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  مقدمه
رسـاند کـه ثبـات    در دو دهه اخیر این مطلب را بـه اثبـات مـی    ویژه بهدي جهان هاي اقتصاتجربه

هاي مالی چند سال اخیر در اکثـر کشـورهاي   بحران. هاست آنها مدیون ثبات مالی اقتصادي کشور
اهمیـت یـک سیسـتم مـالی     . چنین کشورهاي آسیاي شـرقی گـواهی بـر ایـن مدعاسـت     غربی و هم

یـک سیسـتم   . مداران و هم بر اندیشمندان حوزه نظر پوشیده نیسـت هم بر سیاست ،مناسب و کارآمد
-مالی کارآمد به کاهش مشکل اطالعات نامتقارن از طریـق تولیـد اطالعـات و نظـارت بـر سـرمایه      

و از  کنـد اي و تسهیل مبادالت کمک میها، توزیع ریسک، تجهیز و تخصیص منابع سرمایهگذاري
در مقابـل، یـک سیسـتم مـالی     . )Levine, 2004( بیفزایـد توانـد بـر رشـد اقتصـادي     ایـن طریـق مـی   

انجام دهد، با ورود یـک بحـران مـالی،     درستی بهتواند وظایف فوق را ناکارآمد عالوه بر آنکه نمی
لذا در دو دهـه اخیـر ثبـات مـالی     . تبعات بسیار نامطلوبی بر ثبات اقتصادي بر جاي خواهد گذاشت

گـذاران و اندیشـمندان   قتصادي مورد توجه بسیاري از سیاسـت یکی از اهداف اصلی نظام ا عنوان به
المللی پول، بانـک  صندوق بین ازجملههاي مرکزي و مؤسسات مالی بسیاري بانک. واقع شده است

صـندوق  . انـد هاي زیادي در زمینه ثبات مـالی منتشـر کـرده   الملل گزارشجهانی و بانک تسویه بین
تریلیـون دالر بـرآورد کـرده     9/11الی اخیـر جهـان را در حـدود    هاي بحران مـ المللی پول هزینهبین

شـود، امـا در صـورت    یک موضوع اقتصـادي محسـوب مـی    خود خودي بهثبات مالی  هرچند. است
هـاي اقتصـادي   از هزینـه  مراتـب  بهتواند هاي اجتماعی و سیاسی آن میوقوع یک بحران مالی هزینه

  . آن بیشتر باشد
مالی نیـاز بـه توجـه ویـژه      -هسته اصلی حوزه پولی عنوان بهم بانکداري در این میان ثبات سیست 
هـا بـه آن بـراي تجهیـز     ایجاد بحران در سیستم بانکداري به دلیل وابستگی شدید سـایر بخـش  . دارد

بنابراین، ضرورت آن  ؛هاي واقعی اقتصاد خواهد بودقابل تسري به بخش سرعت بهاي، منابع سرمایه
مطالعات اقتصادي . ها پرداخته شودبه شناسایی عوامل تأثیرگذار بر ثبات بانکشود که احساس می

سـازند،  هـا را متـأثر مـی   اخیر بیشتر به این سمت متمایل شـده اسـت تـا عـواملی را کـه ثبـات بانـک       
  .شناسایی نمایند که یکی از این موارد رقابت است

میـان رفتـه اسـت لـیکن رقابـت در      آن که در زمینه رقابت و فواید آن سخن بسـیار بـه    رغم علی
مواردي است که هنوز در مورد ارتباط آن با ثبات مالی در محافل علمـی   ازجملهصنعت بانکداري 
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  . شودهاي فراوانی مطرح میبحث
را بـه صـورت کلـی در دو     ها آنتوان در زمینه این ارتباط نظرات گوناگونی وجود دارد که می

هـاي  دانند و اندیشمندان ایـن گـروه سیسـتم   عامل کاهنده ثبات میاي رقابت را عده .دسته جاي داد
 ثبات -شکنندگی یا تمرکز -لذا در این حوزه دیدگاه رقابت . اندتر دیدهبانکی متمرکزتر را باثبات

زدایـی بـه   دریافت کـه افـزایش رقابـت و قـانون    ) Keely, 1990( مثال کیلی عنوان به. شودمطرح می
هاي انحصاري را رانت 1980در دهه  متحده ایاالتپذیري در هاي شعبهیتدنبال آزادسازي محدود

 کننـده  تقویـت برخـی دیگـر رقابـت را    . هاي بانکی شدکاهش داد و منجر به موجی از ورشکستگی
ارتباطی مثبت میان این دو عامل نمایان شـده   ها آندر مطالعات  درواقع. دانندها میثبات مالی بانک

 مثـال  عنـوان  بـه . شـود شکنندگی مطـرح مـی   -ثبات یا تمرکز -نیز دیدگاه رقابت در این دسته. است
بانکی ممکن اسـت حـوزه    هايکنند که ادغاممطرح می) carletti et al., 2002(کارلتی و دیگران 

کننـد کـه رقابـت در بخـش     ایـن نکتـه را نیـز خـاطر نشـان مـی       هـا  آنالبتـه  . را افزایش دهد ثباتی بی
  .د توجه ویژه استبانکداري نیازمن

گیري میزان تمرکز در صنعت بانکداري ایران و بررسی بر همین اساس این مقاله با هدف اندازه
ایـن  . ها از ساختار بازار و میـزان رقـابتی بـودن آن تـدوین شـده اسـت      نحوه تأثیرپذیري ثبات بانک

نکـداري بـر ثبـات    تحقیق درصدد آن است که به این سؤال پاسخ بدهد که آیا رقابت در صـنعت با 
  ها تأثیرگذار است؟ بانک

-در قسـمت دوم مطالعـات تجربـی مالحظـه مـی     . مقاله حاضر از پنج قسمت تشکیل شده اسـت 
قسمت چهارم بـه تصـریح الگـو و بـرآورد     . شودمی ارائهمبانی نظري تحقیق در قسمت سوم . گردد

 ها پیشنهادگیري و نتیجه. شوداده میهاي تابلویی اختصاص دآن براي اقتصاد ایران با استفاده از داده
  .  دهدنیز قسمت پنجم را تشکیل می

  
  پیشینه تحقیق

اي وجـود دارد،  که در کشـورهاي خـارجی ادبیـات غنـی و گسـترده     رغم آندر این حوزه علی
  . لیکن در داخل کشور مطالعات بسیار محدودي انجام شده است
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  مطالعات خارجی
کنند هیچ ضرورتی وجود نـدارد کـه حتمـاً    مطرح می) Berger et al., 2008(برگر و همکاران 

حتی . شکنندگی به لحاظ تجربی مورد تأیید واقع شود - ثبات و رقابت -یکی از دو دیدگاه رقابت
-ها ذخایر سرمایهاگر قدرت بازاري در بازار وام منجر به افزایش ریسک سبد وام گردد، اگر بانک

هاي تعدیل ریسک اسـتفاده کننـد، ثبـات کلـی     چنین از سایر تکنیکاي خود را افزایش دهند و هم
کشور صـنعتی شـده ایـن     23بانک از  8235ایشان با استفاده از اطالعات . آسیبی نخواهد دید ها آن

  .نمودند تأییدفرضیه را 
کند که در زمینه ارتباط میان سـاختار بـازار و رقابـت در صـنعت     مطرح می) Beck, 2008( بک
در مطالعـات  . هـاي مبهمـی وجـود دارد   بینـی ي و ثبات بخش بانکداري از جنبه نظري پـیش بانکدار

