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 §چکیده
 یژهوهب گذارییاستو س یکر محافل آکادماز موضوعات پر مناقشه د یرقابت در صنعت بانکدار یزانم یشاز افزا یثبات مال یریاثرپذ

ابت با ثبات ( عامل رقیمنف یانوع ارتباط )مثبت  مختلف، هر دو هاییهمطابق با نظر یکهباشد؛ به طور یم 2007 یبعد از بحران مال
از  یاعتبار یهاسطهعوامل اثرگذار بر ثبات وا یشپا یران،بانک محور ا یمال یناست با وجود نظام تأم یهیادعا شده است. بد یمال

و روش  1395تا  1387دوره  یبانک کشور در ط 29 یهامطالعه با استفاده از داده یندر ا ینروبرخوردار است. از ا ییسزاهب یتاهم
 ی،زاردرت باق یراز وقفه سه متغ ینثبات و رقابت پرداخته شده است. همچن میانرابطه  یبه بررس یاپو ییتابلو یهاداده یاقتصادسنج

. دیگرد محرز یهر سه با شاخص ثبات بانک یو رابطه منف یدمختلف رقابت استفاده گرد یهابازار به عنوان شاخص یتمرکز و ناهمگن
است.  فتهیا یلقلکشور، ثبات ت یدر شبکه بانک یبازار قدرتتمرکز و  یشاز آن است که در طول دوره مطالعه، با افزا یحاک یشواهد آمار

ده ارتقاء دهن نوان عاملاست که از پارامتر رقابت به ع یرانا یدر نظام بانک «ثبات -رقابت »یدگاه مطالعه سازگار با د نیا یجنتا ینبنابرا
 یفبات منو ث یوقفه شاخص قدرت بازار یانم طهراب یبرآورد یهامدل یمطالعه در تمام یندر ا ینکند. همچنیم یاد یدرجه ثبات مال
 به دست آمد.
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Abstract 

Impressionability of financial stability from increased competition in banking industry is high controversial 
issue in policy making and academic societies, especially after 2007 financial crisis; as according to different 
theories, it is claimed that both of two competition factor relationships (positive or negative) are stable. 
Evidently, given supplying the financial system of bank oriented of Iran, monitoring the factors which 
influence on the stability of the credit intermediates is of very importance. Thus, this study has focused on 
investigating the relationship between stability and competition, using the data of the 29 banks of the 
country during 2008-2016 and econometrics method of the dynamic panel data. It is also used the pauses of 
three variables such as market power, concentration, and heterogeneity as various indicators of competition 
and negative relationships of all the three with the indicator of bank stability are proved. Statistical evidence 
indicates that during the study, by increasing the concentration and market power in the banking network of 
the country, stability has decreased. Therefore, the results of this study are consistent with “competition-
stability” view in Iran banking system that considers competition parameter as the promoting factor of the 
financial stability degree. In this study, also, the relationship between the pause of the market power 
indicator and negative stability is achieved in all estimated models.    
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 مقدمه1 3

 وزارها های مالی از مسیر تنوع بخشی به ابامروزه در خصوص نقش بی بدیل عامل رقابت در افزایش چشمگیر کارایی واسطه
االی ستگی بشود اجماع نظر کلی وجود دارد. وابهای مبادالتی مینهادهای مالی که منتج به آثار مثبت از جمله کاهش هزینه

ورهای مره کشهای اقتصادی فعال در بخش واقعی اقتصاد به تأمین مالی از بازار پول، عمالً اقتصاد ایران را در در زاهبنگ
در این  های مالی فعالبرخوردار از نظام مالی بانک محور جای داده است. در این شرایط بدیهی است که کارایی باالتر واسطه

لت باالتر و سهو تواند زمینه تأمین مالی بیشتر و با سرعتباری غیربانکی دارای مجوز( میها و موسسات اعتبازار )اعم از بانک
پایدار و  های کالن اقتصادی از جمله رشد اقتصادی باالتر، فراگیر،را فراهم آورده و از این رهگذر، زمینه بهبود شاخص

های نکدهد که با ورود باهای اخیر  نشان میدههزا را تحقق بخشد. بررسی روند تغییرات نظام بانکی ایران طی اشتغال
رائه ی با اغیردولتی به عرصه فعالیت و نیز واگذاری عمده سهام برخی از بانک های بزرگ دولتی به بخش خصوصی، نظام بانک

بیشتر  پذیریت. با وجود مزایای قابل توجه رقابتاستر در مسیر رقابت گام برداشته تر و عملکرد مناسبخدمات مطلوب
سالم ابت ناتر تجربه برخی کشورها نشان داده است که رقهای مالی در حصول کارایی باالتر و عملکرد مطلوبا و واسطههبانک

نترل نی و کهای نهادی بویژه ضعف در ساختار نظارت بیروو غیرمدیریت شده در شرایطی که ساختار نظام مالی کشور از کاستی
رهای رویه در ابزاهای بیبه سبب گسترش نوآوری و این امکان وجود دارد کهبرد لی رنج میهای مادرونی اثربخش واسطه

ات و بر ثب مالی، عدم نظارت قانونی و حقوقی بهینه و ضعف در مدیریت منابع و مصارف، در عمل منتج به تحمیل اثرات منفی
های نایتنگ وزاند به ترتیب و یا بدون تواتر زمینه برتوسالمت نظام بانکی گردد. بدیهی است تشدید و استمرار این روند می

سهم  رکیب وتهای اعتباری، مالی و حتی اقتصادی فراگیر را ببار آورد. بدیهی است با عنایت به ساختار، مالی، وقوع بحران
ررسی ضرورت ب درصد(، 80 بیش ازهای مختلف در بازار مالی ایران و سهم قابل توجه نظام بانکی در تأمین  مالی )بخش

 رسد. مخاطرات ناشی از آثار سوء رقابت در شبکه بانکی بویژه در زمینه کاهش ثبات مال منطقی به نظر می
ان رقابت با هدف بررسی رابطه می 1386-93پژوهش حاضر با بهره گیری از داده های نظام بانکی ایران در فاصله زمانی 

ضر پس قاله حاهای تابلویی پویا بهره گرفته شده است. در مر از رهیافت دادهپذیری و درجه ثبات مالی بانک های منتخب کشو
ه نتایج ه ارائباز ذکر مقدمه، مبانی نظری و مطالعات پیشین ارائه گردیده و در ادامه پس از تصریح مدل و بیان روش برآورد 

 شود.پژوهش و توصیه های کاربردی پرداخته می
 

 مبانی نظری ۲
 نظور( به مهای مالی )اعتباری، نقدینگی و بازارزم برای ارزیابی، شناسایی و مدیریت درست انواع ریسکثبات مالی شرط ال

 و یلسهدر ت ینظام مال یتوانمند ی آن راثبات مال یفپول در تعر یالمللینصندوق ب حداکثر کردن کارایی اقتصادی است؛
 یرامونیپ یو داخل یخارج یاقتصاد یها، جذب و هضم شوکو مخاطره یسکانواع ر یریتمد ی،اقتصاد یهایشرفتتوسعه پ

