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 چکيده

هاي  خشب ترین از اساسی گمان یکی بانکداري، بی صنعت طور کلی ها و به بانک فعالیت

 یبانکداري بر ثبات مال شود. تأثیرگذاري تمرکز سیستم یاقتصاد در هر کشور محسوب م

 زهرچقدر تمرک یعنی.داري استبانک نعتوعات صموضود در هاي موج کانال تریناز مهم یکی

 تحقیق بازار بانکداري باالتر باشد ثبات نظام بانکداري رشد فزاینده اي دارد. از دیگر نتایج

خ رشد ها، نر ، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده داراییسرمایه نسبت تاثیر مثبت هوان بت یم

 هزینه نسبت سپرده و وام ها، نسبت نرخ تورم و نسبت و تاثیر منفی داخلی تولید ناخالص

 نظام بانکداري اشاره نمود. بر ثبات مالی بانک

هاي پویا، گشتاور ، داده هاي تابلوییبانکداري، تمرکز، ثبات مالی :يديکل واژگان

 یافته تعمیم
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 . دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادي، فارغ
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 راندر نظام بانکداري ای تمرکز و ثبات مالی ارتباط بين رسیبر
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 مقدمه
وه وج ها را بآنه و تبدیل ابعذب منج شنق هک تنددر نظام اقتصادي هس هاي مالی نهادها و واسطه از مهمترین یکی بانکها

 شیدر کشور ایران نق بانکی اقتصادي برعهده دارند. شبکه فهاي مختلذاري در بخشگ رمایهاي سراي فعالیتهذاري را بگ رمایهس

 شز نقنی در بازار سرمایه ناکافی عدم توسعه دلیل پول بهبودن در بازار  عالوه بر واسطه هرا کد زیکن تر را ایفا می بسیار بااهمیت

سات و موس اي خصوصیه و ورود بانک ابتیرق رایطش زایشا افده دارد. بر عهور را بهاي بلندمدت اقتصادي کش برنامه الیم امینت

رو  . از اینتر نموده است را رقابتی صنعت و این یافته زایشاف بانکداري آنان در صنعت کشور سهم بانکی و اعتباري در شبکه مالی

 بازار نیز کمک در این گیري رقابت شکل تواند به نظر رسیده و می کشورالزم به انکیب تمدر سیس یتغییرات یناثیر چنت بررسی

 مطالعه . اینتازار استر در بو بهره وري بیش ان دهنده وجود کاراییبیشتر باشد نش بانکی پذیري سیستم رقابت درجه نماید. هرچه

 هپرداخت نظري مبانی به اول مقاله ردازد. در بخشپیران مداري ایدر نظام بانک تمرکز و ثبات مالی بین رابطه و بررسی تحلیل به

 لشده برآورد و تحلی مدل معرفی شود. در نهایتمی ارائه و روش تحقیق قیتحق ینهپیش بوم بترتیدوم وس شد. در بخد شخواه

 شود.می

 

 نظام بانکداري نظري تمرکز و ثبات مالی مبانی

وده دباید ابتدا مح ازار بانکز بتمرک هب رداختنراي پد. بباش ها تمرکز می ساختار بانک متغیرها در بحث ترین از مهم یکی

کرد. براي برآورد و اندازه گیري تمرکز در بازار  را مشخص یزوده و دارایروش، ارزش افمانند ف متغیرهاي مورد توجه بازار و سپس

 و هانا و کاي استفاده ، هال تایدمنهیرشمن -مانند هرفیندال  هاي مختلفی توان از شاخص یازار ماز ب فاي مختلاه هبنگ همو س

 نمود.