آن دسته از مطالعات تجربی که بر یـک کشـور متمرکـز هسـتند     . تجربی هم نظر قطعی وجود ندارد
آن دسته دیگر مطالعات که ایـن ارتبـاط را میـان چنـد کشـور       که درحالینیز نتایج متفاوتی داشتند، 

هـا و  کنـد کـه آزادسـازي   بک مطـرح مـی  . دهندنند، عمدتاً یک ارتباط مثبت نشان میکآزمون می
ایـن بـه معنـاي آن نیسـت کـه رقابـت را       . هاي بی قید و شرط منجر به شکسـت خواهنـد شـد   رقابت

آنچـه کـه بایـد    . مزایاي رقابت در هر بخش و صنعتی غیر قابل چشـم پوشـی اسـت    چراکهبکاهید؛ 
  .هاستگذاري و نظارتبازار و درجه رقابت نیست، بلکه افزایش قانون انجام شود اصالح ساختار

براي آن که متوجه شوند هم چنان کـه رقابـت افـزایش    ) Boyd et al., 2009(بوید و همکاران 
یـک  . یابد یا کـاهش، دو نمونـه را بررسـی کردنـد    ها افزایش مییابد احتمال ورشکستگی بانکمی

 2600و نمونه دیگر شامل  2003در سال  متحده ایاالتبانک  2500ز هاي مقطعی انمونه حاوي داده
در بررسـی هـر دو نمونـه     هـا  آن. اسـت ) 2004-1993(نشده براي دوره کشور صنعتی 134بانک از 

ها به طور منفی و معنادار و نسبت وام به دارایی به طور مثبت و یافتند که احتمال ورشکستگی بانک
گیـري کردنـد کـه هـیچ سـندي دال بـر       در انتها این طور نتیجه. مرتبط است معنادار با مقادیر رقابت

-وجود یک ارتباط جایگزینی میان رقابت و ثبات وجود ندارد و رقابت بانکی این طور به نظـر مـی  
  .کنددهی تقویت میها را به وامرسد که تمایل بانک

شـواهدي را فـراهم   ) 2007-1990(کشور از سال  79با استفاده از اطالعات ) Doll, 2010(دول 
هـاي بانکـداري   هـاي بانکـداري متمرکزتـر بـه احتمـال کمتـري بحـران       داد سیستمکرد که نشان می

کنند کـه رقابـت کـاهش یابـد، بلکـه مطـرح       ایشان پیشنهاد نمی. سیستماتیک را تجربه خواهند کرد
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هـا را  مالی تنظیم کنند و بانکشبکه امنیت مالی را مناسب با انگیزه ثبات  کنند سیاستمداران بایدمی
  .با دقت بیشتري زیر نظر داشته باشند

اي میـان کشـورها در زمینـه ارتبـاط میـان      تنـوع گسـترده  ) Beck et al., 2011(بک و همکاران 
-هـاي خـاص نهـادي، قـانون    با ویژگی ها آنرقابت بانکی و ثبات مشاهده کردند و سعی در توجیه 

هـاي  بـر انگیـزه   تـري  بـزرگ نشان دادنـد کـه افـزایش رقابـت تـأثیر       اه آن. گذاري و بازارها داشتند
هـا اعمـال   تري بر فعالیـت هاي سختاگر کشورها محدودیت. ها خواهد داشتپذیري بانکریسک

کارآمدتر در  رسانی اطالعهاي تر و سیستمهاي سپرده قويتر، بیمهکنند، ساختارهاي بازاري همگن
  .مورد اعتبارات خواهند داشت

بـا اسـتفاده از یـک مـدل تعـادل      ) De Nicollo & Lucchetta, 2011(دي نیکولـو و الکچتـا   
عمومی با مخاطرات اخالقی در دو حالت بازدهی ثابت و فزاینده نسبت به مقیاس تکنولوژي به این 

گري فزاینده نسبت به مقیاس باشد، رقابت کامـل بهینـه   نتایج دست یافتند که اگر تکنولوژي واسطه
در مقابل اگر بازدهی ثابت نسبت به مقیـاس باشـد،   . کندو ریسک بانکی کمتر را پشتیبانی میاست 

  .رقابت ناقص و سطوح میانی ریسک بانکی بهینه هستند
بر خالف عمده مطالعات قبلی که بر روي ارتبـاط  ) Anginez et al., 2011(آنجینر و همکاران 

، تـأثیرات رقابـت را بـر ثبـات سیسـتم بانکـداري       ها متمرکز شـده بودنـد  رقابت و ثبات فردي بانک
-هاي متنوعها را به سمت ریسکنشان داد که افزایش رقابت، بانک ها آنهاي یافته. بررسی نمودند

-هـم  هـا  آن. کنـد تر میها مقاومدهد و از این منظر سیستم بانکداري را در مقابل شوكتر سوق می
هـاي  تـر، بانـک  ر کشورهاي بـا نظـارت و کنتـرل ضـعیف    هاي بانکداري دچنین دریافتند که سیستم

  .تر هستنددولتی و داراي رقابت کمتر، شکننده
  

 مطالعات داخلی

کننـد کـه ایـده بانکـداري     مطـرح مـی  ) Eyvazlou & Meysami, 2009(عیوضـلو و میسـمی   
ا مطرح شد، بر یک اصل کلـی اسـتوار بـوده و آن تحـریم ربـ      1950اسالمی که نخستین بار در دهه 

حال پرسش این است که آیا نظام بانکداري اسالمی که بر مبناي حرمت ربا بنـا نهـاده شـده،    . است
هـاي اخیـري کـه نظـام     مزیتی نسبت به نظام متعارف دارد؟ پاسـخ بـه ایـن پرسـش بـه علـت بحـران       

 دهدهاي پژوهش ایشان نشان مییافته. یابدبانکداري متعارف با آن مواجه شد اهمیت دو چندان می
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تر و کاراتر بوده و به علل گوناگون رشد که تأمین مالی اسالمی نسبت به تأمین مالی متعارف باثبات
  .دهدبیشتري را نیز نوید می
ثبـات اقتصـادي کشـورها مـدیون      ازآنجاکـه ) Shaygani & Arani, 2012(شایگانی و آرانـی  

هـاي پـولی و مـالی مطـرح     لیـت هسـته اصـلی فعا   عنوان بهها و ثبات مالی بانک هاست آنثبات مالی 
است، تالش کردند تا عالوه بر ارزیابی ثبات مالی سیستم بانکی کشور ایران، عوامل مؤثر بر آن نیز 

با فرض اسالمی بودن سیستم بانکی ایـران، مؤیـد آن اسـت     ها آنهاي یافته. مورد بررسی قرار گیرد
از درجـه ثبـات مـالی کمـی برخـوردار       2009تا  2002هاي ایران در دوره زمانی که اوالً همه بانک

هـاي  هاي خصوصی و بانکاند؛ ثانیاً، عوامل مؤثر بر درجه ثبات مالی کل سیستم بانکی، بانکبوده
دولتی یکسان نیستند؛ ثالثاً، از میان متغیرهاي کالن، رشد تولید ناخالص حقیقی، سبب افزایش ثبات 

در بـین متغیرهـاي مـالی،    . انـد ها شـده الی بانکمالی و تنزل ارزش پول ملی، موجب کاهش ثبات م
-هـم . ها داشته استها، بیشترین اثر را بر کاهش ثبات مالی بانکافزایش نسبت وام به دارایی بانک

