درآمد خالص به حقوق صاحبان سهام

ROE

6/661

6/661

8/10

6/601

C

6/62

6/661

1/01

6/666

LR Chi2

13/80

........

.........

6/666

Log Likelihood

932/18

..........

...........

...........

متغیر

تورم
نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی

عرض از مبدا

منبع :يافتههای تحقیق

بر اساس نتايج گزارش شده در جدول ( ،)0در سناريو دوم بر خالف سناريو اول ،صرفههای شبه
تنوع دارای تاثیر منفی و معنادار بر معیار بازدهی بانک میباشند .به عبارت ديگر ،متنوعسازی
دارايیها در سناريو دوم منجر به کاهش بازدهی بانک میشود .در صورتی که بانک بر مطالبات
خود تمرکز داشته ،و تمايل به متنوع کردن دارايیها داشته باشد ،سودآوری آن کاهش يافته و در
نتیجه بازدهی آن پايین خواهد آمد .اين نتیجه با نتايج حاصل از مطالعات هايدن و

همکاران8

( ،)2660برگر و همکاران ،)2686( 2تاتسو )2681( 9و بزرگ اصل و همکاران ( )8930سازگاری
دارد .بازدهی و سودآوری بانکها مستقیما به کیفیت دارايیهای موجود در ترازنامه بستگی دارد.
به اين معنا که کیفیت اعتباری قوی تاثیر مثبت بر سودآوری بانکها دارد و بالعکس .اينکه
متنوعسازی در سناريو دوم تاثیر منفی بر بازدهی بانکی دارد ،احتماال ناشی از اين امر باشد که
بانکها در تالش برای افزايش کیفیت اعتباری مطالبات خود هستند.
طبق جدول ( ،)0در سناريو دوم نیز همانند سناريو اول ،نسبت سهام خريداری شده توسط دولت به
کل سهام بانک دارای تاثیر منفی بر بازدهی بانک است .همچنین ،نسبت هزينهها به دارايی کل نیز
رابطه معکوس با معیار بازدهی بانک دارد .تورم همچنان دارای يک رابطه مثبت با بازدهی بوده ،در
حالی که نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی دارای رابطه منفی با بازدهی بانک است.
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جدول  :7تخمین مدل ( )11به روش توبیت بر اساس سناریو سوم
ضریب

انحراف معیار

آماره t

احتمال

صرفههای شبه تنوع در سناریو سوم

Qdcs3

6/663

6/661

8/11

6/601

مالکیت دولتی

owner

-8/9

6/9

-1/29

6/666

متغیر

Inf

6/69

6/68

2/31

6/661

GovGdp

-6/82

6/69

-9/31

6/666

Tctass

-6/88

6/61

-2/01

6/663

ROE

6/661

6/661

8/10

6/616

C

6/69

6/660

1/16

6/666

LR Chi2

13/01

.........

...........

6/666

Log Likelihood

938/66

..........

.........

...........

تورم
نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی
نسبت هزینه کل به دارایی کل
نسبت درآمد خالص به حقوق صاحبان سهام
عرض از مبدا

منبع :يافتههای تحقیق

نتايج حاصل از رگرسیون توبیت بر اساس سناريو سوم در جدول ( )1گزارش شده است .در
سناريو سوم فرض بر اين است که بانک در دارايیهای خود تمرکز بر دارايیهای ثابت دارد .با
توجه به جدول ( ،)1در سناريو سوم ،صرفههای شبه تنوع دارای تاثیر مثبت اما بسیار کوچک بر
معیار بازدهی بانک است .به عبارت ديگر ،در سناريو سوم ،متنوعسازی تاثیر چندانی بر سودآوری
و بازدهی بانک نخواهد داشت.
در سناريو سوم نیز تاثیر ساير متغیرها بر بازدهی همانند سناريوهای اول و دوم میباشد .به اين
صورت که تورم تاثیر مثبت بر بازدهی داشته در حالی که نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص
داخلی تاثیر منفی دارد .بر اساس نتايج جدول ( ،)1ضريب مربوط به مالکیت دولتی منفی و معنادار
میباشد .اين ضريب حاکی از آن است که در سناريو سوم ،همانند سناريوهای اول و دوم ،افزايش
سهم دولت از مالکیت بانک باعث کاهش بازدهی بانک میشود .از متغیرهای مرتبط با بانک،
نسبت هزينههای کل به دارايی کل نیز دارای رابطه معکوس با بازدهی میباشد.
در جدول ( ،)1نتايج حاصل از رگرسیون توبیت بر اساس سناريو چهارم آورده شده است .در
سناريو چهارم فرض بر اين است که بانک بر ساير دارايیهای خود تمرکز دارد.
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تورم
نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی
نسبت هزینه کل به دارایی کل
عرض از مبدا

