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 8  73های اقتصادی   شماره  هاو سیاست فصلنامه پژوهش       

  مقدمه. 1
با تخصیص  وجود رقابت در این بازار .روند شمار می ترین نهاد بازار مالی یک کشور به ها مهم بانک

گذران در  این امر به جذابیت بیشتر سپرده گردیده وکشور  یاقتصادو توسعه  بهینه منابع مالی باعث رشد
ها در استفاده از ابزارهای متنوع  و با رقابتی شدن بازار و افزایش خالقیت بانک است منجر شدهها  بانک

اقدام به  کسب سود بیشتربرای  ها بانکشرایط رقابتی  در. شوند میمتقاضیان تسهیالت بانکی نیز بیشتر 
و هم در جذب متقاضیان  ها سپردهکه هم در جذب  نموداستفاده خالقانه از ابزارهای بانکی خواهند 

بانکی از درجات باالی انحصاری در رقابت برخوردار اما چنانچه سیستم ، ثر خواهد بودؤتسهیالت م
مختلف اختصاص نیافته و از کارایی نظام مالی کشور  های بخشصورت بهینه به  باشد منابع مالی به

ترین نهاد بازار پول و  عنوان مهم به ها بانککارشناسان اقتصادی به اهمیت و نقش کلیدی . شود میکاسته 
کید داشته و رشد پیوسته و پرشتاب أتصادی کشورهای در حال توسعه تسرمایه در فرایند توسعه اق

با در نظر گرفتن . دانند نمی پذیر امکاناقتصادی این کشورها را بدون توجه به رقابتی بودن چنین نهادی 
 . گردد برخوردار می ای مالحظهبررسی درجه رقابتی سیستم بانکی از اهمیت قابل  موارد این

دهد که بیشترین سود را  انحصارگر قیمت را در سطحی قرار میهای اقتصادی  بر اساس تئوری
به  این درآمد انحصاری شامل هزینه مالی اضافه است که انحصارگر از طریق قدرت انحصاری .دریافت نماید

که نشان  تا جایی شود می منتقلاین هزینه مالی اضافه که از خریدار به انحصارگر  .کند کنندگان تحمیل می مصرف
تواند از  کنندگان ندارد نمی داده نشود انحصارگر شایستگی دریافت این مقدار اضافه را نسبت به مصرف

از اما این هزینه اضافه تنها یک انتقال درآمد نیست هزینه اضافی که  ،لحاظ بهینه اجتماعی مضر باشد
سمت کاالهای  بهیداران خر گردد میباعث  شود میآوری  افزایش قیمت کاالی انحصاری جمع طریق

از میزان این ضرر  .شود کنندگان می ضرر مصرف منجر بهجایگزین که مطلوبیت کمتری دارند روی آورند که 
این پژوهش در که  آید وجود می هضرر اجتماعی ب .کند بیشتر است مازادی که انحصارگر دریافت می

پژوهش حاضر به بررسی وضعیت رقابتی سیستم بانکی  ،به عبارت دیگر. استاین موضوع  بررسی پی
در ایران را مورد  ها بانکهای اجتماعی ناشی از قدرت بازاری  دنبال آن هزینه در ایران پرداخته و به

ساختار شبکه بانکی کشور بررسی و  در این مطالعه از طریق برآورد شاخص لرنر. دهد مطالعه قرار می
به ) مثلث رفاه(ناشی از قدرت بازاری با استفاده از مثلث هاربرگر ) اجتماعیهزینه (کاهش رفاه  در ادامه

عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی   اند به کار برده به) 2003(روشی که فرناندز، اوراز و ساالس 
  .گیرد مورد محاسبه قرار می
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 9  …ها  های اجتماعی قدرت بازاری بانک برآورد هزینه                                                                                       

 .پردازیم گردد و به تشریح پیشینه تحقیق می ساختار مقاله به این صورت است که پس از مقدمه ادبیات تحقیق بررسی می
شناسی تحقیق را برای تخمین قدرت بازاری و هزینه رفاه اجتماعی سیستم بانکداری توضیح داده  بخش سوم روش

  .گردد در انتها نتایج تحقیق ارائه می. نماید و بخش چهارم متغیرها و نمونه مورد استفاده در تحقیق را تشریح می
  

 تحقیق  ادبیات. 2

و  های مختلفی توسط دانشمندان مختلف مطرح شده است های اجتماعی انحصار نظریه در خصوص هزینه
نخستین هاربرگر . گیری قدرت انحصاری وجود دارد ختلفی برای اندازهمهای  متناسب با این عقاید روش

با  که وی عنوان نمود. های اجتماعی ناشی از قدرت بازاری برآمد فردی است که درصدد محاسبه هزینه
های اجتماعی انحصار را در کل  توان هزینه محاسبه سطح مثلث رفاه برای تمام بازارها و با جمع آنها می

های اجتماعی را بر حسب مثلث رفاه برای بخش صنعت آمریکا در  هاربرگر هزینه. اقتصاد محاسبه نمود
 درصد 1/0تنها موجب کاهش رفاه جامعه به میزان های انحصاری  محاسبه نمود و نتیجه گرفت فعالیت 20دهه 

را به خود اختصاص  GNPدرصد  25ستاده بخش صنعت شده است و از آنجا که بخش صنعت آمریکا 
  .باشد آمریکا می GNPدرصد  4/0های انحصاری معادل  های اجتماعی فعالیت داده بود کل هزینه

اروپایی کشور  15ارایی و قدرت بازاری در در پژوهشی در ارتباط با ک) 2004(فرناندز و مادوس 
سبب  با استفاده از ارزیابی شاخص لرنر نتیجه گرفتند عالوه بر اینکه کاهش قدرت بازاری) 1993- 2002(

 آمده در نتیجه کاهش قدرت بازاری دست هرفاه ب شود میگیرندگان آن بازار  افزایش رفاه تسهیالت
که در بازار تسهیالت همچنین دریافتند  ،قدرت خواهد شدای است که صرف این کاهش  بیش از هزینه