 .شوندهاي مالی متأثر میهاي دولتی از نسبتهاي خصوصی بیشتر از بانکچنین بانک
سـی عوامـل ایجـاد مطالبـات معـوق      بـه برر  )kordbacheh& Pordel, 2012(کردبچـه و پـردل   

هـاي  براي این منظور یـک مـدل داده  . هاي ریسک بانک پرداختندیکی از شاخص عنوان بهها بانک
نتـایج  . اسـتفاده کردنـد  ) 2009-2003(بانـک کشـور را بـراي دوره زمـانی      12تابلویی پویـا شـامل   

هـا، متغیرهـاي   مالکیـت بانـک   مطالعات ایشان نشان داد که کارایی عملیاتی، رفتار احتیـاطی و نـوع  
چنین وضعیت هم. و معنادار در توضیح رفتار مطالبات معوق در نظام بانکی ایران هستند کننده تعیین

البتـه در مـدل ایشـان میـان     . اقتصاد کالن تأثیر معناداري بر مطالبات معـوق بـر جـاي گذاشـته اسـت     
  .عنادار مشاهده شده استم شاخص تمرکز و رشد مطالبات معوق ارتباطی منفی اما غیر

ساختار بازار بانکداري ایران را بـا اسـتفاده   ) Goodarzi & Shafiei, 2013(گودرزي و شفیعی 
جهـت محاسـبه میـزان    . مطالعه نمودنـد ) 2009-1997(هاي تابلویی نامتوازن براي دوره از مدل داده

ــاخص   ــازار، از ش ــز در ب ــد  Uتمرک ــتفاده کردن ــز اس ــایج . تمرک ــا آننت ــا ه ــاز  ن نش ــه از آغ داد ک
تمرکـز تمایـل بـه کـاهش داشـته       U، شـاخص  )2001سـال  (بخش بانکداري ایران  سازي خصوصی

کنند که البته ایشان در انتها خاطر نشان می. است که این نشان از افزایش رقابت در این صنعت دارد
سـخت حـاکم   رقابت در بخش بانکداري ایران به طور کامل محقق نخواهد شد مگر آنکه مقررات 

  .هاي خصوصی آزاد گرددبر بانک
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  مبانی نظري 
هاي موجود در ادبیات موضوع، نیاز است که ابتدا تعاریفی از رقابـت  قبل از پرداختن به دیدگاه

رقابـت را  ) 2005( 1ویـش . و ثبات ارائه گردد تا مقصـود محققـان از ایـن دو مفهـوم روشـن گـردد      
ها در تالش براي جذب مشـتریان  است که در آن بنگاه رقابت، هماوردي: کندتعریف می گونه این

 در طول زمان هستند و هـدف از آن افـزایش سـهم بـازاري و بـه دسـت آوردن سـود بیشـتر اسـت         

)Kocabay, 2009 .(اسکیوپا  -در تعریف ثبات نیز پادوآ)Padoa-schioppa, 2002 (  مطـرح مـی-
هـا را بـدون راه دادن   در اسـت شـوك  کند که ثبات مالی شرایطی است که در آن سیسـتم مـالی قـا   

گـذاري و جریـان   هـاي سـرمایه  انـدازها بـه فرصـت   شـونده کـه بـه تخصـیص پـس     هاي جمعفرآیند
بـه بیـانی دیگـر،    ) Schinasi, 2004( 2شیناسـی . رسانند، تحمل کنـد هاي اقتصاد آسیب میپرداخت

که قابلیت تسهیل عملکرد کند که یک سیستم مالی زمانی باثبات است گونه تعریف میثبات را این
بینی نشده زا و یا در نتیجه وقایع معنادار پیشهاي مالی که به صورت دروناقتصاد و رفع عدم تعادل

  ).Alawode, 2008(اند، داشته باشد به وجود آمده
تمامی نظریات موجود در ادبیات موضوع مربوط به ارتباط میان رقابت در صـنعت بانکـداري و   

  :توان در دو دسته کلی جاي دادرا میها ثبات بانک
  

 ثبات -شکنندگی یا تمرکز -دیدگاه سنتی رقابت 

شـد،  تا چند سال پیش دیـدگاه مرسـوم در ایـن حـوزه محسـوب مـی       درواقعدر این دیدگاه که 
مؤید یک رابطه جایگزینی میان رقابت و ثبات در بخش بانکـداري   درواقعتوجیهی وجود دارد که 

 کـه  نحـوي  بـه هـا دارد  باري بر ثبات بانک شود که رقابت تأثیر زیاناه مطرح میدر این دیدگ. است
در مقابل تمرکز و انحصار قادر است که احتمال . تواند آن را تا مرز ورشکستگی پیش ببردحتی می

  .ها را بیفزایدورشکستگی را کاهش داده و از این منظر ثبات بانک
گذاران نیز نظر غالب بـه حسـاب   بلکه در تصمیمات سیاستدر ادبیات نظري  تنها نهاین دیدگاه 

شـده و  یک عامل مخرب بـراي سیسـتم بانکـداري محسـوب      منزله بهرقابت  طورکلی بهآید، لذا می
________________________________________________________________ 

1- Whish 
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  ).Carletti & Hartmann, 2002(براي حفظ ثبات مالی، رقابت بایستی مهار شود 
از برآینـد ایـن مطالعـات    . رسیده اسـت مطالعات تجربی گوناگونی به تأیید  وسیله بهاین دیدگاه 

توانـد  ها مـی اند که رقابت در صنعت بانکداري از طریق این کانالهاي گوناگونی معرفی شدهکانال
اسـت کـه در ادامـه     1ترین فرضیه در این زمینه فرضـیه ارزش مجـوز  معروف. به ثبات آسیب برساند

تـأثیر رقابـت و تمرکـز بـر     : از انـد  عبـارت نیز ها سایر کانال. بیشتر به توضیح آن پرداخته خواهد شد
  .هاي پرداخت و بازار بین بانکی و تنوع سبد داراییها، سیستمگذاري بانکنظارت و قانون

  
  ارزش مجوز

ماهیـت  . شکنندگی در ادبیات موضـوع اسـت   -سنگ بناي دیدگاه رقابت  درواقعارزش مجوز 
ایـن   طـورکلی  بـه . هـا اسـت  پذیري شدید بانکسکاین نظریه تحلیل ارتباط میان ساختار بازار و ری

ارزش  چراکـه دهـد  کند که رقابت، شکنندگی سیستم بانکـداري را افـزایش مـی   دیدگاه مطرح می
  .کاهدها را میمجوز بانک

شـود و آن  ملمـوس تعریـف مـی    یک دارایی غیـر  عنوان بهارزش مجوز در واژگان حسابداري، 
از ) شـود که در قیمـت بـازار سـهام مـنعکس مـی     (ک بانک زمانی است که ارزش بازاري سرمایه ی

ارزش مجـوز را  ) 1983( 2گاتناگ و هرینـگ ). Carletti et al, 2007(ارزش دفتري آن بیشتر شود 
ارزش فعلــی درآمــد خالصــی کــه بانــک انتظــار خواهــد داشــت در « :کننــدتعریــف مــی گونــه ایــن

ارزش  درواقـع . »ریانش را حفـظ کنـد  کسب کند اگر فقط دفتر کار، کارمنـدان و مشـت   وکار کسب
رود بـر اسـاس شـهرتش،    ارزش تنزیل شده سودهاي آینـده کـه از بانـک انتظـار مـی      نوعی بهمجوز 

چنـین ارزش مجـوز هزینـه    هـم ). Doll, 2010(بازارش و اطالعات ممتازش از مشتریان کسب کنـد  
تواند از آن بهـره  تی میمنبعی است که بانک تنها در صور. دهدفرصت ورشکستگی را نیز نشان می

