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  چكيده

 بين رابطه بررسي بهو  تهيه شده 1375 -1390براي دوره 1هاي در سطح بانكمقاله با استفاده از داده اين

نتايج  .پردازدمي ماندر كشور بانك دهيوام طريق پولي از سياست انتقال ساز و كارو اثربخشي  بانكداري در تمركز

دهي بانك با هاي پانلي اين مطالعه شواهد سازگاري از تقويت كانال وامحاصل از تجزيه و تحليل رگرسيوني داده

هاي اين تحقيق افزايش تمركز در براساس يافته ديگر بيان، به كندافزايش تمركز در صنعت بانكداري ايران ارائه مي

رابطه بين تمركز در  ،اين بر افزون. شودانتقال سياست پولي منجر مي ساز و كاربانكداري به اثربخشي بهتر 

. گيردميها نيز مورد بررسي قرار هاي مختص بانكدهي بانك و وابستگي آن به ويژگيبانكداري و قوت كانال وام

، اثر اول آنكهكند تا جمله ترازنامه و صورت سود و زيان اين امكان را فراهم مي بانك ازهاي سطح استفاده از داده

دوم آنكه بهتر تفكيك شود و ) نرخ سود بانكي(دهي بانك نسبت به كانال نرخ بهره تمركز در بانكداري بر كانال وام

هاي هايي با اندازه و قوتي در بين بانكدر اثر تمركز در بانكداري بر انتقال سياست پول يافتهنظامهرگونه تفاوت 

  .مالي متفاوت مورد آزمون قرار بگيرد

  .4دهي بانككانال وام ،3انتقال سياست پولي ساز و كار، اثربخشي 2تمركز در بانكداري :كلمات كليدي

                                                           
1 Bank- Level Data 
2 Banking Concentration  
3 The Effectiveness of Monetary Policy Transmission Mechanism 
4 Bank Lending Channel 
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  مقدمه

 كل منديبهره براي مالي سيستم در اعتبار توسعه و بسط در را نقش بزرگترين هابانك

 در ناهمگوني سبب بانكداري صنعت هايويژگي و هابانك خرد ساختار. كنندمي بازي اقتصاد

 طوربه مالي سيستم در هابانك. نمايندمي فعاليت آنها در كه گرددمي بازارهايي و هابانك ميان

 به را پولي سياست آثار كه شوندمي گرفته نظر در مالي هايگريواسطه عنوانبه ايگسترده

 ناهمگون بازارهاي پولي اقتصاد مباني اساس بر سويي از و نمايندمي منتقل اقتصاد واقعي بخش

 هايتفاوت. شوندمي پولي سياست انتقال در نامتقارني آثار موجب متفاوت ساختارهاي با

 تسهيالت و هاوام گيرندگان بر مهمي اثرات بانكداري در تمركز تغييرات دليل به پولي سياست

 بخش در ثبات ايجاد براي پولي بخش نظارتي و سياستگذاري نهاد توانايي همچنين و بانكي

 انجام براي كه هاييبنگاه كه شودمي باعث بانكداري در تمركز سو يك از. دارد اقتصاد واقعي

 از بسياري و آورند دست به كافي منابع نتوانند هستند، متكي بانكي وجوه به خود هايپروژه

 متوقف گذاريسرمايه براي الزم وجوه به دسترسي عدم خاطر به اجتماعي باارزش هايپروژه

 شودمي باعث: اول آنكه نيز پولي سياستگذار و نظارتي نهاد بر تمركز تأثير ديگر سويي از. شوند

 داشته كمتري بخشي اثر مركزي بانك وسيلههب مدتكوتاه در) بهره( سود هاينرخ تعديل كه

  .يابد انتقال اقتصاد كل به متناسبي طوربه نتواند پولي سياست: آنكه دوم. باشد

 تغييرات شاهد كشورمان، بانكداري صنعت به خصوصي هايبانك ورود با گذشته دهه در

 1هيرشمن - هرفيندال تمركز شاخص كاهشي روند. ايمبوده صنعت اين ساختار در داريمعني

 آن در تمركز كاهش و بانكداري ايران بازار ساختار تغيير از حاكي 1375 - 1390 دوره طي

انتقال سياست  ساز و كاردهي بانك از رود كه اين كاهش تمركز، اثركانال وامانتظار مي. باشدمي

