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 چکیده 

از   همواره  اقتصادی  بهرهبه  رقابتکارشناسان  و  اقتصادی  رشد  برای  راهکاری  گیری  عنوان 
توجهی در  طول دو دهه گذشته تغییرات سیاستی قابل  .کنندبهینه از منابع اقتصادی یاد می

این تغییرات بر    که  داده استویژه در اقتصادهای بازار در حال ظهور، رخسیستم بانکی، به
است گذاشته  تأثیر  بانک  .رقابت  بازار  انحصار  قدرت  ارزیابی  پژوهش  این  اصلی  بر    هاهدف 

  رت انحصاری انحصاری بازار از برای سنجش قد.  است  تغییرات حدسیکشش  اساس رویکرد  
تجزیه  استفاده (2002)   لوپز   و  آزام  یافته تعمیم  الگوی جهت  پانل  وتحلیل  گردید.  از  داده 

با اثرات ثابت معادالت عرضه و تقاضای وامروش حداقل مربعات دومرحله .  استفاده شد  ای 
بانک از    33ای  نامههای ترازمنظور برآورد مدل انتخابی، متغیرهای کالن اقتصادی و دادهبه

آمده دستنتایج به د. انشده  کارگرفته، به1399الی    1380های  شبکه بانکی کشور، طی سال
با   برابر  حدسی  تغییرات  کشش  مذکور،  دوره  طی  که  است  آن  و    -0/ 9769بیانگر  بوده 

نشان از رقابتی شدن صنعت بانکی دارد. از طرفی شاخص    -1نزدیک شدن عدد مذکور به  
  رفتار   و  کشور   بانکی  سیستم  در  بازار  انحصاری  قدرت   و   بوده  -0/ 0386 نحصاری بازارقدرت ا
  آن   مؤید  تحقیق   های یافته  طرفی   از .  است  داشته   کاهش   نیز  ها بانک  بین   همکاری   بر  مبتنی
  بانکی هایتحریم اعمال  و بوده  -0/ 4 برابر دوره در  تسهیالت تقاضای  قیمتی کشش  که  است

تر شدن آن شده است که  کیشیبنیز از طریق ناکارآمد نمودن بازارهای جایگزین، موجب  
کشش که  نشانگر  است  بانکی  تسهیالت  تقاضای  بیشتر  شدن  قدرت    سبب ناپذیر  افزایش 

 .شودبازاری صنعت بانکداری می

کلیدیهاواژه  بازار   :ی  ساختار  انحصاری،  ،  یحدس  رات ییتغ  ،رقابت،    ی استراتژقدرت 
 ی ایران. بانکدار  ،یرقابت

 
 است. ی نویسنده اول  این مقاله مستخرج از رساله دکترا   1
  نویسنده مسئول مکاتبات 
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 مقدمه-1
واقع،   در  است.  برخوردار  اقتصاد  در  بسیاری  اهمیت  از  رقابتی  مالی  بازارهای  وجود 

طور    اساس،  رقابتیبازارهای   است.  مدرن  مالی  بازارهای  کارای  موجب  کهیفعالیت   ،

متناس رونق  و  رشد  و  شده  کشور  در  مالی  منابع  بهینه  بهینه  تخصیص  توسعه  با  ب 

اقتصادی را در پی خواهد داشت. بالعکس چنانچه فضای انحصاری بر سیستم مالی حاکم  

مختلف اقتصادی بهینه نبوده و از کارایی نظام    ی هاباشد، تخصیص منابع مالی به بخش

ها،  بررسی نهادهای سیستم مالی بانک   نی؛ بنابرا(1393،  1شود )احمدیان کمتر میمالی  

... بر آن و سنجش  جهت مشخص  مؤسسات مالی و اعتباری و  شدن نوع ساختار حاکم 

 . میزان رقابتی یا انحصاری بودن آن ضروری است

این که طیف گستردهباتوجه  فعالبه  از  بانک   یها تیای  با  و خانوارها  از طریق  تجاری  ها 

تسهیحساب سپرده،  سالهای  و  ازات  هستند،  مرتبط  مالی  خدمات  طور    رو نیایر  به 

تحت م  یگذار متی ق   ر یتأثمستقیم  قرار  بانک  کارکردهای  سایر  بنابرارندیگیو  این    نی؛ 

ها در مقایسه با سایر صنایع در صورت وجود هرگونه نقص،  احتمال وجود دارد که بانک 

غ فعالیت  یا  و  اقتهزینه  یررقابتیناکارایی  به  را  بیشتری  کنند های  تحمیل    صاد 

جهانی،  ا  (.1394،  2)شمسیان  در سطح  بانکداری  بارز صنعت  ویژگی  یا  مروزه مشخصه 

های بازار پول است. درجه رقابت  به آزادسازی  توجه  افزایش رقابت و رشد پرشتاب آن با

وس مفهوم  یک  در  یا  و  بانکداری  صنعت  کارا  ترعیدر  بر  مهمی  آثار  مالی،  ،  یی صنعت 

ی بخش مالی و  لها محور اصنوآوری در تولید خدمات مالی دارد. در ایران بانک کیفیت و  

ها و خانوارها هستند و بنابراین سطح رقابت در این صنعت  مالی بنگاه  نیمنبع اصلی تأم

 (. 1390، 3)پژویان   های مختلف اقتصادی و مالی مردم داردنقش مهمی بار جنبه

بانکداری   صنعت  انحصاری  قدرت  برنامه  تواندیم مطالعه  و  سیاستگذاران  در  به  ریزان 

تأثیر   بانکی  نظام  شدن  رقابتی  کند.  کمک  شدن  رقابتی  سمت  به  صنعت  این  هدایت 

مثبتی بر تخصیص بهینه منابع داشته و مقدمات رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری را  

در سال  (.1397،  4)بنانژاد   آورد فراهم می بسیار مهمی که  موضوعات  از  اخیر    یاهیکی 

 
1 Ahmadian (2014) 
2 Shamsian (2015) 
3 Pazhoyan (2011) 
4 Bananezhad (2018) 
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صنعتی    مورد اقتصاد  پژوهشگران  تحلیل    مندعالقهتوجه  گرفته،  قرار  بانکی  حوزه  به 

قدرت    بازار  ساختار  میزان  تعیین  و  در بانکی  اثرگذاری    انحصاری  بررسی شدت  و  بازار 

است آن  بر  بیرونی  و  درونی  بانک عوامل  ائتالف  و  همکاری  و  ادغام  ورود،  موانع    ها . 

بو،  هاتیمحدود امتفاوت  نهایی،  هزینه  درونی   ز دن  عوامل  انواع   جمله  برقراری 

  های اقتصادی در وقوع بحرانو    وضع تعرفه  ،هاانواع رانت   ،دولت  مداخالت  ،هاتیمحدود

به   بانکداری  صنعت  بازاری  قدرت  بروز  بیرونی  عوامل  و    روند یم   حسابزمره  )میسرا 

 (.2013، 1آراواتیا

صنعت بانکداری ایران به اقتضای وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ساختار متفاوتی  

با   را پشت سرنهاده است.  بسیاری  فرودهای  و  فرازها  و  تجربه کرده  ساختار     مطالعهرا 

و    بین بانکی شدت گرفتهها، رقابت  بانک   ازدیادکه بـا    می توان دریافتنظام بانکی ایران  

حفظ  و یا سهم بازاری خود را ارتقا  قابلیت این را دارند که هایی نک ، باموقعیتیدر چنین 

و    کننددرك    تی بارفتارهای انحصاری و رق  جنبه را از    بازار  وقعیت م  درستیکه به  کنند 

به  علل رقبا  بازاری  سهم  در  ی عبارتبهیا  .  کنند  ارزیابی   یخوبافزایش  تحول  ،  و  تغییر 

رقبا اهمیت    مقابلی مناسب در  راهبردها  یریرگ کادر صنعت بانکداری ایران، بهی  محیط

حفظ مزیت  رقابت در چنین بازاری منجر به    مناسباز استراتژی    استفاده   . ای داردویژه

این صـنعت    رقابتی در  و همکارانمیبنگاه  تاش  )شهیکی  هر  (.  1392،  2شود  موقعیت 

بوده و بانکی که  کننده سود وی  مشخص،  بانکداری   بانک نسبت به دیگر بازیگران صنعت 

موقعیت را    بتواند  بهخـود  دهد،   رقبا   سایر    نسبت  ب  ارتقا  آن  اسودی  میانگین  از  التر 

از    گیری بهرهمنظور ارتقای فضای رقابت با  . این پژوهش بهآوردخواهد    دستبهصنعت را  

بخش عرضه و تقاضای صنعت بانکداری، درصدد پاسخ به    اطالعات رویکرد ساختاری و  

بازار و صنعت بانکداری  انحصار  ست که آیا تصویر روشنی در خصوص قدرت  این سؤال ا

دوره طی  دارد؟  1380-1399  یهاایران  وجود   ی برا  یحدس   تغییرات  کردیرو  بانکی 

بانکدار  یرقابت  ط یشرا  یابیارز است  یدر  شده  دادهاتخاذ  از  منظور  این  به  های  ؟ 

 1399تا    1380  ی هابانکی کشور در سالبانک فعال در شبکه    33ای مربوط به  ترازنامه

 
1 Misra & Arrawatia 
2 Shahikitash et al. (2013) 
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م دومرحله  شودیاستفاده  مربعات  حداقل  روش  از  استفاده  با  مدل  ثابتو  اثرات  با    ای 

(FE2SLS)  ردیگ یآزمون قرار م. 