 (.IMF,2004) نموده است عنوان یتوسط نظام مال
 منابع ساختار بیانگر تواندمی بانکی ثبات گیرد؛ قرار توجه مورد بانکداری در مختلف منظرهای از باید هابانکدر  مالی ثبات

 از که است نتایجی و آثار مجموعه اقتصادی یک نهاد، عملکرد ورکلی،ط به. باشد بانکی هایدارایی مالی تأمین و بانکی
 هابنگاه دعملکر بررسی در اقتصاددانان ولی است، متنوعی ابعاد دارای اقتصادی عملکرد .شوندمی ناشی اقتصادی یهافعالیت
 .دهندمی نشان بیشتری توجه وریبهره و کارایی سودآوری، نظیر هاییبه جنبه

 هاییدگاهها دبانک ثبات مالیبر  یرقابت در صنعت بانکدار ینه آثاردر زمی صورت گرفته حاکی از آن است که هابررسی
 حقیقتدانند. در آن میکاهنده  یگرد یو برخرتقاء و عامل تشدید ثبات مالی رقابت را باعث ا یبرخاست.  مطرح شدهی متعدد

نوع های تمرکز، اندازه، ترکیب سهامداران، تت پذیری اعم از شاخصهای متعدد رقابگیری از شاخصپژوهشگران با بهره
 اند.ابزارهای مالی و غیره به بررسی اثر رقابت بر ثبات و سالمت شبکه بانکی در نظام های مختلف مالی پرداخته

ه مذکور را نظریه غالب اشاره نمود. شاید بتوان دیدگا« شکنندگی - رقابت»یا « ثبات -تمرکز»توان به دیدگاه برای نمونه می
طی ادوار طوالنی دانست که در میان اندیشمندان اقتصادی از درجه مقبولیت باالیی برخوردار بوده است. بر اساس مبانی 
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از جمله پژوهشگرانی که ، شودکاهش تمرکز تواند منجر به مدتی میمطروحه این دیدگاه، افزایش رقابت طی دوره زمانی کوتاه 4
(، بیک 2004) 3(، آلن و گال1990) 2(، کیلی1984) 1توان از مارکوسود از این دیدگاه حمایت نمودند میطی پژوهش های خ

،کاهنده ثبات و سالمت مالی رقابتهای خود نشان دادند ( نام برد؛ آنها در پژوهش2013) 5ماتسوکا و( 2006) 4و همکاران
 :نمایند از جملهیمطرح مای را آنها دالیل عمده است.

آنها  7ارزش مجوزارزش فرانشیز یا کاهش منجر به ها بانک یو کاهش قدرت بازار 6ناسالم رقابت یزانم یشافزا -
تواند یخود دربازار میت است که بانک تنها در صورت ادامه فعال ییدرآمدها یارزش فعل واقع،شود. ارزش مجوز درمی

 بازاري هاي داراي قدرتدهد. بانکینشان م یندهدر آ یتعالف ۀبانک را براي ادام ییبه دست آورد. ارزش مجوز، توانا
فرصت  ینۀهز رفارزش مجوز مع بنابراین،برخوردارند.  یشترياز ارزش مجوز ب یجه،و در نت یشترب یتاز مز یشترب

ها  بانک نزد یفرصت ورشکستگ ینههز ،با کاهش ارزش مجوز. با این تفسیر، باشدیم یزشدن بانک ن هورشکست
تواند زمینه افت ثبات مالی را و می کندیم یقتشو یشترب یریپذیسکبه ررا ها مسئله بانک ینکه ا ی یابدکاهش م

 فراهم آورد.
زم تواند بستر المی کند که این مهم خودی فعال در بازار پول را فراهم میهابانک زمینه رشد کمّیرقابت  یشافزا -

ظر باشد. از این منهای فعال مینمایانگر درجه تسهیم بازار میان بنگاه بازاررا موجب شود. تمرکز تمرکز جهت کاهش 
بدین . کننده در تعیین درجه تمرکز داردنقش تعیینهای موجود توزیع بازار در میان بنگاهنیز و  هابنگاه کمیت

 رضفسازی تحلیل به ادهلذا با سها توزیع شده باشد، تمرکز بیشتر است. تر بین بنگاههر چه بازار ناعادالنهمفهوم 
تری جه پاییندر آن بازار از درها بیشتر باشد، تمرکز هر چه تعداد بنگاهتوان انتظار داشت که ،میشرایطثبات سایر 

ای این بر، رفتگبهره  رقابت در بازار توان از تعریف تمرکز در مورد تعیین درجهبا این تفسیر میخواهد بود. برخوردار 
شود. هر  ا توجههای فعال در بازار و نحوه توزیع بازار بین آنهبنگاه کننده کمیته دو پارامتر تعیینب ستبایمنظور می

ین ااز  ستاها باشد، ساختار بازار به انحصار نزدیکتر چه بخش وسیعی از بازار در اختیار تعداد محدودی از بنگاه
رت که نوعاً توسط بانک مرکزی )نهاد ناظر( صو ها رابانک بری بیرونی اثربخش هانظارت ،هاعدد بانکمنظر ت

مینه یش و زها افزایری بانکپذکیسر یبضر ،نظارت یمدآبا کاهش کار بنابراین. سازدیمپذیرد با چالش مواجه می
 .یافتخواهد  کاهش ثبات و سالمت مالی از طریق ارتقاء درجه مخاطرات سیستماتیک تحقق

 های)بانک با ارزش بازاری باالتری ییهادارای بانکپذیری، سطح پایین تر رقابتبه دلیل های بانکی متمرکز نظام -
تر های کوچکتری نسبت به بانکتر پرتفوی متنوعهای بزرگبانکمی توان انتظار داشت که و  ی(هستندتربزرگ

رجه محدود بودن داین مهم در عمل به دلیل تنوع ضرایب ریسک دارایی های بانک ها از یک سو و داشته باشند، 
ندگی ها )به جهت ماهیت انحصاری نظام بانکی متمرکز( با مخاطرات کمتری ناشی از عدم تقارن نقدشوریسک بدهی

 یرترقابت پذردر قیاس با نظام بانکی  های بانکی متمرکزدر نتیجه نظامهای بانک مواجه خواهند بود ها و بدهیدارایی
 د. تر خواهند بوباثبات

یگر اثرگذاری رقابت بر کاهش درجه ثبات مالی در عدم تأمین مالی بانک پرمخاطره از سوی سایر رقبا در کانال د -
ها تجهیز منابع از دارندگان وجوه مازاد و تخصیص آن به باشد. بدیهی است وظیفه ذاتی بانکشرایط پر خطر می

