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چكیده
مبحث تنوع گرایی و ریسک بانکی یکی از موضوعات مهم در عرصه ادبیات بانکی است .این مقاله به بررسی
این موضوع می پردازد که اثر تنوعگرایی در بخش داراییها و ارائه تسهیالت در بخشهای مختلف اقتصادی چه
اثری بر ریسک دارد .دارایی ها بر اساس تقسیم چهارگانه دارایی ها به جز تسهیالت شامل دارایی ثابت ،اوراق
بهادار ،سرمایه گذاری و تسهیالت اعطایی براساس بخش های اقتصادی که شامل کشاورزی ،صنعت و معدن
،ساختمان و مسکن ،بازرگانی ،خدمات و صادرات می باشد .برای بررسی این موضوع بانکهای فعال در بورس
اوراق بهادارتهران شامل  21بانک ملت ،صادرات ،تجارت ،پارسیان ،اقتصادنوین ،پاسارگاد ،سینا ،حکمت ،دی،
سرمایه ،پست بانک ،کارآفرین ،مورد بررسی قرار گرفتند.دوره مورد بررسی این مطالعه سالهای  2931تا 2931
را در برمیگیرد همچنین برای تحلیل داده ها از داده های ترکیبی و یک مدل پنل برای بررسی رابطه ریسک و
تنوع گرایی استفاده گردید .نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داد که رابطه مثبت و معنیداری بین تمرکزگرایی و
ریسک بانکی وجود دارد که تاییدکننده ی نظریات مرسوم در حوزه بانکداری در زمینه ریسک و تنوعگرایی است
و همچنین داللت سیاستی مبنی بر متنوعسازی بانک ها در زمینه دارایی و ارائه تسهیالت برای مواجه با ریسک
کمتر دارد.
واژههای کلیدی :ریسک بانکی ،تنوعگرایی ،شاخص هرفیندال هریشمن.
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 -1مقدمه
بانکها از مهم ترین واحدهای اقتصادی فعال در کشورها محسوب میشوند ،چراکه بهه کمهک سیاسهتههای
اعتباری و مالی خود قادر هستند وسایل رشهد و توسهعه اقتصهادی کشهورها را فهراهم نماینهد .آنهها همچنهین
می توانند با اعطای تسهیالت در بخش ههای مختلهف اقتصهادی بها انتخهاب میهان اسهتراتیی تنهوعگرایهی و یها
تمرکزگرایی بخش قابلتوجهی از ادبیات مالیهی شرکتها را به خود اختصها دهنهد .درواقهک یکهی از سه االت
اساسی این بوده که آیا تنوع گرایی سودآوری و ارزش بنگاه های اقتصادی را ارتقاء میدهد یا تأثیر منفی بر آنهها
دارد .بانکها از مهمترین بنگاه های اقتصادی هستند که در مقایسه با بنگهاهههای اقتصهادی ریرمهالی از قابلیهت
تنوعگرایی بسیار گستردهای برخوردارند.
در اینجا الزم است که شرح مختصری از وضعیت دارایی ها در حسابداری بانکی ارائه گردد .بانکها بها چههار
نوع عمده دارایی مواجه هستند :دارایی ثابت ،اوراق بهادار ،سرمایهگذاری و تسهیالت .حال بها توجهه بهه شهرای
ترازنامه ای بانکها و مقررات و قوانین الزامآور،محوری ترین دارایی بانکهای ایرانی کماکان تسهیالت بانکی است.
لذا در تحقیق حاضر نیز مفهوم تنوع گرایی اشاره به انواع تسهیالت در بخهشههای اقتصهادی دارد .حهال بها ایهن
اوصاف ،بانکها این امکان رادارند که از طریهق پرداخهت تسههیالت بهه بخهشهها و صهنایک مختلهف اقتصهادی
دارایی های خود را متنوع سازند .به دلیل اهمیت موضوع تنوعگرایی و موضوع ریسک در بانکهها ،سهازمانههای
مسئول و ناظر بانکی بینالمللی نیز با انتشار بیانیه ،اصول و رهنمودهای متعدد این موضوع را مورد توجهه خها
قرار دادهاند.
بهعنوان مثال در سپتامبر  2331کمیته نظارت بانکی بال اصول  19گانه نظارت بانکی م ثر را منتشر نمهود.
در اکتبر  2333این کمیته "متدولوژی اصول  19گانه" را برای پیادهسازی بهتر این اصهول منتشهر نمهود .طبهق
اصل نهم " بازرسان بانک مرکزی باید قانک شوند که بانک به سیستم اطالعات مدیریتی مجهز شده باشد که بتواند
به طور متمرکز پرتفوی اعتباری خود را ارزیابی نماید و بازرسین باید حهدودی را بهرای بانهکهها جههت اعطهای
تسهیالت فردی یا گروهی از اشخا مرتب تعیین نمایند"(بازل .)1112 ، 2
تحقیق حاضر در نظر دارد تا با مطالعات عمیق تر امکان ارائه راهبردی قابلپهذیرش در حهوزه تنهوعگرایهی،
اندازه و ارتباط آن با ریسک را در بانک های خصوصی داخل کشور بررسی نماید .با عنایت بهه مطالهم مهذکور و
براساس مطالعات اکتشافی اولیه و بررسی پیشینه موضوع ،ت حقیق حاضر به دنبال یافتن پاسخی علمی و درخهور
به این پرسش است که" تعیین میزان تنوعگرایی و رابطهی آن با ریسک در بانکههای خصوصهی کشهور چگونهه
است ؟"
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
ادبیات موضوع تحقیق بنابر تأثیر تنوعگرایی بر عملکرد بنگاههای اقتصادی در مالیه شرکتی شکلگرفته ،اما
اجماع نظری در عملکرد مطلوبتر بنگاههای اقتصادی متنوع مشاهده نگردیده است .بهعالوه یافتههای ادبیات
مالیه شرکتی درزمینهی اثرات تنوعگرایی لزوماً در بخش بانکی صادق نیست .مهمترین تفاوتها بین بانکها با
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سایر بنگاههای اقتصادی در این است که بانک ها واسطه پایش اطالعات قرض گیرندگان در بازار مالی هستند
(دیاموند 2321 ،1؛ فاما 2321، 9؛ فاما2329 ،؛ جیمز 2321 ، 1؛ شارپ 2331،9؛ راجان  .)2331 ، 1بنابراین بانکها
در راستای این کارکرد خود طراحی شدهاند تا تنوعگرایی نمایند (وینتون 2333 ،1؛ آچاریا  .)1111 ،2از طرف
دیگر بانک ها با مالحظات نظارتی و مقرراتی با نوعی پارادوکس برای تنوعگرایی مواجه هستند .بهعنوانمثال
مقررات مربوط به محدودیت تأسیس شعم جدید ،یا عدم مجوز سرمایهگذاری در دیگر گروه های دارایی بانک ها
بهنوعی بانکها را تشویق به تمرکزگرایی می نماید .اما ازلحاظ نظارتی ناظران بانک مرکزی برای کاهش ریسک
بانکها آنها را تشویق به تنوعگرایی در حوزه تسهیالت مینمایند.
اگرچه تحقیقات زیادی در زمینه ارتباط میان تنوعگرایی و ریسک بنگاههای اقتصادی انجامشده است ،اما
تاکنون اجماعی در مورد این رابطه مشاهده نشده است.
در سال  ،2391هری مارکوویتز  3در مقالهای تحت عنوان "انتخاب سبد بهینه سهام" عنوان نمود معیار
سرمایه گذاران برای انتخاب سهام حداقل سازی ریسک به ازای سطح معینی از بازدهی انتظاری است.
بهعبارت دیگر اگر دو سهام بازدهی انتظاری یکسانی داشته باشند آن سهامی انتخاب میگردد که ریسک کمتری
داشته باشد .اما شاخص ریسک ازنظر وی انحراف معیار بازدهی معرفی گردید .نتیجه نهایی این مقاله این بود که
استراتیی تنوعگرایی در انتخاب سبد بهینه سهام بهترین عملکرد را برای سرمایهگذاران در پی دارد.
 -1-2ریسک های اساسی موسسات مالی
ریسک در یک م سسه ی مالی ،زیانی بال قوه است که یا به طور مستقیم از زیان های درآمد و سرمایهههه
حاصل می شود و یا به صورت ریرمستقیم برآمده از محدودیت هایی است که توانایی بانک را برای دستیابی به
اهداف تجاری و مالی خود کاهش می دهد .در این زمینه بانک ها ،با توجه به ماهیت فعالیتها و داشتن پرتفوی
گو ناگونی از دارایی ،با انواع مختلفی از ریسک ها مواجه اند .به نوعی ،حیات صنعت بانکداری درگرو پذیرش
ریسک است ،به گونه ای که اجتناب از آن امکان پذیر نیست و تنها می توان آن را مدیریت نمود .بانک ها به
عنوان "سازمان های جویای سود" با این هدف سازمان یافته اند که برای سهامداران و نیز سپرده گذاران
سودآوری داشته باشند .از آنجا که خطرپذیری برای سودآوری ،گریز ناپذیر است ،بنابراین از بانک ها به عنوان
(ماشین های ریسک پذیر) یاد می شود .بر این اساس در دنیای بانکداری به دلیل گوناگون زمینه های بروز
ریسک وجود دارد .برخی از این دلیل عبارتند از:
 تنوع و گوناگونی عملیات بانکی
 ماهیت متفاوت عملیات بانکی
 وضعیت سرمایه ی بانک و محدودیت میزان آن
 وضعیت منابک سپرده گذاران و فراوانی آنها
 متفاوت بودن منافک بانک و سپرده گذاران
 وضعیت سررسید داراییها )تسهیالت( و بدهی ها )سپرده ها
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 تعدد و تفاوت وضعیت مالی تسهیالت گیرندگان
• سروکار داشتن گروه زیادی از کارکنان بانک با منابک مالی
 -2-1-2طبقه بندی ریسک در موسسات مالی





