سنجش اندازه رقابت در صنعت بانکداری ایران
براساس رویکرد پانزار و روس

چکیده
در این پژوهش ساختار بازار و ضریب رقابت در صنعت بانکداری ایران در دوره زمانی  2831الی
 2831بررسی شده است .برای ارزیابی ساختار بازار از مدل پانزار -روس استفاده شده است و آماره  Hبرای
 23بانک دولتی و خصوصی محاسبه شده است .براساس نتایج تحقیق ،مقدار آماره  Hبرآورد شده در این
دوره 14.0 ،است که موید شرایط رقابت انحصاری در بازار متشکل پولی است .یافته های تحقیق نشان می
دهد که پس از ورود بانک های خصوصی ،میزان شاخص  Hاز  14.0به  14..کاهش یافته است .این مساله
بخوبی موید افزایش شدت رقابت پس از خصوصی سازی در عرصه نظام بانکی کشور است .شایان ذکر
است وجود بنگاه مسلط دولتی در این بازار و دستوری تعیین شدن نرخ سود بانکی و بین بانکی ،وضعیت
رقابت در این صنعت را با شکنندگی و ناپایداری مواجه نموده است.
طبقه بندیL2،D1.،G12: JEL
کلید واژه ها  :صنعت بانکداری ،رقابت ،ایران ،مدل پانزار-روس
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Measuring Competition in Iranian Banking Sector: the
Panzar-Rosse Approach