های مورد  و سوئد درجه انحصاری طی سالستان کشورهای انگل بجزکشورهای مورد پژوهش  تمام
 ؛ همچنین در بازار سپردهسمت انحصاری شدن پیش رفته است و بازار مذکور به افزایش یافتهبررسی 

سمت رقابتی  به بررسیهای مورد  کشورهای سوئد، فنالند، دانمارک، اسپانیا، ایرلند و یونان طی سال
  .اند سوق یافتهسمت انحصاری شدن  شدن و سایر کشورها به

های اجتماعی قدرت بازاری را در سیستم بانکداری مکزیک  هزینه) 2007(سولیس و مادوس 
هزینه اجتماعی  دهد دست آمده توسط آنها نشان می نتایج به. مورد مطالعه قرار دادند) 2005-1993(

که  در حالی ،تولید ناخالص داخلی بوده است درصد 15/0برابر  2005مربوط به قدرت بازاری در سال 
بوده، بنابراین تعیین نرخ  تولید ناخالص داخلیدرصد  021/0ناکارامدی مدیریت بانکی برابر با ) سود(هزینه 
  .ثیر منفی داشته استأکارایی هزینه ت بر أثر از قدرت بازاریمت تسهیالت بهره

به این  "های دولتی ایران برآورد قدرت بازاری در شبکه بانک"عنوان  در پژوهشی تحت) 1383(حسینی 
. کنند کننده سود عمل می های دولتی ایران مانند یک بنگاه واسط وجوه و حداکثر پردازد که شبکه بانک امر می
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 10  73های اقتصادی   شماره  هاو سیاست فصلنامه پژوهش       

و  شود هایی است که از سوی مردم نزد بانک قرار داده می معتقد است ورودی یا نهاده این بنگاه سپردهوی 
وی در . اختیار متقاضیان قرار گرفته استانواع تسهیالتی است که توسط بانک در  خروجی این بنگاه

ایران استفاده  ی دولتیها بانکهای انتظاری جهت تعیین نوع ساختار شبکه  از روش کششاین مطالعه 
 )1363-1383( های مورد مطالعه منظور بررسی روند تغییرات ساختاری طی سال سپس به ،است نموده

که در مجموع شرایط دهد  می  برآورد شاخص لرنر نشان .دهد استفاده قرار میرا مورد شاخص لرنر 
آتی از میزان شرایط  های گذشت زمان طی سالاما با  ،اشتهرقابتی در بازار تسهیالت و سپرده وجود د

یکی از نتایج کاربردی این مطالعه این است که  .ویژه بازار سپرده کاسته شده است رقابتی این بازارها به
بازار سپرده و تسهیالت به هم وابسته بوده و چنانچه یک بازار به حالت رقابتی نزدیک شود بازار دیگر 

 . به حالت رقابتی متمایل خواهد بود

در  )1387(های اقتصادی وزارت بازرگانی  ریزی و بررسی العات اقتصادی معاونت برنامهدفتر مط
در صنعت بانکداری ایران و ) گیری تمرکز اندازه(بررسی ساختار "پژوهش دیگری تحت عنوان 

های اجتماعی انحصار در سیستم بانکداری ایران با  گیری هزینه به اندازه "اجتماعی انحصار آن های هزینه
 کارگیری با به برای برآورد هزینه نهایی در این تحقیق. ستفاده از روش کالین و مولر پرداخته استا

بانک ملی، صادرات،  8تابع هزینه با استفاده از اطالعات  1های تابلویی سنجی داده تکنیک اقتصاد
. تخمین زده شده است) 1375- 1384( تجارت، ملت، سپه، رفاه، مسکن و کشاورزی برای دوره زمانی

درصد مقدار  6/5با برابر  1384های اجتماعی انحصار در سال  هزینه دست آمده میزان بر اساس نتایج به
بانک این مقدار بیانگر کاهش رفاه  8فروش بوده است که با وجود صرفه اقتصادی نسبت به مقیاس در 

ی ها بانکعلیرغم ورود دهد  شان مین های این پژوهش یافته .باشد و عدم کارایی در این صنعت می
 از بازار اعتبارات تمرکز در بخش تسهیالت بانکی همچنان ها بانکخصوصی و افزایش سهم دیگر 

 .شته استی بزرگ تداوم داها بانکنفع  به

اثر مقررات بانکی بر رقابت در صنعت "عنوان  تحتدر تحقیق خود ) 1390( پور لو و بهمن طالب
های  ر تنظیمات بانک بر رقابت در صنعت بانکداری ایران را با استفاده از دادهاث" بانکداری ایران

منظور  آنها به. اند نموده بررسی) 1375-1388( در دوره زمانی بانک دولتی و خصوصی 17ترکیبی 
و برای نشان دادن میزان  نمودههای تنظیمات بانکی را ایجاد  ابتدا شاخص آزمون تجربی این رابطه

نشان داد ضریب متغیر کفایت آنها تخمین نتایج . کنند رقابت در این صنعت از شاخص لرنر استفاده می
به دار است و در دوره مورد بررسی افزایش نسبت سرمایه  اهای تخمین مثبت و معن سرمایه در تمام روش

                                                            
1. Panel Data 
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 دهد برآوردهای آنها نشان می. ت آنها شده استها باعث افزایش رقاب شده با ریسک بانک دارایی موزون
  .دار نیست ه لحاظ آماری معنابو میانگین نرخ تسهیالت منفی بوده 

  

  روش شناسی . 3
گیری درجه قدرت بازاری یا قدرت انحصاری از  برای اندازه طالعهدر این م با توجه به اهداف تحقیق

اما برای ، مدل برآورد قدرت بازاری شرح داده شده است )1-3( در بخش .شود میشاخص لرنر استفاده 
محاسبه شاخص لرنر با توجه به اینکه هزینه نهایی بازار وام مورد نیاز است الزم است تابع هزینه 

در  در تابع هزینه تخمین زده شده. دست آید های مورد مطالعه برآورد گردیده و هزینه نهایی بازار وام به بانک
بانک برای هر  وام بازار برای این کار هزینه نهایی .تابع ترانسلوگ استفاده شده است ازاین پژوهش 