ریسک اعتباری
ریسک بازار
ریسک عملیاتی
ریسک نقدینگی

 -3-1-2مدیریت ریسک در موسسات مالی
ریسک اعتباری در مورد اعطای تسهیالت و خرید و فروش ها بوده به طوری که احتمال عدم برگشت اصل و
فرع تسهیالت اعطا شده و نیز احتمال زیان ناشی از مبادالت از لحاظ نوع کیفیت کاال ،موارد مبادله ،اطمینان و
اعتبار طرفین مبادله می باشد .این ریسک مربوط به زمانی است که وام گیرنده یا همتای بانک قادر به ایفای تعهد
خود نباشد .ساختار مناسم وا م دهی و احتیاط های الزم برای حفاظت از منافک وا م دهندگان ،استفاده از اوراق
مالی مشتقه اعتباری با قرارداد تسهیالت ،بازنگری دور های به دارای یهای بانک ،مدیریت به موقک و آماده برای
تغییر در ترکیم تسهیالت به علت اتفاقاتی که در بازار رخ می دهد یا گرفتن وثایق اضافی ،باعث کاهش و
کنترلریسک اعتباری می شود.
ریسک بازار شامل تغییرات نرخ بهره ،نرخ ارز ،قیمت سهام و یا کاال می باشد .بانک ها به طرق مختلف با
ریسک بازار مواجه م یشوند .این ریسک ممکن است در پرتفوی اوراق بهادار) مانند اوراق قرضه یا اوراق بهادار
مبتنی بر دارایی ها (و یا در ابزارهای مختلف) مانند نرخ بهره ابزار مشتقه و نرخ ارز قرارداد سلف (که برای اهداف
معامالتی یا سرمایه گذاری به کار می روند ،وجود داشته باشد .بخش مدیریت ریسک بازار دربانکها ،وظیفه ارزیابی،
آزمایش و تأیید ریسک های اعالم شده بازار شامل ریسک نرخ بهره ،ریسک نرخ ارز ،ریسک تعدیالت و ریسک
جاری را بر عهده دارند .از این رو جهت مقابله با تغییرات نرخ ارز ،نرخ بهره و تغییرات قیمت سهام و کاال به ترتیم
از :ابزار مشتقه نرخ ارز ،بهره و ابزار مشتقه مانند شاخص سهام ،معامالت آتی و سلف بر روی قیمت کاال استفاده می
شود.
مدیریت ریسک عملیاتی عبارت است از پوشش زیان های ناشی از قصور و عدم کارایی پرسنل) نیروی
انسانی( ،شکست تدابیر امنیتی ،کنترل ها و تکنولوژی ،زیان های ناشی از عدم آگاهی و یا عدم صحت اطالعات،
ارتباطات ،ریسک اجرایی قراردادها و آیین نامه ها و ریسک اعتماد و اعتبار .مدیریت این ریسک بسیار پیچیده است
و از جمله وظایف این بخش تمرکز کنترل در عملیات متقابل می باشد .این کنترل به این منظور می باشد که هیچ
خدشه ای بر اطالعات وارد نشود و از سوی دیگر از دسترسی اشخا سوء استفاده کننده ممانعت نماید .با توجه به
پیچیده بودن ریسک عملیاتی ،کمّی کردن این ریسک کار دشواری است اما بانک ها م یتوانند برآوردی از ریسک
عملیاتی را با توجه به گزارش های حسابرسی ،گزارش های مدیران ،برنامه کسم و کار و ریره داشته باشند .در این
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میان به کارگیری استانداردهای ارزیابی ریسک در حسابرسی یکی از عواملی است که می تواند در کاهش ریسک
عملیاتی م ثر باشد.
ریسک نقدینگی عبارت است از عدم آمادگی بانک ها برای تأمین تسهیالت اعطایی یا پرداخت به موقک
دیون بانک ها) سپرده ها( این ریسک با سایر ریسک های مالی مختل است و به همین دلیل سنجش و کنترل آن
با دشواری روبه روست .علل پیدایش ریسک نقدینگی عبارت است از .2خروج سپرد ه ها .1،قابلیت تبدیل دارای
یهای ریر نقد به نقد .9 ،حجم سرمای هگذاری ها .1 ،شکاف زمانی دارای یها و بده یها .از این رو یکی از مهم ترین
اصول مدیریت ریسک نقدینگی برآورد نیازهای نقد بانک در آینده است .این برآورد ها می تواند بر مبنای سه روش
زیر انجام گیرد :برآورد بر مبنای منابک و مصارف وجوه نقد ،برآورد بر مبنای ساختار داراییها و بدهیها و سرعت
تبدیل آنها به وجوه نقد  ،برآورد بر مبنای شاخص های نقدینگی( .خان )1112،21
 -4-2ریسک در صنعت بانكداری
حیات صنعت بانکداری در گرو پذیرش ریسک است.به گونه ای که پرهیز از آن امکان ندارد وتنها می توان
آن را مدیریت نمود.بانک ها ،باتوجه به ماهیت فعالیتهایشان و داشتن پرتفوی گوناگونی از دارایی ها ،با انواع
مختلفی از ریسک ها مواجه اند .برخی از زمینه های بروز ریسک در صنعت بانکداری به شرح ذیل است:
 تنوع عملیات بانکی
 ماهیت متفاوت عملیات بانکی
 وضعیت سرمایه بانک و محدودیت میزان آن
 وضعیت منابک سپرده گذاران و فراوانی آنها
 متفاوت بودن منافک بانک و سپرده گذاران
 وضعیت سررسید دارایی ها(تسهیالت) و بدهی ها(سپرده ها)
 تعدد و تفاوت وضعیت مالی تسهیالت گیرندگان
 سروکار داشتن گروه زیادی از کارکنان بانک با منابک مالی
 ثبت عملیات زیاد مالی ونقل و انتقادات زیاد پولی داخلی و خارجی(تجلی)2921،
 -5-2متنوع سازی دارایی
در دارائی ،متنوع سازی به معنی کاهش ریسک به وسیله سرمایه گذاری دردارائیهای متنوع است .هرسرمایه
گذار ریسک گریزتا حدی تمایل به سمت حداقل تنوع دارد ،سرمایه گذاران ریسک گریزبیشترتنوع کامالً بیشهتر
است نسبت به سرمایه گذاران ریسک گریزکمتر .متنوع سازی یکی از دو تکنیک عمهومی بهرای کهاهش ریسهک