Abstract
This paper investigate the market structure of Iranian banking industry during
the 3002-3022 and evaluate the degree of competition using H-statistics by
widely applied model for assessing competitive conduct, the Panzar-Rosse
model. The estimated H-statistics for 21 state and private banks in this period
is 04.0. So, we have evidence of monopolistic competition in Iranian banking
sector. We show after privatization H-statistics reduce from 04.0 to 04...
Also the state of competition in the industry has faced with the fragility and
instability because there is public dominant firm in this market and set
mandatory interest rates and interbank interest rates.
JEL: L2, D3., G32
Key Words: banking industry, Competition, Iran, Panzar-Rosse model
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مقدمهوجود بازارهای مالی رقابتی از اهمیت بسیاری در اقتصاد برخوردار است .در واقع ،بازار های رقابتی ،اساس
فعالیت کارای بازارهای مالی مدرن است .بطوریکه ،موجب تخصیص بهینه منابع مالی در کشور شده و رشد
و رونق متناسب با توسعه بهینه اقتصادی را در پی خواهد داشت .بالعکس چنانچه فضای انحصاری بر سیستم
مالی حاکم باشد ،تخصیص منابع مالی به بخش های مختلف اقتصادی بهینه نبوده و از کارایی نظام مالی
کاسته خواهد شد .بنابراین بررسی نهادهای سیستم مالی(بانک ها ،موسسات مالی واعتباری و  )...جهت
مشخص شدن نوع ساختار حاکم برآن وسنجش میزان رقابتی یا انحصاری بودن آن ضروری است .در اصل،
ادبیات مربوط به سهم توسعه مالی در توسعه اقتصادی و به طور خاص رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی
بسیار وسیع و گسترده بوده و به خصوص در دو دهه گذشته رشد چشمگیری داشته است .کسب اطالع و
شناخت در مورد فرصت های سرمایه گذاری ،نظارت بر سرمایه گذاری های انجام شده و مدیریت شرکتی،
توزیع ریسک ،تجمیع پس اندازها و باالخره تسهیل مبادله کاالها و خدمات ،پنج کارکرد اصلی برشمرده
شده برای نظام مالی در رشد و توسعه اقتصادی است 1.بر اساس مباحث نظری اقتصاد خرد ،در تقسیم بندی
کلی ساختار بازارها ،برای بازارهای رقابتی و انحصاری ویژگی های به طور کامل متفاوتی ذکر شده است.
قدرت بازاری و انحصاری بنگاه ها به تعداد بنگاه ها و شرایط حاکم بر ورود و خروج آنها به صنعت بستگی
دارد .بطوریکه تعداد بنگاه ها در صنعت زیاد و ورود و خروج آسان باشد ،درجه رقابت در بازار افزایش
خواهد یافت و بالعکس .بانگاهی به بازارهای مالی ایران مشاهده می شود که نظام بانک محور بر این بازارها
مسلط است و این بازیگر نقش بسیار مهمی در فرایند تامین مالی بر عهده دارد.
با توجه به تأکید برنامه چهارم و پنجم توسعه مبنی بر ارتقا رقابت پذیری و کارایی نظام بانکی کشور ،این
تحقیق درصدد آن است که وضعیت رقابت در نظام بانکی کشور را بررسی نماید .در راستای نیل به این
هدف در بخش دوم به ادبیات موضوع اشاره شده است .در این بخش سیر تغییر ساختاری نظام بانکی بررسی
شده و بیان شده که سیاست ادغام افقی انجام شده در سال  2803منجر به ایجاد ساختار رقابت ناقص در نظام
بانکی کشور شده است .در بخش سوم به مبانی نظری مدل پانزار و روس اشاره شده است .در بخش چهارم
به نتایج مربوط به تصریح مدل تجربی اشاره گردیده و در نهایت در بخش انتهایی مقاله به جمع بندی و ارایه
توصیه های سیاستی متناسب با یافته های تحقیق اشاره شده است.
 -2ادبیات موضوع
یکی از مهمترین مولفه های تعیین و درک عملکرد بانکداری ،رقابت است که با سنجش و اندازه گیری
آن معلوم می شود که بانک های موجود در صنعت تحت چه شرایطی به فعالیت مشغول هستند .رقابت یکی
موضوعاتی است که هنگام ارزیابی عملکرد سیستم بانکی مورد بررسی قرار می گیرد .و انتظار براین است
)Levine(2003
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که هر چه رقابت در بین بانک ها بیشتر باشد سیستم ،کاراتر و کیفیت خدمات دهی آن بیشتر باشد .پس،
همواره یکی ازدغدغه های سیاست گذاران فراهم نمودن بستر الزم برای رقابت بیشتر در بین بانک ها است.
در باب رقابت دیدگاه ها و پارادایم های مختلفی در ادبیات بانکداری بوجود آمده است که از بین آنها می
توان به مدل های برسنان و لئو ، 8مدل ازام ،.مدل ایواتا ،0مدل هال  ،مدل راجر ،.مدل پانزار و روس ،3و
مدل بون 3اشاره نمود .که هر کدام از این مدل ها در نوع خود با توجه به پیش فرض و ویژگی های خاص
در دو دسته کلی مدل های ساختاری و غیرساختاری طبقه بندی شده اند .در مجموع دو دیدگاه کلی به
رقابت وجود دارد یکی دیدگاه سنتی و دیگری رویکرد تجربی جدید صنعتی سازمان( .21)NEIOدیدگاه
سنتی به رقابت به وجود بنگاه های بیشتر نسبت داده شده است که وجود بنگاه های بیشتر با قیمت های
متفاوت نشان دهنده رقابت زیاد و کم بودن بنگاه ها وکم تنوعی قیمت ها بیانگر رقابت کم است .این طرز
نگرش از نظریات کالسیک پارادایم ساختار -رفتار -عملکرد ( 22)S-C-Pاستخراج می شود که فرض می
نماید یک رابطه علی بین ساختار بازار ،نحوه قیمت گذاری ،سود بنگاه وقدرت بازاری وجود دارد .یعنی
تعداد زیاد بنگاه ها ،به نوعی از رقابت قیمتی می انجامد که درجه قدرت بازاری را حداقل می کند .بطوریکه
هیچکدام از بنگاه ها نتواند برقیمت اثر گذار باشد .برسنان و لئو ،ازام و ایواتا جزو مدل های ساختاری هستند
که در آنها از معادالت بخش عرضه و تقاضا و شرط حداکثر سازی سود بصورت همزمان جهت سنجش
قدرت بازاری استفاده می شود .رقابت در بانکداری بوسیله اندازه گیری قدرت بازاری و کارایی نیز تحلیل
شده است .مشهورترین رویکرد اندازه گیری قدرت بازاری را برسناهان ( )2331و الو ( )2331پیشنهاد داده
اند که بوسیله بیکر ( 21)1118استفاده شده است .آنها رفتار بانک را در سطح کلی و براساس تخمین میانگین
واریانس حدسی بانک تحلیل نموده اند .واریانس حدسی باال برای بانک ،موید محتاط بودن در وابستگی
متقابل با دیگر بنگاه ها بر حسب محصول و قیمت ها (از طریق معادله تقاضا) است .در وضعیت رقابت کامل
که قیمت مساوی با هزینه نهایی است ،واریانس حدسی باید صفر باشد و درصورتیکه این شاخص یک باشد