و با  دست آمده نسبت به میزان وام آن بانک محاسبه شده صورت مجزا با استفاده از مشتق تابع هزینه به به
سپس ، گیرد یتحلیل قرار م و های مالی هر بانک مورد تجزیه ثیر آن بر نسبتأمحاسبه قدرت بازاری و ت

قرار گرفته  محاسبه و مورد مطالعه) مثلث رفاه(کاهش رفاه اجتماعی به روش مثلث هاربرگر ) 2- 3(در بخش 
قدرت بازاری با ناشی از  )هزینه اجتماعی(به این ترتیب پس از محاسبه قدرت بازاری کاهش رفاه . است

عنوان درصدی از  به اند کار برده به) 2003( استفاده از مثلث هاربرگر به روشی که فرناندز، اوراز و ساالس
ثیر آن أمورد محاسبه قرار گرفته و ت تناسبی از شاخص لرنر ارزیابی شدهتولید ناخالص داخلی با 

  .گردد مشخص می
  

  مدل برآورد قدرت بازاری . 3-1
  برآورد تابع هزینه . 1-1- 3

 ها بانکبا توجه به اینکه در ایران . کنند را تولید می محصوالتی ها با استفاده از نهاده های اقتصادی بنگاه
 ها بانکهای  توجهی را در هزینه رقم قابل گذاران سپردهگذار بوده و هزینه پرداختی به  وکیل سپرده

ای در این تحقیق استفاده  از رویکرد واسطه عنوان نهاده محسوب گردیده و به ها سپردهگردد  شامل می
تواند  بنابراین بانک می ،گردد یالت اعطایی برای یک بانک محصول قلمداد میکه در آن تسه شود می

ها و مقدار  تابع هزینه بنگاه نیز تابعی از قیمت نهاده ای مانند هر تابع هزینه کهداشته باشد  ای تابع هزینه
سلوگ نظر از تابع تران ی موردها بانکبرای تخمین تابع هزینه در این مطالعه  .محصول خواهد بود

  :شود میتفاده صورت تابع زیر اس به
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ln 12  73های اقتصادی   شماره  هاو سیاست فصلنامه پژوهش         β  β ln L β ln rD  β ln W  β ln r  β ln L β ln rD β  ln W β   ln r β  ln L ln rDβ  ln L ln W  β  ln L ln r β  ln rD ln Wβ  ln rD ln r β  ln W ln r  )1                                (  

  ،گذاران سپردههزینه سود پرداختی به  عالوه ههای ساالنه بانک ب مجموع هزینه :، که در آن
L :اعطایی تسهیالت ،W: وسربارهای  نرخ هزینه:،متوسط هزینه پرسنلیD: است نرخ سپرده. 

نرخ متوسط هزینه پرسنلی، متغیر وابسته در این مطالعه هزینه کل بانک بوده و متغیرهای توضیحی آن 
  .دنباش ی مورد مطالعه میها بانکتسهیالت اعطایی و  ، نرخ سپردهبارهای سر هزینه

و  ها سپردهنیروی کار، شامل ها  نهاده. وجود داردنهاده و یک ستانده  3 حاضر پژوهشدر 
شده برای محاسبه . باشد ستانده نیز میزان تسهیالت اعطایی در یک سال می های ثابت بوده و دارایی

و میزان اعطای تسهیالت در یک سال خاص تغییر مانده تسهیالت در آن سال نسبت به سال قبل محاسبه 
ت پرداختی قبل را عالوه بر این، بانک در آن سال مبالغی از تسهیال. ستمورد استفاده قرار گرفته ا

که بانک این مقدار  زمانی. شود کند که این وصول باعث کاهش رقم مانده تسهیالت می وصول می
که  از آنجایی. یابد کند مانده تسهیالت مجدد افزایش می عنوان تسهیالت پرداخت می وصولی را به

یست این مبلغ وصولی با خاص محاسبه شود می میزان تسهیالت پرداختی در آن سال هدف این است که
نیز به تغییر در مانده تسهیالت اضافه شود، اما با توجه به اینکه اطالعات دقیقی از میزان وصولی 

طور  که بهتواند بیانگر این موضوع باشد  ها وجود ندارد عمر متوسط تسهیالت می تسهیالت در بانک
نظر مشورتی  با توجه به. شود داخت میمتوسط در هر سال چه درصدی از تسهیالت پرداختی به بانک بازپر

سال در نظر گرفته شده است،  3متخصصین و مسئوالن بانکی کشور دوره متوسط بازپرداخت تسهیالت 
این وصولی با . عنوان وصولی در نظر گرفته شده است از این رو در هر سال   مانده تسهیالت دوره قبل به

ن میزان تسهیالت اعطایی در هر سال در محاسبه ستانده عنوا تغییر در مانده تسهیالت جمع شده و به
 .)1390 ترشابی،نیا و  طیب( لحاظ گردیده است

سه قیمت نهاده نیز در این پژوهش دستمزد نیروی کار، نرخ سود وجوه قرض گرفته شده و نرخ 
وجوه قیمت . نرخ دستمزد برابر با کل هزینه پرسنلی تقسیم بر تعداد کارمندان است .های سربار هستند هزینه
 )الحسنه گذار و جوایز قرض شامل سود پرداختی به سپرده(آوری شده برابر با هزینه سود پرداختی  انداز جمع پس

های  همدت، سپرد گذاری کوتاه های سرمایه شامل سپرده(آوری شده  های جمع تقسیم بر کل سپرده
بار نیز های سر نرخ هزینه. باشد می) ها انداز و سایر سپرده الحسنه پس های قرض مدت، سپرده گذاری بلند سرمایه

  . های ثابت است های ثابت تقسیم بر دارایی های اداری و عمومی و استهالک دارایی برابر با مجموعه هزینه
  

1
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  قدرت بازاری . 1-2- 3
گاه در تعیین قیمت محصول در سطحی باالتر از سطح قیمت رقابتی یا توانایی یک بن در متون اقتصادی

