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نام نویسنده مسئول:
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چکيده
فعالیت بانک ها و به طور کلی صنعت بانکداري ،بی گمان یکی از اساسی ترین بخش هاي
اقتصاد در هر کشور محسوب می شود .تأثیرگذاري تمرکز سیستم بانکداري بر ثبات مالی
یکی از مهمترین کانال هاي موجود در موضوعات صنعت بانکداري است.یعنی هرچقدر تمرکز
بازار بانکداري باالتر باشد ثبات نظام بانکداري رشد فزاینده اي دارد .از دیگر نتایج تحقیق
می توان به تاثیر مثبت نسبت سرمایه ،بازده حقوق صاحبان سهام ،بازده دارایی ها ،نرخ رشد
تولید ناخالص داخلی و تاثیر منفی نرخ تورم و نسبت وام ها ،نسبت سپرده و نسبت هزینه
بانک بر ثبات مالی نظام بانکداري اشاره نمود.

واژگان کليدي :بانکداري ،تمرکز ،ثبات مالی ،داده هاي تابلویی پویا ،گشتاورهاي
تعمیم یافته
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پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری (سال پنجم)

بررسی ارتباط بين تمرکز و ثبات مالی در نظام بانکداري ایران
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مقدمه
بانکها یکی از مهمترین نهادها و واسطه هاي مالی در نظام اقتصادي هستند که نقش جذب منابع و تبدیل آنها را به وجوه
سرمایه گذاري را براي فعالیتهاي سرمایه گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي برعهده دارند .شبکه بانکی در کشور ایران نقشی
بسیار بااهمیت تر را ایفا می کند زیرا که عالوه بر واسطه بودن در بازار پول به دلیل عدم توسعه ناکافی در بازار سرمایه نیز نقش
تامین مالی برنامه هاي بلندمدت اقتصادي کشور را بر عهده دارد .با افزایش شرایط رقابتی و ورود بانک هاي خصوصی و موسسات
مالی و اعتباري در شبکه بانکی کشور سهم آنان در صنعت بانکداري افزایش یافته و این صنعت را رقابتی تر نموده است .از این رو
بررسی تاثیر چنین تغییراتی در سیستم بانکی کشورالزم به نظر رسیده و می تواند به شکل گیري رقابت در این بازار نیز کمک
نماید .هرچه درجه رقابت پذیري سیستم بانکی بیشتر باشد نشان دهنده وجود کارایی و بهره وري بیشتر در بازار است .این مطالعه
به تحلیل و بررسی رابطه بین تمرکز و ثبات مالی در نظام بانکداري ایران میپردازد .در بخش اول مقاله به مبانی نظري پرداخته
خواهد شد .در بخش دوم وسوم بترتیب پیشینه تحقیق و روش تحقیق ارائه میشود .در نهایت مدل معرفی شده برآورد و تحلیل
میشود.

مبانی نظري تمرکز و ثبات مالی نظام بانکداري
یکی از مهم ترین متغیرها در بحث ساختار بانک ها تمرکز می باشد .براي پرداختن به تمرکز بازار بانک باید ابتدا محدوده
بازار و سپس متغیرهاي مورد توجه مانند فروش ،ارزش افزوده و دارایی را مشخص کرد .براي برآورد و اندازه گیري تمرکز در بازار
و سهم بنگاه هاي مختلف از بازار می توان از شاخص هاي مختلفی مانند هرفیندال  -هیرشمن ،هال تایدمن و هانا و کاي استفاده
نمود.
اندازه تمرکز به دو عامل تعداد بنگاه ها در صنعت و همچنین توزیع سهام در بازار بانک بستگی دارد به این صورت که با
افزایش تعداد بنگاه ها در صنعت بانکداري با فرض ثابت بودن دیگر عوامل ،تمرکز کاهش یافته و با افزایش نابرابري درسهم بازار،
تمرکز نیز افزایش می یابد (دفتر مطالعات اقتصادي.)٥٨٣١،
تمرکز یکی از موضوعات پراهمیت در زمینه سازمان صنعتی و اقتصاد صنعتی محسوب می گردد .نسبت تمرکز نه تنها به
عنوان معروفترین شاخص ساختار بازار می باشد بلکه نقش تعیین کننده اي در تحلیل رفتار انحصاري و فرموله نمودن سیاست
رقابتی دارد.