  . پولي را دستخوش تغيير كرده باشد

 ساختار سنجش براي شاخصي عنوانبه تمركز اثر بررسي به مقاله اين اساس اين بر  

 .پردازدمي بانك دهيوام كانال طريق از پولي سياست آثار انتقال اثربخشي بر بانكداري صنعت

 و اين مقاله در ادامه در بخش اول به مباني نظري و پيشينه تحقيق، در بخش دوم روش

به  ها و در انتها نيزفرضيه آزمون و هاداده تحليل و تجزيه تحقيق، در بخش سوم متغيرهاي

  .پردازدتحقيق  مي دستاوردهاي و ارايه نتايج

  

                                                           
1 HHI: Herfindahl–Hirschman Index 
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  مباني نظري و پيشينه تحقيق - 1

هاي واقعي  ست از فرايندي كه از طريق آن سياست پولي بر فعاليتا عبارت 1انتقال پولي

انتقال پولي تنها در صورتي اثربخش خواهد بود كه حداقل درصدي از . گذارد اقتصاد اثر مي

كنند كه انتقال  برخي از نويسندگان چنين بحث مي. ها وجود داشته باشد قيمت 2چسبندگي

ها،  شود، سايرين بر اهميت ترازنامه هاي بهره جايگزين مي از طريق تغييرات نرخ در آغازپولي 

اين مفيد است كه اهميت . ورزند هاي مبادله تأكيد مي يا نرخ ودهي بانك، قيمت دارايي  وام

انتقال پولي  ساز و كار مختلف انتقال پولي را تشخيص دهيم، زيرا دانش بهتر از هاي نسبي كانال

و  كند هاي مالي و واقعي اقتصاد كمك مياران در درك بهتر ارتباط بين بخشبه سياستگذ

  .رساندبه آنان ياري مي بندي استفاده از ابزارهاي پولي متفاوت نيز همچنين در اتخاذ بهترين زمان

 پرسش اين بررسي. استثر و با اهميت ؤپولي و مالي نيز از ديگر موضوعات م نظامساختار 

 و گذاردمي اثر هاآن تصميمات بر ،گيرندمي تصميم آن در پولي ارانگذسياست كه محيطي چگونه كه

 پژوهشگران، ويژه عالقه مورد موضوعات از يكي شود،مي منتقل اقتصاد كل به آثار اين چگونه اينكه

 بين رابطه مورد در اندكي تحقيقات موضوع، اين اهميت رغمبه .است سياستگذاران و بانكداران

 شده انجام پولي سياست تغييرات به هابانك دهيوام حساسيت و بانكداري صنعت در تمركز

  .است

  

  ديدگاه اعتباري انتقال سياست پولي - 1 - 1

 هايكنند، در سالها كار ميها از طريق آنهايي كه اين سياستاثربخشي سياست پولي و كانال

شمار بسيار اين مطالعات درباره انتقال . اخير مباني نظري وسيعي را به خود اختصاص داده است

اقتصادي  هاي كالنمالي بر فعاليت نظامهاي مربوط به اثر نظريهسياست پولي بر بازآفريني محتواي 

در اين . شودياد مي 3ديدگاه اعتباريمباني نظري تحت عنوان  تأكيد دارد، از اين بخش از

) ها و اوراق بهاداروام(هاي بانك شود كه بازارهاي مالي ناكامل هستند و داراييديدگاه فرض مي

  .)2005، 4آدامز و عامل(جانشين كامل يكديگر هستند

  بر اقتصاد اثر  »دهي بانككانال وام«هاي پولي از طريق براساس اين مفاهيم سياست

هاي ها در پاسخ به يك انقباض پولي، اقدام به كاهش عرضه وام، بانكساز و كاربر طبق اين . گذاردمي

                                                           
1 Monetary Transmission 
2 Stickiness 
3 Credit View  
4 Adams & Amel,(2005) 
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اگر . دهندثير قرار ميهاي واقعي اقتصاد را نيز تحت تأو سرانجام تورم و فعاليت كنندخود مي