عنوان قدرت بازاری یا ویژگی  تر از سطح قیمت رقابتی آن به تعیین قیمت نهاده در سطحی پایین
قیمت در انتقال از  –میزان قدرت بازاری از طریق تغییر در روابط هزینه .شود میانحصارگری شناخته 

 آید، در نتیجه با استفاده از ضریب قدرت بازاری دست می وضعیت تعادل دیگر بهیک وضعیت تعادل به 
ضریب قدرت بازاری  .ها را مورد ارزیابی قرار داد توان میزان قدرت بازاری بنگاه برآورد شده می

تر باشد بیانگر  ین ترتیب هرچه این عدد به صفر نزدیکه اب ،عددی بین صفر و یک باشد بایست می
. استتر باشد گویای انحصاری بودن بازار مورد پژوهش  قدر به یک نزدیک ر بودن بازار و هرت رقابتی

  .شود میعنوان ضریب قدرت بازاری استفاده  در این تحقیق از شاخص لرنر به
  
 شاخص لرنر ارزیابی. 1-3- 3

 .کند گیری می اندازهها و هزینه نهایی  شاخص لرنر قدرت انحصاری بنگاه را بر اساس شکاف نسبی بین قیمت
اخالل بیشتری در رفاه اجتماعی و  نهایی بیشتر باشد عملیات انحصاریهرچه شکاف بین قیمت و هزینه 

و هزینه ) بهره نرخ(راین شاخص لرنر برابر است با تفاوت بین قیمت ببنا، کند تخصیص منابع ایجاد می
بازار هیالت بیش از مقدار نرخ سود در که حاکی از افزایش نرخ سود تس قیمت تقسیم بر 1(MC) نهایی

در  گیری قدرت انحصاری بر این اساس، در ادبیات اقتصادی از شاخص لرنر برای اندازه. رقابتی است
  .شود میبازارهای پرداخت تسهیالت و دریافت سپرده استفاده 

  pL‐mcLpL 1NεL rL )2(                                                                                       
 pD‐mcDpD 1NεD rD )3 (                                                                                                             
 

 حاصل از تسهیالت اعطایی به میزانصورت نسبت سود  که بهاست  نرخ بهره وام :rLpL-،که در آنها

 صورت نسبت هزینه سود پرداختی که به ستها سپردهنرخ بهره  :rDpD-،آید دست می هتسهیالت اعطایی ب
آوری شده  ی جمعها سپردهبه حجم کل ) الحسنه عالوه جوایز قرض هب گذاران سپردهشامل سود پرداختی به (

  .است هزینه نهایی بازار سپرده  :mcD و هزینه نهایی بازار تسهیالت: mcL،شود میمحاسبه  بانک از طریق
 گری گرفته حاکی از این است که حاشیه سودهای واسطه دست آمده از مطالعات صورت نتایج به

ی ها سپردهقدرت بازاری باالیی دارند باالتر است و یک بانک انحصاری حجم وام و  ها بانککه  زمانی
                                                            
1. Marginal Cost  
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 14  73های اقتصادی   شماره  هاو سیاست فصلنامه پژوهش       

برداشت فوری از . شان باشند های لرنر برابر با عکس کشش کند که شاخص خود را به طریقی تنظیم می
حاشیه سودهای این نتایج گویای این است که اگر جانشینانی برای تولیدات بانکی پدیدار شوند 

مثال  عنوان که به دهد این امر زمانی رخ می. صورت معکوس تحت تأثیر قرار خواهند گرفت ری بهگ واسطه
داشته باشند یا ی بانکی دسترسی ها سپردهعنوان جانشینی برای  خانوارها به وجوه بازارهای پولی به

  .مایندهای بانکی منتشر ن عنوان جانشینی برای وام های مالی به ها اوراقی را در بازار شرکت
  

  های اجتماعی  مدل برآورد هزینه. 3-2
  )نصیب از دست رفته( مثلث هاربرگر یا مثلث رفاه. 2-1- 3

 های اجتماعی جمع مثلث رفاه از دست رفته برای کل بازار به محاسبه هزینه در این روش با محاسبه حاصل
این گردد  از آنجا که انحصار موجب کاهش سطح تولید نسبت به سطح تولید رقابتی می. شود انحصار پرداخته می

 ،عالوه بر این .شود کنندگان به کاالها و خدمات می موضوع موجب دسترسی کمتر مصرف
قابل کاهش رفاه جامعه با مثلث رفاه میزان این . کنندگان مجبورند قیمت بیشتری بپردازند مصرف
  .)1388بیگدلی، (گیری است  اندازه

عنوان نماینده کاهش رفاه ناشی از  کنند شاخص لرنر شاخص جدیدی را به بیان می 1)2003(اوراز و ساالس 
با فرض ثبات هزینه نهایی و خطی بودن توابع عرضه سپرده و تقاضای وام هزینه خالص . کند قدرت بازاری ارائه می

  . شود مناسب منابع مثلث هاربرگر یا مثلث رفاه نامیده می اجتماعی مربوط به تخصیص نا
تولید ناخالص صورت درصدی از  اجتماعی بازارهای وام و سپرده به 2(WL)ه هش رفاکاجموع م
Welfare lossGDP  .باشد قابل محاسبه می )4(معادله  صورت هکه ب شود مینشان داده  داخلی  1GDP pL‐mcLpL rLL                                                                   )4(  

 

ها نسبت به وزن تسهیالت اعطایی  از میانگین وزنی شاخص لرنر بانک سیستم بانکی در خصوص
فعالیت گذار  عنوان وکیل سپرده دلیل اینکه سیستم بانکداری در ایران به شود، همچنین به استفاده می

ر مدل و د ها نهاده بانک محسوب گردیده تبع آن سپرده نماید به گری تبعیت می نموده و از رویکرد واسطه
  .  فوق حضور نخواهد داشت

  

   

                                                            
1. Oroz.& Salas.( 2003) 
2. Welfare Loss  
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  جامعه آماری . 3-3
، ی اقتصاد نوین، کارآفرین، ملت، پارسیان، پاسارگاد، پست بانکها بانکهای  در این تحقیق داده