ثبات مالی در یک نظام مالی زمانی اتفاق می افتد که سه شرط زیر حاصل شود:
 .٥توانایی تخصیص منابع اقتصادي به شکل کارا و نیز قدرت کاري ساختن فرآیندهاي اقتصادي دیگر (رشد اقتصادي ،رفاه
عمومی ،و تراکم دارایی) وجود داشته باشد.
 .2مدیریت مناسبی در زمینه تخمین قیمت گذاري ،تخصیص و مدیریت مخاطرات مالی صورت گیرد.
 .٨توانایی اجراي موارد فوق حتی در شرایط بروز بحرانهاي خارجی وجود داشته باشد.
ثبات مالی نیز مانند سالمت،معموالً با ضد آن تعریف می شود .همان گونه که گفته می شود انسان سالم ،انسانی است که
هیچ بیماري در حال حاضر سالمت وي را تهدید نکرده وبه طور بالقوه نیز در معرض ابتالي به یک بیماري جدي قرار ندارد؛ ثبات
مالی نیز به وضعی گفته می شود که بحران هاي مالی سیستماتیک ،ثبات اقتصاد کالن را تهدید ننماید .بحران مالی به یک تغییر
ناگهانی و سریع درهمه یا اکثر شاخص هاي مالی -شامل نرخ هاي به ره کوتاه مدت و قیمت دارایی ها (اوراق بهادار ،سهام،
مستغالت ،زمین)و ورشکستگی و سقوط موسسات مالی اطالق می شود .در حالی که رونق یا حباب بر حسب هجوم پول به سوي
دارایی هاي حقیقی یا مالی شناسایی می شود ،که بر انتظار استمرار در افزایش قیمت دارایی ها مبتنی است ،بحران مالی بر حسب
خروج ناگهانی دارایی ها از بخش مالی به سوي پول شناسایی می شود .این رفتار بر عکس حالت اول،مبتنی بر این باور است که
قیمت دارایی ها رو به زوال است .بین دوران رونق و بحران مالی ،ممکن است ادواري از ناآرامی و فشار مشاهده گردد.
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در مطالعات تجربی پیرامون ساختار بازار براي قضاوت راجع به درجه رقابت و انحصار در هر بازار معموالً از مفهوم تمرکز
استفاده می شود .تمرکز یکی از جنبه ها و ابعاد مهم ساختار بازار می باشد و شاید مهمترین متغیر ساختاري است.تحلیل ارتباط
بین تمرکز و ثبات بیشتر از یک ارتباط ساده را شامل می شود و ممکن است به شرایط اقتصادي خاصی وابسته باشد .تئوري هاي
اقتصادي پیش بینی هاي گاهاً متضادي را در رابطه با ارتباط بین ثبات و تمرکز دارند.
برخی از مباحث نظري نشان می دهند که بخش هاي بانکداري با تمرکز کمتر بیشتر مستعد بحران مالی هستند .دیگر
دانشمندان استدالل می کنند که ساختار بانکداري متمرکز تر شکنندگی بخش بانکداري را باال می برد.
اوهد و هیمشاف ( ،)2٠٠٢دمیرگوك و لوین ( ،)٥٢٢١بک و دیگران( )2٠٠٨و شانگ و دیگران ( ، )2٠٠٢دو فرضیه متناقض
در رابطه با رابطه ثبات  -تمرکز در بانکداري را مطرح کردند .فرضیه تمرکز  -ثبات و فرضیه تمرکز  -شکنندگی.
فرضیه اول نشان می دهد که نظام بانکداري با بانک هاي کوچک و سطح تمرکز پایین بیشتر از سیستم هاي بانکی متمرکز
با تعداد بانک هاي بزرگ معدود تمایل به بحران هاي مالی دارد.