کنـد کـه افـزایش رقابـت، قـدرت      بحـث مـی  ) Keely, 1990(کیلی . ببرد که در صنعت باقی بماند
-بانک. دهد و از این طریق ارزش مجوز بانک را نیز کاهش خواهد دادبازاري بانک را کاهش می

 ؛خواهنـد شـد  هاي با ارزش مجوز بیشتر، با هزینه فرصـت بیشـتري در هنگـام ورشکسـتگی مواجـه      

________________________________________________________________ 

1- Franchise Value or Charter Value 
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هاي شدید خواهند داشت، ذخایر بیشـتري  تمایل کمتري براي دریافت ریسک ها بانکاین  ،بنابراین
در دهـه  ). Berger et al, 2008(د ننـ گزیمـی تـري را بر کنند و سبد دارایی کم ریسکنگهداري می

بت را در هاي ورود به این صنعت کرد و رقاشروع به کاهش محدودیت متحده ایاالتدولت  1980
هـا کاسـته شـد در نتیجـه مجـوز      بازارهاي مالی افزود که در نتیجه آن قدرت بازاري و سـود بانـک  

ها را در هاي بانکزدایی از سیستم مالی، افزایش ورشکستگیاین مقررات. شد تر ارزش کمها بانک
  ).Keely, 1990و  Carletti, 2008(دهد توضیح می 1980طول دهه 

هـا و مشـتریان نیـز از    اري، اندازه بانک، کارایی، شهرت و ارتباط میان بانـک در کنار قدرت باز
 ازآنجاکـه در مقابل، رقابت بیشتر ). Furlang, 2006& Kwan (عوامل مؤثر بر ارزش مجوز هستند 

کـاهش  . دهـد دهـد، ارزش مجـوز بانـک را کـاهش مـی     قدرت بازاري و حاشیه سود را کاهش می
کننـد  هـا تـالش مـی   بانـک . دهـد دامات محتاطانه بانک را کاهش مـی ارزش مجوز بانک، انگیزه اق

در نتیجـه رقابـت از ایـن طریـق     . سودهاي بیشتري کسب کنند، لذا ریسک بیشتري خواهند پذیرفت
هـاي بانکـداري   بـر ایـن اسـاس سیسـتم    ). Kocabay, 2009(توانست ثبـات بانـک را کـاهش دهـد     

) Chan et a., 1986(چـان و دیگـران   . دارنـد  متمرکزتر کمتر در معرض ریسک ورشکستگی قرار
با کیفیت به  گیرندگان وامدهند که افزایش رقابت سودهایی را که بانک از ناحیه شناسایی نشان می

ها براي یابد؛ بنابراین انگیزه بانکدر نتیجه ارزش مجوز کاهش می .دهدآورد، کاهش میدست می
ر بـه کـاهش کیفیـت اعتبـار و افـزایش ریسـک بانـک        یابد، که این منجـ غربال مشتریان کاهش می

چـارچوب نظـري و شـواهدي تجربـی بـراي دیـدگاه ارزش مجـوز        ) Keely, 1990(کیلی . شود می
او بحث کرد که قانون زدایی از بخش بانکداري پس از آزادسـازي افـزایش شـعب در    . فراهم کرد

جر به کاهش قدرت بازاري و ارزش رقابت را افزایش داد و من 1980و  1970در دهه  متحده ایاالت
  .هاي اضافی افزایش یافتها براي پذیرش ریسکفرانشیز شد و از این نظر انگیزه بانک

  
  ها گذاري و نظارت بر بانکاثر رقابت بر قانون 

هـایی اشـاره   کند، بـه تعـداد بانـک   شکنندگی را پشتیبانی می -بحث دیگري که دیدگاه رقابت 
هـاي  کننـد کـه سیسـتم   برخـی مطـرح مـی   . ظارت مقامات پولی قرار بگیرنـد دارد که بایستی تحت ن

گیرنـد، لـذا ثبـات    تر تحت نظارت قـرار مـی  ها راحتبانکداري متمرکزتر، به علت تعداد کم بانک
کننـد،  هـایی کـه در آن فعالیـت مـی    هاي رقابتی با تعداد زیاد بانـک کلی این سیستم بیشتر از سیستم
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کـه   متحـده  ایـاالت کننـد کـه   این نکته را اشـاره مـی  ) Allen & Gale, 2000(آلن و گیل  .باشدمی
هـاي کمتـري دارنـد    مالی بیشتري را از بریتانیا و کانـادا کـه بانـک    ثباتی بیتعداد زیادي بانک دارد 

  .تجربه کرده است
  

  هااثر رقابت بر بازار بین بانکی و سیستم پرداخت 
رح شده است و رقابت از طریق آن بـه ثبـات آسـیب    کانال دیگري که در ادبیات این حوزه مط

نشـان  ) Allen & Gale, 2000(آلـن و گیـل   . ها اسـت رساند، بازار بین بانکی و سیستم پرداختمی
ها را از این که نقدینگی مورد نیاز بانک دیگـري را کـه دچـار    تواند بانکدهند رقابت کامل میمی

در یک چنین شرایطی که هیچ بـانکی انگیـزه   . ع شودکمبود نقدینگی موقت است، تأمین کنند، مان
شـود و ایـن اتفـاق    ندارد نقدینگی مورد نیاز بانک دیگـر را تـأمین کنـد، آن بانـک ورشکسـته مـی      

) Saez & Shi, 2004(سـائز و شـاي   . پیامدهاي منفی را براي کل سیستم بـه دنبـال خواهـد داشـت    
باشند، ممکن اسـت اسـتراتژیک عمـل کننـد و     ها از نظر تعداد محدود کنند که اگر بانکبحث می

شـود  این اقدام مانع سرایت اثر آن کمبود نقدینگی می. نقدینگی الزم را براي آن بانک فراهم کنند
دریافتنـد  ) Micco & Panizza, 2005(میکـو و پـانیزا    .رسـاند و از این منظر به خودش نیز سود می

اي گسـترش اعتبـارات در دوران   آثـار خـالف چرخـه   تواننـد  هاي با سهم بازاري بیشتر میکه بانک
  .رکود را درونی سازي کنند و این انگیزه را دارند که اثر سرایت مالی را کاهش دهند

  
  اثر رقابت بر تنوع سبد دارایی 
 تـري  بزرگهاي هاي بانکداري متمرکزتر داراي بانکشود که سیستمدر این بحث استدالل می

میکو و پـانیزا  ). Kocabay, 2009(تري دارند متنوع 1معموالً سبد دارایی تر بزرگهاي بانک. هستند
)Micco & Panizza (افـزایش تنـوع   . تـر مـرتبط اسـت   هاي متنوعدریافتند که تمرکز بیشتر با بانک

شود کند و منجر به ثبات بیشتر میها را از ورشکستگی دور میها ریسک را کاهش و بانکفعالیت
)Beck, 2008.(  

  
________________________________________________________________ 

1- Portfolio 
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 شکنندگی -ثبات یا تمرکز - یدگاه رقابت د

شکنندگی توسط شاخه جدیدي از ادبیـات موضـوع بـه چـالش کشـیده       -دیدگاه سنتی رقابت 
 ؛هـا بیفزایــد توانــد بـر ثبـات بانـک   شــود کـه رقابـت بیشـتر مـی    در دیـدگاه جدیـد مطـرح مـی    . شـد 