با  صورت که این دارد به تگیبس سهام در بازار بانک توزیع و همچنین تعداد بنگاه ها در صنعت دو عامل اندازه تمرکز به

بازار،  همنابرابري درس و با افزایش یافته کاهش تمرکز ،لر عوامودن دیگب ترض ثاببانکداري با ف تعداد بنگاه ها در صنعت افزایش

 (.٥٨٣١ات اقتصادي،ر مطالعد )دفتیاب یم زایشز افتمرکز نی

 نها بهت تمرکز نه . نسبتگردد محسوب می و اقتصاد صنعتی سازمان صنعتی در زمینه از موضوعات پراهمیت یکی تمرکز

 یاستنمودن س رفتار انحصاري و فرموله کننده اي در تحلیل تعیین نقش باشد بلکه ازار میساختار ب شاخص عنوان معروفترین

 دارد. رقابتی

 شود: شرط زیر حاصل سه افتد که اتفاق می زمانی نظام مالی در یک ت مالیثبا

، رفاه ادي دیگر )رشد اقتصاديدهاي اقتصنفرآی اختنکارا و نیز قدرت کاري س شکل اقتصادي به منابع تخصیص توانایی .٥

 باشد. ( وجود داشتهدارایی ، و تراکمعمومی

 ورت گیرد.ص الیاطرات ممخ دیریتو م گذاري، تخصیص قیمت تخمین در زمینه مناسبی مدیریت .2

 باشد. وجود داشته بروز بحرانهاي خارجی در شرایط اجراي موارد فوق حتی توانایی .٨

 که تاس ،انسانی ان سالمود انسش می گفته که گونه شود .همان می ،معموالً با ضد آن تعریفنیز مانند سالمت ت مالیثبا

بیماري جدي قرار ندارد؛ ثبات  یک ز در معرض ابتالي بهالقوه نیور بط وي را تهدید نکرده وبه بیماري در حال حاضر سالمت هیچ

ر تغیی کی هب الیران مد. بحد ننمایالن را تهدی، ثبات اقتصاد کسیستماتیک بحران هاي مالی هود کش یم هگفت عیوض هبنیز  مالی

ها )اوراق بهادار، سهام،  دارایی تدت و قیماه مره کوت اي بهرخ هن شامل -هاي مالی یا اکثر شاخص درهمه و سریع ناگهانی

وي س هول بوم پهج یا حباب بر حسب رونق که شود .در حالی اطالق می موسسات مالی و سقوط (و ورشکستگیتغالت، زمینسم

 ر حسبب الیران م، بحتاس ها مبتنی دارایی قیمت بر انتظار استمرار در افزایش شود، که می شناسایی الیا می یاي حقیقه یدارای

 که تباور اس بر این اول،مبتنی حالت رفتار بر عکس شود .این می سوي پول شناسایی به مالی ها از بخش دارایی روج ناگهانیخ

 و فشار مشاهده گردد. ادواري از ناآرامی است ، ممکنو بحران مالی دوران رونق . بینزوال است ها رو به دارایی قیمت
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ر بازار معموالً از مفهوم تمرکز ار در هو انحص ترقاب هدرج هب عپیرامون ساختار بازار براي قضاوت راج جربیدر مطالعات ت

ارتباط  تحلیل.متغیر ساختاري است اید مهمترینباشد و ش ازار میاختار بس ماد مهها و ابع از جنبه شود. تمرکز یکی استفاده می

ئوري هاي باشد. ت وابسته اقتصادي خاصی رایطش هب است شود و ممکن می ارتباط ساده را شامل بیشتر از یک تمرکز و ثبات بین

 ثبات و تمرکز دارند. ا ارتباط بینب هادي را در رابطاً متضاي گاهه یبین یشادي پاقتص

ر هستند. دیگ الیبا تمرکز کمتر بیشتر مستعد بحران مهاي بانکداري  بخش دهند که نظري نشان می از مباحث برخی

 برد. بانکداري را باال می شبخ کنندگیر شز تداري متمرکاختار بانکس هد ککنن یتدالل ممندان اسدانش

 اقضمتن یه( ، دو فرض2٠٠٢) و دیگران انگ( و ش2٠٠٨ران)و دیگ ک(، ب٥٢٢١) وینوك و ل(، دمیرگ2٠٠٢) افد و هیمشاوه

 .شکنندگی -تمرکز  ثبات و فرضیه -تمرکز  رح کردند. فرضیهداري را مطز در بانکتمرک -ات ثب ها رابطب هدر رابط

متمرکز  یهاي بانک تر از سیستمبیش ایینز پتمرک طحو س کاي کوچه کنظام بانکداري با بان دهد که اول نشان می فرضیه