در قسمت سوم، به    و حاضر پس از مقدمه، در قسمت دوم، پیشینه تحقیق    پژوهشدر  

و  تحقیق  نظری  دا   مبانی  توصیف  به  چهارم  قسمت  مورددهدر  مدل    های  در  استفاده 

در  های تمرکز در صنعت بانکی ایران خواهیم داشت.  به شاخص  کوتاهای  پرداخته و اشاره

قسمت  . در  گردیدها در ارائه خواهد  داده  لیوتحلهیبرآورد اقتصادسنجی الگو و تجز  ادامه

 . آمده استسیاستی  اتو پیشنهاد یبند، جمعششم و نهایی 

 موضوع ادبیات  -3
و    ساختارگرایان  فکری  مکتب  قدرت    انیساختارگرا  ریغدو  ارزیابی  فکری  زیربنای 

گیرد که قدرت بازاری  انحصاری می باشند. مکتب فکری ساختارگرایی از این نشات می

ی بزرگ به واسطه همکاری با  هابنگاهخلق شده، ناشی از ادراك چگونگی مسلط شدن  

می سودآوری  ازدیاد  موجب  یوهمدیگر  شیکاگو  فکری   مکتب  در  .  سی.  گردد.  ای  ال. 

مقابل  مکتب فکری ساختارگرایان قرار دارد. مکتب شیکاگو توسط استیگلر  در دانشگاه  

میالدی نمود پیدا کرده است و بعد از دو دهه به همت اقتصاددانان    50شیکاگو در دهه  

بود، به    ان یساختارگرا  که نظر آنها مخالف...  مشهوری همچون برازن، دمستز  استیگلر و  

اوج خود رسید. این تئوری به این دارد که تمرکز و قدرت انحصاری موجود در صنعت به  

افزایش   از  کاراواسطه  بعضی  میهابنگاهیی  صنعت  در  حاضر  خارج  ی  قدرت  که  باشد 

داشتههابنگاهکردن   را  غیرکارا  افزایش  ؛  اندی  موجب  انحصاری  قدرت  لحاظ  بدین 

 (.1973بلکه کارایی علل ازدیاد سودآوری و تسلط بازار است )دمستز،  سودآوری نبوده

قدرت بازار و    نمایند ازکوشش می  متفاوت امروزه اقتصاددانان با استفاده از رویکردهای  

تغییرات   بانکداری    بازارروند  نماینددر صنعت  حاصل  صنعتی  شناخت  اقتصاد  رویکرد   .

( از مهم  NEIO )1تجربی جدید  توانایی سنجش قدرت  باشد  می  رویکردها  ن یتریکی  که 

و    سطح بنگاه آن صنعت را دارد )لوپز   ی هااز داده  گیریبهره  بازاری یک صنعت خاص با 

معروف به رویکرد ساختاری   NEIO افته یمی (. رویکرد دیگر، رویکرد تعم2002، 2همکاران 

شامل شرایط حداکثرسازی سود    یاهیپا  زمان از معادالتدر این رویکرد به طور هم  .است

 
1 New Empirical Industrial Organization 
2 Lopez et al. 
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کشش تغییرات حدسی و قدرت بازاری    سنجش میزان  منظوربهمعادالت بخش تقاضا  و  

بنگاه   سطح  میصنعت  یا  در  ساختاریبرای  .  کننداستفاده  مزیت    رویکرد  بر  دو  عمده 

الف(  بهمی  ساختاری  رویکرد  شمرد:  بازاری    طور مستقیمتواند  از    گیریبهرها  برا  قدرت 

به  از مدل تخمینی    توانیم   ب(و  گردد  فراهم  را  تغییرات حدسی  شاخص  شاخص لرنر و  

بازار    ی سازهیشبمنظور   در  تغییر  در اثرات  برد اقتصادی    یهایگذار استی س  را    بهره 

 .(1393، 1ی )خداداد کاش

بازاری:   نهایی،  قدرت  هزینه  از  باالتر  قیمت  تثبیت  در  بنگاه  توانایی  از  است  عبارت 

 سهم بازارش به طور اساسی تغییر نیابد.  کهیطوربه

لرنر:   بشاخص  اختالف  ق  یی نها  نه یو هز  مت یق  ن یاز نسبت  م به  مت یبه  و    د یآیدست 

این  . هرچه باشدمی مت یاز ق ی چه نسبت  یی نها نه یو هز متیق فاصله میان   ، دهدینشان م 

ن  بیشترنسبت   بنگاه  بازاری  قدرت  می  زیباشد،  پیدا  اکندافزایش  دارا  نی.    ی شاخص 

شاخص لرنر    دامنه استخراج از حداکثر نمودن سود بنگاه است.    ل قاب  و  بوده   ینظر  هیتوج

انحصار کامل بازار مقدار این شاخص یک و    طی در شرا  باشد ومی  ک ی صفر و    عدد  نیبما

 ( . 1391همان، )  ه بازار رقابت کامل باشد مقدار شاخص لرنر صفر می باشددر زمانی ک

واحد تولیدی    8یا    4یا    2دهد چه نسبتی از کل بازار توسط  نشان می    نسبت تمرکز: 

می کنترل  برای  بزرگ  معیاری  نسبت  این  چند    دادننشانشود  در    بنگاه تسلط  بزرگ 

 صنعت است. 

بوده، درجه توافق بین   مؤثرعاملی که در افزایش قیمت کاال    نیترمهمدرجه همکاری:  

ی در  گذارمتیق باشد. تصور و اعتقاد متداول در مورد نظریه  ی درون صنعت میهابنگاه

  کننده نییتعفروش این بوده است که سطح توافق بهترین عامل    چندجانبهبازار انحصار  

ا گرفتن مشتق از طرفین رابطه  برای سطح قیمت کاالی صنعت بوده است. این تصور ب

 : رنوشتیز صورت به توانیم  آن راکه  شود یم د ییتأ aزیر نسبت به 
𝜕𝑃

𝜕𝑎
=

𝐶𝑗(1−𝑆𝑗)

𝐸𝑥2 > 0                                                                                              (1)                                                                                              
 aو    H( رابطه علت و معلولی بین  1982اقتصاددانان کالرك و دیویس )ضریب تمرکز:  

با   کردند.  اثبات  بین    درنظرگرفتنرا  مثبت  افزایش    شود یممعلوم    aو    Hرابطه  که 

ی در افزایش  اعمدهعامل    تواندیماعتالی سطح توافق مشترك    باواسطه شاخص تمرکز  

 
1 Khodadadkashi (2014) 
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از   با گرفتن مشتق  قیمت کاال  اثر مثبت ضریب تمرکز در  قیمت کاال در صنعت گردد. 

 :  شودیمزیر حاصل  صورتبه  Hطرفین رابطه باال نسبت به 

    𝜕𝑃

𝜕𝐻
=

𝐶𝑗(1−𝑆𝑗)

𝐸𝑥2 .
𝜕𝑎

𝜕𝐻
> 0                                                                               (2)  

فوق،  رابطه  یا شاخص هیرشمن   Hدر  تمرکز  این شاخص  هرفیندال می  –ضریب  باشد. 

ی تولیدی در درون یک صنعت در بازار انحصار  هابنگاهحاصل جمع مجذور سهم فروش  

 کند.میی ریگاندازهچندگانه فروش را 
از    رقابت در بازار هم و ارزیابی تغییرات    بازار  انحصارجهت سنجش میزان  در این پژوهش  

بانکی  ساختاری  هم    رویکرد  تعمو  مدل  لوپز    آزام   افته یمی از  در    بردیم ه  بهر(  2002)و 

قدرت بازاری و چگونگی اثرپذیری قیمت    محاسبه تخمین ،  و لوپز  الگوی ساختاری آزام

اری و کارایی هزینه ناشی از تغییر تمرکز مدنظر است. در الگوی حاضر  در اثر قدرت باز

  بانک بوده و تنها ستاده خود محصول همگن   n  فرض بر این است که بخش بانکی شامل
Q  در  و تابع تقاضای معکوس    کندیتسهیالت بانکی را با استفاده از نهاده سپرده تولید م

به گفتمی  باشدمی  P = f(q,z)  صورتآن  پرداختینرخ    p  توان    متغیرهای   Zو    وام 

                              :صورت زیر خواهد بودبه یتابع سود بانک  رود لذاشمارمیبه دهنده تقاضا انتقال

𝜋𝑗=𝑃(𝑄)𝑞𝑗 − 𝐶𝑗(𝑞𝑗ʼ𝑤)                                                                                 (3)                                

  بوده  بانک اعطایی  وام  مقدار  𝑞𝑗  ،باشدوام می سود  نرخ  j،  p بانکی بوده سود    آن  در  که
j،  Q  N q   باشدمی  کل وام اعطایی صنعت بانکداری ،  𝐶𝑗   هزینه بانک  j    که تابعی از میزان

بانک تسهیالت  تولید    j  اعطای  عوامل  قیمت  فرض  است  w  و  الگو  این  در  همچنین   .