البتـه ایـن   . د یافـت مالی در صورت کـاهش درجـه رقابـت، افـزایش خواهـ      ثباتی بی، دیگر عبارت به
اند از نظر تعداد نسبت به دیدگاه هاي اخیر مطرح شده و مطالعاتی که به آن پرداختهدیدگاه در سال
  .قبل محدودترند

هـا  بـر ثبـات بانـک    هـا  آندر این دیدگاه نیز چندین کانال معرفی شده است که رقابت از طریق 
ایـن پـارادایم تـأثیر رقابـت در     . قال ریسک اسـت فرضیه غالب در این دیدگاه پارادایم انت. افزایدمی

بحـث  . کندهاي مخاطرات اخالقی و انتخاب بد ارزیابی میبازارهاي وام و سپرده را بر روي انگیزه
پـردازد کـه عکـس مباحـث     ها میگذاري و نظارت بانکدیگر اساساً به تأثیر ساختار بازار بر قانون

از آن  تـر  بـزرگ خیلی «بحث نهایی دیدگاه معروف . تمطرح شده در این مورد در دیدگاه قبل اس
گـذاري در سیسـتم   هـاي قـانون  است کـه بـه تـأثیر سـاختار بـازار بـه سیاسـت       » 1که ورشکست شود

  .شونداین مباحث در ادامه توضیح داده می. بانکداري مرتبط است
  

  پارادایم انتقال ریسک
ایـن پـارادایم بـر    . شـکل گرفتـه اسـت   ثبـات اساسـاً بـر مبنـاي همـین پـارادایم        -دیدگاه رقابت 
هـاي مخـاطرات   تـأثیر رقابـت را بـر انگیـزه     درواقع. متمرکز است 3و انتخاب بد 2مخاطرات اخالقی

  .کندبررسی می گیرندگان واماخالقی و انتخاب بد 
آید که یک فرد در شرایطی که تمام ریسـک پـروژه متوجـه    مخاطرات اخالقی زمانی پدید می

. یط دیگري که از ریسک پروژه جدا است، دو رفتار متفاوت از خود نشان دهدخود او است و شرا
این فرد تمایل دارد در حالتی که ریسک یک پروژه بر دوش کس دیگري است، احتیـاط کمتـري   

را افـزایش   گیرنـدگان  وامدر بانکداري، مشکالت مخاطرات اخالقی، ریسک نکـول  . به خرج دهد
آید کـه اطالعـات در دو طـرف معاملـه بـه صـورت متقـارن        پدید میانتخاب بد نیز زمانی . دهدمی

________________________________________________________________ 

1- Too-Big-To Fail or Too-Important-To fail 
2- Moral Hazard 
3- Adverse Selection 
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هایشـان  شـوند کـه پـروژه   ها با مشـتریانی مواجـه مـی   در یک چنین شرایطی بانک. توزیع نشده باشد
  .ریسکی را در بر دارند که بیش از ریسک مورد انتظار بانک براي آن پروژه است

ایی تئوریـک بـراي پـارادایم انتقـال ریسـک      مبنـ ) Stiglitz & Weiss, 1981(اسـتیگلیتز و ویـز   
گیرند کـه  ها در نظر میها براي وامهاي بیشتري که بانکدهند که نرخنشان می ها آن. فراهم کردند

از ناحیه کاهش رقابت در بازار به وجـود آمـده اسـت، ممکـن اسـت ریسـک سـبد وام را از ناحیـه         
هـاي تـأمین مـالی انگیـزه     افـزایش هزینـه   .مشکالت مخاطرات اخالقی و انتخاب بـد افـزایش بدهـد   

رسـند  دهد و سایر مشتریان نیز به این نتیجـه مـی  تر را براي اتخاذ وام کاهش میمشتریان کم ریسک
احتمـال نکـول    رو ازایـن . تري را برگزینند تا بتوانند بازدهی بیشتري کسب کنندریسککه پروژه پر

امـا اولـین    ؛زایش مطالبـات معـوق بانـک خواهـد شـد     یابد و این موقعیت منجر به افـ وام افزایش می
شـکنندگی را بـه چـالش کشـیدند و دیـدگاه رقیـب        -دیدگاه سنتی رقابت  طورجدي بهکسانی که 

. بودنـد ) Boyd & De Nicollo, 2005(سـازي کردنـد، بویـد و دي نیکولـو     ثبات را مـدل  -رقابت 
کنند که قدرت بازاري بیشتر در بازار وام ممکن است منجر به ریسـک بـانکی بیشـتر    ایشان ادعا می

کنـد  ها را مشکل مـی گیرند، بازپرداخت وامها در نظر میهاي بیشتري که براي وامنرخ چراکهشود 
-تر را تشـدید مـی  هاي پر ریسکبراي مخاطرات اخالقی، یعنی اتخاذ پروژه گیرندگان وامو انگیزه 

گیري کردند که میان تمرکز و شکنندگی بانک یک ارتباط مثبت وجـود  نتیجه گونه این ها آن. کند
تواند ریسک اعتباري قرض گیرنـدگان را بکاهـد   دارد و رقابت بیشتر در بازارهاي وام و سپرده، می

  .و ثبات مالی را تقویت کند
  

  »تر از آنکه ورشکست شوندیا خیلی مهم تر بزرگخیلی «هاي سیاست
هـاي  گـذاران در سیسـتم  کننـد کـه سیاسـت   چنین بحث میثبات هم -فداران دیدگاه رقابت طر

علـت آن ایـن اسـت کـه حضـور      . هـا هسـتند  بانکداري متمرکزتر بیشتر مراقب ورشکسـتگی بانـک  
شـوند،  یک تهدید براي سالمت و ثبات کل سیستم تلقی مـی  منزله بهدر سیستم  تر بزرگهاي بانک

تري را بر ثبات کل سیستم وارد خواهد جدي مراتب بهبانک بزرگ زیان ورشکستگی یک  چراکه
ها انجام ها تمام تالش خود را براي جلوگیري از ورشکستگی این بانکبر همین اساس دولت. کرد

ها یک اثر ضمنی را نیز به دنبال خواهند داشت و آن این که این دسته البته این سیاست. خواهند داد
ک چنین شرایطی خود را زیر چتر حمایتی دولت مشاهده خواهند کرد و از این نظر ها در یاز بانک
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تر خواهند پذیرفت و از ایـن منظـر بـر ریسـک سیسـتم افـزوده       هاي بیشتر را با خیالی آسودهریسک
 طـور  همـین بیشـتر و   پـذیري  ریسـک هاي بانکداري متمرکز ممکن اسـت بـه   خواهد شد، لذا سیستم
  ).Beck, 2008(جامد ورشکستگی بیشتر بیان

چنین ممکـن اسـت مشـکل مخـاطرات اخالقـی را در طـرف       ها هماین دسته از سیاست عالوه به
ایـن حقیقـت را    گذاران سپرده ازآنجاکهدر یک چنین سیستمی  چراکهگذاران افزایش دهد، سپرده

تـر  براي بانک مشـکلی پـیش بیایـد دولـت از آن حمایـت خواهـد کـرد، کم        که درصورتیدانند می
-نیز ممکن است از این فقدان نظـارت سـپرده   ها بانک. هاي بانک را زیر نظر خواهند داشتفعالیت

  ).Beck, 2008(را اتخاذ کنند  تري بزرگهاي گذاران استفاده کنند و ریسک
  

  هااثر رقابت بر نظارت بانک
هـاي  کشـود کـه معمـوالً بانـ    شکنندگی مطـرح مـی   -در این فرضیه  بر خالف دیدگاه رقابت 