دسترسي ) اوراق تجاري مانند(بانكي هاي منابع جايگزين وام به گيرندگان بتوانند به آسانيقرض

ها نيز ممكن اي مشابه، بانكبه شيوه. شوددهي بانك نامربوط ميگاه كانال وامداشته باشند، آن

هايشان محافظت از پرتفوي وام) مانند اوراق قرضه(هايشان است از طريق استفاده از ساير دارايي

ها را از و يا خروج سپرده كنندهاي پولي از آن استفاده عنوان سپري در مقابل شوكو به كنند

كه كردند را ارئه  الگويي، 1)1998(كاشياپ و استين. كننداي جبران طريق جذب وجوه غيرسپرده

  .دهي بانك ارتباط داشته باشدتواند با كاركرد كانال وامها ميداد ساختار ترازنامه بانكنشان مي

  

  انتقال سياست پولي ساز و كاردهي بانك از كانال وام -1- 2

 ايگسترده طوربه و تجربي نظري جنبه از بانكي هايوام كانال طريق از پولي سياست انتقال

 بازي انتقال اين فرايند در فردي به منحصر نقش هابانك .است شده تحليل و تجزيه و بررسي

و با كاهش عرضه پول،  انقباضي پولي سياست يك از پس اگر 1شماره  شكل مطابق .كنندمي

 كاهش توانندنمي ،كنند پيدا دست ايغيرسپرده وجوه به ايهزينه كم طوربه نتوانند هابانك

 را خود هايوام عرضه تا شد خواهند مجبورسرانجام  و كنند جبران را خود ايسپرده ذخاير

  . دهند كاهش

دهي بانك به بخش واقعي اقتصاد، طريق كانال وامفرايند انتقال سياست پولي از : 1شماره  شكل

  :كه در آن

M :عرضه پول   

D :هاسپرده بانك  

L :هاي بانكيوام  

 C :مصرف  

I :گذاري وسرمايه  

Y :توليد كل  

  

  
  

                                                           
1 Kashyap& Stein,(1998) 

M↓ D↓ L ↓ C, I ↓ Y ↓
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 شرايط اين در. دارد بستگي هاآن مالي قوت و اندازه به هاآن هايوام عرضه در كاهش اين 

 كاهش را خود گذاريسرمايه و مصرف هستند، متكي بانكي هايوام به كه هاييبنگاه و خانوارها

 در و يابدمي كاهش كل توليد از مهم جزء دو ،گذاريسرمايه و مصرف كاهش با. داد خواهند

 نباشند قادر گيرندگانقرض اگر واقع در .دهدمي قرار تأثير تحت را اقتصاد واقعي بخش نتيجه

 گذاري،سرمايه صورت اين در ،شوند متوسل سرمايه بازار به جايگزين حلراه يك عنوانبه تا

  .1)2005، ميشكين( شد خواهند ثرمتأ واژگونه طوربه توليد و اشتغال

 از استفاده با كه است اياوليه تجربي مطالعات جمله از 2)1988(باليندر و برنانكه مطالعه

 و كاشياب. كند مي حمايت بانك دهي وام كانال وجود از متحده اياالت اقتصادكالن هاي داده

 شواهدي انفرادي هاي بانك هاي داده از استفاده با و اوليه تجربي مقاله يك در) 1995( استين

 هاي بانك به نسبت كوچك هاي بانك انقباضي پولي سياست يك در كه يافتند واقعيت اين براي

 با هاي بانك كه كنند مي بحث چنين 3)2000( اپيال و كيشان.شوند مي متأثر بيشتر بزرگتر

 كه هاييآن به نسبت خود گيري سپرده و دهي وام در تر ضعيف نقدينگي و سرمايه ساختار

  .هستند روهروب بيشتري محدوديت با ،دارند بهتري سرمايه ساختار

  