بانک   شودیم م  ها را ها سپردهکه  به دست  بازار رقابتی  بازار وام    آورندیدر یک  ولی در 

م عمل  انحصار چندجانبه  بازار  و  کنندیمانند  قیمت  از  مستقیمی  تابع  سود  همچنین   .

بنگاه تولید  هزینه    بوده  سطح  معکوس  تابع  اعمال  باشدمیو  با  مرتبه  نمودن  .  شرط 

تسهیالتنخست   میزان  به  نسبت  سود  سازی  عرضه    ارتباط،  𝑞𝑗  دریافتی  ماکزیمم 

 (: 2012، 1)ماهادانسد و تائور بدین صورت خواهد بود ی تسهیالت بانک
 

𝑃 =
𝑞𝑗

𝑄
=

1+𝑄

𝜎𝑞𝑗
=

𝑠


(1 + 𝜑) +

𝑎𝑐(𝑞𝑗,𝑤)

𝛿𝑞𝑗
                                                  (4)               

 
1 Mahathanaseth & Tauer 
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که در آن  
𝑞

𝑄
S=   سهم بازاری  j   0امین بانک و =pQղ0    عکس شبه کشش تقاضای

Φj  ، ی دهوام نسبت به نرخ سود وام = 𝑑 ∑
𝑞𝑖 

𝑑𝑞𝑗
⁄

𝑛

𝑖≠𝑗

امین بانک   j تغییرات حدسی  

ها، انواع به نوع فعالیت و سطح دسترسی به دادههزینه نهایی بانک است. حال باتوجه    و

تابعی برای تابع هزینه مانند تابع هزینه ترانسلوگ ارائه شده توسط کریستنسن    یهافرم

همکاران  تعم  1970،  1و  داگالس  کاب  هزینه  تابع  لئونتیف    افته یمی و  هزینه  تابع  و 

از شرایط    بهره جستنوجود دارد. با    1987  ،2مطرح شده توسط دیورت و ولز  افتهی میتعم

( رابطه  این  (،  2بهینگی  بر  باشدفرض  بانک    می  هزینه  تابع  لئونتیف  iکه  نوع  از  ام 

شده   افتهی میتعم آزام    دلیل.  باشدمی  3تعدیل  روش  از  پیروی  به  لئونتیف  تابع  انتخاب 

بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و تابعی از  هزینه مربوط است  تابع    ی هایژگ ی( به و1997)

  توان ی، م در نهایت.  می شودمحسوب    هزینه  های تابعبودن از ویژگی  4نوع قطبی گورمان 

این مطلب    باشد.میهای حاضر در صنعت یکسان  که هزینه نهایی تمامی بنگاه  ادعا نمود

.  می باشندخطی  موازی و  های متفاوت  های هزینه بنگاهکه منحنی  این ادعاست گویای  

هزینه نهایی  ،  بدین جهت  .ها تنها در عرض از مبدأ آنهاستبه عبارتی تفاوت هزینه بنگاه

بنگاه صنعت    یها تمامی  در  بودهفعال  م   مساوی  که  توانیو  گرفت   MC =MCنتیجه 

(. به عبارتی با در اختیار داشتن اطالعات صنعت و بدون دسترسی  1982،  5است )اپلبام 

( نشانگر  5رابطه )  از تابع هزینه لئونتیف استفاده نمود.    توان یبه اطالعات سطح بنگاه م

 تابع هزینه لئونتیف 

 است:   افتهیمی تعم 

𝐶𝑗(𝜃, 𝑤) = 𝜃𝑗 ∑ 𝛼𝑝𝑠(𝜔𝑟𝑤𝑠)0/5 + 𝜃𝑗 ∑.
2

𝛽𝑝𝑤𝑟                                           (5 )        

تولیدی )سرمایه  r,s  که نهاده  نیروی،  نهاده  و  ای وهاکار  واسطه    مزد   wr,ws  اولیه(،  ی 

و    یهانهاده تولیدی مقدار    𝑞𝑗تولیدی  از    گیری مشتقبا    باشد.میام    j  بنگاه   محصول 

 
1 Christensen et al. 
2 Diewert & Wales 
3 Modified Generalized Leontief 
4 Gorman Polar 
5 Appelbum 
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( مقدار  3رابطه  به  نسبت  نهایی 𝑞𝑗  محصول(  هزینه  تابع   ،   (Cφ(q, w)qφ))    دست به 

 :  اینگونه خواهد بود( 4رابطه ) در  که با قراردادن در شرایط بهینگی  خواهد آمد

𝑃 = −
𝑄

𝜑
(1 + ) + ∑ ∑ 𝛼(𝑤𝑤)0/5 + 2𝑞 ∑ 𝛽𝑤                                                   (6)  

بنگاه در    nبرای    نمودنو جمع  (𝑞𝑗 Q)  در رابطه باال و در   ام j  با ضرب سهم بازاری بنگاه

 : خواهد بودزیر  شکلعرضه صنعت به فرمول،  امi صنعت

𝑃 = −(1 + )
𝐻𝐻𝐼


+ ∑ ∑ 𝛼(𝑤𝑤)0/5 + 2𝑞𝑗 ∑ 𝛽𝑤                                                         (7 )      

هرفیندال   ،  رابطهنیدرا شاخص  با  برابر  که  است  صنعت  موزون  حدسی    تغییرات 

(HHI )  سازی سود  که از ماکزیمم  باشدمی( همان رابطه رفتار قیمت  7رابطه )  باشد.می

آمد به دست   با    خواهد  قیمت  رفتار  رابطه  در  در    بهره جستنو  اولین جمله  از ضریب 

م راست  مورد  توانیطرف  در  بنگاه  قضاوتی  تبانی  و  همکاری  اولین  داشتها  میزان   .

( میزان فزونی قیمت نسبت به هزینه نهایی )مارك آپ(  5جمله در سمت راست رابطه )

تق  قیمتی  تمرکز، کشش  اندازه  از  تابعی  آن  مقدار  و  و  است  بنگاه  روشاضا  در  رفتار  ها 

. جمالت دوم و سوم سمت راست رابطه فوق همان هزینه نهایی است.  باشدیهم م  برابر

-می (،  7رابطه )  محاسبهاز    بعد پارامتر رفتاری،    به منظور دست یابی بهدر ادامه    بنابراین

برون  1عدد    بایست 𝐻𝐻𝐼  یزااز ضریب متغیر 


1)مقدار    برابرکه      + )  کسر  باشدمی ،

بایستی  .  گردد با  به همین منظور  تقاضای  گیری  بهرهابتدا  قیمتی    زیر از معادله  کشش 

   .مورد محاسبه قرار گیردتقاضا، 

𝑙𝑛𝑄 = 𝐴0 + 1𝑁𝑝 +  ∑ 𝑧                                                                                                         (8)                                                                                                 
و  فروش   واحد  محصول  قیمت  P  محصول،  مقدار   Q  آن  در   که انتقال    عوامل  Zi  بوده 

که    است.   تقاضا  منحنی ه  دهند رسد  می  نظر  به  مطلب ضروری  این  به  دقت  پایان  در 

رفتارهای   اتخاذ  یعنی  تبانی  و  باال  تمرکز  از  شده   مشتق  تواند  می  بازاری   قدرت 

 انحصاری باشد.  هایبنگاه برتر هماهنگ بوده و یا نشات گرفته از کارایی

 الزم   همکاری پارامتر  بازاری و قدرت  هزینه، اثرات  کارایی  بررسی جداگانه همچنین، 

با  این  به.  است    امکان   تمرکز،   شاخص  به  نسبت  عرضه   معادله   از   یریگمشتق  جهت 

 :  باشدمی زیر صورت به الگو این در  هزینه کارایی  و  بازاری  قدرت  اثرات  جداسازی
𝜕𝑃

𝜕𝐻𝐻𝐼
= −(1 + 𝜃) ∗ (

1


+ 2 ∗ 𝑄 ∑ 𝛽𝑤 𝑟)                                                            (9)                                                                                                             
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  کانال  دو  این.  گذاردیم  تأثیر  قیمت   بر  کانال   دو   از   تمرکز  در   تغییر(  9)  رابطه بر اساس  

)   قدرت   اثر   از  عبارتند  )انهیهز  کارایی   اثر   و  (MPEبازاری    بازاری  قدرت   اثر .  (CFEی 

که صورتی  در  دهد  می  افزایش    نشان  کندتمرکز  بازاریپیدا  قدرت  چگونه و    ،    قیمت 

بیان کرد    .  ات می گرددتغییردستخوش   توان  نشان  اثرات کارایی هزینه  همچنین می 

قیمت    سطح  بر  تاثیری تمرکز چه  میزان  افزایش    اثرتغییرات کارایی هزینه در  دهد  می

. یعنی با افزایش تمرکز بازار اثر قدرت  باشندمی. این دو اثر در تقابل هم  خواهد گذاشت

را   سود  نرخ  حاشیه  را    بیشتربازار،  سود  نرخ  حاشیه  هزینه،  کارایی  اثر  خواهد    کمترو 

 (.  2012)ماهادانسد و تائور،  نمود

گری  رفتار  شناساییمنظور  به  مختلفی  مطالعات  تاکنون  میالدی  70  دهه  زا   و   تبانی 

انجام  یها مدل   قالب  در  بازاری  قدرت است.مختلف  ادامه  گرفته  مهم  در  ایـن    نیتراز 

 : شودیم ها اشاره پژوهش

بانکداری پاکستان  (  2018)  1میرزا و همکاران   2014تا    2012طی سالهای  در صنعت 

های هال و راجرز، برسنهان  درجه رقابت با استفاده از مدل  یریگبا عنوان اندازه  پژوهشی

بازاری   قدرت  محاسبه  به  بون  مدل  و  راس  و  پانزار  لئو،  از  پرداختندو  منظور  این  به   .