سرمایه گذاری است .دیگری دفاع کردن است .این مهم الزم به یادآوری است که با متنوع سازی تنهها کارههابرای
سرمایه گذاری دارائی هرفردکاهش می یابد .در زمان حاضر فرصتهای سرمایه گهذاری متنهوعی از طریهق بهورس
اوراق بهادار ،بورس کاال و همچنین سایتهای سرمایهگذاری در اختیار سرمایه گذاران قرار میگیرد.
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بنابراین ،متنوع سازی به سرمایه گذار کمک می کند که میزان ریسک ر ا مدیریت کند و از تاثیر نوسانات
نرخ یک گروه از دارایی در سرمایه گذاری خود بکاهد .به این امر توجه داشته باشید که سرمایه گذاری شما هر
چه قدر هم که متنوع باشد ،نمی تواند به طور کامل از خطرات در امان بماند .شما می توانید ریسک مربوط به
سهام خا را کاهش دهید ولی ریسک های یک بازار کلی ،بر همه دارایی های موجود در آن بازار تاثیر می
گذارد ،در نتیجه متنوع سازی باید در سطح گروه های دارایی و بازارها نیز صورت بگیرد .کلید اصلی این کار پیدا
کردن حد متعادلی در نسبت ریسک و سود است ،این امر به شما در دستیابی به اهداف مالی تان کمک می
کند(.ادوارد )1121،22
تنوع گرایی یک اصطالح مهالی اسهت و بهه کنشهی از سهرمایهگهذاران گفتهه مهیشهود کهه بها خریهد سهبد
سهام داراییهایی که همبستگی پایینی دارند ،خطرپذیری را کاهش میدهند .زمانی کهه تنهوعبخشهی و کهاهش
خطرپذیری به دلیل هزینه هایی که در پی دارد برای هر یک از سرمایهگذاران وجود نداشهته باشهد ،ایهن کهار بهه
واسطه ی شرکتهای سرمایهگذاری صورت مهی پهذیرد .در ایهن روش سهرمایه گهذار در یهک صهندوق مشهتر
سرمایهگذاری می کند و این صندوق مشتر سهرمایهههای جهذبکهرده اش را در سههام شهرکتههای متنهوعی
سرمایهگذاری میکند تا خطرپذیری اش کاهش یابد .این در حالی است که انجام این کار برای سرمایهگذارانی که
سرمایه ی کمی دارند دشوار خواهد بود چراکه آن ها سرمایه ی کافی برای خرید سهام شمار زیادی از شرکتهها
را ندارند (.برانز )1129،21
بانکها نهادهای مالی هستند که عمده داراییها آنها تسهیالت است .آیا تنوعگرایی در این نوع دارایی
بهترین عملکرد را برای بانک به همراه دارد .اهمیت این س ال از آن جنبه است که اوالً ،اساساً نوع ریسک وامها با
نوع ریسک سهام متفاوت است .ثانیاً ،طبق تئوری تضاد منافک میان سهامداران و مدیران انگیزههای نظارتی
مدیران ممکن است مانک از کسم منافک حاصل از تنوعگرایی شود .در ادامه دیدگاههای موافقان و مخالفین
تنوعگرایی بانکها در تحقیقات خارجی ارائه میگردد:
کاهش تعداد بنگاههای اقتصادی تک محصولی در اقتصاد آمریکا یکی از تغییرات اساسی در دوره بعد از جنگ
جهانی دوم بوده است .راملت  )2321( 29گزارش نموده است تعداد بنگاههای تکمحصولی در میان  911شرکت
برتر از  11درصد در سال  2313به  11/2درصد در سال  2393و  21/1درصد در سال  2311کاهشیافته است.
سروایز  )2313( 21نیز روند مشابهی را گزارش نمود.
ساندرز  29و همکاران ( )2331نشان دادند بانکها از طریق تنوع گرایی در محصوالت و خدمات با ریسک
کمتری مواجه خواهند شد .اما باید توجه داشت تقلیل ریسک دلیل کافی برای م ثر بودن تنوعگرایی نیست .مثالً
در مورد بانکهای بورسی سهامداران می توانند از طریق نگهداری پرتفویی متنوع از سهام بانکهای ریر متنوع از
مزیت کاهش ریسک ناشی از تنوعگرایی بدون متحمل شدن هزینههای مدیریتی یک شرکت برخوردار شوند
(لوی و سارنات  .) 2311، 21از طرف دیگر مدیران شرکت ممکن است به دلیل کاهش ریسک اشتغال خود مبادرت
به تنوع گرایی نمایند و به دنبال منافک سهامداران نبوده باشند .بنابراین تنوعگرایی فق درصورتیکه باصرفه
اقتصادی هدف روبرو باشد می تواند مفید باشد .حداقل دو نوع صرفه اقتصادی هدف در ارائه خدمات مالی
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قابلشناسایی است -2 :صرفه اقتصادی هدف هزینهای ناشی از کاهش هزینهای خدمات متنوع  -1صرفه
اقتصادی هدف خارجی .صرفه اقتصادی هدف هزینهای ناشی از کاهش هزینهای خدمات متنوع به دلیل ظرفیت
باالیی که در تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی برای استفاده در انواع محصوالت و درنتیجه تقلیل هزینهها به
وجود میآید (کالر  2322 ،21و مستر  .) 2321 ،22صرفه اقتصادی هدف خارجی ناشی از منافعی است که یک
مصرفکننده از خرید خدمات متنوع از یک بنگاه اقتصادی نصیبش میشود (برگر و هامفری .)2331 ، 23
الچیان  ،)2313( 11ویلیامسون  )2319( 12و استین  )2331( 11علت تمایل بنگاههای چند محصولی را
تخصیص سرمایه در داخل بنگاه عنوان نمودند .بر اساس این تئوری ،بنگاههای متنوع بهعنوان مکانیسم جایگزین
تخصیص منابک عمل میکنند .بازارهای سرمایه منابک رابین بنگاههای تکمحصولی تخصیص میدهند .اما در