بیانگر حاکم بودن وضعیت انحصار کامل در بازار است .پارادایم دیگر که اصطالحا به آن مدل های فرم
خالصه شده می گویند بدنبال سنجش شاخص لرنر با توجه به ترکیب خصوصیات تابع هزینه و تولید است.
در این رویکرد با استفاده از تابع هزینه و تولید و الگو سازی در یک ساختار رقابت ناقص ،شاخص لرنر و
مارک آپ استخراج می شود .این رویکرد عمدتا نسبت به روش مستقیم برآورد شاخص لرنر ارجحیت
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دارد .رویکرد دیگر که بعنوان رویکرد درآمد شناخته می شود توسط روس و پانزار معرفی شده است .در
این روش ،مجموع کشش درآمد نسبت به نهاده ها بعنوان معیار قدرت بازاری شناخته می شود .مدل دیگر
مدل راجر( )2330است .کار راجر در واقع ادامه و بسط کار هال ( )2333بود .هال ( )2333یک آزمون
جدید را برای آزمون قدرت بازاری در صنعت آمریکا بکار برد .او از مدل برسناهان-الو بدلیل سنجش
قدرت بازاری براساس یک شکل تابعی مشخص بجای توجه به فرم خالصه شده ،انتقاد کرد .درک پایه ای
او بدین صورت بود که در حالتی که قدرت بازاری وجود دارد پسماند سنتی سولو باید از تغییرات لگاریتم
تغییر محصول ،مستقل باشد .کمک اصلی راجر ( )2330در این مدل این بود که نشان داد جهت بدست
آوردن تخمینی بدون تورش از قدرت بازار ،چگونه می شود از تفاوت های بین پسماندهای سولوی تولید
بنیان 28و هزینه بنیان 2.برای حذف شوک بهره وری غیر قابل مشاهده ،استفاده کرد .ایراد احتمالی این مدل
این است که بر پایه فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس بنا نهاده شده است .بنابراین بازدهی
کاهشی(افزایشی) نسبت به مقیاس تخمین روند رو به باالی (رو به پایین) افزایشی تورش دار خواهد داشت.
بهرحال باید توجه داشت که انحرافات بازده ثابت نسبت به مقیاس ،تورش تخمین ها را زمانی که با یک
صنعت مشابه در دوره های متفاوت مقایسه می شوند ایجاد نمی کند .و اینکه ذات یا ماهیت صرفه های
مقیاس در طول زمان تغییر نخواهد کرد .همچنین ،تمرکز نیز ،اصوال یکی از جنبه های مهم ساختار بازار می
باشد که نشان می دهد بازار تا چه اندازه به رقابت نزدیک یا از آن دور است .تمرکز بیانگر نحوه توزیع بازار
بین بنگاه های مختلف می باشد و معرف دو جنبه یعنی تعداد بنگاه ها و نابرابری در توزیع سهم بازار بنگاه ها
می باشد(خدادا کاشی .)28. ،از شاخص های تمرکز در اندازه گیری و سنجش ساختاری رقابت در
ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری استفاده می شود .همچنین شاخص های تمرکز می توانند تغییرات
ساختاری ناشی از ورود یا خروج بانک به بازار یا تغییرات ناشی از ادغام بانک را انعکاس بدهند .ابزارهای
اندازه گیری تمرکز برخالف رویکردهای گوناگونشان؛ درباره ابزارهای اندازه گیری تمرکز مثل :تعداد
بانک ها(کمیت) و نحوه توزیع اندازه بانک ها (نابرابری) در بازار مشترک هستند .اعتبار شاخص های
تمرکز به توانایی آنها در دربرگیری ویژگی های بازار است .از بین شاخص های تمرکز هم می توان به
شاخص تمرکز  Kبانک( ،20) CRkشاخص هیرشمن -هرفیندال  ،2شاخص هال-تایدمن ،2.شاخص هانان و
کای ،23شاخص  23Uو شاخص هاوس 11اشاره کرد.
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در این بخش ابتدا سیر تحول ساختاری در نظام بانکی ایران را بصورت مختصر مرور و مهم ترین تحوالت
این صنعت را بررسی خواهیم کرد و سپس خالصه ای از مهمترین مطالعات انجام شده داخلی و خارجی در
ارتباط با رقابت در صنعت بانکداری بررسی خواهد شد.
 - -2سیر تحول ساختاری در نظام بانکی ایران
برای ارزیابی ساختار نظام بانکی کشور الزم است در ابتدا به روند تغییر ساختاری در نظام بانکی کشور اشاره
شود .با نگاهی به بازیگران عرصه بازار متشکل پولی مشاهده می شود در سال  280.در این صنعت  8بانک
فعالیت می کردند .از این تعداد  3بانک دولتی 2. ،بانک خصوصی با صددرصد سرمایه ایرانی و  28بانک
مختلط بودند .با پیروزی انقالب اسالمی موج عظیمی از تغییرات کشور را فراگرفت و ساختار سیاسی،
فرهنگی و اقتصادی کشور بطور کلی دچار دگرگونی شد .نظام بانکی کشور نیز به عنوان یک بخش مهم از
ساختار اقتصادی ،کانون بسیاری از این تغییرات بود که در نتیجه آن ساختار قبلی آن مضمحل و دوباره
بازتعریف شده و سازماندهی جدیدی پیدا کرد .به این صورت که در هفده خرداد  ،2803طبق مصوبه
شورای انقالب برای حفظ حقوق و سرمایه های ملی و به کارانداختن چرخه های تولیدی کشور و تضمین
سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانک ها ،تمام بانک های ایران ،ملّی اعالم شدند .براساس همین الیحه،
شورای انقالب 13 ،بانک 2 ،شرکت پسانداز و وام مسکن و  1شرکت سرمایهگذاری را ملّی اعالم کرد .و
بانک های دولتی یعنی بانکهای ملّی ،سپه ،بیمه ایران ،رفاه کارگران ،اعتبارات صنعتی ،تعاون کشاورزی،
توسعه کشاورزی و بانک رهنی ایران ،لزومی به تغییرمالکیت نداشتند .از  13بانک مورد اشاره در باال
20بانک متعلق به بخش خصوصی ایرانی و  28بانک درتملک مالکین خصوصی ایرانی وخارجی(مختلط)
بودند .اقدام مهم دیگر در نظام بانکی تصویب الیحه عملیات بانکی بدون ربا بوسیله مجلس شورای اسالمی
در هشتم شهریور  28 1بود .هدف از این الیحه حذف بهره و انطباق عملیات بانکی با موازین اسالمی اعالم
شد .البته بهمین منظور قبال شورای پول واعتبار در دیماه  2803اقداماتی از قبیل حداقل سود تضمین شده
برای سپرده ها ،کارمزد و حداقل سود تنظیم شده برای عملیات بانکی را تصویب و به مورد اجرا گذاشته
بود .همچنین اینکه ،حفظ ارزش پول ،ایجاد تعادل درموازنه پرداخت ها و تسهیل مبادالت بازرگانی از
مهمترین اهداف نظام بانکی جدیداعالم شد .بنابراین بر اساس تغییرات اعمال شده و همچنین مصوبه مجمع
عمومی بانکها دردیماه  ،2803شبکه بانکی کشوردارای سازماندهی جدیدی بشرح زیر شد:
الف) "بانکهای تجاری" که عبارتنداز -2 :بانک ملّی -1 ،بانک سپه -8 ،بانک رفاه کارگران-. ،
بانک تجارت ( که از ادغام بانک های ایران و انگلیس ،اعتبارات ایران ،ایران وخاورمیانه ،ایران وهلند،
بازرگانی ایر ان ،ایرانشهر ،صنایع ایران ،شهریار ،ایرانیان ،کار ،بین المللی ایران و ژاپن و روس و ایران تشکیل