از این منظر سـخت   ها آنتري هستند که کنترل و نظارت هاي پیچیدهتر، بانکو انحصاري تر بزرگ
پس از طرح این بحث یک ارتباط مثبت میان رقابت و ثبات را ) Beck, 2008(بک . رسدبه نظر می

  .صحیح دانست
 

  الگو  وتحلیل تجزیه
. باشدمی 2006-2012ي ایران طی دوره هاي فعال در صنعت بانکدارجامعه مورد بررسی بانک

هـاي خـاص   هـاي رقابـت، ثبـات و ویژگـی    محاسبه شـاخص  منظور بههاي مورد نیاز تحقیق که داده
هـا و سـایت   هاي خـود بانـک  چنین سایتها و همهاي مالی بانکشود، از صورتبانک استفاده می

العـات مربـوط بـه محـیط کـالن      سازمان بورس و اوراق بهادار فراهم شـده اسـت و آن دسـته از اط   
هاي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، مرکز آمار ایران، بانـک جهـانی   اقتصاد کشور از سایت

  .گردآوري گردیده است... و 
در جـدول ذیـل اسـامی ایـن     . شـود انجام می Rافزار آماري نرم وسیله بههاي آماري الزم برآورد

  .آورده شده است 2012نتهاي سال تا ا مالکیتشانچنین نوع ها و همبانک
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  ها آنها و نوع مالکیت اسامی بانک: )1(جدول 
 نوع مالکیت نام بانک نوع مالکیت نام بانک

 دولتی  سپه   خصوصی  اقتصاد نوین

 دولتی  رفاه خصوصی  پارسیان

 خصوصی 2010و از سال دولتی   صادرات خصوصی  پاسارگاد

 ولتید  صنعت و معدن  دولتی بانک پست

 خصوصی  کارآفرین  خصوصی 2010دولتی و از سال  تجارت

 دولتی  کشاورزي دولتی  توسعه صادرات

 دولتی  مسکن خصوصی  سامان

  صوصیخ 2011ل دولتی و از سا ملت خصوصی  سینا 
 دولتی  ملی خصوصی  سرمایه

  سایت بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران: منبع
  

سی این ارتباط بر اساس مدل استفاده شده توسط برگر و همکاران برر منظور بهفرمت کلی مدل 
)Berger et al., 2008 (گرددبه صورت زیر ارائه می:  

تابعی از ساختار بازار، متغیرهاي کنترل در سطح بانک و متغیرهـاي کنتـرل در    عنوان بهثبات بانکی 
  .است در نظر گرفته شده هایی شاخص ،هرکدامسطح محیط کالن اقتصادي منظور شده و براي 

. شـود اندازه گیري می 2هرفیندال -و ساختار بازار  با شاخص هیرشمن 1Zثبات بانک با شاخص
، انـدازه بانــک  )(نســبت وام بـه دارائــی  : از انـد  عبــارتمتغیرهـاي کنتـرل در ســطح بانـک    

ت سـود قبــل از کسـر مالیــات بـه دارایــی    باشــد و نسـب هـاي بانــک مـی  کـه کـل دارایــی  ) (
، )(متغیرهاي نرخ رشد تولید ناخالص داخلـی  . کندکه سود دهی بانک را بیان می) (

کننـده  محـیط   متغیرهاي مشخص عنوان بهنیز ) (و نرخ تورم ) (شاخص آزادي اقتصادي 
هـاي بـا مالکیـت    کنترل تفاوت احتمالی میان بانک منظور بهچنین هم. انددهکالن اقتصادي منظور ش

.  هـاي بـا مالکیـت خصوصـی، از یـک متغیـر مجـازي در مـدل اسـتفاده شـده اسـت           دولتی و بانـک 
  :شودمدل مذکور به صورت زیر تصریح می ترتیب این به

________________________________________________________________ 

1- Z-Index 
2- Herfindahl-Hirschman Index 
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)2(  

  
  :شودک کلی بانک است و به صورت زیر محاسبه میمقداري معکوس براي ریس Z شاخص

)3(         

کـه   نسـبت مجمـوع    وسـیله  بـه که بیانگر میزان ثبات کلی بانک است  در این فرمول 
کـه نسـبت    به دارایی کـل بانـک اسـت و    ) سود قبل از کسر مالیات(نسبت بازدهی بانک 

در این . شودمایه بانک به دارایی کل بانک است، به انحراف معیار بازدهی به دارایی تعریف میسر
بیانگر میـزان ذخـایر    دهد و جزء میزان سود دهی بانک را نشان می  متغیرشاخص 

ذخـایر اسـتفاده   توانـد از ایـن   هایش مـی پوشش ریسک منظور بهباشد که بانک اي بانک میسرمایه
را نشان بدهد بیانگر ثبـات بیشـتر آن بانـک مـورد نظـر       تري بزرگهر چه این شاخص، عدد . نماید

  .خواهد بود
HHI )ترین شاخص در زمینه محاسبه تمرکـز در بـازار مـی   رایج) هرفیندال -شاخص هیرشمن-

شاخص سـهم   هاي ساختاري این است که اوالً اینمزیت این شاخص نسبت به دیگر شاخص. باشد
هـاي بـا سـهم بیشـتر وزن بیشـتري      گیـرد و ثانیـاً ایـن شـاخص بـه بانـک      ها را در نظـر مـی  تمام بنگاه

  :نحوه محاسبه آن نیز به شرح زیر است). Kocabay, 2009(دهد اختصاص می
)4(         

وام و یک بار در بازار سـپرده نشـان   را یک بار در بازار  iسهم بازاري بنگاه  در این رابطه نیز 
هـاي سـاختاري بـر اسـاس     شـاخص . هاي موجود در بازار اسـت بیانگر تعداد کل بنگاه Nو  دهد می

توانند تا حـد زیـادي میـزان رقابـت در آن بـازار را بـه تصـویر        عملکرد می -رفتار -پارادایم ساختار
بـه ایـن صـورت کـه تمرکـز      (کند تأثر میشود که ساختار، رفتار را مدر این الگو مطرح می. بکشند

رفتـار رقـابتی   (گـذارد  و رفتار بـر عملکـرد تـأثیر مـی    ) شودها منجر میتر بانککمتر به رفتار رقابتی
   .)Kocabay, 2009) (شودمنجر به قدرت بازاري کمتر، سود کمتر و کارایی بیشتر می

EF )ه مؤسسه فریزر براي تمـام  نیز شاخص ترکیبی است که همه سال )شاخص آزادي اقتصادي
  .کندکشورها محاسبه و منتشر می
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  برآورد الگوي تحقیق 
. هاي تابلویی اسـت که پیشتر ذکر شد، مدل مورد نظر این تحقیق، مدلی خطی از داده طور همان

اولـین  . پیش از برآورد مدل اصلی نیاز است که تعدادي آزمون مقدماتی بر روي مدل انجـام گیـرد  
و  2آن میان روش اثر ثابت وسیله بهاست که  1این زمینه بایستی بررسی بشود، هاسمن آزمونی که در

اثرات فردي مدل، مستقل از «از  است عبارتفرضیه صفر این آزمون . شودانتخاب می 3اثر تصادفی
اگـر فرضـیه صـفر رد شـود، نتیجـه آن اسـت کـه روش اثـر تصـادفی          . »اندمتغیرهاي توضیحی مدل

  .ایستی از روش اثر ثابت استفاده شودمناسب نیست و ب
توان بـا اسـتفاده   می آنگاهبه کمک آزمون هاسمن مدل با اثرات تصادفی مجاز شد،  که هنگامی