م  91  هماهپانل سه  یهاداده استفاده  پاکستان  بانکداری  به صنعت  .  کنندیبانک متعلق 

قرار  رقابتی    شرایط   یک  درلعه بیانگر آن است که صنعت بانکی پاکستان  مطا  یها افتهی

 ری را ندارند.  انحصاها  توان اعمال قدرت بانک اکثر و  گرفته 

و   بانک (  2016)  2همکاران سیمبانگوی  بین  در  رقابت  آزمون  جنوبی    ی هابه  آفریقای 

بکار بردند. برای ارزیابی  راس را    -پرداختند. بدین منظور آنها دو مدل برسناهان و پانزار  

داده آنها  برسناهان  پ  ،2008تا    1992  ی هابا مدل  برای مدل  داده  -نزار  او    ی هاروس، 

و    روس، آنها رویکرد بیکر    -نزار  ارا تحلیل کردند. در تحلیل با روش پ  2008تا    1998

ناقص را  روس، رقابت    -نزار  ارا دنبال کردند که نتایج حاصل از مدل پ(  2012)  دیگران

مدل برسان    یها افتهی. این در حالی بود که  دهدیدر بانکداری آفریقای جنوبی نشان م

نتیجه می نهایت  آنها در  و در کل  رقابت کامل رد شد  یافتهبرای  که  با  گرفتند  هایشان 

 
1 Mirza et al. 
2 Simbanegavi et al. 
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انجام شده در مورد کشورهای درحال توسعه همسو است و حالت رقابت  دیگر مطالعات 

 .آفریقای جنوبی صحیح است های ناقص برای بانک 

  (، مطالعات ویلیامسون1997)  ( با بهره جستن از رویکرد آزام 2015)  ماهادانسدا و تائور

قدرت بازاری  و  کارایی هزینه    ارزیابیاقدام به  (  1973)  ( و فرضیه کارایی دمستز1968)

العه  . ایشان بازه زمانی مطنمودند  2011-1998  یهاطی سالدر  در بخش بانکی تایلند،  

بندی کشش  خود را به دو قسمت قبل از بحران مالی آسیا و بعد از بحران مالی تقسیم

نشان  تغییرات حدسی و قدرت بازاری در هر دو دوره را محاسبه کردند. نتایج پژوهش  

رفتار تبانی در  و    کشش قیمتی (  2005-  2011)دوره پس از بحران مالی آسیا    داد در 

بانکی   که بخش  داشته  بانکی    سبب  که  کاهش  سیستم  بازاری  قدرت  دوره  افزایش  در 

مزایای ناشی  های ایشان گویای آن است، اگر چه  یافته. همچنین  مورد بررسی شده است

موجب   دار نباشد معنیآماری    لحاظبهتمرکز  میزان    باال رفتن های مقیاس در اثر  از صرفه

 می گردد.  زیاد قدرت بازاری    ناسبنام تاثیرات  تعدیل

آراواتیا  و  مقاله2013)  1میسرا  در  با  (  تغای  حداقل    یحدس   رات ییروش  از  استفاده  با 

  های یافته  هند استفاده کرد.  ی بانک  ستم ی رقابت در س  زانی م   یابیارز  ی  مربعات مرحله برا

رو به    1996هند در سال    یدر بخش بانکدار  یرقابت   طیکه شرا   دهدیمقاله نشان م  نیا

باا بوده است.  بانک حالنیبهبود  ب  یها،  بازار  با سهم  از    یدرصد، درجات   1از    شی بزرگ 

 . کنندیخود اعمال م  یینها  نه یاز هز ش یرا ب مت یق شیافزا

در  مختلفی  مطالعات  نیز  کشور  داخل  قدرت    در  بررسی  و    بازار انحصاری  خصوص 

 : شودیم که ادامه به بخشی از آنها پرداخته گرفته  در صنایع مختلف صورت پذیریرقابت

( به  1397بنانژاد  پژوهشی  در  صنعت  (  در  رقابت  شدت  در  شعب  شبکه  توسعه  نقش 

رقابت    یامنظور رسیدن به این هدف از یک مدل دومرحلهبه  پرداختند.  بانکداری ایران

تسه بازار  استفاده    التیدر  استبانکی  بانک   شده  آن  در  رقاب  عالوهها  که  نرخ  بر  در  ت 

م  تسهیالت نیز  شعب  شبکه  در  رقابت  معپردازندیبه  سیستم  تخمین  با  سپس    ادالت . 

و ارزیابی پارامتر رفتاری ضریب تغییرات  (  FIMLنمایی )زمان به روش حداکثر درستهم

نتایج  برده و  ها پی  حدسی و مقایسه آن در مدل یک مرحله رقابت به رفتار رقابتی بانک 

 
1 Misra & Arrawatia 
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وجود رقابت در شبکه شعب و وجود مقدار اندکی تبانی در بازار  پژوهش حاکی از عدم  

 .بانکی است التتسهی

همکاران  و  عنوان1395)  1مرادی  تحت  پژوهشی  صنعت    (  انحصاری  قدرت  ارزیابی 

انجام داده و نتایج  بانکی    یها شاخص لرنر در بازار وام و سپردهبر اساس  بانکداری ایران،  

نشان داد که   وام روپژوهش  بازار  بانکداری در  انحصاری صنعت  نزول  قدرت  و    بوده  به 

ها قدرت انحصاری  است اما در بازار سپرده  افتهیبهبود  تا حدودیشرایط رقابتی  همچنین  

 . روند منظمی نداشته است

بازاری و      پژوهشی تحت عنوان  (1393)شهیکی تاش و همکاران   کارایی هزینه  قدرت 

انجام   از رویکرد سازمان صنعتی تجربی جدید  گیریبهرهدر صنعت بانکداری ایران را با  

که که نتایج    دادند  داد  بانک   نشان  بازاری  کاهشقدرت  این 0/ 3  ها  و  است.  کرده    پیدا 

  بر اساس درصدی آن به    7/0و افزایش    بوده    درصدی به دلیل کارایی هزینه   3/0کاهش  

 . این صنعت است در   باالتمرکز 

( و همکاران  کاشی  مطالعه(  1393خداداد  آدر  مارك  ارزیابی  به  و  پای  بازاری  قدرت   ،

کارخانه صنایع  در  هزینه  در  کارایی  حدسی  تغییرات  رویکرد  اساس  بر  ایران،    131ای 

چهاررقم  کد  در  فعال  سال ISIC یصنعت  این    1374-1389  یهادر  در  پرداختند. 

عرضه و تقاضا را    معادالت و    ( بهره جسته 2002آزام و لوپز )  افته ی میتعم   مدل از    پژوهش

از   استفاده  دومرحلهدادهبا  مربعات  حداقل  روش  و  پانل  ثابتهای  اثرات  با  برآورد    ای 

ک.  نمودند داد  نشان  ها  در  یافته  تغییرات حدسی  ایران    92ه ضریب    باال درصد صنایع 

در    بوده، قیمت   4/94و  صنایع،  نهایی    MCاز    درصد  میهزینه  لذا   باشدبزرگتر    و 

قیمت  جداسازی   بر  تمرکز  دو    محصولاثرات  هزینهقسمت  به  بازاری،    و  کارایی  قدرت 

است  آن  در    گویای  ایران،   ایجاد که  در صنعت  بازاری   انحصار  کارآیی    قدرت  مقابل  در 

 هزینه نقش مهم و اثرگذارتری دارد. 