شد)  -0بانک ملت ( که از ادغام بانک های تهران ،پارس ،داریوش ،اعتبارات ،تعاونی و توزیع ،ایران و
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عرب ،بین المللی ایران ،عمران ،بیمه ایران ،عمران ،تجارت خارجی ایران و بانک فرهنگیان تشکیل شد. ).
بانک صادرات ایران.
ب) "بانکهای تخصصی" که عبارتند از -2 :بانک صنعت ومعدن (این بانک با ادغام بانک های
اعتبارات صنعتی ،توسعه صنعتی و معدنی ایران ،توسعه سرمایه گذاری ایران ،شرکت سرمایه گذاری بانک
های ایران ،صندوق ضمانت صنعتی و صندوق معدن ایجاد شد) -1 ،بانک مسکن (این بانک با ادغام بانک
های رهنی ایران ،ساختمان ،شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بانک های ایران و شرکت پس انداز و وام
مسکن کورش ،اکباتان ،پاسارگاد و در شهرستان ها ،شرکت های پس انداز و وام مسکن مشهد ،تبریز،
شیراز ،اصفهان ،اهواز ،گیالن ،همدان ،کرمانشاه ،مازندران ،گرگان ،سمنان و آبادان بهوجود آمد) -8 ،بانک
کشاورزی ( این بانک با ادغام دو بانک تعاون کشاورزی و توسعه کشاورزی و موسسات اعتباری وابسته به
وزارت کشاورزی بهوجود آمد).
تجربه سال های پس از ملی شدن بانک های کشور نشان می دهد که با وجود آثار انکارناشدنی نظام
بانکی کشور در اجرای برنامه های یکم و دوم توسعه ،این نظام با درگیرشدن در تامین حجم کالن منابع
مالی مورد نیاز دستگاههای دولتی ،پرداختن به خدمات دولتی و فعالیت در فضایی که سیاست های پولی
همواره تابع سیاست های مالی دولت بوده است و با انحصار مطلق بر بازار پولی وسرمایه ای کشور ،در عمل
به بانک کارگزار دولت تبدیل شده و با توجه به نبود زمینه رقابت ،زمینه کاهش کیفیت خدمات و در نتیجه
افت کلی خدمات پولی و مالی از سوی سیستم بانکی را فراهم آورده است (کازرونی و فشاری( .))2830از
سال  28 3همزمان با آغاز برنامه پنج ساله توسعه ،بحث خصوصی سازی در صنایع کشور مطرح شد ودر
نهایت طبق مصوبه چهارم اردیبهشت سال  .1هیأت وزیران ،سیاست واگذاری سهام متعلق به سازمان ها و
شرکت های دولتی بر اساس اصول  28.و  83قانون اساسی به اجرا درآمد .که از بحث های اساسی آن
مسأله خصوصی سازی سیستم بانکی کشور بود .یکی دیگر از طرح هایی که بمنظور ایجاد رقابت در نطام
بانکی اجرا شد ،در شهریور  28..و با تصویب الیحه قانونی تاسیس شرکت دولتی پست بانک بود که بدلیل
ماهیت دولتی آن چندان موفق نبود .در همین راستا تشکیل بانکداری غیر دولتی در ایران در بیست و یکم
فروردین  28.3توسط بانک مرکزی و با هدف افزایش رقابت و بهبود خدمات بانکی صادر شد .و تا پایان
سال 283.به بانک خصوصی اجازه فعالیت داده شد .این تعداد تا سال  ،33به  3بانک افزایش یافت .این
بانک ها شامل :اقتصاد نوین( نخستین بانک خصوصی ایران بعد از انقالب اسالمی ایران،که درتاریخ 11
مردادماه  ،2831تأسیس شد) ،کارآفرین( ،2831این بانک قبالً به اسم شرکت اعتباری غیربانکی کارآفرینان
در سال  28.3بوجود آمده و فعالیت می کرد) ،سامان ( ،2832که در سال  28.3تاسیس شده بود و با نام
مؤسسه اعتباری سامان فعالیت می کرد) ،.پارسیان( ، )2831پاسارگاد ( ،)283.سرمایه ( ،)283.انصار
( ، )2833ایران زمین ،تات ( ،)2833دی ،شهر ( )2833وگردشگری ( )2833بودند.
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با توجه به موفق بودن تجربه سیستم بانکداری خصوصی و باال بودن کارایی و افزایش رقابت در سیستم
بانکی کشور و بهبود خدمات بانکی ،لزوم خصوصی شدن بانک های دولتی نیز که از روند کندی طی سال
های سپری شده از تصویب قانون آن برخوردار بود ،دوباره مطرح شده و در سال  ،3.با ابالغ اصل  ..قانون
اساسی ،روند خصوصی سازی صنایع و شرکت های دولتی به مرحله جدیدی وارد شد .و به صورت عملی
دامنه آن به بانک ها هم رسید .به این صورت که بر اساس فصل دوم قانون برنامه چهارم توسعه ،اجتماعی ،و
فرهنگی ایران و اجرای سیاست های اصل  ..قانون اساسی ،مالکیت بانک های مرکزی ،ملّی ایران ،سپه،
صنعت ومعدن ،توسعه صادرات ،کشاورزی ،مسکن و توسعه تعاون در اختیار دولت باقی می مانند ولی
دولت مکلف است  31درصد از سهام بقیه بانک های دولتی شامل بانک های ملت ،صادرات ،تجارت و
رفاه را به بخش خصوصی ،تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید .در همین راستا سهام بانک ملت بعنوان
اولین بانک دولتی در بورس اوراق بهادار عرضه شد .بانک های تجارت و صادرات نیز به سرنوشت بانک
ملت دچار شدند و سهام بانک رفاه نیز به سازمان تامین اجتماعی واگذار گردید .به این ترتیب نظام بانکی
کشور دوباره دارای آرایش جدیدی شد .در شرایط فعلی نیز این روند ادامه دارد و تعداد بازیگران این بازار
بطور معنادار افزایش یافته است.
-2-2پیشینه تحقیق
نجارزاده و همکاران( )2832در پژوهشی به ارزیابی رقابت پذیری بازار بانکداری ایران پرداختند .آنها بدین
منظور از مدل پانزار-روس استفاده کردند .بازه زمانی منتخب آنها  28. -2833بود که داده های ترکیبی
مقطعی-سری زمانی همه بانک های کشور اعم از خصوصی و دولتی در طی این دوره را تجزیه و تحلیل
کردند .نتایج آنها نشان می دهد که بازار بانکی ایران در این دوران به شکل بازار رقابت انحصاری نزدیک
تر بوده است .آنها همچنین بااستفاده از یک متغیر مجازی نشان دادند که تفاوت معناداری بین درجه رقابت
پذیری بانک های خصوصی و دولتی وجود دارد .واینکه با ورود بانک های خصوصی به بازار ،درجه رقابت
پذیری در بانکداری افزایش یافته است.
 عبدالمجید و سوفیان ،)1113( 12در پژوهشی به بررسی ساختار بازار صنعت بانکداری اسالمی مالزی وارزیابی درجه رقابت با استفاده از مدل پانزار روس بین سالهای 1112تا  1110پرداختند .این دوره زمانی
مصادف با تغییرات اساسی و بازسازی بانکداری اسالمی به اقتصاد بازار محور در مالزی بوده و آزادسازی و
مقررات زدایی این سیستم برای ادغام بیشتر با بازارهای مالی بین المللی بوده است .آماره تخمیننی برای کل
دوره زمانی لحاظ شده آنها مقداری مثبت بین  1483تا  14 1در نوسان بود و آزمون والد برای وجود حالت
های انحصار کامل و رقابت کامل رد شد و نتیجه این شد که بانک های اسالمی مالزی در شرایط رقابت
انحصاری در حال فعالیت هستند .نتایج این تحقیق با یافته های کالیسنس و الیون( )111.برای مالزی ودیگر