ی انتفاعی کسب منفعت اقتصادی از متقاضیان منابع از یک سو و از سوی دیگر به عنوان یک بنگاه اقتصاد
باشد. با این تعریف از جایگاه بانک بدیهی است در محیط رقابتی، تأمین مالی بانک برخوردار از های خود میفعالیت
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پذیرد. این بدان مفهوم ها به سختی صورت میترازنامه ناسالم و پر مخاطره در بازار بین بانکی از سوی سایر بانک 5
سازد که گذاران و منافع مدیران در کسب سود بیشتر در عمل فضایی را فراهم میاز منافع سپردهاست که حراست  

ها در بازار بین بانکی در خطر ورشکستگی قرار گرفته و بانک پرمخاطره به دلیل عدم تأمین مالی از سوی سایر بانک
شکستگی بانک مزبور، امکان ریت الزم و ونیاز به حمایت مقام ناظر پیدا کند بدیهی است در صورت عدم امکان حما

صنعت بانکداری و به پیامدهای منفی برای کل گسترش ریسک سیستماتیک در شبکه بانکی فراهم شده بطوری که 
 .به دنبال داشته باشد تبع آن نظام اقتصادی

که در نقطه  «ثبات -رقابت» هنظریه دیگری ارائه شد به عنوان دیدگا «شکنندگی -رقابت»یا « ثبات -تمرکز»بعد از دیدگاه 
مقابل دیدگاه قبلی قرار داشت و از پارامتر رقابت به عنوان  عامل ارتقاء دهنده درجه ثبات مالی یاد می کند. از جمله 

( نام برد. از 2009) 2( و دی نیکوال و لوستا2005)  1اندیشمندانی که طرفدار این دیدگاه هستند می توان از  بوید و دی نیکوال
له دالیلی را که طرفداران این دیدگاه در خصوص رابطه مثبت رقابت و ثبات مالی ارائه می کنند می توان به موارد زیر اشاره جم

 نمود:
 یسک یکی از دالیلی است که از سوی طرفداران این دیدگاه مطرح انتقال ر یمپاراداکارکرد  -

 بانکی منجر به بروز رفتار انحصاری از سوی کنند که عدم وجود رقابت در شبکه شود، آنها مطرح میمی
شود. در این شرایط به دلیل باال بودن نرخ حقیقی ها در تعیین نرخ بهره تسهیالت اعطایی به متقاضیان میبانک

با درجه  تر از دریافت تسهیالت منصرف شده و در عمل متقاضیانیتسهیالت، افراد پذیرنده ریسک پایین
نمایند که حاصل این مهم به دلیل نرخ باالی منابع استقراضی و ام به دریافت تسهیالت میقدا پذیری باالترریسک

تر با هدف کسب بازدهی بیشتر و های اقتصادی پر ریسکسوق یافتن آنها به سمت  فعالیت هزینه باالی تأمین مالی،
در این شرایط به دلیل احتمال و  دشوامکان ایفای تعهد خود در قبال بانک در کنار کسب منفعت از فعالیت خود می

کنندگان تسهیالت و به تبع آن افزایش ضریب ریسک نکول منابع از سوی دریافت 4کژ گزینیو  3کژ اندیشیباالی بروز 
دهد. در این های سمی موجود در ترازنامه بانک را افزایش میاستقراضی و رشد مانده تسهیالت غیرجاری و دارایی

ریسک و مخاطره ناشی از رفتار  (1981) 5یزویگلیتز و استه پارادایم انتقال ریسک شرایط بر اساس نظری
 سازد.ثباتی مالی را فراهم  میها انتقال یافته و عدم وجود رقابت زمینه بیکنندگان تسهیالت به ترازنامه بانکدریافت

برخوردارند که نظارت بر  هایییچیدگیپ از در عملمتمرکزتر و بزرگتر  یهابانکدهد که های تجربی نشان میبررسی -
از محل سرمایه خود و نیز منابع ، پذیریسپردهدر کنار امر هایی که این مهم در بانککرد.  خواهد آنها را مشکل

باشد، این مهم به دلیل عدم نمایند، مشهود میگذاری ) و نه تنها اعطای تسهیالت( میتجهیزی اقدام به سرمایه
از یک سو و از سوی دیگر درجه نقدشوندگی متکثر دارایی های موجود در  6هاها و داراییدهیتقارن سررسید ب

ترازنامه بانک ها می باشد. از این منظر افزایش رقابت در شبکه بانکی منجر به کاهش تمرکز و اندازه بانک ها شده لذا 
 ثبات مالی تقویت می شود. 

های بزرگ از اطمینان های بانکی با درجه تمرکز باال، بانککه در نظاماستدالل دیگر قائل به این موضوع است   -
دانند قابل توجهی از حمایت دولت و نهاد ناظر در شرایط بحرانی برخوردارند. در حقیقت مدیران بانک های بزرگ می

بروز بحران  که در صورت مواجهه با مخاطرات جدی، دولت به دلیل تمرکز باالی نظام بانکی و به دلیل ترس از
اجتماعی ناشی از اقدامات طلبکاران بانک در مخاطره و اجتناب از بروز پدیده ورشکستگی سریالی و اثر دومینویی، 
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نماید. بدیهی است این مهم منجر به دار میاقدام اعمال فشار به بانک مرکزی برای تأمین مالی بدهی بانک مشکل 6
 گردد.ذیرش درجات باالتری از انواع ریسک میالت و پیافزایش دامنه مرز ایمن اعطای تسه

 

 مطالعات پیشین ۳
ال سمالی  بانکی بر ثبات مالی، پس از بحران با وجود اختالف دیدگاه در مورد کیفیت و چگونگی اثربخشی عامل رقابت بین

با  ربردی بسیاری،های کاایاالت متحده که ثبات مالی نهادهای مالی را دچار اختالل نمود، مطالعات و پژوهش 2007
 پذیری، صورت پذیرفت.محوریت بحث قدرت بازار و رقابت

پژوهش خود نشان دادند که بازارهای با سطوح رقابت پذیری کمتر در عمل با  نتایج( در 2007) 1دی نیکولو و لوکوایانوا
 ثبات مالی بیشتری مواجه می باشند.