های  پژوهش  نشان دهنده آن است  داخل کشور   انجام شده در  تجربی   تحقیقات بررسی  

شمار قدرت    مورددر    انگشت  صنعت  انحصار  محاسبه  در  حدسی  تغییرات  و  بازاری 

جهت.  استبانکداری   نتایج    به  به  از    یجابه  بهتردستیابی  محدودی  تعداد  از  استفاده 

 فعال در صنعت استفاده گردد.   بانک  33 تمامی هایدادهاز  تالش گردید ها بانک 

 
1 Moradi et al. (2016) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ... کشش رویکرد از استفاده  با ایران بانکداری صنعت در انحصاری قدرت بررسی        268 

 شناسی تحقیق روش-3
این    مورد   ی هاداده در  ارائه    پژوهشاستفاده  بانکی  گزارش عملکرد سیستم  از  برگرفته 

در  در  شده   موجود  اقتصادی    و   ترازنامه  اطالعات  و  مرکزی  بانک   سایت نماگرهای 

  طی   کشور  بانکی  صنعت  در  فعال  بانک  33  ساالنه  شده  حسابرسی  مالی  یهاصورت

 .  باشدیم 1399 تا  1380 یهاسال
نرخ وام .  در نظر گرفته شده است(  P)  تسهیالت   قیمتعنوان  به  وام  نرخ  از  تحقیق  این  در

  تسهیالت   کل   بهها  بانک   زیان  و   سوددر صورت    مشاع   درآمدهای  عبارت است از نسبت

  با   مشارکت   هواسطبه  که   است   بانک   درآمد   از   قسمتی   مشاع  درآمدهای .  باشدمی  اعطایی

در  سپرده  ی گذارهیسرمامشتریان،    بهدار  مدت  تسهیالت  ارائه  شود.میحساب    افراد ها 

  شود یم   بانک   درآمدی  موجب    مشتریان،  ازدار  مدت  یهاسپرده  و دریافت  وکارهاکسب

بدلیل   که درآمد    از   حاصل  سود   وها  سپرده  اعطایی،   تسهیالت  سود  نرخ  تفاوت  این 

  از   که  ی گذارسپرده  سود   نرخ  از   ، (w)   اساسی   نهاده   قیمت  برای.  هاستیگذارهیسرما

  بانکی   یهاسپرده  کل  بهها  بانک   زیان  و  سود  صورت  در  مشاع  درآمدهای   نسبت

است  استفاده آمده  دستبه (    wltکار)    نیروی  دستمزد   متغیر   محاسبه منظور  به  و  شده 

هر  یهانهیهزازتقسیم   و    در  بانک   آن  یها ییدارا  کل  ارزش  بر  بانک   پرسنلی  سال  هر 

ازrctفیزیکی)  واحدهای  ی ااجاره  قیمت    بر   بانک   هر  تشکیالتی   اداری  هزینه  تقسیم  ( 

 گرفته شده است.  بهره هر سال در  بانک آن  یهاییدارا کل  ارزش

   .بردارد در  را  تخمین درمورداستفاده  متغیرهای  توصیفی  آمار  خالصه ( 1) جدول

 ( 1380-1399)  خالصه آمار توصیفی متغیرها مورداستفاده در مدل  (:1)جدول  

 های تحقیق منبع: یافته

 انحراف معیار  میانگین  نماد  برحسب( )  متغیر
 P 2286/0 2018/0 نسبت( )  قیمت تسهیالت

 W 1642/0 1181/0 ( نسبت)  بانکی  یهاسپرده  قیمت
 M 2536/0 1278/0 ( نسبت)  سود  حاشیه

 WL 011372/0 008265/0 ( نسبت)  کار  نیروی  دستمزد
 Rc 005032/0 004001/0 ( نسبت)  سرمایه  یا اجاره   قیمت

 Q 2213404 2096451 تسهیالت اعطایی )میلیارد ریال( 
 H 10728/0 02443/0 هریشمن )نسبت(  -شاخص هرفیندال  

 Pa 1425/0 02615/0 نرخ سود اوراق مشارکت )درصد( 
 Y 1652341 254060 تولید ناخالص داخلی )میلیارد ریال( 
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م  مدل  مورداستفاده  مهم  متغیرهای  زمره  در  بانکداری  صنعت  تمرکز  .  باشدیشاخص 

تا   kدر بازار وام، بیانگر نسبت مجموع سهم تسهیالت    (CRK)  تمرکز  ی هاشاخص نسبت

بزرگ انداز  یهابانک   نیتراز  کل  به  بازار  در  است.    هموجود  بازار  اعطایی  تسهیالت 

انداز رقابتی،  بازار  بنگاه  ه ازآنجاکه در  بین  توزیع م  یها بازار در  نتیجه  شودیزیادی  ، در 

  ارقام کوچکی خواهد بود )مدال   ( CR4)و چهار بنگاهی    (CR2)  ینگاه بنسبت تمرکز دو  

برابر با مجموع مجذور سهم  (  HHI)هریشمن    -(. شاخص هرفیندال  1995،  و همکاران

  ه ها برای محاسببنگاه هحاضر در صنعت است. این شاخص از اطالعات هم ی هاهمه بنگاه

 .  کندیدرجه تمرکز استفاده م

𝐻𝐻𝐼 = 𝑛 ∑ 𝑆𝑖 = ∑(
𝑥𝑖

𝑥

2
)                                                                                        (10)                                                         

فرمول،   این  بنگاه  nدر  و    یهاتعداد  بازار  در  بنگاه  Sموجود  اندازسهم  کل  از  بازار    هها 

تمرکز و هرفیندال نیاز به محاسبه سهم هر    یهارای محاسبه دو شاخص نسبتباست.  

 ت.  موردمطالعه اس یهاموجود در صنعت بانکداری طی سال یها یک از بانک 

 رانی ا  ینظام بانک  التیتمرکز بازار تسه  یهاشاخص  (:2)جدول  

 CR2 CR4 HHI سال 

1380 81/39 89/64 1476 

1381 99/39 55/64 1471 

1382 10/40 31/66 1392 

1383 88/40 35/65 1360 

1384 89/35 89/59 1191 

1385 29/33 74/57 1104 

1386 99/33 01/54 1042 

1387 21/32 7/50 994 

1388 45/30 26/50 927 

1389 55/30 88/49 884 

1390 20/30 69/50 886 

1391 35/31 04/50 844 

1392 12/30 04/49 845 

1393 29/29 48/48 839 

1394 12/28 56/46 835 
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1395 24/27 66/45 830 

1396 25/27 89/44 770 

1397 98/26 21/43 700 

1398 80/26 25/42 699 

1399 76/26 89/41 693 
 های تحقیق منبع: یافته

خصوصی در ایران، دولت تمام شبکه بانکی را در اختیار    ی هاپیش از شروع فعالیت بانک 

برنامه اجرای  با  اما  بود.  بانکی کشور حاکم  نظام  بر  انحصاری  بازار     یهاداشت و شرایط 

ها، صنعت بانکداری در کشور دچار تغییراتی شد. شاخص هرفیندال  سازی بانک خصوصی

واحد رسید.    994به    1387  سال   بود، در  1476  برابر با    1380که در سال    ـ هریشمن

کامالً منطقی است. زیرا سهم بانکداری    1380-1387کاهش این شاخص در طول دوره  

بازار پول کشور در سال   از  به    1از    1380خصوصی  ،  1387درصد، در سال    22درصد 

( مؤید این امر است. این  1388( و پژویان )1393احمدیان ) بود. مطالعات  افتهیشیافزا

دوره  کاهش در طو یافت  1387-1399ل  ادامه  این    1399که در سال    یطور   ،باز هم 

                                               واحد رسید. 693شاخص به 
زمانی     دوره  منابع،    طی  کاهش  و  بانکی  هزینه  افزایش  علت  به  که  بود  این  بر  انتظار 

خصوصی    یهاسبب ورود بانک که این امر به    هریشمن افزایش یابد   -شاخص هرفیندال  

از   پس  دورهجدیدتر  بانک   طی  تعداد  نشد.  سال  یهامحقق  طی  صنعت  در    ی هافعال 

متوسط،  1387تا    1380 طور  به  تعداد    18،  تحریم  دوران  شروع  از  پس  که  بود  بانک 

به  بانک  متوسط  طور  به  دوره    28ها  طی  یافت  1399تا    1387بانک  روند  .  افزایش 

نشانگ هرفیندال  نبودن  شاخص  تأثیرگذار  آمدهبه  بانکی   هایبحرانر  میزان   وجود  بر 

   .تمرکز این صنعت است

 برآورد مدل  -4

دوبه مدل  از  الگو  اقتصادسنجی  برآورد  عرضه   یامعادله  منظور  بخش  اطالعات    شامل 

. اگر دو عامل تولید نیروی  می کنیتسهیالت )رفتار قیمت( و تقاضای تسهیالت استفاده م

به تسهیالت  تقاضای  تابع  باشیم،  داشته  را  فیزیکی  سرمایه  و  خواهد  انسانی  زیر  صورت 

 بود. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 271                          1401 پاییز /3شماره  /نهمسال  /اقتصاد کاربردی  هاینظریهفصلنامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑀𝑡 = −
(1+𝜃)𝐻𝑡