)Abdul Majid and Sufian(3001

8

32

کشورهای در حال توسعه که آنها نیز مقداری مثبت صفر و یک که دال بر حاکمیت فضای رقابت انحصاری
را بدست آورده بودند سازگار است.
 ریزیتیس ،)1113(11در پژوهشی به ارزیابی رقابت در صنعت بانکداری یونان پرداخت .او بدین منظوراز سه رویکرد تجربی جدید صنعتی سازمان( )NEIOیعنی پنزر روس ،برسنان و الو و هال-راجر استفاده
کرد .او این مدل ها را برای دو دوره زمانی  2333-2330و  111.-2333برآورد کرد .که دلیل این کار وارد
کردن اثر ادغام بانک های یونان در دوره دوم بود .نکته اول این پژوهش این است که ریزیتیس برای اولین
بار مدل تعمیم یافته هال-راجر را برای سنجش رقابت در صنعت بانکداری کاربردی کرد .مطالعات قبلی
انجام شده بر اساس این مدل برای ارزیابی ساختار بازار در دیگر صنایع انجام شده بود(بویل( ،)111.جورج
و وارزینسکی(  ،)111سابیدو (  )111و ریزیتس و کاالنتزی ( )1122را ببینید) ،نتایج ریزیتس نشان می دهد
که با ادغام بانک ها ،گذار بانکداری از فضای رقابتی به سوی غیر رقابتی بوده است .و ادغام اثر مناسبی بر
فضای رقابتی نداشته است .نکته دیگر در مورد این پژوهش به این صورت است که یافته ها شواهدی را دال
بر حداقل در کوتاه مدت ،یکی از نتایج ادغام بانک ها در یونان بدست آوردن قدرت بازاری و درنتیجه
سود بیشتر است بیشتر از کارایی باال و هزینه های پایین است.
بیکر و هاف )1111( 18در پژوهشی ساختار بازار در  18کشور اتحادیه اروپا و غیر اروپایی بین سالهای
2333 -2333را مورد بررسی قرار دادند .تعداد بانک های مورد بررسی آنها  0...و تعداد کل مشاهداتشان
 13111بود .که بطور میانگین  0مشاهده برای هر بانک را نشان می دهد .آنها برای اندازه گیری رقابت از
مدل پنزر و روس استفاده کردند .نتیجه آنها نشان می دهد که برای هر کشور به تنهایی حاکم بودن رقابت
انحصاری است .آنها ادعا کردند اختالف بین سایز بانک ها بدلیل گرفتن بازارهای جغرافیایی متفاوت است.
بویژه بانک های بزرگ؛ متوسط وکوچک بترتیب برای فعالیت در سطوح بین المللی؛ ملی و محلی در
نظرگرفته شده اند .همچنین رقابت در بانک های بزرگتر؛ بیشتر و در بانک های کوچک؛ کمتر نشان داده
شده است.
المحرمی و همکاران ،)111 (1.در پژوهشی به ارزیابی ساختاربازار و وضعیت رقابت در سیستم بانکی
شش کشور عربی عضو هیئت همکاری خلیج (فارس) در دوره زمانی 2338-1118پرداختند .آنها در این
پژوهش از مدل پانزار-روس استفتده کردند .نتایج آنها نشان می دهد که بانک های کویت ،عربستان و
امارات متحده در وضعیت رقابت کامل قرار دارند و بانک های بحرین و قطر تحت شرایط رقابت انحصاری
فعالیت می کنند .برای بحرین نیز نتایج به این صورت بود که وضعیت رقابت انحصاری را نمی توان رد کرد.
مطالعات زیادی بر اساس مدل پانزار-روس استفاده است که در جدول( ،)2خالصه ای از این مطالعات و در
جدول( )1نتایج گزیده ای از آماره های  Hبدست آمده برای نقاط مختلف دنیا ،ارائه شده است.
33
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جدول( : )2مطالعات انجام شده برای رقابت در بانکداری
محققین

دوره

کشورهای مورد بررسی

نتایج

شافر()2331

23.3

نیویورک

رقابت انحصاری

ناتان و نیاول()2333

2331-233.

کانادا

لیلوید-ویایامز و دیگران()2332

233 -2333

ژاپن

مولینویکس و همکاران()233.

233 -2333

وساال ()2330

2330-2331

فنالند

مولینویکس و همکاران ( )233

233 -2333

ژاپن

انحصاری

کوکورسه ()2333

2333-233

ایتالیا

رقابت انحصاری

233.-233.

سویس

رقابت انحصاری

بیکر و گرونولد()1111

233 -2333

20کشور اروپایی

رقابت انحصاری

دباندت و دیویس(1111

2331-233

فرانسه ؛ آلمان و ایتالیا

هوندرویانیس و همکاران ()2333

2338-2330

یونان

رقابت انحصاری

همپل ()1111

2338-2333

آلمان

رقابت انحصاری

کالیسنس و لیاوین()111.

233.-1112

 01کشور

ریم ()2333

فرانسه ،آلمان ،ایتالیا ،اسپانیا
و انگلستان

 :2331رقابت کامل
 :3.-2338رقابت انحصاری
انحصاری
ایتالیا  :انحصاری
فرانسه ؛ آلمان ؛ اسپانیا و
انگلستان  :رقابت انحصاری
انحصاری برای دو سال ولی
بقیه سال ها رقابت انحصاری

بانکهای بزرگ در همه
کشورها رقابت انحصاری
بانک های کوچک :در
ایتالیا رقابت انحصاری و در
آلمان و فرانسه انحصاری

رقابت انحصاری  ،گرایش به
رقابت در کشورهای بیشتر
پیشرفته شدیدتر بوده است.
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کوکورسه ()111.

233.-2333

ایتالیا

رقابت انحصاری

جیلوس و رولدوس()111.

233.-2333

 3کشور اروپای مرکزی

رقابت انحصاری

شافر()111.

233.-233.

آمریکا (چهار بانک فصلی)

رقابت انحصاری

بوچس و ماتیسن()1110

2338-1118

غنا

رقابت انحصاری

المحرمی و همکاران ( )111

2338-1111

کاسو و گیرادونه( )111

233.-1118

 20کشور اروپایی

گودارد و ویلسون( )111

233.-111.

 10کشور

لیاوین ( )111

233.-111

 .کشور آسیای شرقی

رقابت انحصاری

2333-1111

 10کشور اروپایی

رقابت انحصاری

متیو و همکاران ()111.

233.-111.

بریتانیا

رقابت انحصاری

ییلدریم و فیلیپاتوس()111.

2338-1111

 28کشور آمریکای التین

رقابت انحصاری

گودارد و ویلسون()1113

1112-111.