 دارد. بحران هاي مالی به هاي بزرگ معدود تمایل با تعداد بانک

 متمرکز تر شکننده تر هستند. هاي بانکی سیستم کند که دوم استدالل می فرضیه

نالیز آ دهد که وم نشان میس یهد. فرضرده انرح کز را مطتمرک -نام عدم ارتباط ثبات  به سومی از تحقیقات فرضیه برخی

خاص  شرایط به است رات تمرکز برثبات نظام بانکداري ممکنود و اثش یم املاده را شس مبادله تمرکز بیشتر از یک -ارتباط ثبات 

 رضیات بهف باشد. تمام این داشته اع و اطالعات استفاده شده براي آنالیز تمرکز و ثبات بستگیات، اوضیات تحقیقاقتصادي، فرض

 حقیقات در همت نای ایجد. نترده انتحقیقات بر ایاالت متحده و بریتانیا تمرکز ک اند، بیشترین قرار گرفته مورد تست یعور وسط

 ملیع. بیشتر دانشمندان گواه نیست در دست اه یهر فرضبر دیگ فرضیه نشان دادن برتري یک جهت و گواه قاطعی است آمیخته

 کز ارائهتمر -و عدم ارتباط ثبات  شکنندگی -هاي تمرکز  بر فرضیه واه عملیگ یا برخد امداده ان تمرکز ارائه -ثبات  بر فرضیه

 داده اند.

تمرکز  بین هرابط اصلی د. کشفبرن یاال مرا ب الیات مثب طحر سداري متمرکزتهاي بانک سیستم دهد که نشان می عملی نتایج

 متنوع نمودن وام هایشان را دارند، رابطه ها توانایی بانک هر کداري متمرکزتدر نظام بانک که است و ثبات نظام بانکداري این

 (.2٠٠٢و دیگران،  کند )شانگ ود پیدا میبهب رمایهس تبازگش - ریسک جایگزینی

( 2٠٠١) . بوید و دي نیکلوساختار نظام بانکداري متمرکزتر شکننده تر است دهد که ، نشان میشکنندگی-دیدگاه تمرکز

تر سودهاي باالتر و نتیجتاً ثبات بیش د قدرت بازار موجبگوی یم هات کثب-زدگاه تمرکتاندارد دیتدالل اساس هکنند ک اثبات می

ارد و ذگ یاثیر نمهاي استقراض بر روي رفتار سازمان ت قدرت بازار و هزینه د بطوري کهادق نباشص ههمیش تاس نود ممکش می

 می وام گرفتن تسازمانها جه هاي باالتر به ریسک تحمیل موجب شوند فقط می ها وضع بانک وسیله به اي بهره باال کهرخ هن

 برد.  را باال می مالی سیستم امر ریسک شود و این

 

 تحقيق پيشينه

 صنموده اند. شاخ آنها بررسی بین بانکداري و رابطه و ساختار بازار در صنعت رقابت خود شرایط ( در مقاله2٠٠2) و هاف بیکر

 المللی نو بی ، ملیمتمایز در بازارهاي محلی رفتارهاي رقابتی دلیل . بهروس اندازه گیري شده است-با استفاده از مدل پانزار رقابت

گ یا هاي بزر و بانک هاي با اندازه متوسط ، بانکیا کوچک )بانکهاي محلی شده است گرفته نمونه سه مطالعه در هر کشور تحت

 دهد و رقابت انحصاري در بازار بانکداري را نشان می ، ساختار رقابتبررسی کشور تحت 2٨براي  تحقیق این (. نتیجهالمللی بین

 شود)رقابت دیده می کامل رقابت موارد هم باشد اما در برخی قوي تر می المللی و در بازارهاي بین ضعیف در بازارهاي محلی

 kهاي  شاخص توسط تمرکز را بر روي رقابت اثر شاخص مطالعه شود(. این کشورها مشاهده می هاي بزرگ برخی در بانک کامل

 .بازار معنادار بوده است هاي بر روي رقابت شاخص . و تاثیر اینکرده است همحاسب هیرشمن -رهبر و هرفیندال  بانک