  دهي بانكهاي احتمالي اثر تمركز بر كانال وامكانال -1- 3

 اثربخشي بانكداري، صنعت تمركز در افزايشدر هنگام اعمال يك سياست پولي انقباضي، 

 دهدمي قرار ثيرتحت تأ هاي زيربه روش را بانك دهيوام كانال طريق از ،پولي سياست انتقال

  .4)2011،اليورو و ديگران(

 و تركوچك هايبانك. شودمي منجر هابانك شدن تربزرگ به اغلب افزايش تمركز اول آنكه

تر بزرگ هايبانك باشند، در داشته كافي دسترسي وجوه منابع به توانندنمي كه تريضعيف

 عنوانبه بانكداري بخش براي را وجوه جايگزين منابع به ادغام دستيابي فرايند. شوندمي 5ادغام

به  هاي منفي وارد شدهشوك ازن را اعتبارشا عرضه توانندمي هاآن و بخشدمي بهبود كل يك

 از پولي سياست انتقال تواندمي اثر، تمركز اين طريق از. كنند محافظت طور نسبيبه ذخايرشان

  .كند تضعيف را بانك دهيوام كانال طريق

                                                           
1 Mishkin,(2005) 
2 Bernanke& Blinder,(1992) 
3 Kishan& Opiela 
4 Olivero et al,(2011) 
5 Consolidation 
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 متفاوتي پاسخ پولي سياست هايشوك به دو دليل به متفاوت اندازه هاي با، بانكدوم آنكه

و  دارند تريو نقدينگي ضعيف سرمايه ساختار اغلب كوچك هايبانك :اول .دهندنشان مي

 .كنندمي مالي تأمين اندازپس هايسپرده طريق از را خود دادن قابل وام وجوه اي ازبخش عمده

 عرضه توانندنمي نقدينگي و سرمايه كمتر با هايبانك يابد،مي كاهش پول عرضه كه هنگامي

 ،دوم .نگهدارند ثابت) بهادار اوراق ساير و نقد مانند( وجوه جايگزين منابع طريق از را هايشانوام

شوند، مي ناايمن وجوه افزايش درگير خود دهيقرض مالي تأمين كه براي كوچكتر هايبانك

   پرتفوي از حفاظت ها براياين بانك .پردازندرا مي بيشتري هزينه 1نامتقارن اطالعات براي

 اين طريق از .هستند روهروب بيشتري مشكالت با سرمايه وجوه بازارهاي طريق هايشان، ازوام

  .كند تضعيف را بانك دهيوام كانال طريق از پولي سياست انتقال تواندمي اثر، تمركز

در اين شرايط  .يابدمي كاهش بانكي بين بازار در رقابت تمركز،درجه افزايش با ،سوم آنكه

مند بهره نقدينگي شرايط از بهتري اطالعاتي دانش و بازاري قدرت از توانندمي هابانك از برخي

. شود منجر بازار رقباي ساير براي نقدينگي باالتر هايهزينه به ممكن است امر اين. شوند

 كهرا  ذخايرشان بر وارد هايشوك در برابر هاوام عرضه از محافظت باالتر، نقدينگي هايهزينه

 بر تمركز بالقوه در اين حالت اثر .كندمي ترمشكل است پولي سياست منفي شوك يك از ناشي

  .بخشد قوت را بانك دهيوام كانال تواندمي نقدينگي هزينه

 اطالعاتي جانبه يك انحصار به تواندمي بانكداري در صنعت تمركز افزايش ،چهارم آنكه

 براي را 2انتقال هايهزينه بنابراين .شود هاي بزرگتر منجردر بانك مشتريان اعتبارسنجي درباره

 دنبال به كه هاييبنگاه بيشتر براي 3جويوجست هايهزينه رواز اين. افزايش دهد گيرندگانقرض

   ايجاد كوچكي هايبانك براي را اضافي يك تقاضاي ،هستند جديد دهندهقرض به انتقال

 يك از شديدتري طوربه كه هاييآن( شود تأمين تربزرگ هايبانك تواند توسطنمي كه كندمي

 بر اعتبار عرضه در كاهشي هر آثار تواندمي امر اين). شوندمي متأثر انقباضي سياست پولي