. عنوان نماینده سیستم بانکی ایران مورد استفاده قرار گرفته است تجارت به و ، سیناصادرات، سامان
 ها های توضیحی بانک های مالی و یادداشت از صورت) 1386- 1390(زمانی تحقیق های مورد نیاز بازه  داده

ی مورد مطالعه و ها بانکهای اینترنتی  و سامانه )سازمان بورس و اوراق بهادار ستخرج از سامانهم(
  .نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اخذ گردیده است

  

  ها و نتایج  یافته. 4
  محاسبه هزینه نهایی . 4-1

معناداری با توجه به های مختلف و  از بررسی مدل پسدهد که  مدل نهایی را نشان می )1(جدول 
در دیگر ضرایب  Inroverloadبجز متغیر در این مدل . ضرایب به روش اثرات ثابت برآورد شده است

حضور این متغیر در مدل با وجود اینکه ضریب آن معنادار نیست اهمیت  دلیل. نددرصد معنادار 5سطح 
این  tمقدار آماره  از آنجا کههمچنین  ،باشد ها می که یکی از نهاده است حضور قیمت سرمایه فیزیکی

  .متغیر بزرگتر از یک است حضور آن در مدل از لحاظ اقتصادسنجی مشکلی ندارد
  

 نتایج برآورد مدل با استفاده از روش اثر ثابت .1 جدول

    ضرایب انحراف معیار اندازه احتمال
000/0 094./ 56./  
316/0 045/0 05/0  
000/0 046/0 29/0  
000/0 102/0 40/0  
001/0 484/1 21/5  _cons 

       50: تعداد مشاهدات
 =Prob>F=        82/50  F(4/36) 0000/0:آزمون معناداری کلی رگرسیون

  9644/0: مقدار ضریب تعیین 
 =Prob>F=        70/5  F(9/36) 0001/0):   حالت جمعی(ها  أآزمون برابر بودن عرض از مبد

  .نتایج تحقیق: مأخذ
  

و اندازه  F با توجه به آماره. شده استدر این جدول آزمون مدل اثرات ثابت در مقابل حالت جمعی انجام 
 .شود درصد رد می 5توان نتیجه گرفت که فرضیه صفر در سطح  دست آمده برای فرضیه صفر می هاحتمال ب
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جای حالت  هاز اثرات ثابت ب بایست می باشد و جداگانه می أهر مقطع دارای عرض از مبد ،عبارتی هب
  .نمودجمعی استفاده 

 های مربوط به ناهمسانی واریانس و وجود همبستگی در جمالت خطا آزمونتخمین مدل دنبال  به
آزمون نخست مربوط به ناهمسانی . دهد ها را نشان می نتایج این آزمون) 2(جدول  صورت گرفت که

آن های تابلویی معرفی شده است و فرضیه صفر  داده برای )2000( 1آزمون در گریناین . واریانس است
، شود با توجه به اندازه احتمال فرضیه صفر رد می. مقاطع است تمامبرابری واریانس جمالت خطا برای 

 همچنین آزمون همبستگی جمالت خطا که توسط ؛باشند از مقاطع دارای واریانس متفاوت می یکبنابراین هر 
نتایج  .هر مقطع همبستگی سریالی وجود دارد یبین جمالت خطا دهد گسترش یافته است نشان می) 2003( 2دراکر

گردد اندازه احتمال آماره آزمون  مالحظه می. گزارش شده است) 2(دوم جدول بخش این آزمون در 
  .شود فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود همبستگی رد می بنابرایندرصد است؛  5کمتر از 

  
  همبستگی جمالت خطاهای مربوط به ناهمسانی واریانس و  نتایج آزمون .2 جدول

 آزمون برابری واریانس جمالت خطا
  برابری واریانس ها: فرضیه صفر 

 آماره آزمون     
chi2(10)= 19.59     
Prob>chi2= 0.0334 

 آزمون وجود همبستگی مرتبه بین جمالت خطا
  عدم وجود همبستگی مرتبه اول: فرضیه صفر 
  آماره آزمون

F(1,9)= 5.739 
Prob>F=0.0402 

  .نتایج تحقیق: مأخذ
  

زننده  توان از تخمین جمالت خطا دیگر نمی خصوصها و نقض فروض کالسیک در  با توجه به نتایج آزمون
شود که ناهمسانی واریانس و همبستگی بین  زننده فرض می که در این تخمین چرا نمود،اثرات ثابت استفاده 

استفاده 3 (GLS)یافته زننده حداقل مربعات تعمیم از تخمین بایست میدر این صورت . جمالت خطا وجود ندارد
در  بایست می با توجه به اینکه هم ناهمسانی واریانس و هم همبستگی بین جمالت خطا وجود دارددر اینجا نمود 

نتایج برآورد مدل با استفاده از روش حداقل  )3(جدول  .استفاده شودیافته  حداقل مربعات تعمیم تخمین مدل از
  .است 303/0برآورد شده برابر با ضریب همبستگی مشترک  که در آن دهد یافته را نشان می مربعات تعمیم

                                                            
1. Green (2000) 
2. Drukker 
3. Genevalized Last Square 
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  یافته حداقل مربعات تعمیمزننده  نتایج برآورد مدل با استفاده از تخمین. 3 جدول
P-Value  ضرایب انحراف معیار    

000/0  015/0 92/0 
000/0  035/0 14/0 
000/0  018/0 17/0 
001/0  024/0 08/0 

 50: تعداد مشاهدات
  000/0Prob>chi2=5948300Wald chi2(4):داری کل رگرسیوناآزمون معن

  .نتایج تحقیق: مأخذ
  

  : ازتست ین ترتیب شکل ریاضی تابع عباره اب
  Ln C 0.92 Ln L 0.14 Ln roverload  0.17 Ln rD 0.08 Ln wi                   )5(  

  

گردد تا میزان  یک واحد افزایش در میزان تسهیالت اعطایی موجب میدهد  نشان می فوقمعادله 
باعث  بارهای سر نرخ هزینههمچنین یک واحد افزایش در  ،واحد افزایش یابد92/0 ها بانکهای  هزینه