بنگاه های چند محصولی ،منابک از طریق بازار سرمایه داخل بنگاه تخصیص داده میشود .منابک مالی شرکت به
مراکز سود از محل اصلی شرکت توزیک میشود .این بازار سرمایه کوچک همانند بازارهای مالی نقش توزیک
نمودن منابک مالی به فعالیتهای سودآور را ایفا مینماید .در مورد بانکهای متنوع ،بازار سرمایه داخلی وجوه را
میتواند به آن خطوط کسموکاری که از فرصتهای جذابتر وامدهی برخوردارند انتقال دهد.
گروهی از موافقان تنوعگرایی استدالل میکنند بانک های متنوع به دلیل استفاده متنوع از مهارتها و
توانایی های مدیریتی در محصوالت و نواحی جغرافیایی متفاوت از منافک زیادی برخوردار میشوند( .بهعنوانمثال
به اعتقاد اسکندر و مکالقین  )1119( 19در این حالت بانک به دلیل سرشکن شدن هزینههای ثابت میان
محصوالت و حوزههای جغرافیایی متفاوت از صرفههای هدف برخوردار میشود .و بانک همچون یک سوپرمارکت
خدمات مالی برای مشتریان که متقاضی محصوالت متفاوت هستند خدمات ارائه مینماید.).
گور بوز  11و همکاران ( )1129رابطه میان تنوع درآمدی بازده تعدیلشده به ریسک در بانکهای ترکیهای را
در فاصله زمانی  1119تا  1122با استفاده از روش رگرسیون دادههای تابلویی موردبررسی قراردادند .نتیجه
تحقیق آنها حاکی از آن بود که تنوع درآمدی اثر مثبت بر بازده تعدیلشده به ریسک بانکها دارد.
بر اساس تئوری نمایندگی مدیران تنوعگرایی میکنند تا پاداش و امنیت شغلی خود را ارتقاء دهند( .آمیهود
و لو .) 2322 ،19گروهی از طرفداران تمرکزگرایی استدالل مینمایند که بانکها به دلیل مزیت نسبی پایین
مدیریت در حوزههای ریرتخصصی خود آسیم میبینند( .کلین و سایدنبرگ  .)2332 ،11تنوعگرایی باعث افزایش
رقابت میشود (وینتون .)2333 ،و هزینههای کارگزاری را به دلیل وارد شدن مدیران در حوزههایی که
ارزشآفرینی کمتری دارند افزایش میدهد( .آمیهود و لو2322 ،؛ دنگ  11و همکاران1111 ،؛ الوین و لوین ،12
.)1113
تنوعگرایی فعالیتهای بانکی در خارج از مرزها میتواند باعث افزایش ریسک سیاسی ،ریسک ارز و مشکالت
ناشی از تفاوت قوانین ،فرهنگ و زبان متفاوت شود( .فاور  13و همکاران1119 ،؛ دنگ و الیاسیانی.)1111 ،
تنوعگرایی در ساختار مالی بانک بر انگیزههای نظارتی بانک اثر میگذارد (سراسی و دالتونگ .)1111 ، 91
تنوع گرایی از طریق افزایش سهم بدهی از کل منابک مالی باعث افزایش انگیزه نظارتی مدیران بانک میشود و
تأثیر مثبت بر عملکرد بانک دارد .اما هزینههای تنوع گرایی ناشی از لزوم رشد سازمانی و افزایش دادن انگیزه
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مدیران به وجود می آید .در این صورت اندازه بهینه بانک در سطحی تعیین میشود که خالص منافک از
هزینههای تنوعگرایی در بانک حداکثر شود.
آچاریا و همکاران ( )1112اثر تنوعگرایی ،ازنظر پرداخت تسهیالت به بخشهای مختلف اقتصادی و
بخش های مختلف جغرافیایی را بر عملکرد ریسک و بازده در میان  219بانک ایتالیایی از سال  2339تا سال
 2333را موردبررسی قرارداد .تنوع در پرداخت تسهیالت به بخشهای مختلف ،عملکرد ریسک و بازده بانک را
بهبود نبخشد.
اگرچه تنوع جغرافیایی عملکرد ریسک و بازده بانک را بهبود بخشید .نتیجه نهایی مطالعه تجربی آنها حاکی
از آن بود که تنوعگرایی در داراییها لزوماً عملکرد بانک را بهبود نمیبخشد .آنها نتایج تحقیق خود را مطابق با
این تئوری که کیفیت نظارت بانکها در سطوح ریسک باال کاهشیافته و نیز ورود به بخش جدید اقتصادی بر
کیفیت نظارت آنها اثر میگذارد ارزیابی نمودند.
به عقیده برگر و همکاران ( )1121برخالف باورهای سنتی بحران مالی سال  1111نشان داد استراتیی
تنوعگرایی بیشازاندازه ،ریسک بانکها را افزایش داده و عملکرد آنها را تضعیف نموده است .مطالعه تجربی
آنها طی دوره زمانی  2333تا  1111در بانکهای روسی حاکی از آن بود که سیاست تمرکزگرایی تا آستانهای
معین سود بانک را افزایش داده و ریسک بانک را کاهش میدهد .همچنین وقتی سهم مالکیت خارجیها در
بانک افزایش مییابد منافک حاصل از تنوعگرایی برای بانکها بیشتر است .جاهن  92و همکاران ( )1129در
تحقیقی که در بانک های آلمانی انجام داد به این نتیجه رسید که آنانیکه پرتفوی اعتباری متمرکزتری دارند از
ریسک اعتباری کمتری برخوردار هستند.
 -3روششناسی و مدلهای پژوهش
در این تحقیق با استفاده از روش های آمار توصیفی ،آزمون ضریم همبستگی وبهرهگیری از مدل های
رگرسیونی که فرم کلی آن ها ذیالً نشان داده شده است رواب بین متغیرها بررسی و اندازه-گیری می گردد.
معادلهی زیر فرم کلی رگرسیون داده های تابلویی است که متغیر مستقل آن تنوع گرایی در دارایی بانکها و
تسهیالت بوده و شاخص اندازه گیری هرفیندال هریشمن میزان تنوع گرایی بانکها را محاسبه نموده و اندازهی
ریسک را به عنوان متغیر وابسته ی مدل معین می نماید.
Risk it =y0+ y1I- HHIit +y2A- HHIit + ŋcit +ɛit