پی برد که بین رگرسـیون اثـرات تصـادفی و یـک رگرسـیون      ) LMآزمون (از آزمون اثر تصادفی 
OLS خصوص مقـاطع درون مـدل   ساده کدام بهتر است؟ این آزمون براي زمانی است که اثرات م
  .اند نیز در نظر گرفته شودتواند براي حالتی که اثرات زمان درون مدلهمین آزمون می. هستند

پاگان آزمون دیگري است که در چارچوب الگوي اثرات تصادفی بیان شده و  -آزمون بروش
ه یـا دو طرفـه   طرفـ  پاگان براي بررسی یـک  -آزمون بروش درواقع. باشداز نوع ضریب الگرانژ می

  .باشدبودن مدل می
  .گرددهاي فوق مشاهده میدر جدول زیر  خالصه نتایج آزمون

  
  )HHID(محاسبه شده در بازار سپرده  HHIهاي تشخیصی مدل با نتایج آزمون):  2(جدول   

 P-Value  نام آزمون
 9996/0  آزمون هاسمن

   000/0  براي مقاطع LMآزمون 
  05447/0  هابراي زمان LMآزمون 

  00007851/0  پاگان براي مقاطع -آزمون بروش
 02618/0  هاآزمون بروش پاگان براي زمان

  محاسبات تحقیق: منبع
  

________________________________________________________________ 

1. Hausman test 
2. Fixed Effect 
3. Random Effect 
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اسـت، فرضـیه صـفر مبنـی بـر       تـر  بـزرگ  05/0مـدل از   P-Value ازآنجاکهدر آزمون هاسمن، 
بـرآورد مـدل از    شود، لـذا بایسـتی در  مستقل بودن اثرات فردي مدل از متغیرهاي توضیحی رد نمی

  .روش اثرات تصادفی استفاده شود
ها به صـورت  براي مقاطع و زمان)  LM(هاي اثر تصادفی مرحله نیاز است که آزمون ازاین پس

مجزا انجام شود تا به این  مسئله مشخص شود که آیا اثر تابلویی وجود دارد؟ این آزمـون یـک بـار    
نتـایج ایـن آزمـون بـراي     . شـود اثر زمان استفاده مـی  براي بررسی اثر مقاطع و یک بار براي بررسی

دهـد تفـاوت   کند و این یعنی واریانس مقاطع صفر نیست که نشان مـی مقاطع، فرضیه صفر را رد می
تـوان  درصـد نمـی   5در سطح خطـاي   اگرچهها براي زمان. معناداري در سراسر واحدها وجود دارد

-و فرضیه مقابل پذیرفته می نیست قبول قابلدرصد  90فرضیه صفر را رد کرد، اما در سطح اطمینان 
بـه جهـت   . باشـند ها در مـدل مـی  بیانگر وجود هر دو اثر مقاطع و زمان LMهاي نتایج آزمون. شود

مبنـی بـر یـک طرفـه یـا دو طرفـه بـودن مـدل از آزمـون           LMکسب اطمینان بیشتر از نتایج آزمـون  
هـر دو   شوند و این یعنی بایـد صفر رد مینیز فروض در این آزمون . شودپاگان استفاده می -بروش

  . دهدنتایج دو طرفه بودن مدل را نشان می. اثر فردي مقطع و زمان در نظر گرفته شود
دهـد کـه مـدل رگرسـیونی را بایسـتی بـا روش       هاي مقدماتی فوق نشان مـی برآیند نتایج آزمون

بـر همـین اسـاس    . ها بـرآورد کـرد  و زماناثرات تصادفی و در نظر گرفتن همزمان هر دو اثر مقاطع 
  .نتایج تخمین مدل در ادامه آورده شده است

  .باشدعبارات داخل پرانتز مقادیر انحراف معیار می -
  :شودنتایج ذیل از جدول فوق استنباط می

، مربـع آن، نـرخ رشـد اقتصـادي و لگـاریتم نسـبت سـوددهی بـه         HHID، با لگاریتم Zلگاریتم 
هــا و آزادي مسـتقیم و بـا لگـاریتم دارایــی، لگـاریتم نسـبت وام بـه دارایـی بانـک        دارایـی ارتبـاطی   

است که با افـزایش   صورت بدیننیز  ها آننحوه ارتباط . دارد 1اقتصادي ارتباط معکوس و معناداري
چنین به ازاي هم. یابددرصد افزایش می Z 92/11هرفیندال، شاخص  -درصدي شاخص هیرشمن 1

به ترتیـب   Zرشد اقتصادي، شاخص  طور همیندر نسبت سوددهی به دارایی و  درصد افزایش 1هر 
________________________________________________________________ 

  .درصد معنادار هستند 90در مورد نسبت وام به دارایی، آزادي اقتصادي و متغیرمجازي نوع مالکیت تقریباً در سطح .  1
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درصد افزایش در متغیرهاي نسبت وام به دارایی، کـل   1به ازاي هر . یابدافزایش می 061/0و  67/0
درصـد کـاهش خواهـد     217/5و  075/5، 095/0به ترتیب  Zدارایی و آزادي اقتصادي نیز شاخص 

هاي با مالکیت دولتی با عدد در مدل وارد شده است که بانک صورت بدین متغیر مجازي نیز. یافت
بر همین اساس مثبت بودن ضـریب ایـن متغیـر    . اندهاي خصوصی با صفر مشخص شدهیک و بانک

البته سطح اطمینـان ایـن متغیـر خیلـی قابـل اتکـا       . هاي دولتی داردتر بودن بانکنشان از نسبتاً باثبات
بـا متغیـر وابسـته مـدل، مسـتقیم،       ارتباط مشاهده شده میـان نـرخ تـورم   است که  الزم به ذکر. نیست

  . ضعیف و غیرمعنادار است
  

    )HHID(هرفیندال بازار سپرده  - برآورد پارامترهاي مدل با استفاده از هیرشمن - 3جدول 
 t  P-valueآماره   ضریب  نام متغیرها

  74/32  مبدأعرض از 
)184/10(  2152/3 001689/0 

Log(HHID)  
92/11 

)047/5(  3625/2  019819/0  

Log(HHID)*Log(HHID)  
55/4 

)908/1(  3844/2 018731/0 

Log(loa)  
095/0-  

)059/0(  6205/1- 104213/0 

Log(roa)  
6713/0 

)427/0(  5710/1  117561/0  

Inf  
0069/0 

)008/0(  7977/0  426649/0 

Log(size)  
075/5- 

)259/1(  0304/4- 000099/0 

Log(EF)  
217/5- 

)292/3(  5848/1- 115333/0 

GR  
061/0 

)029/0(  0784/2 039874/0 

dummy  
289/0  

)186/0(  5543/1 122835/0 

  محاسبات تحقیق: منبع 
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-هرفیندال محاسبه شده در بـازار وام تکـرار مـی    -در مرحله بعد، مدل فوق با شاخص هیرشمن
  رسدد، غالب نتایج فوق به تأیید میشونیز مشاهده می 5و  4که در جداول  طور همان. شود

  
  )HHIL(محاسبه شده در بازار وام  HHIهاي تشخیصی مدل نتایج آزمون ): 4(جدول  

 P-Value  نام آزمون

 9988/0  آزمون هاسمن
 000/0  براي مقاطع LMآزمون 

 05466/0  هابراي زمان LMآزمون 
 000/0  پاگان براي مقاطع -آزمون بروش
 000/0  هاگان براي زمانپا -آزمون بروش