نتایج بیانگر  نیز ها سپردهنرخ بهره  خصوصدر . گردد می ها بانکهای  واحد افزایش در میزان هزینه 14/0
های بانک  در هزینهواحد افزایش  17/0باعث  گذاران سپردهیک واحد افزایش نرخ بهره پرداختی به  آن است که

افزایش در میزان  باشد که یک واحد پرسنلی میثیرگذار در این تابع هزینه أو در نهایت آخرین عامل ت شود می
  .گردد های بانک می در هزینه واحدی 08/0به پرسنل باعث افزایش هزینه پرداختی 

و از  دست آمده همشتق تابع هزینه بابتدا  .آید دست می ههزینه نهایی از مشتق تابع هزینه بانک ب
نظر به میزان تسهیالت اعطایی  در سال موردنظر  ضرب آن به میزان کل هزینه بانک مورد تقسیم حاصل
از این محاسبات  دست آمده بهنتایج  .آید دست می ههزینه نهایی آن بانک در آن سال ب نظر در سال مورد

  :ارائه شده است )4(جدولدر 
  mcL dCdL CL                                                                                                          )6(  
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  تسهیالت اعطایی برای هر ریالها بانکهزینه نهایی  .4جدول 
  )ریال(

  .نتایج تحقیق: مأخذ  
  

هزینه نهایی تسهیالت اعطایی    هزینه نهایی تسهیالت اعطایی  

 بانک اقتصاد نوین

1386   0/138 

پست 
 بانک

1386 0/135 

1387   0/200 1387 0/129 

1388   0/178 1388 0/156 

1389   0/155 1389 0/168 

1390   0/ .140  1390 0/190 

 بانک کارآفرین 

1386   0/150 

بانک 
 صادرات

1386 0/115 

1387   0/164 1387 0/146 

1388   0/183 1388 0. /143 

1389   0/151 1389 0/157 

1390   0/133 1390 0/154 

 بانک ملت 

1386   0/102 

بانک 
 سامان

1386 0/153 

1387   0/ .129  1387 0/178 

1388   0/ .132  1388 0/167 

1389   0/131 1389 0/119 

1390   0/128 1390 0/153 

 بانک پارسیان

1386   0/ .190  

بانک  
 سینا

1386 0/175 

1387   0/200 1387 0/202 

1388   0/193 1388 0/178 

1389   0/157 1389 0/168 

1390   0/171 1390 0/173 

 بانک پاسارگاد

1386   0/142 

بانک 
 تجارت

1386 0/120 

1387   0/151 1387 0/129 

1388   0/201 1388 0/141 

1389   0/157 1389 0/141 

1390   0/151 1390 0/154 
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 بودند خصوصیکه از بدو تولد ی یها بانکهزینه نهایی در دهد  نشان می )4(جدول دست آمده از  هنتایج ب
کوتاه همراه بوده است که با تصمیمات مدیریتی سریع بهبود یافته و سیر  با یک روند افزایشی کامالً

تغییر ماهیت داده و قانون اساسی  44های دولتی و آنهایی که با اصل  اما بانک ،اند نزولی به خود گرفته
آنچنانکه الزم است  اند ی خصوصی اختیارات مدیریتی آزادی نداشته و نتوانستهها بانکاند به اندازه  خصوصی شده

 .ثیر مدیریتی الزم را برجای گذارندأسریع واکنش نشان داده و ت
  

  )1386-1390( های طی سالسیستم بانکی مورد مطالعه  تسهیالت اعطایی میانگین وزنی هزینه نهایی .5 جدول
  سال وزنی هزینه نهایی تسهیالت اعطاییمیانگین 

127/0 1386  
150/0 1387  
154/0 1388  
144/0 1389  
148/0 1390  

 

  .های مورد مطالعه در هر سال محاسبه گردیده است های بانک نسبت به جمع دارایی وزنی هزینه نهایی تسهیالت اعطاییمیانگین * 
  .نتایج تحقیق: مأخذ

  

سیر صعودی داشته و از  1388است این است که هزینه نهایی تا سال مشخص ) 5(جدول  ازآنچه 
  .این سال سیر نزولی به خود گرفته است

  

  )درجه رقابتی(محاسبه شاخص لرنر  .4-2
را  در ادبیات اقتصادی اگر بانکی بتواند نرخ سود تسهیالت پرداختیشدقبل ذکر  های بخشهمانگونه که در 

باالتر از نرخ سودی که در بازار رقابتی برای آن وجود دارد تعیین نماید یا اینکه بتواند نرخ سود 
 شود میای که در بازار رقابت کامل تعیین  دار را کمتر از نرخ سود سپرده ی مدتها سپردهپرداختی به 

  .باشد دارای قدرت بازاری یا قدرت انحصاری می مشخص نماید
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 20  73های اقتصادی   شماره  هاو سیاست فصلنامه پژوهش       

 لرنر شاخص .6 جدول

1390  1389  1388  1387  1386    
 بانک اقتصاد نوین 0/144 0/119 0/088 0/103 0/093
 بانک کارآفرین 0/022 0/176 0/151 0/052 0/141
 بانک ملت 0/377 0/545 0/467 0/437 0/368
 بانک پارسیان 0/132 0/088 0/098 0/094 0/060
پاسارگادبانک  0/102 0/084 0/051 0/052 0/139  

 پست بانک 0/275 0/396 0/186 0/306 0/410
 بانک صادرات 0/231 0/432 0/438 0/552 0/335
 بانک سامان 0.396 0.573 0/498 0/285 0/490
 بانک سینا 0/526 0/452 0/582 0/400 0/470
 بانک تجارت 0/215 0/269 0/266 0/280 0/249

  .نتایج تحقیق: مأخذ
  

ی ملت و سامان از قدرت بازاری باالتری نسبت به دیگر ها بانکدهد  نشان می )6(بررسی جدول 
  .باشد اند و بانک پاسارگاد کمترین میانگین قدرت بازاری را دارا می برخوردار بوده ها بانک