ارتباط  بررسی را جهت”داري برزیلام بانکز در نظات و تمرکثب یناط بارتب”وانعن تاي تح ه( مطالع2٠٠٢و دیگران ) شانگ

داري مرکز بانکو ت سیستمی داري( و فاکتورهاي اقتصاد کالن، ریسکنظام بانک )شکنندگی مطالبات معوق و غیرگردشی شاخص بین
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 یتفاده ماس ابلوییاي ترد داده هو از رویک ترات ثابا اثا باي پویه از معیارها و شاخص رابطه نای بهراي محاسد. بام داده انانج

 وجود دارد. الیم کنندگیداري و شام بانکتمرکز نظ بین یارتباط منف که است از این حاکی تحقیق شود.نتایج

 وسیله به )که ، تاثیر تمرکز بانکو بحران مالی بر آشفتگی خود تاثیر تمرکز بانکی ( در مقاله2٠٠٣و فیوردلیسی ) سیپولینی

 بانک ٥٣٥١٢از داده هاي  دهند که مورد آزمون قرار می مالی شود( را بر آشفتگی اندازه گیري می هرفیندال هیرشمن شاخص

اقتصادي  صورت تغییر ارزش افزوده به مالی کند. آشفتگی ، آلمان، ایتالیا و اسپانیا استفاده می، فرانسه، بلژیککشور اتریش ١در 

 ر آشفتگیب تمرکز بانک تاثیر طور متوسط به دهد که نشان می شود. نتایج می تعریف صدك پایینی ١ به -t)٥(t, از دو دوره متوالی

 را افزایش مالی احتمال دارد آشفتگی تمرکز صنعت افزایش کند یعنی ثبات را تایید می - دیدگاه رقابت بنابراین است منفی مالی

 دهد.

تمرکز نظام  وجود ارتباط بین تدف تسا هب ”داريام بانکثبات در نظ -تمرکز  رابطه”اي را با عنوان  ( مطالعه2٠٥٠) دلتوویت

 با نتایج انجام داده اند. مطابق بحران بانکی ام بانکداري و هزینهز نظتمرک بحرانهاي بانکداري و آنالیز ارتباط بین بانکداري و هزینه

تورم و ثبات نظام بانکداري وجود دارد و تاثیر  بین بر ثبات بانکداري دارد.ارتباط منفی اثیر مثبتت GDP ید واقعرشرخ ن قتحقی

 .است اي بر ثبات نظام بانکداري مثبت بانکداري و متغیرهاي توسعه اختار بخشس

 ریزي و امور اقتصادي وزارت برنامه دفتر مطالعات اقتصادي معاونت اعتباري توسط تمرکز بازار بانکداري بر ریسک تاثیر

 کهآن ضمن کشور اندازه گیري شده است تمرکز نظام بانکی وضعیت مطالعه . در ایناست صورت گرفته ٥٨٣١در سال  بازرگانی

 ریسک تمرکز و درجه بین همبستگی ضریب محاسبه به گیرد. سپس قرار می و تحلیل د بررسیو تمرکز بازار مور ریسک رابطه

عتبارات، دیگر بانکها از بازار ا سهم و افزایش ورود بانکهاي خصوصی علیرغم که بیانگر آنست هاي تحقیق پردازد. یافته اعتباري می

 هاي بزرگ تداوم دارد. بانک نفع ههمچنان ب تسهیالت بانکی تمرکز در بخش

دفتر مطالعات  ار آن، توسطانحص اعیاي اجتمه بانکداري ایران و هزینه ساختار )اندازه گیري تمرکز( در صنعت رسیبر

 هاي اجتماعی نهساختار بازار و هزی با هدف ارزیابی ٥٨٣٢ال در س انیریزي و امور اقتصادي وزارت بازرگ برنامه اقتصادي معاونت

از روش  زري تمرک. براي اندازه گیاست صورت گرفته راهکارها و اصالح آن در بازار بانکی هار و ارائري انحصگی کلش لار و دالیانحص

هاي  هزینه اسبهمح جهت و ترده استفاده کاس منهیرش-هرفیندال لورنز، شاخص منحنی تمرکز، رسم تمرکز، نسبت اي منحنیه