𝜂
+ 𝛼11

𝑤
𝑡⁄

𝑝𝑡
+ 𝛼22

𝑟𝑐𝑡

𝑝𝑡
+ 2𝛼12

(𝑤𝑙𝑡𝑟𝑐𝑡)0.5

𝑝𝑡
+2𝐻𝑡𝑄𝑡𝛽1

𝑤𝑙𝑡

𝑝𝑡
+

2𝐻𝑡𝑄𝑡𝛽2
𝑟𝑐𝑡

𝑝𝑡
                                                                                                                                                                  (11)  

( اندیس 11در رابطه   ،)  t    ،بیانگر زمان/P(=(P-W  𝑀𝑡  قیمت،  نشان افزایش   ղدهنده 

دستمزد    wlt  نسبت شاخص هرفیندال به کشش قیمتی تقاضای تسهیالت بانکی، متغیر

و   کار  اجاره  rctنیروی  م   یاقیمت  فیزیکی  وام  Q.  باشدیواحدهای  بانکی    ی هامیزان 

از نرخ سود وام و برای قیمت    P  قیمت محصول است. برای قیمت محصول   P  اعطایی و 

به  . همچنین باتوجهمیکن یها استفاده م از نرخ سود پرداختی به سپرده  (W)  نهاده اساسی

  وام  کل  تقاضای  تابعزا ظاهر شده، بنابراین صورت درون( به11، در رابطه )Q اینکه متغیر 

صورت  به  تقاضا   قیمتی  کشش  محاسبهمنظور  به  لگاریتمی  خطی  تقاضای   تابعصورت  به

   .میریگ یم  نظر در جداگانه

𝑄𝑡 = 𝑙0(𝑃𝑡)𝜂𝑃𝑎𝑡
𝑙1𝑁𝐼𝑡

𝑙2 ⇒  ln (𝑄𝑡) = 𝑙0 + 𝜂𝑖𝐿𝑛(𝑃𝑡) + 𝑙1𝐿𝑛(𝑝𝑎𝑡) +

𝑙2𝐿𝑛(𝑦𝑡) + 𝑢𝑡                                                                                                                                      (12)      
Q  ها در زمانکل اعتبارات بانک  t،  P  ،نرخ وام  pa اوراق مشارکت    ی گذارهینرخ سود سرما

  ,𝑙2 ,𝑙1واقعی و    GDPسطح تولید کل    yعنوان قیمت یک منبع جانشین و  دولتی به

ق  همه  در  خطی  تقاضای  تابع  یک  نظری،  لحاظ  از  هستند.  تخمینی  و    هامتی ضرایب 

(، بعد از  12(. بنابراین تابع تقاضای )2012  درآمدها باید همگن باشد )ماهادانسد و تائور،

 : شودیصورت زیر نوشته مشرایط همگنی از درجه صفر بهاعمال 

ln(𝑄𝑡) = 𝑙0 + 𝜂𝑙𝑛 (
𝑝𝑡

𝑝𝑎𝑡
) + 𝑢𝑡                                                                                                 (13)                                                                              

( )11معادالت  و  هم13(  طور  به  باید  دومرحله(  مربعات  حداقل  از  استفاده  با  ی  ازمان، 

2SLS  درون دلیل  به  شوند،  زده  بودن تخمین  همه    1زا  مقدار،  و  قیمت  متغیرهای 

 .  شوندیاستفاده م (IV) 2عنوان متغیر ابزاری به  pa ،H ،wlt ،rct ،w متغیرهای

این   تلفیقی اطالعات سری زمانی  تحقیق به جهتدر  از روش  اطالعات  و    برآورد مدل، 

استفاده   معادلهگردیدمقطعی  دو  سیستم  در  درونشده  بیان  یا.  بودن  ،    برخیزا 

توضیحی   زننده  3ناسازگاری   باعثمتغیرهای  معمولی   یهاتخمین  مربعات    4حداقل 

 
1 Endogenous 
2 Instrument Variable 
3 Inconsistency 
4 Ordinary Least Square 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ... کشش رویکرد از استفاده  با ایران بانکداری صنعت در انحصاری قدرت بررسی        272 

از روش    ضرورت دارد پارامترهای تخمینی سازگار،    پیدا کردن  برای،  از این رو  .گرددیم

دومرحله مربعات  برد(  2SLS)  1ی احداقل  تخمین  2005،  2)بالتاجی   بهره  از  قبل   .)

، نسبت  ضرورت دارد در صنعت بانکداری ایران    واممعادالت رگرسیونی عرضه و تقاضای  

به روش پانل    برآوردبه     تاثیربا    2SLSو مدل پانل    ( FE)  ثابت  تاثیربا    2SLSمعادالت 

این  شود  یریگمیتصم   (RE)  تصادفی در  استفاده    پژوهش.  ثابت  اثرات    چون  شد.از 

بوده و    (FE)  با اثرات ثابت  2SLSکه مدل، پانل    نشان دهنده آن است  3آزمون هاسمن 

معیار بررسی  با  پانل    (RHO)  همچنین،  این شاخص   2SLSدر مدل  تصادفی،  اثرات    با 

آزمون هاسمن و    هاییافته.  باشدمیصفر  مقدار عددی  در اکثر مقاطع    )آزمون هاسمن(

 . است  گردیده ( ارائه 3در مدل پانل با اثرات تصادفی در جدول ) ( RHO) آماره

 ( RHO) های آزمون هاسمن و معیار(: یافته3جدول )
 در مدل اثرات تصادفی   RHOآماره   آزمون هاسمن  

معادله  )  رفتار قیمت

 تقاضا( 
(000/0=)prob    2=284/501و 278152/0=Rho 

 2 502183/0=Rho=147/88و    prob(=000/0) عرضهمعادله  

 تحقیق های منبع: یافته

این    هایافتهکننده بودن  منظور جلوگیری از تخمین رگرسیون ساختگی به دلیل گمراهبه

و    یهاآزمون  ضروریست ،  هاونیرگرس متغیرها  بین  آزمون  مانایی  انباشتگی  هم  وجود 

  توانیپانل، م   یهابررسی شود. برای بررسی مانایی دادهمتغیرها در معادالت رگرسیونی  

(، دیکی  LLC(، لوین، لین و چو )ADF)  افتهی میریشه واحد دیکی فولر تعم  ی هااز آزمون

(  IPS(، ایم پسران شین ) FPF( و فیلیپس، پرون ـ فیشر )ADFFفیشر )   افتهی میفولر تعم 

استفاده    ... و  هادری  و  بریتانگ  ای  ولی .  نمودو  بعد  تحقیقن  در  بودن  کوتاه  دلیل  به   ،

 بنابراین(. 2005، 4نیست )بالتاجی پانل، نتایج آزمون ریشه واحد معتبر  ی هازمانی داده

 . نیستنیازی به تحلیل آزمون ریشه واحد  

 
1 Two Stage Least Squares 
2 Baltagi 
3 Hausman 
4 Baltagi 
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آماره4بر اساس جدول شماره )  همچنین پدرونی   یها(  انباشتگی    ( 2004)  1آزمون هم 

انباشتگی   را رد    میانفرض عدم هم  بلندمدت هم  نمایدمیمتغیرها  ، یعنی متغیرها در 

این.  باشندمیجمع   بدون هیچرواز  در    توانیم  گونه دغدغه ،  تخمین ضرایب  به  نسبت 

( رابطه  )9معادالت  و  دومرحله  ( 11(  مربعات  حداقل  روش  ثابت  یابه  اثرات    با 

(FE2SLS  )  کردپانل صنعت بانکداری اقدام   یهااز داده بهره جستنبا  . 

 (: آزمون هم انباشتگی متغیرها 4جدول )
 در مدل اثرات تصادفی   RHOآماره   آزمون هاسمن  

Panel-ADF (000/0   )69/16- (000/0  )791/6- 

Group-ADF (000/0  )59/11- (000/0  )756/7- 

 های تحقیق منبع: یافته

از تخمین   بازاری  ،  شاخص لرنر  توانی، م هاضریبدر معادله عرضه پس  و  میزان قدرت 

قدرت بازاری و قیمت ستاده ناشـی  ، و اثرات کارایی هزینه نمود ب ا پارامتر رفتاری را حس

را   ایران  بانکی  صنعت  بخش  در  تمرکز  تغییر  کرداز  تخمین    یافته.  حساب  به  مربوط 

 .است گردیده ارائه  (5در جدول ) آزام  عرضه  ت معادال

 (: نتایج مربوط به تخمین معادالت عرضه آزام در صنعت بانکداری ایران 5جدول )
 1380-1399دوره   پارامتر  متغیر

  ***9769/0-  (1609/0 ) تغییرات حدسی 
 11 1117/0-  (801/2) ضریب نیروی کار

 22 1308/0-  (210/7) ضریب سرمایه

 12 1616/0  -  (145/9) اثر تقاطعی نیروی کار و سرمایه 

 1β 65/2-  (025/0)-e*7 اثر تقاطعی نیروی کار، وام و تمرکز 
 2β 25/7-  (032/0)-e*6 اثر تقاطعی سرمایه، وام و نیروی تمرکز 

 2R 918/0 ضریب تعیین 
 R 912/0-2 ضریب تعیین تعدیل شده

 DW 91/1 دوربین واتسون 
 0 ***859/8  (004/0 ) مبدأ عرض از  

 ղ ***486/0-  (1609/0 ) کشش تقاضای تسهیالت
 2 ***4811/0  (122/0 ) ضریب در آمدی 

 های تحقیق منبع: یافته

 
1 Pedroni 
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پا تقاضا  قیمتی  کشش  کشش  ترنییهرچه  )تقاضا  نیز    رتریناپذباشد  بازار  قدرت  باشد( 

دوره   در  اعطایی  تسهیالت  تقاضای  بود.  خواهد  دوره    -486/0باالتر  طی  یعنی  است. 