منبع :يافتههای تحقیق

طبق نتايج ارائه شده در جدول ( ،)1در سناريو چهارم ،متنوعسازی دارايیها دارای تاثیر منفی بر
معیار بازدهی بانک است .به عبارت ديگر ،در سناريو چهارم ،متنوعسازی دارايیها نه تنها
صرفههايی به وجود نمیآورد بلکه منجر به ايجاد عدم صرفههايی نیز میشود .لذا در صورتی که
بانک بر ساير دارايیها تمرکز داشته باشد ،و از طرف ديگر نیز اقدام به متنوعسازی دارايیها
نمايد ،سودآوری و در نتیجه بازدهی آن کاهش خواهد يافت .اين نتیجه با نتايج حاصل از مطالعات
هايدن و همکاران ( ،)2660برگر و همکاران ( ،)2686تاتسو ( )2681و بزرگ اصل و همکاران
( )8930سازگاری دارد.
در سناريو چهارم نیز نسبت سهام خريداری شده توسط دولت به کل سهام بانک تاثیر منفی بر
بازدهی بانک به جای میگذارد .لذا میتوان بیان کرد که افزايش سهم دولت از مالکیت بانکها
منجر به کاهش سودآوری آنها میشود .همچنین نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی نیز
دارای تاثیر منفی بر معیار بازدهی بانکها میباشد.
 -5خالصه و نتیجهگیری
صنعت بانکداری يکی از مهمترين بخشهای اقتصادی در هر کشوری است که از جنبههای
مختلف بر عملکرد اقتصاد يک کشور تاثیر میگذارد .اين صنعت با تجهیز منابع و انتقال آنها به
بخشهای اقتصادی موجبات رونق اقتصادی را فراهم میسازد .همچنین ،بانکها در نظام
پرداختها ،سیاست پولى ،کاهش هزينه معامالت ،مديريت و کنترل ريسک و نیز در فرآيند گذار
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اقتصاد به يک اقتصاد بازار نقش بسیار مهمی ايفا میکنند .با توجه به اهمیت بانکها در اقتصاد،
توجه به عملکرد آنها و بهبود بازدهی آنها بسیار ضروری میباشد .يکی از عواملی که بازدهی
بانکها را تحت تاثیر قرار میدهد ،تصمیمات مربوط به متنوعسازی خدمات دارايیهای بانک
است .متنوعسازی از يک طرف فوايدی را برای بانک به همراه دارد و از طرف ديگر هزينههايی را
نیز ايجاد میکند .در صورتی که فوايد ناشی از ايجاد تنوع در فعالیت بر هزينههای آن غلبه داشته
باشد ،متنوعسازی باعث افزايش بازدهی بانک خواهد شد ،در غیر اين صورت ،متنوعسازی
بازدهی بانک را کاهش خواهد داد .با توجه به اهمیت متنوعسازی فعالیت در بانکها ،در اين
مطالعه به بررسی تاثیر صرفههای شبه تنوع در دارايیها بر معیار بازدهی بانک پرداخته شده است.
برای اين منظور ،ابتدا با استفاده از روشهای سنتی اندازهگیری صرفههای مقیاس ،صرفههای تنوع
استخراج شده و جهت انطباق نتايج با واقعیت ،صرفههای تنوع به صرفههای شبه تنوع تعمیم داده
شده است .سپس با به کار گیری روش رگرسیون توبیت ،تاثیر صرفههای شبه تنوع در تسهیالت بر
معیار بازدهی مورد بررسی قرار گرفته است .طبق اين روش ،چهار سناريو مختلف برای دارايیهای
بانکی تعريف شده و در هر چهار سناريو ،صرفههای شبه تنوع استخراج شده است .در سناريو اول
فرض بر اين است که بانک در دارايیهای خود بر تسهیالت تمرکز دارد و ساير دارايیها (همچون
مطالبات ،دارايیهای ثابت و  )...در حداقل هستند .در سناريو دوم ،بانک بر مطالبات تمرکز دارد و
ساير دارايیها مقدار حداقل را اختیار میکنند .در سناريو سوم تمرکز بانک بر دارايیهای ثابت
است و در سناريو چهارم بانک بر ساير دارايیها تمرکز دارد .بعد از استخراج صرفههای شبه تنوع
در دارايیهای بانکی ،با استفاده از رگرسیون توبیت ،تاثیر صرفههای شبه تنوع (در چهار سناريو