 این و بانکداری صنعت در رقابت مستقیم میان ارتباط یک واه وجودگ (2007)همکاران  و 2از مطالعه جیمنز برآمده نتایج
 بود. مطالبات

دریافتند که  رقابت  1980-2005بانک ایالتی امریکا طی سال های  45( با بررسی عملکرد 2009) 3اسچایک و همکاران
همچنین نتیجه گرفتند که  بیشتر در سیستم بانکی احتمال وقوع بحران های مالی سیستماتیک را کاهش داده است. آنها

 پذیری بیشتر در عمل متناظر خرید زمان طوالنی تر برای وقوع بحران اعتباری است.رقابت
بانک در کشورهای توسعه بافته بهره گرفتند، آنها  23در پژوهش خود از یک نمونه مشتمل بر  (2009) 4برگر و همکاران

 ینههز ،شود. با کاهش ارزش مجوزمی آنهامجوز  ارزش کاهش منجر به نکها با یکاهش قدرت بازار دریافتند که رقابت بیشتر و
تواند زمینه و می کندیم یقتشو یشترب یریپذیسکبه ررا مسئله بانک ها  ینکه ا یابدیها کاهش مبانک نزد یفرصت ورشکستگ

 افت ثبات مالی را فراهم آورد.
 معوق مطالبات و تمرکز ایهشاخص میان که دریافت بانک ها اتثب و رقابت میان ارتباط بررسی در (2009) 5کوکابای

  .دارد وجود معکوس ارتباطی بانکی( ثبات شاخص) بانکی
پذیری و ( در زمینه برآورد رابطه میان قدرت بازار پس از ارتقاء رقابت2011) 7و فیوردلیسی( 2010) 6هکنس و اسچنابل

پرداختند.حاصل پژوهش آنها مبین این واقعیت بود که افزایش رقابت منجر به ریسک بانکی بویژه با تمرکز بر ریسک اعتباری 
 گردد.های مالی میافزایش ثبات در واسطه

( تمرکز پژوهش خود را بر اثرپذیری ریسک نرخ بهره استوار نمودند. نتیجه قابل توجه پژوهش آنها 2011) 8دلیز و کورتاس
 اهش ریسک و مخاطرات پیرامونی گردید.پذیری بیشتر منجر به کاین بود که  رقابت
هایی با درجه ریسک باالتر بویژه در ( نشان دادند که رقابت پذیری بیشتر منجر به رشد فعالیت2013)  9بکو همکاران

 گردد.باشند، میمی های محدود کننده نظارتی روبروکشورهایی که نظام بانکی آنها بواسطه اعمال سیاست
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، اثر رقابت و 2010تا  2003اقیانوس آرام برای دوره زمانی منطقه  بانک 14ای روی در مطالعه (2014) 1فو و همکاران 7
تر قدرت پایینشود و یم یمال پذیریآسیبموجب  یشترتمرکز بآنها نتیجه گرفتند که  تمرکز را بر ثبات مالی آنها بررسی نمودند.

 د.کنپذیری بیشتر میترغیب به ریسکها گذاری بانکقیمت
بررسی نمودند. نتایج  اخیر ایاالت متحده ( ارتباط میان رقابت و ثبات بانکی را برای بحران مالی2016) 2آکینز و همکاران

 های ریسکیبه فعالیتها بانکورود  افزایش تورم مسکن و به های رهنیهای باالی وامو نرخ حاکی از آن بود که رقابت کمتر
 جر شده است. در دوره قبل از وقوع بحران من

به بررسی ارتباط میان تمرکز و های تابلوئی پویا اقتصادسنجی با داده روش با استفاده از (2017) 3گارسیا-فرناندز و گارزا
. نتایج این مطالعه حاکی از وجود تأیید هر دو رویکرد پیرامون ندپرداخت 2008-2001های مرکزیک برای دوره ثبات مالی بانک
 شکل یک ارتباط درجه دو را میان تمرکز و ثبات به دست آورد.  آنهادر واقع این ارتباط بود؛ 

 .توان یافت که به چنین بررسی پرداخته باشنددر این میان پیرامون موضوع مدنظر، مطالعات داخلی را نیز می
به تحلیل  1380-83 نهساال های( کارایی نظام بانکی را عاملی برای ثبات آن دانسته و با استفاده از داده1385طوسی )

مستقیم میان آنها را نتیجه  4بستان - همبستگی ارتباط بین کارایی و ساختار رقابتی پرداخته است؛ در نهایت وجود یک بده
 گرفته است.
-روش داده بانک کشور با استفاده از 18 معوق مطالبات بانکداری بر صنعت در رقابت ( به منظور تأثیر1392چی )پوستین

 گیری مطالبات معوق می باشد.بلویی نشان داد که رقابت دارای اثر معکوس در شکلهای تا
موضوع  با تشریح یک چارچوب علمی برای پی بردن به رابطه تمرکز با ثبات نظام مالی، به( 1392) و همکاران وندسپه

های خصوصی در توجه به اجازه ورود بانکبا آنها نتیجه گرفته اند که  .اندهای خصوصی پرداختهافزایش صدور مجوز برای بانک
برابر با  90های اخیر، تمرکز در بازار خدمات بانکی تا حد زیادی کاهش یافته است. به طوری که شاخص تمرکز در سال سال

های جدید و دهد که در این حالت ورود بانکنشان می 2532بوده که مقایسه آن با نقطه بحرانی محاسبه شده یعنی  1227
 .ها شودثباتی مالی بانکتواند موجب بیهش بیشتر تمرکز میکا

      هایدر طی سالآنها  بر ثبات ها در اعطای تسهیالتپذیری بانکبه بررسی اثر رقابت( 1393رضایی و محمددوست )
این نتایج . نداپرداخته 5(SFA) تصادفی از روش تحلیل مرزبا استفاده  در بین ده بانک پذیرفته شده در بورس 8613-90

اند؛ شتهدا و مستقیمی پذیری رابطه غیرخطیدر سطوح مختلف بر روی رفتار ریسک پذیریدهد که رقابتتحقیق نشان می
 .از عوامل ضروری در بیان این رابطه هستندنیز گذاری اندازه بانک و سرمایه همچنین

ثبات  ، به محاسبه شاخصکشور یهابانک یثبات مالعوامل مؤثر بر ارزیابی امر ( در 1395و همکاران ) هیر میرباقری
ثبات  1383-93نتایج این مطالعه حاکی از آن است که طی دوره  اند.پرداخته بندی آنهارتبهو   کشورمنتخب های برای بانک

د نرخ رم، رشتوهای پانل نشان داد که نظام بانکی روند افزایشی داشته است. همچنین نتایج برآورد مدل اقتصادسنجی با داده
ک به مدی بانبه کاهش ثبات و در مقابل رشد اقتصادی و تنوع منابع درآ سبت بدهی به دارایی و نسبت هزینه به درآمدنارز، 

  افزایش ثبات منجر شده است.
 ی ومال ثبات ارتباط میانهای تابلوئی پویا به مبررسی با استفاده از روش اقتصادسنجی با داده( 1395نظریان و همکاران )

موده و ناستفاده  مالیثبات گیری از مطالبات معوق به عنوان معیار معکوس اندازهآنها  اند.پرداخته تمرکز در نظام بانکی ایران
یان ر این مدبه برآورد مدل پرداختند که با تمرکز بر عوامل کالنی نظیر تورم، رشد، نرخ سود تسهیالت و نیز شاخص تمرکز 

 یش ثبات منجر شده است.تنها تمرکز به افزا
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 به منظور توان یافت کهرا می ایکمتر مطالعهدر میان مطالعات داخلی، همچنانکه مرور مطالعات معرفی شده نشان داد،  8
فاده بت استبررسی تأثیر رقابت بر ثبات بانکی به طور همزمان از سه شاخص تمرکز، قدرت بازاری و ناهمگنی برای سنجش رقا