با افزایش یک درصد نرخ سود بانکی، با فرض ثبات سایر عوامل، به طور    1399-1380

حدود   در  بانکی  تسهیالت  برای  تقاضا  م   -486/0متوسط  کاهش  از  ابدییدرصد  یکی   .

علل این امر در هنگام تحریم، نبود بازارهای مالی توانمند به سبب باال بودن نااطمینانی  

بنگاه برای  بانکی  تسهیالت  منابع جایگزین  و کاهش  اقتصاد  این  در  است.  تولیدی  های 

م را  بازاری  قدرت  افزایش  قیمتی،  به    تواندیکاهش کشش  ولی  باشد،  داشته  همراه  به 

کاهش بانک   سبب  بین  تبانی  کسررفتار  صورت  در  که  =−  ها 
1+𝜃

𝜂
می   اثر  ظاهر  شود، 

 .نهایی به صورت کاهش قدرت بازاری طی دوره تحریم است

(: نتایج مربوط به سنجش قدرت انحصار بازار و کارایی هزینه صنعت 6جدول )

 بانکداری ایران 
 1380-1399دوره   معیار محاسباتی اثرات 

 انحصار بازاری اثرات قدرت  
−=

1 + 𝜃

𝜂
 0386/0 

 اثرات کارایی هزینه 
2𝑄 ∑ 𝐵𝑖 =

𝑣𝑖

𝑝
 156/0- 

 مجموع اثرات
2𝑄 ∑ 𝐵𝑖 =

𝑣𝑖

𝑝
+

1 + 𝜃

𝜂
 194/0- 

 های تحقیق منبع: یافته

معن  و  مثبت  هرفیندال    یداریرابطه  شاخص  سود    -بین  حاشیه  و  دوره  هریشمن  در 

وجود دارد. وجود رابطه مثبت، گویای وجود قدرت بازاری در دوره است.    1399-1380

بر اساس فرضیه قدرت بازاری در صنعت بانکداری با تمرکز  گفت    توانیم بدین صورت  

و قدرت بازاری در این صنعت    ها افزایش و سودآوریهمکاری و هماهنگی بین بانک   باال

کندافزایش   راستا؛  پیدا  همین  بایدر  معناداررستی  ،  و  مثبت  تغییرات    میان   ی ابطه 

باشد.   داشته  وجود  تمرکز،  شاخص  و  بازار    1380-1399  دوره   در حدسی  قدرت  اثر 

مطابق انتظار بین مقدار حاشیه سود و میزان تمرکز  باشد. به این معنی که  می  0386/0

به دارد.  وجود  مثبت  دورهگریدعبارترابطه  تمرکز طی  وجود  بانکی   زمانی  ،    در صنعت 

م بازار  قدرت  ایجاد  به  منجر  بانک شودیکشور  پس  ارائه  .  به  قادر  اعطایی    تسهیالتها 

 .به متقاضیان هستند باالتر خود در قیمت 
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  افزایش   با   که  است  آن  نشانگر  نیز  هزینه  کارایی  اثرات  منفی   عالمت  وجودهمچنین  

  ها بانک   عبارتی   یافت. به  خواهد  کاهش   هزینه  کارایی   طریق  از  سود   حاشیه   میزان  تمرکز،

  با   که   دهد یم  نشان   هزینه  کارایی   اثر  مقدار .  برندیم   سود  ها هزینه  در  یی جوصرفه  از

  یابد، می  کاهش  درصد  -0/ 156  متوسط  طور  به  سود  حاشیه  تمرکز  در  درصد  یک  افزایش

 برای  الزم   کارایی   تحریم،  اعمال  از  پس  صنعت،  این  در  موجود  یهابنگاه  ،رونیازا  و

  اثرات   مجموع  خصوص  دراند.  دادهازدست  یتا حدود  را  مقیاس  ی هاصرفه  از  یبرداربهره 

  صرفه   از  ناشی  یانهیهز  کارایی   وجود  از  حاصل   منافع   که  کرد   بیان  چنین  توانیم

  موجب   امر  این   و  است  بازار  قدرت   وجود  از   ناشی   یهانهیهز  از  بیشتر   دوره   در   مقیاس 

همچنین  خواهد  اجتماعی  یهانهیهز  کاهش تاش  مطالعه  شد.    همکاران   و  شهیکی 

خصوصی در صنعت مالی    های بانک   با ورود  که  دهدمی  نشان   مشهود  حقایق  و(  1393)

نرخ  تسهیالت   ،هاسپرده  سود  نرخ  بین  فاصله  کشور و  حدودی ها  وام  بهره  اعطایی    تا 

 است. پیدا کرده   کاهش
در    1380-1399نهایی معادله آزام طی دوره  (: نتایج مربوط به تخمین  7جدول )

 صنعت بانکداری ایران
 Prob انحراف معیار  مقادیر  ضرایب  متغیر

  985/0- 101/0 000/0 تغییرات حدسی 

 11 035/0- 254/0 000/0 ضریب نیروی کار

 22 021/0- 985/4 696/0 ضریب سرمایه

 12 042/0- 728/6 695/0 اثر تقاطعی نیروی کار و سرمایه 

 1β 94/1--e*7 37/1--e*5 000/0 اثر تقاطعی نیروی کار، وام و تمرکز 

 2β 91/8--e*7 08/3-e*5 017/0 اثر تقاطعی سرمایه، وام و نیروی تمرکز 

 2R 65/0 ضریب تعیین 

 R 64/0-2 ضریب تعیین تعدیل شده

 DW 1/2 دوربین واتسون 
 های تحقیق منبع: یافته

  برای   اعطایی   تسهیالت   تقاضای  و   عرضه  معادله  برآورد  ترتیب  به(  8)  و (  7)  جداول  در

  حدسی   تغییرات(  7)  جدول. بر اساس  است  شده  ارائه  ش1399  تا  1380  یعنی   دوره  کل

صورت    یعنی .  باشدیم   -985/0  برابر  بانکداری   صنعت  اعطایی   تسهیالت  به  مربوط در 
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  آن   از  درصد   985/0میزان    صنعت  در   موجود  ی هابانک   بقیه،  بانک   یک   وام   عرضه  کاهش

 . کنندیم  جبران خود وام  عرضه افزایش با را  کاهش

در    1380-1399(: نتایج مربوط به تخمین معادله تقاضای آزام طی دوره  8جدول )

 صنعت بانکداری ایران
 Prob انحراف معیار  مقادیر  ضرایب  متغیر

 0 407/0- 361/1 769/0 مبدأ عرض از  

 ղ 411/0- 037/0 000/0 تسهیالتکشش تقاضای  

 2 159/0 085/0 063/0 ضریب در آمدی 

 2R 945/0 ضریب تعیین 

 R 940/0-2 ضریب تعیین تعدیل شده

 DW 82/1 دوربین واتسون 
 های تحقیق منبع: یافته

است. یعنی    -4/0( کشش تقاضای تسهیالت اعطایی برابر با  8بر اساس جدول شماره )

م طور  به  یابد،  افزایش  درصد  یک  بانکی  تسهیالت  سود  نرخ  برای    یانگین اگر  تقاضا 

درصد کاهش خواهد یافت. این در حالی است که سایر    -4/0  تسهیالت بانکی در حدود

ثابت   دوره    محسوبعوامل  درکل  وام  تقاضای  بنابراین،  مورد  زمان شوند.  مطالعه  ی 

بانکداری را   ایع قدرت بازاری در صن  ایجاد تقاضا، مقدمات ی  کشش یکشش بوده و این بیب

با تقاضای کششکنمی  محیا بازاری در    ریناپذد، زیرا صنایعی که  قدرت  مواجه هستند، 

   .تر استآنها محتمل
 های سیاستی ی و توصیه ریگجه ینت-5

ارزیابی   تحقیق حاضر  از  بازار  هدف  انحصار  الی    1380ی  هادر طی سال  هابانک قدرت 

با استفاده از    پژوهشبه این منظور، این  است.    بر اساس رویکرد تغییرات حدسی  1399

ارزیابی    ()بازار   انحصاری  آزام کشش تغییرات حدسی و قدرت  افته یمی رویکرد تعم مورد 

یافته گرفت.  مقرار  نشان  تحقیق  دوره  دهدیهای  در  حدسی  تغییرات  کشش    مذکور  ، 