مختلف) بر معیار بازدهی بانک مورد ارزيابی قرار گرفته است.
نتايج حاصل از رگرسیون توبیت در سناريوهای مختلف در بانکهای منتخب ايران طی دوره
زمانی  8911تا  ،8931حاکی از آن است که در سناريوهای اول و سوم ،متنوعسازی دارای تاثیر
مثبت بر بازدهی بانک میباشد .در سناريو اول ،تاثیر مثبت متنوعسازی بر بازدهی بیشتر از سناريو
سوم است .در سناريو سوم ،متنوعسازی تاثیر خیلی کوچکی بر بازدهی بانک دارد .بر اين اساس،
پیشنهاد میشود در صورتی که بانکی در دارايیهای خود بیشتر بر تسهیالت تمرکز دارد ،اقدام به
متنوعسازی دارايیهای خود نمايد .چرا که بر اساس نتايج به دست آمده ،در چنین شرايطی،
متنوعسازی منجر به ايجاد صرفههايی برای بانک شده و سودآوری آن را افزايش میدهد .در نتیجه
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با متنوعتر کردن دارايیها ،بانک میتواند بازدهی خود را افزايش دهد .چنانچه بانکی در
دارايیهای خود بیشتر بر دارايیهای ثابت تمرکز داشته باشد ،متنوعسازی دارايیها در چنین
شرايطی تاثیر چندانی بر سودآوری و بازدهی آن بانک نخواهد داشت .در واقع ،در صورتی که
بانک بر دارايیهای ثابت تمرکز دارد ،هزينههای ناشی از متنوعسازی تقريبا معادل با فوايد حاصل
از متنوعسازی میباشد و متنوعتر کردن دارايیها ،صرفههای چندانی برای بانک به بار نخواهد
داشت.
بر اساس نتايج به دست آمده ،متنوعسازی دارايیها در سناريو دوم و چهارم دارای تاثیر منفی بر
بازدهی بانک است .به عبارت ديگر ،اگر بانکی در دارايیهای خود بر مطالبات و يا ساير دارايیها
تمرکز داشته باشد و اقدام به متنوعتر کردن دارايیهای خود نمايد ،بازدهی آن بانک کاهش
خواهد يافت .میتوان بیان کرد که در سناريوهای دوم و چهارم ،هزينههای ناشی از متنوعسازی
خیلی بیشتر از فوايد حاصل از آن است که در نهايت منجر به ايجاد عدم صرفههای تنوع شده
است .لذا متنوعسازی در بانکهايی که بر مطالبات و يا ساير دارايیها تمرکز دارند ،به هیچ عنوان
توصیه نمیشود.
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Abstract
According to the role of the banks in the economy of a country, it is
important to study their performance and efficiency. Bank decisions about
diversification have significant effects on its performance. By prorating
fixed costs, minimizing expected bankruptcy costs and improving resource
allocation, diversification can bring revenues for the banking sector. These
revenues are called diversification profits. The profits have significant
effects on bank efficiency and risks. In order to investigate the effects of
diversification profits, this paper estimates a non-linear cost function for
some chosen banks of Iran during the period of 2006-2017. Introducing a
new method, quasi-diversification profits are extracted in the form of four
scenarios. Then, using a censored regression pattern (Tobit method), the
effects of those profits on the efficiency of the banks are investigated. The
results indicate that the relationship between quasi-diversification profits and
bank efficiency depends on the scenarios in which those profits are
extracted.
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