 های تابلویی پویا انجام داده باشد.د را با روش اقتصادسنجی با دادهنموده و تحلیل خو
 

 مدل بیینت 4
، دو رویکرد  وجود دارد. رویکرد اول بانکی ثبات و رقابتهای پیرامون با توجه به ادبیات مطروحه، به طور کلی در بررسی

( در 2009) 2توسعه، برگر و همکاران( در بین کشورهای در حال 2010) 1شامل مطالعات بین کشوری نظیر ترک آریس
باشد. اما ( در کشورهای عضو اتحادیه اروپا می2013) 3میر و فیوردلیسی ( و2010کشورهای توسعه یافته، اسچایک و کیهاک )

در  (است.2010) 6(، خیمنز و همکاران2003) 5(، ساالس و سارینا1990) 4رویکرد دوم، مطالعات درون کشوری نظیر کیلی
(، بک و همکاران 2005)7با استناد به مطالعاتی نظیر کارلسون و میتچنر است.حاضر از رویکرد دوم استفاده شدهمطالعه 

( که برای متغیر ثبات از احتمال ورشکستگی استفاده نموده و آن را تابعی از وقفه یک ساله 2013( ومیر و فیوردلیسی )2013)
ند، در این مطالعه نیز به منظور بررسی رابطه میان ثبات مالی و رقابت میان ارقابت و سایر متغیرهای توضیحی در نظرگرفته

 توان از مدل اقتصادسنجی ذیل استفاده نمود:های کشور، میبانک

, , 1 , 1 , 1 ,Z (LER , , )i t i t i t i t i t i tf X K          (1)      (1)  

غیر قابل مشاهده میان به ترتیب اثرات iƞو tƞها(،به ترتیب بیانگر زمان و مقاطع )بانکiو tهای در رابطه فوق اندیس
-می 8خودهمبستگی ( دارای توزیع نرمال استاندارد و عدمitεشود که جز اخالل )زمان و مقاطع هستند. همچنین فرض می

 های تابلویی پویا، با استفاده از روش برآورد با داده9( به دلیل درنظرگرفتن روابط پویا و حذف مسئله درونزایی1باشد. رابطه )
 پذیرفت. خواهد ها صورتبرآورد GMM10و برآوردگر 

 Z( به دست آمده و هر چه 2به عنوان متغیر وابسته مدل،شاخص ترکیبی ثبات بانکی است که از طریق رابطه )z زرگتر ب
معکوس دارد.  ۀبانک رابط ورشکستگی شاخص با احتمال ینایابد.در حقیقت باشد احتمال ورشکستگی بانک کاهش می

 .باشد ی آنهایهاي بانک، کمتر از ارزش بدهدارایی شود که ارزش یم یفصورت تعر ینبانک به ا یورشکستگ
,

,

,

,

,.

i t

i t

i t

i t

i t

Equity
ROA

Assets
Z

Std ROA





         (2)  
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 Std.ROA ها ودارایی Assets حقوق صاحبان سهام، Equity های،بیانگر نسبت بازده به داراییROA (2در رابطه ) 9
 باشند.ها میبانک یهادارایی انحراف استاندارد

LER دهد تا در امر قیمتشاخص لرنر یا قدرت بازاری یک بنگاه است که به بنگاه اجازه می( گذاری، قیمتP)1  را باالتر از
 آید.( به دست می3شاخص لرنر از رابطه ) قرار دهد. 2(MCنهایی ) هزینه

, ,

,

,

i t i t

i t

i t

P MC
LER

P




         (3)  
ها جریان ( و تحت این فرض که محصول بانک2010) 4( و ترک آریس2009) 3مکارانمطابق با مطالعاتی نظیر برگر و ه

(، کل 2003) 5باشد، در این مطالعه به تبعیت از آنجلینی و کتارلیها میناهمگنی از خدمات است که متناسب با اندازه بانک
توجه به آنکه در اقتصاد خرد قیمت برابر با  های بانک در نظر گرفته شده است.بااز کل فعالیت 6ها به عنوان پراکسیدارایی

مجموع درآمدها شامل درآمدهای مشاع و  .آید( به دست می4باشد، بنابراین قیمت از رابطه )می 7(ARدرآمد متوسط )
 باشد.ها میغیرمشاع بانک

,

,

,

Re i t

i t

i t

Total venue
P

TotalAssets


         (4)  
رای تولید هاده با استفاده از برآورد تابع هزینه ترانسلوگ با فرض دو نهزینه نهایی مورد استفاده در محاسبه شاخص لرنر ب

هزینه  TC باشد که درآن( می5آید. تصریح تابع هزینه کل بانک بر اساس رابطه )یک محصول و وجود روند زمانی به دست می
رای آن به ها باست که کل داراییمحصول بانک ه Qباشد، های عملیاتی و غیرعملیاتی میکل است که برابر با مجموع هزینه

 1Pستند که ههای مورد استفاده در فرایند تولید بنگاه )بانک( قیمت نهاده 2Pو  1Pعنوان پراکسی در نظر گرفته شده است. 
یکی قیمت سرمایه فیز 2Pها( و قیمت نیروی کار )پراکسی شده بر اساس نسبت مخارج بابت پرسنل نسبت به کل دارایی

( با 5باشند. رابطه )های ثابت( میهای عملیاتی نسبت به کل داراییه بر اساس نسبت مخارج بابت هزینه)پراکسی شد
منظور  ختلفی بههای مهای تابلویی برآورد خواهد شد. انتخاب روش برآورد بر اساس آزمونهای برآورد با دادهاستفاده از روش

بررسی  ه منظورهای پس از برآورد بن نوع اثرات )در صورت وجود( و آزمونتعیین وجود اثرات انفرادی غیر قابل مشاهده، تعیی
 باشند.کروی بودن جمله خطا می
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 آمد:(، هزینه نهایی به دست خواهد 6گیری هزینه کل نسبت به محصول مطابق با رابطه )با مشتق

                                                                                                                                                                                   
1Price 
2 Marginal Cost 
3Berger, Klapper and Turk Arris 
4 Turk Ariss 
5Angelini and Cetorelli 
6Proxy 
7Average Revenue =  = P  
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مؤثرند.  عواملی هستند که در رابطه میان رقابت و ثبات بانکی Xماتریس متغیرهای کنترل و  K(، 1همچنین در رابطه )
  اند.شده ( معرفی9تا  6 )ردیفX ( و 5تا  1 )ردیفK ( متغیرهای موجود در دو ماتریس 1در جدول )

 1 جدول
 یقابت و ثبات بانکمورد استفاده در مدل ر یرهایمتغ یرسا یمعرف

 و نحوه محاسبه یفتعر نماد یرمتغ یفرد
یبانک به دست م هایییدارا یعیطب یتمبا استفاده از لگار SIZE ندازها 1