  محاسبات تحقیق: منبع
  

    )HHIL(هرفیندال بازار وام  - برآورد پارامترهاي مدل با استفاده از هیرشمن): 5(جدول 
 t  P-valueآماره   ضریب  نام متغیرها

  471/38  مبدأعرض از 
)112/20(  

9128/1 061015/0 

Log(HHIL)  209/16 
)943/9(  

6301/1 101174/0 

Log(HHIL)*Log(HHIL)  112/7 
)463/4(  

5935/1 113765/0 

Log(loa)  070/0- 
)039/0(  

7948/1- 084575/0 

Log(roa)  814/0 

)531/0(  
5340/1 125049/0 

Inf  008/0 

)008/0(  
0065/0 316261/0 

Log(size)  984/4- 

)258/1(  
9614/3- 000129/0 

Log(EF)  654/3- 

)581/2(  
4156/1- 166918/0 

GR  055/0 

)030/0(  
8202/1 071307/0 

dummy  283/0 
)186/0(  

5250/1 129987/0 

  محاسبات تحقیق: منبع 



   )دانش و توسعه(اقتصاد پولی مالی   142

  .باشدعبارات داخل پرانتز مقادیر انحراف معیار می -
 Z، شـاخص  HHIL است، هر یک درصـد افـزایش    درك قابلکه از جدول فوق نیز  طور همان

یش در نـرخ رشـد اقتصـادي و نسـبت     درصـد افـزا   1چنین به ازاي هم. یابددرصد افزایش می 2/16
بـه ازاي  . یابـد درصـد افـزایش مـی    81/0و  055/0سوددهی به دارایی، متغیر وابسته مدل بـه ترتیـب   

و  070/0بـه ترتیـب    Zدرصدي متغیرهاي نسبت وام به دارایی و کل دارایی نیـز شـاخص    1افزایش 
. ر معنادار مدل افزوده شده استدر این تصریح بر تعداد متغیرهاي غی. یابددرصد کاهش می 984/4

متغیرهـاي مربـع   . باشـند ضرایب متغیرهاي نرخ تورم و آزادي اقتصادي به لحاظ آماري معنادار نمی
HHIL ًدرصد معنادار می 90، نسبت سوددهی به دارایی و مجازي نوع مالکیت نیز در سطح تقریبا-

  .باشند
  
  گیريبندي و نتیجهجمع

عمیقی که با بخش حقیقی اقتصاد دارد و نقش مهمـی کـه در تـأمین    بخش مالی به دلیل ارتباط 
نماید، داراي اهمیت بسیار زیادي است، تا آن جا که وقوع هر بحران در این مالی این بخش ایفا می

بر همین اساس امروزه مباحث مربوط بـه ثبـات   . ها را داردبخش قابلیت سرایت سریع به سایر بخش
هسـته   عنـوان  بـه هـا  بانک ازآنجاکه. امون بازارهاي مالی قرار گرفته استمالی در صدر مباحثات پیر

شوند، عمده مباحث بر شناخته می توسعه درحالدر کشورهاي  خصوص بهمالی  -اصلی حوزه پولی
  .ها متمرکز شده استثبات بانک

 نظـور م بـه . ها بـود هدف این مقاله بررسی ارتباط میان رقابت در صنعت بانکداري و ثبات بانک
آزمون فرضیات مطرح شده در این زمینه مدلی طراحی شد تا به کمک آن بتوان نحوه ارتباط میـان  
یک شاخص ساختاري رقابت، چند متغیر کنتـرل در سـطح بانـک و چنـد متغیـر کنتـرل مربـوط بـه         

  . ها ارزیابی نماییممحیط کالن اقتصادي را با ثبات بانک
هـا  از ثبات بانک تدریج بهزایش رقابت در صنعت بانکداري نتایج برآورد مدل نشان داد که با اف

الزم بـه ذکـر   . شکنندگی در دوره مذکور اسـت  -کاسته شده است و این نتیجه مؤید فرضیه رقابت
فواید رقابت در صـنعت   چراکه؛ نیستاست که این نتیجه به معناي کاستن از رقابت در این صنعت 

هـاي نظـارتی تقویـت    تنها بایستی سیاسـت . چشم پوشی نیست بانکداري نیز همانند سایر صنایع قابل
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هایی براي حفظ ثبات ها به رعایت حداقلشوند و قوانین مؤثر و مفیدي در جهت ملزم کردن بانک
داننـد، بلکـه   نمـی  ازحـد  بیشاي از کارشناسان بحران مالی غرب را به علت رقابت عده. وضع گردد

مثبـت و معنـادار بـودن ضـریب مربـع      . داننـد و نظـارت مـی   گذاريآن را ناشی از شکست در قانون
به این معنا کـه بـا افـزایش تمرکـز     . شاخص تمرکز بیانگر فزاینده بودن ارتباط تمرکز بر ثبات است

یابد و بالعکس بـا کـاهش تمرکـز و افـزایش رقابـت، ثبـات بـه        ثبات به صورت فزاینده افزایش می
کاهد که ایـن مسـئله   ت وام به دارایی ثبات بانک را میافزایش نسب. یابدصورت کاهنده کاهش می

هایی هستند که اوالً نقد شوندگی پـایینی دارنـد،   ها آن دسته از داراییوام. نمایدتا حدي بدیهی می
اهمیت ایـن مسـئله بـا توجـه بـه      . نیازمند زمانی نسبتاً طوالنی است ها آن گیري بازپسبه این معنا که 

ثانیاً ریسک تعویـق و در برخـی   . نمایدجلوه می ازپیش بیشها تر بانکمدتهاي عمدتاً کوتاهبدهی
هـا  لذا با افزایش سهم نسبت وام بـه دارایـی بانـک   . موارد سوخت شدن این مطالبات نیز وجود دارد

هـا  تواند بر ثبات بانـک افزایش نسبت سود دهی به کل دارایی نیز می. یابدافزایش می ها آنریسک 
البته الزم بـه ذکـر اسـت    . ها به ارمغان بیاوردتواند ذخایر بهتري را براي بانکود بیشتر میس. بیفزاید

توان به این ضریب اعتماد کرد که البته در مدل دوم کـامالً غیـر   که در سطح اطمینان نسبتاً کمی می
ذکـر  قابـل  . تواند ثبـات آن بانـک را کـاهش دهـد    هاي یک بانک میافزایش دارایی. معنادار است

-هـا و تسـهیالت پرداختـی و سـرمایه    هـا را وام هـاي بانـک  است که بخش قابـل تـوجهی از دارایـی   
ها تا این نسبت در برخی بانک. دهدهاي پرریسکی هستند، تشکیل میهاي بانک که دارایی گذاري

را نشان دهد، احتماالً ثبات  تري بزرگهر چه شاخص آزادي اقتصادي عدد . رسددرصد نیز می 90
ها نیاز دارند به نظارت و این مسئله با این توضیح که بانک. ها شاهد خواهید بودکمتري را در بانک

قـوانین و   درواقـع . شـود تري را انجام دهند، قابـل درك مـی  کنترل همیشگی تا اقدامات کم ریسک
کـه  هـا مـواردي اسـت    ایـن . اسـت  اجتنـاب  غیرقابلهاي مؤثر براي حفظ ثبات سیستم بانکی نظارت

-ها بـر جـاي مـی   رشد اقتصادي تأثیر مثبتی بر سطح ثبات بانک. دهدآزادي اقتصادي را کاهش می
تـري را نیـز در بـر    هـاي باثبـات  دهد که یک بخش حقیقی پررونق بانکاین مسئله نشان می. گذارد

  .خواهد داشت
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