فرضیه دوم استدالل می کند که سیستم هاي بانکی متمرکز تر شکننده تر هستند.
برخی از تحقیقات فرضیه سومی به نام عدم ارتباط ثبات  -تمرکز را مطرح کرده اند .فرضیه سوم نشان می دهد که آنالیز
ارتباط ثبات  -تمرکز بیشتر از یک مبادله ساده را شامل می شود و اث رات تمرکز برثبات نظام بانکداري ممکن است به شرایط خاص
اقتصادي ،فرضیات تحقیقات ،اوضاع و اطالعات استفاده شده براي آنالیز تمرکز و ثبات بستگی داشته باشد .تمام این فرضیات به
طور وسیع مورد تست قرار گرفته اند ،بیشترین تحقیقات بر ایاالت متحده و بریتانیا تمرکز کرده اند .نتایج این تحقیقات در هم
آمیخته است و گواه قاطعی جهت نشان دادن برتري یک فرضیه بر دیگر فرضیه ها در دست نیست .بیشتر دانشمندان گواه عملی
بر فرضیه ثبات  -تمرکز ارائه داده اند اما برخی گواه عملی بر فرضیه هاي تمرکز  -شکنندگی و عدم ارتباط ثبات  -تمرکز ارائه
داده اند.
نتایج عملی نشان می دهد که سیستم هاي بانکداري متمرکزتر سطح ثبات مالی را باال می برند .کشف اصلی رابطه بین تمرکز
و ثبات نظام بانکداري این است که در نظام بانکداري متمرکزتر که بانک ها توانایی متنوع نمودن وام هایشان را دارند ،رابطه
جایگزینی ریسک  -بازگشت سرمایه بهبود پیدا می کند (شانگ و دیگران.)2٠٠٢ ،
دیدگاه تمرکز-شکنندگی ،نشان می دهد که ساختار نظام بانکداري متمرکزتر شکننده تر است .بوید و دي نیکلو ()2٠٠١
اثبات می کنند که استدالل استاندارد دیدگاه تمرکز-ثبات که می گوید قدرت بازار موجب سودهاي باالتر و نتیجتاً ثبات بیشتر
می شود ممکن است همیشه صادق نباشد بطوري که قدرت بازار و هزینه هاي استقراض بر روي رفتار سازمان تاثیر نمی گذارد و
نرخ هاي بهره باال که به وسیله بانک ها وضع می شوند فقط موجب تحمیل ریسک هاي باالتر به سازمانها جهت گرفتن وام می
شود و این امر ریسک سیستم مالی را باال می برد.

پيشينه تحقيق
بیکر و هاف ( )2٠٠2در مقاله خود شرایط رقابت و ساختار بازار در صنعت بانکداري و رابطه بین آنها بررسی نموده اند .شاخص
رقابت با استفاده از مدل پانزار-روس اندازه گیري شده است .به دلیل رفتارهاي رقابتی متمایز در بازارهاي محلی ،ملی و بین المللی
در هر کشور تحت مطالعه سه نمونه گرفته شده است (بانکهاي محلی یا کوچک ،بانک هاي با اندازه متوسط و بانک هاي بزرگ یا
بین المللی) .نتیجه این تحقیق براي  2٨کشور تحت بررسی ،ساختار رقابت انحصاري در بازار بانکداري را نشان می دهد و رقابت
در بازارهاي محلی ضعیف و در بازارهاي بین المللی قوي تر می باشد اما در برخی موارد هم رقابت کامل دیده می شود(رقابت
کامل در بانک هاي بزرگ برخی کشورها مشاهده می شود) .این مطالعه اثر شاخص تمرکز را بر روي رقابت توسط شاخص هاي k
بانک رهبر و هرفیندال  -هیرشمن محاسبه کرده است .و تاثیر این شاخص هاي بر روي رقابت بازار معنادار بوده است.