 .آید
 های بانک در مطالعاتی نظیراز نسبت نقدینگی به دارایی LIQ نسبت نقدینگی 2

 2( و دلیس، استکوراس و تسوماس2010) 1بوردلوا و گراهام
-( استفاده گردیده که افزایش تمایل نگهداری دارایی2011)

ها به صورت نقدی به معنای اعطای تسهیالت کمتر و در 
باشد؛ مقدار باالی این نتیجه کاهش درآمد و سودآوری می

 یقتعهدات از طر یعپوشش سرنسبت به معنای امکان 
است؛ اما پایین بودن این نسبت،  نقد شونده هایدارایی

رو مالی را در معرض تهدید قرار داده و از اینثبات نظام 
 دهند.مقامات پولی الزاماتی را در این زمینه قرار می

مصرف کننده به دست  یبر اساس رشد ساالنه شاخص بها INF نرخ تورم 3
 .آیدیم

جامعه  یکدر  یاقتصاد یآزاد یزانم یانگرشاخص ب این OVERALL یاقتصاد یآزاد 4
 .باشدیم

این متغیر از طریق نسبت درآمدهای غیرمشاع از کل  NII اییربهرهغ یرآمدهاد سهم 5
شود. با توجه به آنکه این نوع درآمدهای بانک محاسبه می
 آید، منافعگذاران به دست نمیدرآمدها از محل منابع سپرده

 شود.گذران تقسیم نمیحاصل از آن نیز میان بانک و سپرده
 ه واین شاخص بیانگر تمرکز در بازار ارائه تسهیالت بانکی بود HHI 3هیرشمن( -شاخص تمرکز )هرفیندال 6

بر اساس مجموع مجذورات سهم بازاری هر بانک از کل 
تسهیالت شبکه بانکی پراکسی شده است. ارزش باالتر آن نیز 

 دهد.تمرکز بیشتر در بازار تسهیالت را نشان می
ان ساختار ناهمگنی نظام بانکی وارد مدل این متغیر به عنو HERD 4شاخص ناهمگنی 7

شود و با استفاده از انحراف استاندارد نسبت درآمدهای می
ها پراکسی شده است. در واقع هرچه غیرمشاع به کل دارایی

تر باشد، این شاخص افزایش ها ناهمگنمنابع درآمدی بانک
 یابد.می

از تعامل میان شاخص لرنر و تمرکز  شاخص ترکیبی که HHILER شاخص تمرکز و قدرت بازاری 8
باشد. محاسبه شده و  به معنای متمرکزتر بودن بازار می

 HHIهنگامی که بخش بانکی در باالترین یک سوم توزیع 
گیرد این شاخص به صورت متغیر موهومی مقدار یک قرار می

                                                                                                                                                                                   
1 Bordeleau and Graham 
2 Delis, Staikouras and Tsoumas  
3 Herfindhal-Hirschman Index 
4 Herding Measure 
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 HHIرا احراز نموده و در نهایت در دو شاخص لرنر و  11
 شود.ضرب می

شاخص ترکیبی از تعامل میان شاخص لرنر و ناهمگنی که به  HERDLER همگنی و قدرت بازاریشاخص نا 9
باشد. ها میتر بودن منابع درآمدی بانکمعنای ناهمگن

( در یک سوم HERDکه شاخص ناهمگنی )هنگامی
باالیی توزیع خود قرار دارد. این شاخص به صورت متغیر 

ر نهایت در دو شاخص موهومی مقدار یک را احراز نموده و د
 شود.ضرب می HERDلرنر و 

 

 هامنابع داده 5
توسط  ها، آمارهای ساالنه منتشر شدهو منبع دادهاست  1395-1387دوره زمانی مورد تحلیل در این پژوهش بازه زمانی 

 مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران است. 
اشد. الزم ولتی و دولتی فعال در بازار رسمی پول ایران می ببانک خصوصی شده، غیر د 29جامعه آماری این پژوهش شامل 

مورد  ل دورهبه توضیح است که بازه زمانی و مبنای انتخاب بانک های مورد تحلیل بر پایه موجود بودن اطالعات کافی در طو
 است.[ های انتخاب شده در پیوست ارائه شدهباشد. ]لیست بانکبررسی می

ر کالن نرخ تورم، از نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی استخراج گردیده و برای متغیر آزادی های مربوط به متغیداده
 است.تحت عنوان شاخص آزادی اقتصادی بهره گرفته شده 1های ساالنه محاسبه شده توسط بنیاد هریتیجاقتصادی از داده

 

 و رقابت های ثبات مالیتحلیل شاخصو محاسبه  5.1
 (LER) یو قدرت بازار (HERD، ناهمگنی )(HHI(،درجه تمرکز )Z) یثبات مال یتبر وضع یلیحلت یقسمت مرور یندر ا

 . یرفتکشور  صورت خواهد پذ یهادر بانک
ه خود روند منفی ب 1390طی دوره مورد نظر از سال دهد که نشان می در شبکه بانکی کشور Z شاخص ( روند 1در شکل )

ش این در نتیجه کاه ،معکوس دارد ۀبانک رابط ورشکستگی شاخص با احتمالین اعریف گرفته است و از آنجا که بر اساس ت
گی شاخص به مفهوم افزایش احتمال ورشکستگی شبکه بانکی می باشد. یکی از دالیل محتمل در افزایش احتمال ورشکست

اهش قدرت ککاهش توان تولیدی و است که با  1389ها در آذر سال شبکه بانکی، آثار متأخر اجرای طرح هدفمندسازی یارانه
رید نفت خ، کشور با مسئله شوک ارزی بروز یافته در نتیجه تحریم 1391خرید جامعه همراه بوده است؛ همچنین پس از سال 

 در این سال و بروز شرایط رکودتورمی مواجه شده است.

                                                                                                                                                                                   
1Heritage Foundation 
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 1395 – 1387، نظام بانکی Zشاخص  .۱شکل 

 یینها ینهو هز یمتق ینبر اساس شکاف باست،  شدهآن مشخص شده  ( روند تقریباً صعودی2لرنر که در شکل ) صشاخ
رد؛ قرار دا یکصفر و  ینمناسب است. مقدار شاخص لرنر ب یاربس یمفهوم قدرت بازار یدرک نظر یبرا و شده ریزییهپا

 یندار ا. هرچه مقباشدیم یشترب یرقابت کمتر( و قدرت بازار) یشترانحصار ب یتوضع یانگرشاخص ب ینتر در ابزرگ یرمقاد
 یمتق یینو تع یینها ینهو هز یمتق یانشکاف م یجاداست که بانک قادر به ا یمعن ینباشد، به ا تریکشاخص به صفر نزد

 د. بازار قرار دار یاجزا یرنسبت به سا تریییننبوده و رقابت پا یینها ینهباالتر از هز یمحصول در سطح

 1395 – 1387، نظام بانکیلرنر شاخص  .2شکل 

بت هرچه این شاخص بزرگتر باشد، میزان تمرکز بیشتر بوده و رقا( روند شاخص تمرکز ارائه شده است؛ 3در شکل )
عت روند رقابت در صنکمتری در صنعت وجود دارد. طبق اطالعات به دست آمده از نمونه مورد بررسی در این گزارش، 