بطوری که:
 = iشمارهی بانک از  2تا n
 = tنشاندهندهی سال که از سال  2931تا  2931را شامل میشود.
 = I-HHIشاخص هرفیندال هریشمن نمایانگر تمرکز تسهیالت در بخش های اقتصادی
 = A-HHIشاخص هرفیندال هریشمن نمایانگر تمرکز دارایی های بانک
 = RISKنسبت مطالبات ریرجاری به مجموع تسهیالت
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 = Cمتغیرهای کنترلی مانند اندازه دارایی ها و یا نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی ها
 -1-3متغیرهای پژوهش
باتوجه به تحقیقات انجام شده و مصاحبه با خبرگان بانکی کشور  ،از نسبت تسهیالت ریرجاری به کل
تسهیالت به منظور اندازه گیری ریسک اعتباری بانک ها استفاده شده است و تنوع گرایی دارایی ها بر اساس
تقسیم چهارگانه دارایی ها به جز تسهیالت شامل دارایی ثابت ،اوراق بهادار ،سرمایه گذاری و تسهیالت اعطایی
براساس بخش های اقتصادی که شامل کشاورزی ،صنعت و معدن ،ساختمان و مسکن ،بازرگانی ،خدمات و
صادرات می باشد وسایر متغیرهایی که در تحقیق استفاده شده ،در ذیل شرح داده می شود.
 -1-1-3متغیر وابسته
در بانک NPL) ،نسبت مطالبات( به دلیل اینکه نشان دهنده ی این است که چه میزان از مطالبات بانک احتمال
عدم وصول بیشتری دارد ،سنجه ریسک اعتباری است.
 -2-1-3متغیرهای کنترل
)2
)1
)9
)1