شانگ و دیگران ( )2٠٠٢مطالعه اي تحت عنوان”ارتباط بین ثبات و تمرکز در نظام بانکداري برزیل”را جهت بررسی ارتباط
بین شاخص مطالبات معوق و غیرگردشی (شکنندگی نظام بانکداري) و فاکتورهاي اقتصاد کالن ،ریسک سیستمی و تمرکز بانکداري
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انجام داده اند .براي محاسبه این رابطه از معیارها و شاخص هاي پویا با اثرات ثابت و از رویکرد داده هاي تابلویی استفاده می
شود.نتایج تحقیق حاکی از این است که ارتباط منفی بین تمرکز نظام بانکداري و شکنندگی مالی وجود دارد.
سیپولینی و فیوردلیسی ( )2٠٠٣در مقاله خود تاثیر تمرکز بانکی بر آشفتگی و بحران مالی ،تاثیر تمرکز بانک (که به وسیله
شاخص هرفیندال هیرشمن اندازه گیري می شود) را بر آشفتگی مالی مورد آزمون قرار می دهند که از داده هاي  ٥٣٥١٢بانک
در  ١کشور اتریش ،بلژیک ،فرانسه ،آلمان ،ایتالیا و اسپانیا استفاده می کند .آشفتگی مالی به صورت تغییر ارزش افزوده اقتصادي
از دو دوره متوالی ) (t-٥,tبه  ١صدك پایینی تعریف می شود .نتایج نشان می دهد که به طور متوسط تاثیر تمرکز بانک بر آشفتگی
مالی منفی است بنابراین دیدگاه رقابت  -ثبات را تایید می کند یعنی افزایش تمرکز صنعت احتمال دارد آشفتگی مالی را افزایش
دهد.
دلتوویت ( )2٠٥٠مطالعه اي را با عنوان ”رابطه تمرکز  -ثبات در نظام بانکداري” با هدف تست وجود ارتباط بین تمرکز نظام
بانکداري و هزینه بحرانهاي بانکداري و آنالیز ارتباط بین تمرکز نظام بانکداري و هزینه بحران بانکی انجام داده اند .مطابق با نتایج
تحقیق نرخ رشد واقعی  GDPتاثیر مثبت بر ثبات بانکداري دارد.ارتباط منفی بین تورم و ثبات نظام بانکداري وجود دارد و تاثیر
ساختار بخش بانکداري و متغیرهاي توسعه اي بر ثبات نظام بانکداري مثبت است.
تاثیر تمرکز بازار بانکداري بر ریسک اعتباري توسط دفتر مطالعات اقتصادي معاونت برنامه ریزي و امور اقتصادي وزارت
بازرگانی در سال  ٥٨٣١صورت گرفته است .در این مطالعه وضعیت تمرکز نظام بانکی کشور اندازه گیري شده است ضمن آنکه
رابطه ریسک و تمرکز بازار مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد .سپس به محاسبه ضریب همبستگی بین درجه تمرکز و ریسک
اعتباري می پردازد .یافته هاي تحقیق بیانگر آنست که علیرغم ورود بانکهاي خصوصی و افزایش سهم دیگر بانکها از بازار اعتبارات،
تمرکز در بخش تسهیالت بانکی همچنان به نفع بانک هاي بزرگ تداوم دارد.
بررسی ساختار (اندازه گیري تمرکز) در صنعت بانکداري ایران و هزینه هاي اجتماعی انحصار آن ،توسط دفتر مطالعات
اقتصادي معاونت برنامه ریزي و امور اقتصادي وزارت بازرگانی در سال  ٥٨٣٢با هدف ارزیابی ساختار بازار و هزینه هاي اجتماعی
انحصار و دالیل شکل گیري انحصار و ارائه راهکارها و اصالح آن در بازار بانکی صورت گرفته است .براي اندازه گیري تمرکز از روش
هاي منحنی تمرکز ،نسبت تمرکز ،رسم منحنی لورنز ،شاخص هرفیندال-هیرشمن استفاده کرده است و جهت محاسبه هزینه هاي
اجتماعی انحصار از روش کالین و مولر بهره جسته است .یافته هاي این پژوهش بیانگر آن است که علیرغم ورود بانک هاي خصوصی
و افزایش سهم دیگر بانک ها از بازار اعتبارات تمرکز در بخش تسهیالت بانکی همچنان به نفع بانک هاي بزرگ تداوم دارد.