هد که دچنین این مهم نشان میهای اخیر کاهشی بوده و بر تمرکز این صنعت افزوده شده است؛ همبانکداری کشور طی سال
 های خصوصی در کشور، بازار بانکی متمرکزتر شده است.رغم توسعه فعالیت بانکعلی
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 1395 – 1387، نظام بانکی منهیرش -هرفیندال شاخص .3شکل 

المللی و شوک ارزی های بینهای مالی و بانکی متاثر از تحریمبه بعد با تشدید بحران 1392، از سال (4مطابق شکل )
دلیل و های متفاوت سود بانکی )که منجر به افزایش بیپذیری با نرخها در سپردهچنین رقابت بانکایجاد شده و هم

نی بحرادهنده کاهش ثبات در مواجهه با شرایط ی بانکی شد(، این شاخص افزایش داشته است که نشانپشتوانه سودهابی
ن شاخص ( میزان ای89و  88های های پیش از آن )به ویژه سالباشد. این در حالی است که در سالایجاد شده در بازار می

 کمتر بوده است.

 1395 – 1387، نظام بانکیهمگنی ناشاخص  .4شکل 

 

 هاو تجزیه و تحلیل یافته هابرآورد مدل 6
انایی باشد، نیازی به بررسی مسال( می ده از سال )کمتر 9که شامل  1395-1387با توجه به دوره زمانی مورد مطالعه 

 ت است. بلندمد زمانی دوره یک برای مانایی متغیرها در پیش از برآورد وجود ندارد، زیرا بحث
 و شده ارائه بور و آرالنو ایمرحله دو روش از استفاده با رقابت و ثبات میان رابطه برآوردهای کلیه نتایج( 2) جدول در

 این و دهبو آماری معناداری فاقد سارگان هایآماره احتمال ارزش برآوردی، هایمدل تمامی در ،شودمی مالحظه که همانطور
؛ باشدمی GMM روش به شده برآورد هایمدل تمامی برآورد در استفاده مورد ابزاری هایمتغیر صحت دهنده نشان امر

  های برآوردی از حیث انتخاب متغیرهای ابزاری وجود ندارد.بنابراین مدرکی دال بر وجود تصریح نامناسب مدل
که  ئه شدهای توصیحی هر مدل اراآماره والد کای دو به منظور بررسی وجود ارتباط میان متغیر وابسته با همگی متغیره

 ها وجود دارد.  دهد که ارتباط مذکور در تمام مدلمعناداری آن نشان می
نند کینی میکه در رابطه میان رقابت و ثبات بانکی نقش آفر ه که بدون در نظر گرفتن متغیرهایی( یا مدل پای1در مدل )

های دلای در دیگر مباشد؛ چنین رابطهدر ثبات بانکی می ثبتیم(، رقابت دارای تأثیر Xموجود در ماتریس متغیرهای )
نکی تقلیل ها )کاهش رقابت(، ثبات نظام بابانک (Lerner) حاصل شده است. در واقع با افزایش قدرت بازاری نیزبرآوردی 

 خواهد یافت. 
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ات مالی، اهد بود، زیرا تحت ثب( در دوره گذشته دارای اثر مثبتی بر ثبات مالی دوره جاری خوZافزایش ثبات مالی ) 14
 تری را برای آینده اتخاذ نمود.توان تصمیمات مناسبمی

 اصلی نگرانی  زیرا؛ است پیچیده و مهم ئلامس ها از جمله( بر عملکرد مالی بانکINFبه طور کلی اثر نرخ تورم )
وجود  ؛ بنابرایناست در آینده بیشتر کسب بازدهی برای خود هایریزیبرنامه در مدیران و سهامداران گذاران،سرمایه

 از آینده در قیمت اطمینان عدم معنای به تورمی اطمینان عدم. شودمی منابع تخصیص در ناکارایی به منجر نااطمینانی
در ابتدای مطالعات . است دشوار آن به دلیل غیرقابل مشاهده بودن بسیار گیریاندازهکه  گیردنشأت می متعددی عوامل

شود ها نوعًا نامشخص در نظر گرفته میتأثیر نرخ تورم و رشد اقتصادی بر متغیرهایی نظیر ثبات مالی بانکتجربی، 
که هاست ((، دارای رابطه مثبتی با ثبات مالی بانک1های برآوردی )به استثنای مدل پایه )در مدل نرخ تورم(. 2015)آدوسی،

 کنترل شدید بانک مرکزی ایران با توجه به مطابقت دارد.( 2015و آدوسی )( 2013این امر با نتایج مطالعه میر و فیوردلیسی )
 بر تورم تأثیر .پذیردتوسط این نهاد صورت می تورم های درستی ازبینیپیش نوعاً توسط آن خدمات قیمت تنظیم وها بر قیمت

 در و سودآوری بر تورم تاثیر د،شده باش ینیبپیش تورم وقتی. باشد غیرمنتظره یا شدهبینیپیش که دارد بستگی این به بانک
 (. 1،1992)پری باشد مثبت باید ثبات نهایت

ه میر و است که این امر با نتایج مطالعثبات بانکی منفی با  ( دارای رابطهOverallآزادی مالی )ها مدلتمام در 
ما در اها افزایش یابد، دی مالی ثبات مالی بانکرود که با افزایش آزابه طور کلی انتظار می( مطابقت دارد. 2013فیوردلیسی )

 نظام دارای نظارت بانکی ضعیف، این آزادی دارای نتیجه معکوس خواهد بود.
بک  مطالعات نظیر ای با نتایج اکثردارای تأثیر مثبتی بر ثبات بوده که چنین نتیجه هادر تمامی مدل (Size) اندازه بانک

جر شده و به های ناشی از مقیاس منها به صرفهدر واقع داشتن حجم باالیی از دارایی شد.با( سازگار می2013و همکاران )
 باشد.ی محکمی در برابر ورشکستگی میهاانهمعنای داشتن پشتو

 کمتر تتسهیال اعطای معنای به ((LIQ)افزایش نسبت نقدینگی ) نقدی صورت به هادارایی نگهداری تمایل افزایش
 قرار تهدید ضمعر در را مالی نظام ثبات نسبت، این بودن پایین اما باشد؛می سودآوری و رآمدد کاهش نتیجه در و

ها مثبت به لی در تمام مدل. اثر این متغیر بر ثبات مادهندمی قرار زمینه این در را الزاماتی پولی مقامات رو این از و داده
تر خواهد باتثها را در مواجهه با نوسانات اقتصادی با ضعیت بانکدست آمده است. در واقع برخورداری از منابع نقد کافی، و

 ساخت. 
در ردیف متغیرهای توضیحی خود هستند نشان  (HERD) ( که دارای متغیر شاخص ناهمگنی5( تا )2های )برآورد مدل