  .كند تقويت را بانك دهيوام كانال طريق از پولي سياست انتقال و بخشد را قوت اقتصاد هايفعاليت

 انتقال سازوكار از را بانك دهيوام كانال تواندمي تمركز كه گفت توانمي خالصه طوربه

 باشندمي غالب آثار اين از يككدام اين موضوع كه .كند تضعيف يا و بخشد قوت پولي سياست

 هايبحران با ما كه زماني در اثر اين تجربي مطالعه .است نشده طور تجربي روشنبه تاكنون

                                                           
1 Assymetric Information 
2 Switching Costs 
3 Search Costs  
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 طوربه پولي سياست كه هنگامي در و هستيم روهروب بانكداري صنعت دارامعن هايادغام و مالي

 استفاده جهان سراسر در ركود و مالي هايبحران مقابل در هابانك مالي هايازحمايت شديدي

  .تبديل شده است پژوهشگران براي توجه درخور و ويژه ايعالقه به ،كندمي

  

  روند تغييرات تمركز در صنعت بانكداري دنيا -  1 -4

 مهم هايويژگي از يكي اخير هايسال در بانكداري صنعت در هاادغام دارمعنا افزايش

 صورت به كه بنگاه 5 تمركز نسبت مثال براي. است بوده نوظهور اقتصادهاي در مالي توسعه

 تعريف بانكي بازار كل از بانكداري صنعت برتر بانك 5 توسط شده نگهداري هايدارايي سهم

 در ،76/0 به 61/0از شيلي در ،2006 سال در 7/0 به 1996 سال در 42/0 از برزيل در ،شودمي

 و 62/0 به 49/0 از اندونزي در ،75/0 به 44/0از كنگ هنگ در ،85/0 به 73/0 از مكزيك

 به نيز دنيا كل در هاادغام افزايشي روند همچنين. است يافته افزايش 8/0 به 51/0 از دركره

 و متحده اياالت در 2009تا  2007 هايسال در اخير مالي هايبحران. است قابل مشاهد خوبي

  .است شده بانكي هايادغام در داريمعنا افزايش به منجر نيز اروپا

هاي اخير با فرايند پوياي ادغام در صنعت بانكداري همراه  براي بسياري از كشورها، دهه

هاي مهم انتقال  زيرا نقش. كند بوده است، يعني براي بخشي كه نقشي حياتي در اقتصاد ايفا مي

 هاي زداييمقررات از يك سو. كند ها و خانوارها ايفا مي اعتبار را براي بنگاه كردنسياست پولي و فراهم 

سازي قوانين مالي و تعميم كاهش موانع ورود اين گسترده در بازار سرمايه و تمايل به هماهنگ

) محلي(هاي داخلي  رقابت، بانك چشمگيراست، از سوي ديگر، افزايش  كردهفرايندها را تشديد 

سازي خدمات ارائه شده به مشتريان  جوي سطوح باالتر كارايي و متنوعورا مجبور به جست

روي از  هاي حاصل از مقياس و بنابراين دنباله گيري از صرفه است و اين هر دو نياز به بهره كرده

  .است كردهها تحميل تر را به آن ابعاد بزرگ

انداز يك بازار مشترك  ليل آزادسازي حساب سرمايه در بين كشورها و چشمدر اروپا، به د

ها را به سمت افزايش  هاي اين وقايع بانك اين پديده چندين برابر شده است، بنابراين جنبه

  ها و غلبه بر سهم بازار بزرگتر در همان زمان سوق  منظور كاهش هزينهاندازة خودشان به

 15از اروپا، ايتاليا اين مسير را به خوبي پيموده است، حداقل در عنوان بخشي به. داده است

يك سوم كاهش يافته است و متوسط اندازه و شبكه  ها در اين كشور به بانك شمارسال اخير 

برخالف اين ادغام سريع، ابعاد بازار بانكداري هنوز در . ها بيش از دو برابر شده استشعب آن
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در . ي باقي مانده استكدر سطح نسبتاً كوچ 1اتحاديه پولي اروپا مقايسه با ساير كشورهاي عضو