 یصوصهاي خ ورود بانک علیرغم که بیانگر آن است پژوهش ناي ایه ه. یافتتاس تهو مولر بهره جس انحصار از روش کالین اجتماعی

 بزرگ تداوم دارد.هاي  بانک نفع همچنان به تسهیالت بانکی ا از بازار اعتبارات تمرکز در بخشه کر باندیگ همس زایشو اف

داري در ایران را از روش معادالت بانک نعترد صاختار و عملکبر س هاي خصوصی ( تاثیر ورود بانک٥٨٢٠) ي تفرشیطاهر

ا از ه عملکرد بانک منظور سنجش پانزار و به-ساختار بانکداري از آماره راس منظور سنجش و به داده هاي تلفیقی رگرسیونی

 هران بای داريبانک نعتاختار صس هک تانگر آن اسبی قتحقی آمده از این بدست . نتایجترده استفاده کا اسه یازده دارایب شاخص

رد بهبود عملک وجود فرضیه نا ایو ب تده اسنش تهار کاسانحص از میزان درجه هاي خصوصی ورت انحصاري بوده و با ورود بانکص

 اي موجود تایید نشد.اس داده هبر اس هاي خصوصی از ورود بانک پس هاي دولتی بانک

 

 مدل و ارائه روش تحقيق

ري در نظام بانکدا ات مالیز و ثبتمرک هرابط ینظري بررس مبانی محتوا به روش اسنادي و تحلیل ، ابتدا بامطالعه در این

بر اساس  تحقیق شود. اینمی شده تصریح اي تدوینآوري شده الگوهبا استفاده از اطالعات و آمار جمع شد. در ادامه پرداخته

 ققیهاي تحاهداف و فرضیه بررسی به ز بازار و با استفاده از روشهاي اقتصادسنجیر تمرکد الیات مي ثبالگوهاي موجود در زمینه

 و خصوصی دولتی بانک ٥٢براي  ٥٨٣٠-٥٨٣٣ بر سري زمانی مبتنی دادههاي تابلویی هاي مورد استفاده در قالب-ردازد. دادهپیم

در نظام بانکداري ایران از روش  ز و ثبات مالیتمرک یناط بارتب یراي بررسب همطالع در این در کشور ایران خواهد بود. همچنین

 .شودشده، استفاده می الگوي نظري طراحی به با توجه نتایج راي ارزیابیاوت الزم باي متفه ونپویا و آزم دادههاي تابلویی
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 مدل و نتایج تخمين
واحد( را براي هر  )وجود ریشه اییمان لوان تحلیتید، ماد باشزی در هر کدام از مقاطع زمانی تعداد مشاهدات سري که وقتی

باشد. می یینبسیار پا است طول دوره دادهها کم که واحد هنگامی هون ریشدرت آزما قرار داد. امق یمورد بررس کدام از آن مقاطع

 اآزمونه ن. ایتروري اسا ضونهدرت آزمق زایشبراي اف هاي تابلویی بر داده واحد مبتنی ون ریشهآزم تفاده ازاس رایطش در این

 العات پنلبراي ساختارهاي اط هستند که نهي هاي چندگاسر شوند، از لحاظ نامیده می پانل واحد اصطالحاً آزمون هاي ریشه

 اند. بکار رفته

. ون فیشر استفاده شده است، آزمیم، پسران و شچو، آزمون ایم لین متغی رها از آزمون لوینجمعی اناییم منظور بررسی به

 متغیرها به براي کلیه اهمیت %١ آنها در سطح تاییا ناایسا ید متغیرهواح بر ریشه ي صفر مبتنی، فرضیهنتایج بر اساس این

 شود.، رد میاستثناي

صورت  ، مدل مذکور را بهمتفاوت تمرکزاستفاده شده است شاخص ٤اندازه گیري تمرکز نظام بانکداري از  جهت که از آنجا

 .شده است را با یکدیگر مقایسه حاصله نتایج و سپس هاي تمرکز مورد برآورد قرار گرفته از شاخص براي هر یک جداگانه

 توان این امر را می این باشد دلیل می و ثبات مالی نقدینگی نسبت بین و ارتباط مثبتالگ برآورد این از نکات حائز اهمیت