قدرت بازاری  دهد که افزایش ناهمگنی به کاهش ثبات بانکی خواهد انجامید؛ همچنین شاخص ترکیبی ناهمگنی ومی
(HERDLER دارای تأثیر )نظام بانکی  توان به طور نسبی نتیجه گرفت کهمثبت و معنادار بوده است، بنابراین می

های تر بودن بانکتر باشند، ناهمگنمنجر نخواهد شد، تحت شرایطی که نظام بانکی ناهمگنافزایش ثبات لزوماً به تر، همگن
ها منجر شود. این تواند به ثبات آنها به دلیل تنوع در منابع درآمدی خود، میبه بقیه بانک دارای قدرت بازاری باالتر نسبت

 ( مطابقت دارد.2013) میر و فیوردلیسینتایج با  نتایج مطالعه 

                                                                                                                                                                                   
1 Perry 
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 2 جدول

 نتایج برآورد مدل
 (5مدل ) (4مدل ) (3مدل ) (2مدل ) (1مدل ) متغیرها

Z t-1  ***0.64  ***0.68  ***0.67 * **0.66  ***0.66 
LERNER t-1  ***17.62-  ***27.06-  ***33.16-  ***21.45-  ***19.82- 

HHI t-1   ***7.87-  ***10.72-  ***9.49-  ***10.57- 
HERD t-1   ***589.06-  ***1064.73-  ***637.56-  ***1033.13- 

HERDLER t-1    ***230.65   ***218.24 
HHILER t-1     ***2-  ***1.57- 

LIQ t-1  ***5.11  ***4.12  ***5.29  ***4.56  ***4.73 
SIZE t-1  **0.25  ***0.60 0.60  **0.78 0.79 

INF t-1  ***0.03-  ***0.02  ***0.05  ***0.03  ***0.05 
OVERAL t-1  ***0.56- ***2.40-  ***3.30-  ***2.41-  ***3.06- 

 -0.01***  -0.01***  -0.01***  -0.01***  -0.01***  عرض از مبدأ

 21.54 21.88 21.16 19.48 20.71 آماره سارگان

 (0.95) (0.94) (0.95) (0.97) (0.96) )ارزش احتمال(

 والد کای دو

(2Wald chi) 

 ***11400000  ***213316.3  ***1080000  ***10200000  ***858797.3 

     .باشنددرصد می 1و  5، 10داری در سطوح خطای به ترتیب نشانه معنا ***و **، * یادداشت.



   
 

16 
 

د. ( به کاهش ثبات بانکی خواهد انجامیHHIهای برآوردی، افزایش تمرکز )طبق نتایج به دست آمده از تمامی مدل 16
بر نفی م( استفاده گردیده، دارای تأثیر 5( و )4های )( که در مدلHHILERچنین شاخص ترکیبی تمرکز و قدرت بازاری )هم

ر داشته و ( نظام اقتصادی کشور عمدتاً در سیکل رکود قرا1387-95ثبات است. با توجه به آنکه در طی دوره تحت مطالعه )
ن سهم را بوداین امر با گسترش مطالبات غیرجاری بانکی همراه بوده است، بنابراین افزایش تمرکز در یک بانک به معنای دا

ر معرض بانکی است که این امر با کاهش ثبات به دلیل گسترش امکان قرار گرفتن دباالتری از اعطای تسهیالت در شبکه 
 ها  همراه خواهد بود.مطالبات غیرجاری باالتر برای آن

عنی ( از تمامی متغیرهای پژوهش به ویژه سه شاخص وضعیت رقابت در بازار ی5های برآوردی در مدل )در میان مدل
رای بشود تمامی ضرایب ( استفاده شده و همانطور که مالحظه میHHI( و تمرکز )HERD(، ناهمگنی )LERقدرت بازاری )

هستند و  درصد معنادار بوده و دارای عالمتی مطابق با انتظارات تئوریک 1سه شاخص قدرت بازاری و تمرکز در سطح خطای 
 است. بوده ( دارای تأثیر مثبت بر ثبات HERDLERتنها شاخص ترکیبی ناهمگنی و قدرت بازاری )

 گیری و پیشنهادنتیجه 7
 1387 هایالسبرای  بانک کشور 29ای کشور با استفاده از اطالعات نمونه در این مطالعه با استفاده از آمارهای شبکه بانکی

 وقفه سه های برآوردی ازبه بررسی رابطه میان ثبات و رقابت در نظام بانکی کشور پرداخته شد.در مجموعه مدل 1395تا 
 ر سه باهای مختلف رقابت استفاده گردید و رابطه منفی همتغیر قدرت بازاری، تمرکز و ناهمگنی بازار به عنوان شاخص

ری در ت بازاشاخص ثبات بانکی محرز گردید. شواهد آماری حاکی از آن است که در طول دوره مطالعه، با افزایش تمرکز و قدر
ت عات صورایست که در مطاله است. چنین رابطه منفی میان رقابت و ثبات نتیجهشبکه بانکی کشور، ثبات آنها تقلیل یافت

( و 2011(، دلیز و کورتاس )2010(، هنکس و اسچنابل )2009های اخیر توسط اسچایک و همکاران )گرفته در سال
ران ام بانکی ایدر نظ «ثبات -رقابت» دیدگاه( نیز به دست آمده است؛ بنابراین نتایج این مطالعه سازگار با 2011فیوردلیسی )

 است که از پارامتر رقابت به عنوان  عامل ارتقاء دهنده درجه ثبات مالی یاد می کند.
درک  های برآوردی رابطه میان وقفه شاخص قدرت بازاری و ثبات منفی به دست آمد کهدر این مطالعه در تمامی مدل

فناوری  های اخیر درنظام بانکی مفید باشد؛ به عنوان مثال توسعهگذاری تواند در امر سیاستای میوجود چنین رابطه
د ورود به خی از قواعتواند بردهد تا به بازار بانکی وارد شوند و این امر میهای جدید این اجازه را می( به بنگاهITاطالعات )

ش فضای ر و گستریش سهولت در ورود به بازاافزا های نظارتی توسط بانک مرکزی آسان نماید. بنابرینبازار را از نظر مکانیزم
 تر، در مجموع به افزایش ثبات بانکی منجر شود.تواند با افزایش امکان نظارت دقیقرقابتی می

ر بیان گردید که هر چه این نرخ توسط بازیگران عرصه اقتصاد یک کشوها مدلاکثر تورم در ثبت پیرامون تأثیر م
های سود م، نرخذاشت زیرا متناسب با افزایش تورها تأثیر منفی نخواهد گآن بر ثبات مالی بانکپذیرتر باشد، افزایش بینیپیش

ک یگذاری آن در بانکی متناسب با آن تعدیل خواهند شد. بنابراین عزم بانک مرکزی کشور در کنترل شدید نرخ تورم و هدف
  .تأثیری مثبتی خواهد داشتها ثبات مالی بانکبر نرخ تک رقمی، 
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