اندازه :اندازه دارایی یک بانک (بر حسم میلیارد ریال)
 :EQRATIOنسبت سرمایه بانک که با استفاده از نسبت سهم (ارزش دفتری) بر داراییها محاسبه می-
شود و معادل نسبت سرمایه تایر  2بانک میباشد.
 :BRRATIOنسبت شعم که با استفاده شمار شعم بانکی بر داراییها محاسبه میگردد.
 :EMPRATIOنسبت کارکنان که با استفاده از نسبت شمار کارکنان بر داراییها محاسبه میشود.

 -3-1-3متغیر مستقل
متغیر مستقل در این پیوهش تنوع گرایی در تسهیالت است که با استفاده از شاخص هرفیندال – هریشمن
اندازه گیری می شود :در این مقاله میزان تمرکز را توس شاخص هریشمن هرفیندال ( )HHIاندازه گیری
کردیم .شاخص هرفیندال مجموع مربعات بخش ها به عنوان کسری از مجموع بخش های یک طبقه بندی
مشخص است .در مورد مطالعه ،سه شاخص هرفیندال متفاوت ساخته شد که شامل شاخص هرفیندال بخش
خانوار و صنعت که برای سادگی به عنوان شاخص هرفیندال بخش های اقتصادی ( )I-HHIدر نظر گرفته می
شود و شاخص دیگر نیز شاخص هرفیندال بخش دارایی کل ( )A-HHIمی باشد.
شاخص هرفیندال صنعت ( )I-HHIبراساس  9بخش اقتصادی است که هر بانک به آن تسهیالت پرداخته
است .نتایج شاخص هرفیندال تسهیالت با استفاده از ششمین بخش به عنوان یک صنعت فرضی گزارش می
کنیم .بنابراین ،اگر نسبت بخش ها شامل  9نوع تسهیالت شامل  ( X 5 ، X 4 ، X 3 ، X 2 ، X1بخش
کشاورزی ،صنعت و معدن  ،ساختمان و مسکن ،بازرگانی ،خدمات و بخش صادرات ) متناظرا شاخص
2