کانادا ،فرانسه ،آلمان ،ایتالیا ،

رقابت انحصاری

چایک ،سیهاک و ولف ()1113

2331-1118

ساتیکوراس و کوتسومانولی –
فیلیپاکی( )111

کشور عربی حوزه خلیج
فارس

رقابت انحصاری
رقابت انحصاری
رقابت انحصاری

ژاپن ،بریتانیا و آمریکا
 83کشور

رقابت انحصاری

منبع :پژوهش جاری

همانگونه که در جدول  1مشاهده می شود بیشترین ضریب آماره  Hمربوط به کشور کاستاریکا ،آفریقای
جنوبی و برزیل است و کمترین میزان این شاخص مربوط به کشور ترکیه و پاکستان می باشد.
جدول( :)1آماره های  Hبدست آمده در مطالعات مختلف
کشور

آماره H

کشور

11

آماره H

آرژانتین

14.8

مالزی

14 3

بنگالدش

14 3

مکزیک

14.3

برزیل

1438

نیجریه

14 .

شیلی

14

پاکستان

14.3

کلمبیا

14

پاناما

14..

کاستاریکا

1431

پاراگوئه

14 1

کرواسی

140

پرو

14.1

جمهوری دومینیکن

14.1

فیلیپین

14

اکوادور

14 3

لهستان

14..

هندوراس

1432

روسیه

140.

مجارستان

14.0

آفریقای جنوبی

1430

هندوستان

14 .

سریالنکا

14.2

اندونزی

14 1

ترکیه

14.

کنیا

1403

اوکراین

14 3

14

ونزوئال

14..

لیتوانی

منبع :کالیسنس و الوین()1118

 -3مبانی نظری
مدلی که بوسیله پانزار و روس ( ،)233.معرفی شد رفتار رقابتی بانک را براساس ویژگی های نسبی فرم
خالصه شده درآمد تعیین می کند .پانزار و روس نشان دادند که اگرچه کارایی و عملکرد بانک بوسیله
دیگر بانک های فعال در بازار تحت تاثیر قرار می گیرد ،برای آنکه نتایج مدل آنها پذیرفتنی باشد ،بانک نیاز
دارد که در تعادل بلند مدت عمل کند .این مدل فرض می کند که کشش قیمتی تقاضا  ، e ،بزرگتر از
واحد و فرض ساختار همگن هزینه ای برقرار است .برای بدست آوردن تولید تعادلی و تعداد تعادلی بانک
ها ،سود هم در سطح بانک و هم درسطح کلی صنعت حداکثر می شود .یعنی اینکه ابتدا ،بانک  ،iجایی که
درآمد نهایی اش برابر هزینه نهایی اش است ،سود خود را حداکثر می کند:
R 'i ( x i , n , z i )  C 'i ( x i ,w i , t i )  0

()2

 : x iمحصول بانک  n ،iتعداد بانک های موجود در بازار : w i ،بردار قیمت های نهاده ها (عوامل
ورودی) بانک  : z i ،iبردار متغیرهای برون زا که تابع درآمد بانک را انتقال می هند و  t iبردار متغیرهای
برون زا که تابع هزینه بانک را انتقال می دهند .از اینرو رابطه یک در تعادل بلندمدت بصورت زیر خواهد
بود:
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Ri (x  , n  , z )  C i (x ,w ,t )  0

()1

متغیرهایی که با عالمت* بیان شده اند ،مقدار تعادلی این متغیرها را نشان می دهند و قدرت بازاری بر
مبنای ضریب تغییر قیمت نهاده ها )  (w k iبر درآمد تعادلی )  (R iبدست می آید .پانزار و روس در
اندازه گیری رقابت آماره  Hرا که جمع کشش های فرم خالصه شده درآمد نسبت به قیمت نهاده ها است،
را معرفی کردند.
m

) H   (R i / w k i )(w k i / R i

()8

k 1

مقدار تخمینی آماره  Hدامنه ای بین H  1

 خواهد داشت .زمانی که بازار در حالت انحصار

کامل باشد آماره  Hکوچکتر از صفر است .برای بازار رقابت انحصاری  Hمقداری بین صفر و یک خواهد
داشت و در حالت رقابت کامل مقدار  ، Hیک(واحد) خواهد بود.
جدول( :)8ساختار رقابتی و آمارهH
وضعیت

ساختار رقابتی

آماره H

2

H 0

انحصار

1
8

1

H

رقابت انحصاری

0

H 1

رقابت کامل

منبع:پژوهش جاری

در همین ارتباط ،شافر( ،)2338رابطه بین آماره  Hمدل پانزار-روس ،کشش ضریب حدسی و شاخص لرنر
را استخراج نمود .مدل او بر این واقعیت استوار است که انحصارگر حداکثرکننده سود ،همیشه در نقاط
باکشش روی منحنی تقاضای بازار فعالیت می کند .اگر تابع سود بنگاه را بصورت زیر در نظر بگیریم:

) (q ;w )  R (q (w ))  C (q ;w

().

 ،Rتابع درآمد بنگاه ،C ،تابع هزینه بنگاه ،q ،مقدار محصول بنگاه و  wبردار قیمت های محصول است.
بنگاه برای حداکثر کردن سود نیاز به برقراری شرط زیر دارد.

q  Rq  C q  0

()0

13

آماره آزمون پانزار -روس بشکل،

H  wRw / R

تعریف شده است که می توان نشان داد که مساوی

 Rq2 / qq Rاست .کشش تقاضای بنگاه در این مدل برابر با  e  ( p / q )( q / p ):است و اینکه

p
e 1
( p
 . R  pqحال از آنجا که) ،
q
e
از  R qدر ( ،)0به عبارت زیر می رسیم :

 ، Rq  p  qاست ،با جایگذاری کردن این تعبیر

p e
e  1 p
e 1
)  Cq  0
(
)
(  ، q  pو نیز اینکه داریم  C qq :
2
e
e q
e
q

، qq  

است و اگر کشش تقاضا بصورت موضعی ثابت باشد ( e  0) ،و منحنی هزینه بنگاه نیز بصورت
q

موضعی خطی (C qq  0) ،باشد ،پس این عبارت بصورت زیر ساده می شود :
e  1 p
p e 1
)

e
q q e 2

( )