  
  های مورد مطالعه میانگین وزنی شاخص لرنر در سال. 7جدول 
Lerner Index )سال(Year 

276/0 1386  
335/0 1387  
321/0 1388  
320/0 1389  
279/0 1390  

  .نتایج تحقیق: مأخذ
  

بررسی جدول  .دهد نشان می) نمونه مورد مطالعه(میانگین وزنی شاخص لرنر را در کل سیستم بانکی  )7(جدول 
 ،داشته استبعد روند کاهشی  به 1388روند این شاخص افزایشی بوده اما از سال ) 1386- 1387(های  سال دردهد  نشان می
ها  آید ناشی از افزایش هزینه بانک نظر می شیب زیادی به خود گرفته است که به 1389از سال پس که این روند  به طوری

رسد کاهش  نظر می به. جهت افزایش میزان مطالبات آنها بوده باشد تواند به میاین امر . و کاهش حاشیه سود آنها بوده است
  .شمار رود گذاری به همراه با کاهش سود سپرده ها بانکحاشیه سود  ینقطه قوت خوبی برای ارتقاتواند  میزان مطالبات می
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  تخمین کاهش رفاه اجتماعی ناشی از قدرت بازاری.4-3
خالص قبل تشریح گردید کاهش رفاه اجتماعی ناشی از قدرت بازاری یا همان هزینه  های بخشهمانگونه که در 

  .شود مینشان داده  تولید ناخالص داخلیصورت درصدی از  به مناسب منابع اجتماعی مربوط به تخصیص نا
  

  شاخص لرنر و کاهش رفاه .8 جدول
  )درصد(

WL L Lerner Year  
844/0 276/0 1386  
253/1 335/0 1387  
407/1 321/0 1388  
381/1 320/0 1389  
978/1 279/0 1390  

  .نتایج تحقیق: مأخذ
  

  

 
 و شاخص لرنرکاهش رفاه . 1 نمودار

  

تا  84/0از مقدار ) 1386- 1390(های  سال دراین شاخص در ایران  )1( و نمودار) 8(با توجه به جدول 
از  1386که شاخص لرنر در ایران در سال  در حالی ،در نوسان بوده استدرصد تولید ناخالص داخلی  97/0
اشاره . از این سال سیر نزولی داشته است پسافزایش و  1387درصد تولید ناخالص داخلی در سال  33/0به  27/0
در کشورهای اروپایی طی ) 2007(گرفته توسط مادوس و فرناندز گوارا  شود این شاخص در پژوهش صورت می
درصد تولید ناخالص داخلی گزارش شده است که روندی  62/0تا  27/0میزان  به) 1993- 2002(های  سال

٠.٠٠٠

٠.٢٠٠

٠.۴٠٠

٠.۶٠٠

٠.٨٠٠

١.٠٠٠

١.٢٠٠

١.۴٠٠

١.۶٠٠

١٣٩٠١٣٨٩١٣٨٨١٣٨٧١٣٨۶

L lerner

WL
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 22  73های اقتصادی   شماره  هاو سیاست فصلنامه پژوهش       

صعودی داشته است، همچنین در سیستم بانکداری مکزیک برابر نتایج تحقیق لیلیانا سولیس و جاگوئین مادوس این 
  . درصد تولید ناخالص داخلی بوده است 15/0میزان 

  

  گیری نتیجه. 5
گذاران رقم  گذار بوده و هزینه پرداختی به سپرده ها وکیل سپرده با توجه به اینکه در ایران بانک

عنوان نهاده محسوب گردیده و از  ها به گردد سپرده ها شامل می های بانک را در هزینهتوجهی  قابل
در ) شود عنوان ستانده در نظر گرفته می مقابل رویکرد تولیدی که در آن سپرده به در(ای  رویکرد واسطه

  . گردد که در آن تسهیالت اعطایی برای یک بانک محصول قلمداد می ستاین تحقیق استفاده شده ا
 ها ها باعث شده است که با افزایش حاشیه سود این بانک کنترل بیشتر بر هزینه نهایی توسط برخی بانک

 که بانکی در عمل این حاشیه سود را از افزایش سود دریافتی قدرت بازاری بیشتری داشته باشند، در صورتی
 گیرندگان منتقل نماید نظارت بیشتر بر حاشیه ای آن را به تسهیالت نوعی بار هزینه یالت کسب نماید و بهاز تسه

   .ثیر مثبت داشته باشدأکاهش قدرت بازاری آنها ت تواند بر توسط بانک مرکزی می ها بانکسود دریافتی 
اند با روند  صورت خصوصی تأسیس شده هایی که از ابتدا به دهد هزینه نهایی در بانک نتایج تحقیق نشان می

 توان های موجود می با عنایت به داده. افزایشی کامالً کوتاه همراه بوده است که با مدیریت سریع بهبود یافته است
و کاهش نسبی میزان  انک صورت گرفتههای ب نتیجه گرفت این اعمال مدیریت از طریق کنترل هزینه

 .ها باعث بهبود و کاهش هزینه نهایی آنها شده است های بانک نسبت به افزایش تسهیالت اعطایی بانک هزینه
 های دیگر با توجه به تکالیف دولت و آزادی کمتر آنها در مدیریت میزان تسهیالت اعطایی و در مقابل، بانک

    .موقع واکنش نشان داده و عملیات اصالحی الزم را به انجام برسانند ها نتوانند به بانک هزینه باعث گردیده است که این
 روند) 1376- 1377(های  دهد در سال نتایج حاصل از برآورد قدرت بازاری نمونه مورد مطالعه نشان می

 1389 این روند از سالکه  طوری به بعد روند کاهشی داشته است، به 1388 این شاخص افزایشی بوده اما از سال
 ها نسبت به درآمد آید ناشی از افزایش نسبی هزینه بانک نظرمی به بعد شیب زیادی به خودگرفته است که به

نخست  :داد توان مورد بررسی قرار جهت می 2را از این مسئله . کاهش حاشیه سود آنها بوده است آنها و
 الحسنه مجبور هستند در رقابت های قرض ندوقهای خصوصی و ص دلیل ورود بانک ها به اینکه بانک