برابر است با

 
Xi

Q



6

i=6

i=1

6

I-HHI

جایی که  Q=  X iمیباشد .باید توجه داشت که شاخص هرفیندال هر بخش

حداکثر  2است زمانی که همه وام ها به یک بخش اقتصادی پرداخته می شوند.
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شاخص هرفیندال دارایی کل شامل مجموع مربعات بخش ها (به عنوان یک کسر) بر حسم وام های ،...دیگر
وام های دولتی ،وام ها به بخش ریرمالی ،وام ها به بخش خانوار و دیگر وام ها می باشد.
شاخص هرفیندال_هریشمن در دهه  21توس کمیسیون تجارت آمریکا برای طبقه بندی بازار مدنظر آن
کمتراز  HHIاستفاده قرار گرفت .این شاخص بین صفر و یک تغییر می کند و دامنه نوسان آن به صورت
 2<H<1نوشته می شود.
 -2-3آمارهای توصیفی
در ادامه وییگیهای آماری توصیفی در جدول  2ارائه گردیده است که نشاندهنده متوس تمرکزگرایی بانکها
در بخش دارایی و ارائه تسهیالت میباشد.
جدول  -1آمارهای توصیفی
متغیرها

HHI-A

Risk

HHI-I

Size

میانگین

1/91

91/11

1/93

121129/9

میانه

1/92

29/91

1/99

231121

حداکثر

1/91

211/19

1/21

2111911

حداقل

1/11

1

1/11

9191

انحراف معیار

1/13

11

1/22

119119

همانطور که از وییگی توصیفی داده ها مشخص است میانگین شاخص تمرکزگرایی دارایی و تسهیالت به
ترتیم  1/91و  1/93است این شاخصها که حداکثر مقدار  2را میتواند داشته باشد هر چه بیشتر باشد حاکی از
تمرکزگرایی باالی بانکهاست .این میزان از شاخص تبعیت بانکها در جهت تنوعگرایی تسهیالت و دارایی خود
را نشان می دهد .حداکثر تمرکزگرایی در هردو بخش متعلق به بانک اقتصاد نوین در سال  39و حداقل آن متعلق
به بانک حکمت درسال  32در بخش دارایی و در بخش ارائه تسهیالت در بخشهای مختلف اقتصادی متعلق به
بانک تجارت در سال  32میباشد .حداکثر ریسک نیز متعلق به بانک پست بانک در سال  31و حداقل آن نیز
متعلق به بانک حکمت در سال  31میباشد که نشاندهنده ی میزان مطالبات ریرجاری به تسهیالت این بانکها
میباشد.
 -4نتایج پژوهش
در این قسمت آزمونهای مورد نیاز برای برآورد مدل و همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل ارائه شده است.
در ابتدا نتایج آزمون ایستایی و سپس رابطه همجمعی بین متغیرها ارائه شده و در ادامه آزمونهای مورد نیاز
برای انتخاب بین مدل پانل و پول  91ارائه گردیده و در نهایت نتایج برآورد ارائه شده است.
021
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 -1-4نتایج آزمون ایستایی
در این مقاله از آزمون ایستایی هادری استفاده شده که یکی از آزمونهای مرسوم در زمینه کار با دادههای
ترکیبی است .آزمون ایستایی در اقتصادسنجی برای پرهیز از داشتن یک رگرسیون با رواب کاذب مورد نیاز
است .اگر دادهها ایستا نباشند امکان استفاده از در رابطه رگرسیون و اتکا به نتایج آنها امکانپذیر نیست.
99

جدول  -2نتایج آزمون ایستایی
متغیرها

آماره F

احتمال

Risk

1/91
9/11
1/12
1/99

1/111
1/111
1/111
1/111

HHI-A
HHI-I
Size

همانطور که از جدول  1قابل مشاهده است تمام متغیرها مورد استفاده در سطح ایستا هستند و میتوان
رگرسیون را بدون برخورد با مشکل روابز کاذب برآورد کرد.
 -2-4آزمون همجمعی کائو
برای بررسی وجود یا عدم وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل از آزمون همجمعی کائو استفاده شده
است .نتایج حاصل از آزمون کائو وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مورد بررسی را بخوبی تایید میکند .نتایج
حاصل از این آزمون در جدول  9ارائه گردیده است.
جدول  -3آزمون همانباشتگی کائو
متغیرها

آماره t

احتمال

فرضیه اول

-9/33

1/111

فرضیه دوم

2/21

1/11

 -3-4تعیین نوع برآورد
در حالت کار با داده های تابلویی نیاز است تا با استفاده از آزمونهای لیمر ،و در صورت نیاز هاسمن و بروش
پاگان به بررسی نوع برآورد پرداخته شود .که در واقک به شکل زیر است:
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Pooled
آزمون لیمر

آزمون ضرایب الگرانژ
آزمون هاسمن
Random
Effects Model

Fixed Effects
Model

Panel

شكل  -1تعیین نوع برآورد مدل
در ادامه نتایج حاصل از آزمون لیمر و هاسمن به ترتیم در جدول  1و  9ارائه شده است .همچنانکه از جدول 1
قابل مشاهده است فررض صفر این آزمون رد نشده است بنابراین داللت بر برابری عرض از مبدا مدل دارد.
جدول  -4نتایج آزمون لیمر
اثرات