طاهري تفرشی ( )٥٨٢٠تاثیر ورود بانک هاي خصوصی بر ساختار و عملکرد صنعت بانکداري در ایران را از روش معادالت
رگرسیونی داده هاي تلفیقی و به منظور سنجش ساختار بانکداري از آماره راس-پانزار و به منظور سنجش عملکرد بانک ها از
شاخص بازده دارایی ها استفاده کرده است .نتایج بدست آمده از این تحقیق بیانگر آن است که ساختار صنعت بانکداري ایران به
صورت انحصاري بوده و با ورود بانک هاي خصوصی از میزان درجه انحصار کاسته نشده است و با این وجود فرضیه بهبود عملکرد
بانک هاي دولتی پس از ورود بانک هاي خصوصی بر اساس داده هاي موجود تایید نشد.

روش تحقيق و ارائه مدل
در این مطالعه ،ابتدا با روش اسنادي و تحلیل محتوا به مبانی نظري بررسی رابطه تمرکز و ثبات مالی در نظام بانکداري
پرداخته شد .در ادامه با استفاده از اطالعات و آمار جمعآوري شده الگوهاي تدوین شده تصریح میشود .این تحقیق بر اساس
الگوهاي موجود در زمینهي ثبات مالی در تمرکز بازار و با استفاده از روشهاي اقتصادسنجی به بررسی اهداف و فرضیههاي تحقیق
میپردازد .داده-هاي مورد استفاده در قالب دادههاي تابلویی مبتنی بر سري زمانی  ٥٨٣٠-٥٨٣٣براي  ٥٢بانک دولتی و خصوصی
در کشور ایران خواهد بود .همچنین در این مطالعه براي بررسی ارتباط بین تمرکز و ثبات مالی در نظام بانکداري ایران از روش
دادههاي تابلویی پویا و آزمون هاي متفاوت الزم براي ارزیابی نتایج با توجه به الگوي نظري طراحی شده ،استفاده میشود.
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تخمين مدل و نتایج
وقتی که تعداد مشاهدات سري زمانی در هر کدام از مقاطع زیاد باشد ،میتوان تحلیل مانایی (وجود ریشه واحد) را براي هر
کدام از آن مقاطع مورد بررسی قرار داد .اما قدرت آزمون ریشه واحد هنگامی که طول دوره دادهها کم است بسیار پایین میباشد.
در این شرایط استفاده از آزمون ریشه واحد مبتنی بر داده هاي تابلویی براي افزایش قدرت آزمونها ضروري است .این آزمونها
اصطالحاً آزمون هاي ریشه واحد پانل نامیده می شوند ،از لحاظ سري هاي چندگانه هستند که براي ساختارهاي اطالعات پنل
بکار رفته اند.
به منظور بررسی مانایی جمعیمتغی رها از آزمون لوین لین چو ،آزمون ایم ،پسران و شیم ،آزمون فیشر استفاده شده است.
بر اساس این نتایج ،فرضیهي صفر مبتنی بر ریشه واحد متغیرها یا ناایستایی آنها در سطح  %١اهمیت براي کلیه متغیرها به
استثناي ،رد میشود.
از آنجا که جهت اندازه گیري تمرکز نظام بانکداري از  ٤شاخص متفاوت تمرکزاستفاده شده است ،مدل مذکور را به صورت
جداگانه براي هر یک از شاخص هاي تمرکز مورد برآورد قرار گرفته و سپس نتایج حاصله را با یکدیگر مقایسه شده است.