و  تکند کمتر اسرا تهدید می بانک اعتباري که صورت نقد باشد میزان ریسک به هاي بانک هر چقدر دارایی نمود که طور توجیه

از  نشان دهد و از بروز بحران جلوگیري کند. همچنین مناسب العمل عکس یهاي سیستمتهدید ریسک تواند در مواقعمی بانک

بر  واملع این نشان دهنده اثر منفی وامها اشاره نمود که سپرده و نسبت نسبت منفی عالمت توان به برآورد می این دیگر نتایج

ود و ثبات ر بانکها باالتر می اعتباري و نقدینگی ها باال باشد ریسکنسبت اندازه این زیرا هر چه نظام بانکداري است ثبات مالی

  یابد.می نظام بانکداري کاهش مالی

 

 گيري نتيجه

ثبات و  . موضوعاست ران پرداختهور ایداري در کشام بانکنظ الیات مر ثبارتباط و تاثیر تمرکز بازار ب بررسی به مطالعه این

 رود و عامل شمار می کشورها به و بانکی نظام هاي مالی مباحث رینر از مهمتالهاي اخیوص در سخص هداري بام بانکنظ المتس

ا رآورد الگوهز با لحاص .نتایجتاس تتاثیر را بر ثبات نظام بانکداري دارد حائز اهمی بیشترین که تجه این تمرکز بازار بانکداري به

و دیگران  شده از سوي بک ثبات ارائه -تمرکز  با فرضیه نتیجه نظام بانکداري دارد. این تمرکز بر ثبات مالی از تاثیر مثبت حاکی

در نظام  که است تمرکز و ثبات نظام بانکداري این بین هرابط لیاص فدارد. کش ( مطابقت2٠٠٣و دیگران ) ( و شانگ2٠٠٨)

 هبود پیدا میب سرمایه بازگشت - ریسک جایگزینی وع نمودن وام هایشان را دارند، رابطهمتن اییبانکها توان ي متمرکزتر کهبانکدار

در نظام  نظام بانکداري متمرکزتر آسانتر از نظارت بر تعداد زیاد بانک در یک هاي کم اساساً نظارت بر تعداد بانک ینکند. همچن

در بازار  بحران سیستمی و همچنین سرایت ود، و ریسکشیوثرتر مداري مارت بانکر نظمنظ ن. از ایتر اسا تمرکز کمتبانکداري ب

نظام  بر روي ثبات مالی تاثیر مثبت GDPنرخ رشد  از برآورد الگوها اثبات نمودند که لحاص ایجمتمرکز کمتر احتمال وقوع دارد.نت

و در  است ز بیشترداز نیان سذاري و پگ رمایهآن س عتب بیشتر باشد به داخلی میزان نرخ تولید ناخالص رد. زیرا هر چهداري دابانک

 رود. نظام بانکداري باالتر می ثبات مالی نتیجه

 کاهش اعثتورم ب که است ارتباط این این دارند. دلیل عکس نظام بانکداري با یکدیگر رابطه با نرخ تورم و ثبات مالی مطابق

بازده حقوق  مطالعه در این که هاي سودآوري بانکگردد. شاخصمی هاي بانک ارزش دارایی کاهش سپرده گذاري و همچنین

هاي دارایی شده از طریق همان سود کسب ها که و بازده دارایی از سپرده سهامداران است همان سود حاصل صاحبان سهام که

اشاره نمود  مالی با ثبات بانک سرمایه نسبت بین مثبت رابطه توان به می دارد. از دیگر نتایج با ثبات مالی مثبت ، رابطه است بانک

اندهنده تاثیر گوها نشبرآورد ال نتایج . همچنیننظام بانکداري بیشتر است باالتر باشد ثبات مالی سرمایه کفایت نسبت زیرا هر چه

نظام بانکداري  ها با ثبات مالیهزینه نسبت دهند کهنشان می باشد. نتایج می نظام بانکی ها بر روي ثبات مالی هزینه نسبت منفی

 می بات سیستمدرآمد باالتر نشاندهنده سودآوري کمتر و روند نکول و عدم ث به هزینه و معناداري دارد زیرا نسبت منفی رابطه

 باشد.
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