آماره

احتمال

Period F

1/19
2/21

1/319
1/222

Period Chi-square

جدول  -5نتایج آزمون هاسمن
اثرات

آماره

احتمال

Period random

1/33

1/2

 -1-3-4برآورد مدل
در این قسمت نتایج حاصل از برآورد مدل ارائه شده است که از جدول  1قابل مشاهده است.
جدول  -6نتایج برآورد مدل
متغیرها

ضریب

آماره F

احتمال

HHI-A

121
211/1
2/1
-31/11

9/19
9/29
1/11
-9/19

1/111
1/111
1/111
1/112

HHI-I
Size
C
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همانطور که از جدول  1قابل مشاهده است نتایج حاکی از رابطه مثبت تمرکزگرایی با میزان ریسک است.
هردو شاخص تمرکزگرایی رابطه مثبتی با میزان ریسک دارند به نوعی که هرچه میزان شاخص هرفیندال بیشتر
باشد میزان ریسک مورد مواجه بیشتر است .نتایج بدست آمده ناشی از تخمین مدل در واقک تاییدکنندهی
نظریات مرسوم و رایج در حوزه بانکداری است که بانکها توصیه میکند تسهیالت و سبد دارایی خود را در چند
بخش ارائه کرده و اقدام به بهینهسازی کنند.
نکته جالم در این برآورد رابطه متغیر اندازه با متغیر ریسک است که دارای اثر مثبتی است به نوعی که
هرچه بانک میزان دارایی بیشتری داشته باشد با ریسک بییشتری روبرو است .که بنظر میرسد به دلیل وجود
نسبت باالتر معوقات و مطالبات ریرجاری بانکهای بزرگتر نسبت به بانکهای کوچکتر رخ داده است.
 -5نتیجهگیری و بحث
صنعت بانکداری یکی از مهترین بخشهای هر اقتصادی به شمار میرود .زیرا بانکها به عنوان واسطه وجوه
مالی در کنار بورس و بیمه از ارکان اصلی بازارهای مالی به شمار می روند .بانکداری در اقتصاد ایران از اهمیت
بیشتری برخوردار است .زیرا به دلیل نبود توسعه الزم بازار سرمایه ،درچارچوب نظام مالی کشور ،در عمل این
بانک ها هستند که عمدتاً عهده دار تأمین مالی بلندمدت و کوتاه مدت نیز هستند .اعطای تسهیالت که بخش
مهمی از عملیات تأمین مالی هر بانک را تشکیل می دهد ،از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت و همیشه با درجهای
از ریسک همراه است ،بی توجهی در این زمینه منجر به نتایج نامطلوبی برای بانک ها میگردد .یکی از
موضوعات مهم و همیشه مطرح در نظام بانکی رابطه ریسک و تنوعگرایی است .در نظریههای کالسیک بر الزمه-
ی تنوعگرایی برای کاهش ریسک تایید شده است . .گروهی از موافقان تنوعگرایی استدالل میکنند بانکهای
متنوع به دلیل استفاده متنوع از مهارتها و توانایی های مدیریتی در محصوالت و نواحی جغرافیایی متفاوت از
منافک زیادی برخوردار میشوند .اما در مطالعات تجربی همیشه چنین گزارهای درست نبوده است بعنوان نمونه
در تحقیق آچاریا و همکاران،تنوعگرایی در ساختار مالی بانک بر انگیزههای نظارتی بانک اثر میگذارد ولی تنوع
در پرداخت تسهیالت به بخش های مختلف ،عملکرد ریسک و بازده بانک را بهبود نمی بخشد.حال در این مقاله
به بررسی این موضوع در نظام بانکی ایران پرداخته و رابطه ریسک با تنوعگرایی را برای بانکهای خصوصی در
قالم یک مدل مورد بررسی قرار داده ایم.
نتایج حاصل از بررسی رابطه ریسک و تنوع گرایی بانک های ایرانی در این مقاله حاکی از وجود یک رابطه
منفی و معنی دار بین این دو متغیر است .به این معنی که هر چه میزان تنوعگرایی بیشتر باشد بانک با ریسک
کمتری روبرو است و می توان گفت نتیجه تحلیل با توجه به تعداد تحقیق های صورت گرفته درخارج از کشوردر
حوزه رابطه تنوع گرایی وریسک بانکی و اینکه پیوهش های قبلی عموماً به تنوع گرایی در محصوالت و خدمات؛
تنوع در پرداخت تسهیالت ؛ استفاده از تنوع گرایی در مهارتها و تواناییهای مدیریتی در محصوالت و نواحی
جغرافیایی متفاوت؛پرداخته اند ،مدلی جامک و یکپارچه با در نظر گرفتن جوانم مختلف ارائه نکرده اند ،در این
پیوهش تالش صورت گرفت تا مدلی ارائه شود که چالش های رایج در این مسیر را پوشش داده واثر تنوع گرایی
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در پایان نیز پیشنهاد این مطالعه بررسی این موضوع در.دارایی و تسهیالت بانک ها در ریسک اعتباری نشان دهد
بانک های دولتی و همچنین سایر نهادهای مالی برای تکمیل و مشخص شدن بهتر رابطه دو متغیر تنوعگرایی و
ریسک در بازار مالی ایران است
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