از نکات حائز اهمیت برآورد این الگو ارتباط مثبت بین نسبت نقدینگی و ثبات مالی می باشد دلیل این امر را می توان این
طور توجیه نمود که هر چقدر دارایی هاي بانک به صورت نقد باشد میزان ریسک اعتباري که بانک را تهدید میکند کمتر است و
بانک میتواند در مواقع تهدید ریسکهاي سیستمی عکس العمل مناسب نشان دهد و از بروز بحران جلوگیري کند .همچنین از
دیگر نتایج این برآورد می توان به عالمت منفی نسبت سپرده و نسبت وامها اشاره نمود که نشان دهنده اثر منفی این عوامل بر
ثبات مالی نظام بانکداري است زیرا هر چه اندازه این نسبتها باال باشد ریسک اعتباري و نقدینگی بانکها باالتر می رود و ثبات
مالی نظام بانکداري کاهش مییابد.

نتيجه گيري
این مطالعه به بررسی ارتباط و تاثیر تمرکز بازار بر ثبات مالی نظام بانکداري در کشور ایران پرداخته است .موضوع ثبات و
سالمت نظام بانکداري به خصوص در سالهاي اخیر از مهمترین مباحث نظام هاي مالی و بانکی کشورها به شمار می رود و عامل
تمرکز بازار بانکداري به این جهت که بیشترین تاثیر را بر ثبات نظام بانکداري دارد حائز اهمیت است.نتایج حاصل از برآورد الگوها
حاکی از تاثیر مثبت تمرکز بر ثبات مالی نظام بانکداري دارد .این نتیجه با فرضیه تمرکز  -ثبات ارائه شده از سوي بک و دیگران
( )2٠٠٨و شانگ و دیگران ( )2٠٠٣مطابقت دارد .کشف اصلی رابطه بین تمرکز و ثبات نظام بانکداري این است که در نظام
بانکداري متمرکزتر که بانکها توانایی متنوع نمودن وام هایشان را دارند ،رابطه جایگزینی ریسک  -بازگشت سرمایه بهبود پیدا می
کند .همچنین اساساً نظارت بر تعداد بانک هاي کم در یک نظام بانکداري متمرکزتر آسانتر از نظارت بر تعداد زیاد بانک در نظام
بانکداري با تمرکز کمتر است .از این منظر نظارت بانکداري موثرتر میشود ،و ریسک سرایت و همچنین بحران سیستمی در بازار
متمرکز کمتر احتمال وقوع دارد.نتایج حاصل از برآورد الگوها اثبات نمودند که نرخ رشد  GDPتاثیر مثبت بر روي ثبات مالی نظام
بانکداري دارد .زیرا هر چه میزان نرخ تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد به تبع آن سرمایه گذاري و پس انداز نیز بیشتر است و در
نتیجه ثبات مالی نظام بانکداري باالتر می رود.
مطابق با نرخ تورم و ثبات مالی نظام بانکداري با یکدیگر رابطه عکس دارند .دلیل این ارتباط این است که تورم باعث کاهش
سپرده گذاري و همچنین کاهش ارزش دارایی هاي بانک میگردد .شاخصهاي سودآوري بانک که در این مطالعه بازده حقوق
صاحبان سهام که همان سود حاصل از سپرده سهامداران است و بازده دارایی ها که همان سود کسب شده از طریق داراییهاي
بانک است  ،رابطه مثبت با ثبات مالی دارد .از دیگر نتایج می توان به رابطه مثبت بین نسبت سرمایه بانک با ثبات مالی اشاره نمود
زیرا هر چه نسبت کفایت سرمایه باالتر باشد ثبات مالی نظام بانکداري بیشتر است .همچنین نتایج برآورد الگوها نشاندهنده تاثیر
منفی نسبت هزینه ها بر روي ثبات مالی نظام بانکی می باشد .نتایج نشان میدهند که نسبت هزینهها با ثبات مالی نظام بانکداري
رابطه منفی و معناداري دارد زیرا نسبت هزینه به درآمد باالتر نشاندهنده سودآوري کمتر و روند نکول و عدم ثبات سیستم می
باشد.
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