 های آنها افزایش یافته است، ای وارد شوند که نیاز به ایجاد امکانات و تنوع باال در خدمات داشته و هزینه فشرده
  . ها بین آنها سرشکن گردیده و حاشیه سود کاهش یافته است دوم اینکه درآمد آنها با افزایش تعداد بانک

ها حاکی از این است  محاسبه کاهش رفاه اجتماعی ناشی از قدرت بازاری بانک نتایج حاصل از
از  ، اماهای اجتماعی ناشی از قدرت بازاری روند صعودی داشته هزینه )1386-1388(های  سالدر که 
تولید  درصد 97/0 به رقم 1386 درصد در سال 844/0 روند نزولی به خودگرفته است و از رقم 1389 سال
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 ها بانکجهت روند نزولی قدرت بازاری  آید به نظر می رسیده است که به 1390 داخلی در سال ناخالص
مادوس و فرناندز توسط  صورت گرفتهپژوهش  براساساین شاخص میزان . در بازار تسهیالت بوده باشد

ناخالص داخلی تولید  درصد 62/0 تا 27/0 از) 1993 -  2002(های  در کشورهای اروپایی در سال) 2007(گوارا 
در سیستم بانکداری مکزیک برابر نتایج تحقیق . شانگر روندی صعودی استکه ن در نوسان بوده

  .درصد تولید ناخالص داخلی بوده است 15/0 این میزان) 2008( لیلیاناسولیس و جاگوئین مادوس
در صورت  ها بانکشده توسط  با عنایت به مدل مثلث هاربرگر که هزینه نهایی تسهیالت ارائه

دست  بهپردازی و نتایج  معادله قرار گرفته و ارتباط مستقیم قدرت بازاری با کاهش رفاه اجتماعی، داده
افزایشی بین  مورد 3که در هر  آمده در پژوهش مؤید کاربرد صحیح این مدل در تحقیق بوده است، به طوری

  .اند خود گرفته های بعد روند نزولی به و در سال رخ داده 1378و  1378های  سال
  
  
  

  منابع 
فصلنامه ، "جستجوی بهترین معیار عملکرد مالی" ،)1390( سمانه یاریان کوپائی و یار افسانه، سروش ،کریم آذربایجانی،
 .1- 7، صص 52، شماره حسابرس

 ،"المللی بخش بینهای تجاری ایران با تأکید بر عملکرد  پذیری بانک مقیاس رقابت"، )1389( مهرنوش مینا و آقازاده، هاشم
 .21- 42، صص 1، شماره 10، سال های اقتصادی فصلنامه پژوهش

ها و  فصلنامه پژوهش، "نقش تنظیم و نهادهای ضد انحصار در صنعت بانکداری کشور " ،)1388( بیگدلی، محمد
 .41- 74، صص 51، شماره 17، سال های اقتصادی سیاست

، چهارمین کنفرانس ماهانه پژوهشکده "های دولتی شبکه بانک بررسی قدرت بازاری"، )1386( حسینی، سید صفدر
 .بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرانپولی و بانکی 

، نشریه اقتصاد، "های اجتماعی انحصار در بخش صنعت ایران برآورد هزینه" ،)1380( خداداد کاشی، فرهاد
  .83- 116، صص 21، شماره های بازرگانی پژوهش

 . "شناسایی ساختار بازار در چند صنعت منتخب"، )1383( های اقتصادی وزارت بازرگانی ریزی و بررسی معاونت برنامهدفتر مطالعات اقتصادی 

 ."تأثیر تمرکز بازار بانکی بر ریسک اعتباری"، )1385(ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی  دفتر مطالعات اقتصادی معاونت برنامه

بررسی ساختار " ،)1387(های اقتصادی وزارت بازرگانی ریزی و بررسی برنامهدفتر مطالعات اقتصادی معاونت 
  ".های اجتماعی انحصار آن در صنعت بانکداری ایران و هزینه) اندازه گیری تمرکز(

قدرت بازار خرید دام زنده و کارایی هزینه در صنعت گوشت قرمز مطالعه "، )1387(الدین، آذر و محمد بخشوده  شیخ زین
 .125- 145، صص 61، شماره 16، سال مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، "صنعت کشت و دام استان فارس موردی

های خصوصی در رقابتی کردن صنعت بانکداری ایران در دوره  ارزیابی نقش بانک" ،)1388( شیری ، بهزاد
  .61-74، صص 109شماره ، فصلنامه برنامه و بودجه، "1380 -1387زمانی 
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 24  73های اقتصادی   شماره  هاو سیاست فصلنامه پژوهش       

فصلنامه ، "اثر مقررات بانکی بر رقابت در صنعت بانکداری ایران" ،)1391( پور و حمید بهمن لو، رضا طالب
 .13-40، صص 14، شماره علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار

پذیر جامع  های ایرانی با استفاده از شکل تبعی انعطاف محاسبه کارایی بانک"، )1390( نیا، علی و آرزو ترشابی طیب
 .23- 50، صص 3، شماره 16، سال برنامه ریزی و بودجه پژوهشی –فصلنامه علمی ، "فوریر و تحمیل شرایط نظری

شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به مؤسسه مطالعات و : ، تهرانتئوری اقتصاد خرد، )1386( فرجی، یوسف
 .های بازرگانی پژوهش

 .مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران: ترجمه حمید ابریشمی، جلد اول، تهران، مبانی اقتصادسنجی، )1377( گجراتی، دامودار

های  اسالم و پژوهش، "ها بانکپذیر شدن  ثیر سرمایه انسانی بر رقابتأبررسی ت" ،)1390( معصومی، عذرا
 .127-157، صص 2، شماره 1 ، سالمدیریتی

مجله ، "ز منظر مجمع جهانی اقتصادپذیری ایران ا های رقابت شاخص" ،)1390( میراحسنی، منیرالسادات
  .123- 148صص، 6و  5های  شماره ،های اقتصادی ماهنامه بررسی مسائل و سیاست –اقتصادی 
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