به    -9769/0 مذکور  عدد  نزدیک شدن  است.  رقابتی شدن صنعت    -1رسیده  از  نشان 

ده و پس بو  -486/0بانکی دارد. از طرفی کشش قیمتی تقاضای تسهیالت در دوره برابر  

رسیده است که    -016/0رآمدی بازارهای مالی جایگزین به  از اعمال تحریم با کاهش کا

 . تر شدن تقاضای وام بانکی استکششینشانگر ب
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تحریم دلیل  به  تقاضا  قیمتی  کشش  کاهش  بازاری  با  قدرت  باید  اصوالً  اقتصادی  های 

  ی گریدلیل کاهش رفتار تبانیافت، ولی بهدرطول دوره تحریم افزایش می  سیستم بانکی 

  صنعت بانکداری کاهش   بازارانحصاری  بانک جدید، قدرت    10در اثر ورود  ،  دراین صنعت

 است. افته ی
کارا و  بازاری  قدرت  اثرات  تفکیک  از  حاصل  در    یینتایج  تمرکز  تغییر  از  ناشی  هزینه 

نشان م دوره  بانکداری طی هر دو  قدرت    دهدیصنعت  کانال  از  تغییر تمرکز  اثرات  که 

است.   انتظار  مطابق  و  مثبت  کهبازاری  بازاری    چرا  قدرت  دهندهمجرای  این    نشان 

ها  بنگاه  میان شدن وضعیت برای همکاری و ائتالف    که با افزایش تمرکز و آماده  باشد می

افزایش   بازاری  قیمت    کندپیدا میقدرت  از جنبهبهنیز  و  بازار    ی هاعنوان یکی  عملکرد 

، انتظار بر این است که اثر قدرت بازاری بر قیمت مثبت  رو نی. ازاردیگیقرار م  ریتأثتحت

معنی بوده  و  ناچیز  دوره  در  بازاری  قدرت  کانال  از  تمرکز  تغییر  اثرات  البته  باشد.  دار 

ها یا دارای مدیریت دولتی  است. دلیل آن این است که در صنعت بانکداری ایران، بانک 

  در اصلخصوصی در حال حاضر    ی هاتکالیف دولتی هستند و بانک   ریتأثبوده و یا تحت

نرخ سود    زمینه دولت در    اتم یتصمقوانین و  ، چرا که موظف به رعایت  نیستندخصوصی  

 است   0386/0بازار در طول دوره انحصاری . میزان اثرات قدرت باشندمیبانکی 

سیستم بانکی کشور بر اثر    انحصاری بازار درت  بنابراین، فرضیه اصلی این تحقیق که ق  

. علت کاهش قدرت بازاری  ردیگیاست، مورد تأیید قرار نم   افتهیشیافزا  های مالیبحران

هم که  است  این  دوره  در  بانکداری  با  صنعت  مالی بحرانزمان  جدید    ی هابانک   های 

را کاهش داده است. همچنین    ی گریزیادی وارد سیستم بانکی کشور شده و رفتار تبان 

م   یها افتهی نشان  معن  دهدیتحقیق  و  منفی  اثرات  هزینه  کاراییِ  یعنی دارد  داریکه   .  

برخوردار    هانهیفعال در صنعت از کارایی الزم برای کاهش هز  یهاتا حدودی بانک   اینکه

که  حاضر  نتیجه   . هستند دارد، چرا  مطابقت  تئوریک  انتظارات  هزینه    با  کارایی  مجرای 

که قادر به کاهش هزینه    ییهاکه اگر در یک بازار تمرکز باال باشد، بنگاه  دهدنشان می

برخوردار    باشندمی باالتری  کارایی  م   هستنداز  قرار  انحصاری  موقعیت  در  .  رندیگیو 

هزرونیازا اثرات  که  است  این  بر  انتظار  معن،  و  منفی  قیمت  بر  با    داریینه  البته  باشد. 

تنزیل    یهابحرانشروع   نرخ  افزایش  تسهیالت،  بیمه  حق  نرخ  افزایش  دلیل  به  بانکی 

  با   مراودات   در   پرداختی   بانکی  کارمزدهای   افزایش   خارجی،  ی هابانک   در   ایران اسناد  
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  کارایی   منفی اثرات از  اسنادی اعتبارات  گشایش  کارمزد هزینه افزایش  خارجی،  یهابانک 

  جهت   الزم   کارآمدی   صنعت  در   موجود  ی هابانک   یعنی؛  است  شده   کاسته   هزینه

  طی   هزینه   کارایی  اثراند.  داده  دست   از   حدودی  تا   را  مقیاس  یها صرفه  از   یبرداربهره 

  ارائه  زیر  پیشنهادهای   تحقیق  ی هاافتهی به    توجه  با   ،رونی . ازااست  رسیده   -156/0  دوره

 :شوندیم
  برای   بانکی  تسهیالت  تقاضای   قیمتی   کشش  ،دهدیم  نشان  تحقیق  یها افتهی •

  طریق   از  نیز  بانکی  یها میتحر  اعمال  و  بوده  -4/0مطالعه    مورد  دوره   کل

.  است  شده   آن   شدن   تر کششبی   موجب  جایگزین،  بازارهای   نمودن   ناکارآمد 

  صنعت   بازاری  قدرت  افزایش  به  منجر  تسهیالت  تقاضای  شدن  ترکششیب

  افزایش   به  جایگزین  مالی   بازارهای   تقویت   با   باید  بنابراین.  شد  خواهد   بانکداری

  ورود   موانع  رفع   با   دیگر،   سوی   از و    نمود   کمک  تسهیالت   قیمتی   کشش 

  از   و   نموده   حاکم   کشور   بانکداری   صنعت  در   رقابتی  فضای   خارجی،  ی هابانک 

 .  بکاهیم  صنعت در موجود بازاری قدرت
اساس   •   هانهیهز  افزایش  دلیل  به  هزینه  کارایی  قدرمطلق  تحقیق،  ی هاافتهیبر 

زمانی( ) دوره    چنین   در  پس.  است  بودهرو  روبه  درصدی  50  کاهش  با  در 

  کار،   نیروی)  منابع  تخصیص  در  بهبود  با  که  است  فرض  بانکی  نظام  بر  وضعیتی

   .آورد فراهم  را بانکی  نظام  کارآمدی  و  توانایی  افزایش  امکان ( سپرده و سرمایه
اساس   • خالص    تحقیق،   هاییافتهبر    رفاه  یعنی  است.  رسیده   -194/0اثر 

  تحریم،   اثر  بر  هزینه  کارایی   وجود   از  حاصل   منافع  کاهش  دلیل   به  اجتماعی

  نهادهای،  گیرندگان  وام  رفاه  سطح   افزایشمنظور  به  پس .  است  شده  کمتر

  هدف   و  بانکی   بازار  آزادسازی   با   رقابت  شورای  و   مرکزی  بانک  چون  نظارتی 

  بستر   سیاستگذاری،در حوزه    مطلوب  هدف  یک عنوان  به    یاذره  رفتار  قراردادن

  مسائل  آن تبع  به  تا   آورند،   فراهم  را   عرصه   این   در  رقابت  و   هزینه   کارایی  ی ارتقا

  واحدهای   فعالیت   نشانگر  یاذره  رفتار  .گردد  مرتفع  اشتغال  و   تولید  به  مربوط

  صنعت   فعال  یهابنگاه  اندازه  کهطوری.  است  صنعت   یک   در  متعدد  تولیدی

  نداشته   را  قیمت   در  اثر  اعمال   توانایی   آنها  از   یک   هیچ   که   باشد   کوچک  یقدربه

مطرحباشند  قیمت   گیرندهها  بنگاه  همه  و   ادبیات   در  کامل  رقابتشدن    . 
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  رقابت   نئوکالسیک  نظریه.  است  فکری نئوکالسیک  نحله  موفقیت  اوج،  اقتصادی 

  را   خروج  و  ورود  آزادی  و  یاذره  رفتارهای،  کامل  بازار  مستقل  مفهوم   سه   کامل

بهمکتب   این   درقرارداد.    هم  کنار    و   فرد ،  کل  سطح   در   اقتصاد   به   توجه  ی جا، 

 (.  1388 ی،)خداداد کاش   است ان یگرا یی نها توجه کانون تولیدی واحدهای
  صنعت  انحصاری  قدرت   تأثیر  آتی   تحقیقات   در   تا  گردد یم  پیشنهاد   محققان   به  •

  اثربخشی   و  اقتصادی  رشد  چون  اقتصادی  کالن  متغیرهای   بر  را   بانکداری

  انحصاری   قدرت  اثر   که  است  ذکر  انی. شادهند  قرار   بررسی  مورد   پولی  سیاست

  ی ها کانال  طریق  از  توان یم  را   پولی  یهااستیس   اثربخشی  بر  بانکی   صنعت

 قرارداد.    بررسی مورد دهیوام کانال ژهیوبه مختلف،

 تضاد منافع 

 .دارندمی اعالمتضاد منافع را  نبود نویسندگان  
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