( qq 

با جایگذاری ( )0و ( ) در  ، Hداریم:
p 2 (e  1) 2
p e 1
pq
().
() /
)
)(e  1
2
2
R
e
q e
R
حال چون  R  pqاست ،پس ( ).بصورت زیر در می آید:

()3

(H 

H  e 1

این رابطه  Hنشان می دهدکه چرا بنگاه انحصاری همیشه در نقاط باکشش منحنی تقاضا فعالیت می کند .و
زمانی که تقاضای متناظر با  e-2است ،مقدار منفی  Hرا نشان می دهد .همچنین این تعبیر نشان می دهد که
چرا مقدار منفی  Hنمی تواند از محصول رقابتی جلوگیری کند ،چون بنگاهی که در بازار رقابتی فعالیت می
کند ،نسبت به بنگاهی که در بازار کمتر رقابتی فعالیت می کند ،تمایل دارد که با منحنی تقاضای باکشش
تری مواجه باشد.
همچنین می توان ارتباط میان ضریب حدسی رقابت انحصاری و مدل پانزار و روس را استخراج نمود .برای
اثبات این ارتباط ،یک بازار با  nبنگاه یکسان که دارای تولید همگن هستند و در حالت انحصار چند جانبه
فروش فعالیت می کنند ،را در نظر بگیرید .جایی که هر بنگاه سطح محصول  y kرا برای حداکثر کردن
سود تعیین و دارای تابع )   k  P (Y , z ) y k  C ( y k ,w ,tاست .و اینکه  Pمنحنی تقاضای معکوس
است و

k

y

Y 

تولید کلی صنعت است .پس شرایط مرتبه اول برای حداکثر کردن سود برای k

امین بنگاه تولیدی بصورت زیر است:
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 k / y k   y k PY  P  C y  0

()3

ضریب حدسی    dY / dy kتغییر در تولید صنعت بدلیل تغییر در تولید  kامین بنگاه را نشان می دهد.
 ، مقداری بین  1و  nدارد .اگر    0باشد ،رابطه ( )3نشان می دهد که بازار در رقابت کامل است و
اگر    nباشد ،بیانگر انحصار کامل است .در تعادل شرایط  y k  y 0و  ny 0

0

 Yبرقرار است.

از اینرو:

 y 0 PY ( ny 0 , z )  P ( ny 0 , z )  C y ( y 0 ,w , t )  0

()21

معادله ( )21محصول بنگاه انحصار چندجانبه  y 0را بعنوان تابعی ضمنی از متغیرهای   , z ,wو  tدر نظر

می گیرد .سپس فرض می کنیم که درجه همگرایی در بازار انحصار چندگانه همانطورکه بوسیله 
اندازه گیری شده است ،از تغییرات قیمت ها و درکل مشتق گیری از رابطه ( )21نسبت به  w iاستخراج
می شود :

y 0 / w i  ( 2C / y w i ) / D 0

()22

جایی که  . D 0   ny 0 PY Y  ( n   ) PY  C yy سیاده ،)2331( 10نشان دادکه
پایداری تعادل حایز اهمیت است .حال با ضرب دو طرف رابطه ( )22در  w iو جمع کردن همه  iها به
Do

0

برای

عبارت زیر دست می یابیم:

/ w i )  w i ( 2C / y w i ) / D 0  C y / D 0 0

0

w (y
i

()21
از اینرو برای بنگاه های با ثبات و دارای محصول همگن ،ضریب حدسی تعادل انحصار چندجانبه که جمع
کشش های قیمت فرم خالصه شده معادله تولید بنگاه ، y 0 ( z ,w , t ) ،می باشد منفی است .بنابراین در
مجموع،

اثرات

قیمت

ها

روی

درآمدهای

خالصه

شده،

نامعین

است.

چون

)  R 0 (z ,w ,t )  y 0 P ( ny 0 , zاست .حال با بکاربردن قانون زنجیره ای برای رابطه ( )21و تقسیم
کردن بر  ، y 0نتیجه می گیریم که:
()28

H   wi (R 0 / wi ) / R 0  ( y 0nPY  P )  wi (y 0 / wi ) / R 0
 RY C y / D 0 R 0
)Seyadeh(2810
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25

جایی که  ، RY Y 0 PY  Pمقدار تعادلی منحنی درآمد نهایی صنعت است .حال برای انحصارچند
جانبه نیز که بصورتی شبیه انحصار سازشکارانه عمل می کند (یعنی ، )   n ،شرط مرتبه اول ( )28این

اطمینان را می دهد که  RYمثبت است.
-4رویکرد تجربی و برآورد مدل
در ادبیات موجود بانکداری چندین تصریح متفاوت از روش شناسی پانزار-روس ارائه شده است.
براساس روش پانزار-روس ( )2331،233.و با پیروی از استراتژی تجربی اتخاذ شده توسط گوتیرز (،)111.
در این پژوهش مدل بصورت زیر تصریح شده است:
()2.

L n( NITA)  it  1t Ln( PLit )   2t Ln( PLFit )  3t Ln( PCEit ) 

1t Ln( EQTAit )   2t Ln( LOATAit )   3t Ln( LFTAit )   4t Ln( LDTLD)  uit

در این مدل متغیر وابسته ،NITA ،بیانگر نسبت درآمد خالص به کل دارایی ها می باشد .همچنین مجموعه
متغیرهای مستقل نیز عبارتند از ،PL :قیمت نیروی کار  ،PLF ،قیمت سرمایه و  ،PCEهزینه های سرمایه
ای ،EQTA ،سهام به کل دارایی ها ،LOANA ،وام ها به کل دارایی ها ،LFTA ،وجوه وام دادنی به
کل دارایی ها و  LTLDمعیار مقیاس بانک که بیانگر سهم بازاری بانک بر اساس وام ها و سپرده ها می
باشد uit .نیز جزء تورش و همچنین اندیس  iو  tنشان دهنده بانک  iدر سال  tمی باشند .در این مدل
آماره  Hبصورت زیر محاسبه می شود:
H t  1t   2 t   3t

()20

به منظور محاسبه آماره  ،Hمدل ( )2.برای  23بانک فعال در صنعت بانکداری ایران در بازه زمانی 2831
الی  2831به روش اثرات ثابت برآورد شد .نتایج در جدول(  ) .نمایش داده شده است.
جدول  :.نتایج حاصل برای مدل پانزار-روس
متغیر

ضرایب

انحراف معیار

احتمال

C

-.400

14 1

()1411

)Ln(PL

1412

1411

()1411

)Ln(PLF

141.

141.

()1411

)Ln(PCE

148.

1418

()1411

)Ln(LOATA

142

1410

()1411

16

)Ln(LTLD

142

14.

R-squared:

14.0

Adjusted R-squared:

()1411

1413

F-statictic

. 4.8

()1411

Prob(Fstatistic):

H P  R  14.0

منبع :یافته های محقق
همانطور که قبال بیان شد آماره  Hبرابر با مجموع کشش های درآمد بانک ،نسبت به قیمت نهاده ها
است ،لذا در مدل مذکور این آماره برابر با مجموع متغیرهای ) Ln(PLF) ،Ln(PLو ) Ln(PCEاست و
به همان صورت که در جدول محاسبه شده است برابر با  14.0می باشد .براساس آزمون والد ،فرضیه ساختار
بازار انحصاری یا رقابت کامل در سطح معنی داری  %2رد می گردد و نتیجه می گیریم که همه درآمدهای
کسب شده در صنعت بانکداری ایران ،تحت شرایط رقابت انحصاری بوده است .بنابراین مشخص می شود
که در دوره بررسی شده صنعت بانکداری کشور دارای ساختار رقابت انحصاری بوده است .همچنین جهت
آزمون تاثیر ورود بانک های خصوصی بر میزان رقابت پذیری بانک ها ،از یک متغیر دامی استفاده شده
است .در این حالت ،با وارد کردن متغیر دامی ،مدل بصورت زیر تصریح می گردد.
L n( NITA)  it  1t Ln( PLit )   2t Ln ( PLFit )   3t Ln ( PCEit ) 

( )2

1t Ln( EQTAit )   2t Ln( LOATAit )   3t Ln ( LFTAit )   4t Ln ( LDTLD ) 
1t ( LnPLit * Dum)   2t ( LnPLFit * Dum)   3t ( LnPCEit * Dum)  uit
جدول( :)0نتایج سنجش تفاوت بین رقابت پذیری بانک های خصوصی و دولتی
متغیر

ضرایب

انحراف معیار

احتمال

C

-.423

1401

()1411

)Ln(PL

1411

1421

()1411

)Ln(PLF

140.

141.

()1418

)Ln(PCE

142

142.

()1411

)Ln(LOATA

-142

1413

()141.

)Ln(LTLD

1423

140.

()1411

17

Ln(PL)*Dum

-1420

141.

()1413

Ln(PLF)*Dum

14..

1402

()142.

Ln(PCE)*Dum

-1438

14.8

()1418

14..

R-squared:

14.

Adjusted R-squared:

F-statictic

.48.

H Dum   1482

Prob(Fstatistic):

()1411
14.0

H PR 

همانگونه که در جدول  0مشاهده می شود پس از ورود بانک های خصوصی ،میزان شاخص  Hاز  14.0به
 14..کاهش یافته است .این مساله بخوبی موید افزایش شدت رقابت پس از خصوصی سازی در عرصه نظام
بانکی کشور است.
 -5جمع بندی
امروزه بخش پولی و سیستم مالی نقش اساسی در اقتصاد برعهده دارند به نحوی که ،هیچ کشوری قادر به
توسعه صنعتی ،کشاورزی و خدماتی نیست ،مگراینکه متناسب با حرکت در این بخش ها به توسعه نظام مالی
و بانکی خود بپردازد و نظام مالی کارآمدی را استوار کند .نتایج برآورد مدل پانزار -روس برای  23بانک
بررسی شده در طول دوره  2831تا  ،2831نشان می دهد که درجه رقابت پذیری بانک های مذکور در طول
دوره به طور متوسط  14.0بوده است .با تفسیر این عدد ،معلوم می شود که وضعیت رقابت انحصاری بر
ساختار صنعت بانکداری ایران حاکم است .همچنین با استفاده از یک متغیر دامی در مدل ،مشخص شد که
پس از ورود بانک های خصوصی ،میزان شاخص  Hاز  14.0به  14..کاهش یافته است .این مساله بخوبی
موید افزایش شدت رقابت پس از خصوصی سازی در عرصه نظام بانکی کشور است.
براساس نتایج این پژوهش بانک های دولتی نسبت به بانک های خصوصی در سطح رقابت پذیری پایین
تری قرار دارند که بنابر تحقیقات انجام شده ،علت این پدیده را می توان وضع قوانین تنظیمی شدیدتر برای
بانک های دولتی جهت انجام تصمیمات بهینه سازی و برخورداری بانک های دولتی از حمایت های
ترجیحی بانک مرکزی و منابع ارزان مالی دولت دانست .لذا می توان با کاستن از شدت تکالیف مقابل
بانک های دولتی و حذف حمایت ها ،زمینه افزایش رقابت پذیری را در این بانک ها فراهم نمود .از سوی
دیگر بررسی سهم بازاری بازیگران این بازار نشان می دهد که در این بازار بنگاه مسلط وجود دارد .به گونه
18

ای که حتی با ورود بازیگران جدید ،سهم بنگاه مسلط بطور معنادار کاهش نیافته است .از سوی دیگر
بررسی ساختاری این بازار موید آن است که ابزارهای رقابتی در این صنعت محدود است و بیشتر سیاست
های مبتنی بر سیاست های مقداری است .در حالیکه استفاده از ابزار قیمتی در شرایط شناور سازی نرخ سود
بانکی ،تحول معناداری در فضای رقابت این بازار بوجود آورد .از اینرو حاکم بودن قواعد غیربازاری ،وجود
بنگاه مسلط دولتی با سهم پایدار ،تعیین دستوری نرخ سود بانکی و بین بانکی و تسهیالت تکلیفی ،این
صنعت را با شکنندگی و ناپایداری در حوزه رقابت مواجه نموده است.
منابع:
امیدی نژاد  ،مرتضی ،گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال  ،283موسسه عالی آموزش بانکداری
ایران ،شهریور 283.
خداداد کاشی ،فرهاد ،جعفری لیالب،پری ،بررسی ساختار بازار در صنعت بانکداری ایران ،مجله بررسی
های بازرگانی ،ش  ،01فروردین و اردیبهشت .2832
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