ها قرار  ترينهيرشمن براي ايتاليا پس از آلمان در سطح كم -شاخص هر فيندال 2005سال 

  .2)2007، باگليوني. (داشت و از فرانسه و انگلستان نيز بسيار دور بوده است

  

  دهي بانكبانكداري با كانال وامهاي تئوريك رابطه تمركز در ديدگاه - 1 -5

نظريه  اين كارگيريبا به .استاستوار  3»اطالعات نظريه« اعتباري بر ديدگاه نظري هاي پايه

. دهدمي ارائه اعتباري كانال از خرد ديدگاهي بانكي هاي وام بازار پولي، سياست اهداف براي

 و مالي هاي بخش هاي ترازنامه تركيب نشان داده است كه بازارهاي ساير به ديدگاه اين توسعه

 4)2000(استين و كاشياب(استبسزايي برخوردار  اهميت از پولي سياست اثر تحليل براي غيرمالي

 ). ها بنگاه براي) 1995( استين و ها بانك براي

 سياست اثربخشي با وام عرضه يا و ترازنامه مبتني بر ارتباط ساختارهاي ديدگاه از جداي

. اندكرده تمركزم بانكداري بخش بررا  صنعتي هايسازمان نظريهتأثير  بر اخير توجه پولي،

 براي اساسي عوامل از بانكي نظام سالمت و تمركزدرجه  كه دريافتند) 1995( استين و كاشياب

 موجود ميان اساسي هاي تفاوت كه دادند نشان هاآن .است پولي سياست اثربخشي تحليل

اين  اعضاي ميان در پولي سياست متفاوت آثار به كشورهاي اتحاديه پولي اروپا بانكداري ساختارهاي

 بيشتري احتمال با پولي انقباض هنگام در كوچكتر هايبانك براين افزون. شودمنجر مي اتحاديه

 از توانايي و دارند تري ضعيف ترازنامه ساختار زيرا .دهند مي كاهش را خود دهي رفتار وام

ها همچنين دريافتند كه آن .برخوردارند منطقي قيمت با خارجي مالي منابع جذب در كمتري

-مي)  شمار معدودي از بانك براي بزرگ بازار نسبتاً سهم با يك( باال تمركز نسبت با كشورهاي

  .بگيرند قرار تأثير تحت اعتباري كانال طريق از توانند

 افزايش براساس يك فرضيه، .شوندبر پايه دو فرضيه جايگزين انجام مي ها تحليل نوع اين

 فرضيه فرضيه، اين .است منطبق و همزمان تر بزرگ هاي بانك عملياتي كارايي افزايش با تمركز

 براي باال كيفيت با توليد و فرآيند كاراي مديريت نقش بر كه شود مي ناميده 5كارايي -ساختار

 كارايي،-ساختار عالوه بر فرضيه. دارد تأكيد بازار بيشتر تمركز و تربيش سودآوري به دستيابي

                                                           
1 EMU  : European Monetary Union 
2 Baglioni,(2007) 
3 Information Theory 
4 Kashyal& Stein,(2000) 
5 Structural Efficiency Hypothesis 
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 بازار در بازار تمركز و سودآوري ميان همبستگي از جايگزين ديگري نيز توضيح و تبيين

 برخي ديدگاه بر اساس اين .است معروف 1عملكرد - ساختار فرضيه به كه دارد، وجود بانكداري

. يابند دست متمركز بازارهاي در انحصار از حاصل منافع به توانند مي 2تباني از طريق ها بانك

 و كنند مي اتخاذ را باالتري وام هاي نرخ و سپرده كمتر هاي نرخ احتماالً ،تباني هاي درگير بانك

 از بهتر پولي، سياست تغيير در هنگام حتي را خود سود حداكثرسازي هايفعاليت تا قادرند

  .كنند حفظ كامل رقابت حالت

 احساس هاآن. كننداستفاده مي شانبازاري قدرت از ،رانت آوردن دستهب براي هاي بزرگتر بانك

 تغيير اين مجبورند كوچكتر هاي بانك كهدرحالي ،ندارند پولي سياست سريع انتقال به نيازي

 سياست يك در ،ييكارا- ساختار فرضيه اساسبر . كنند اجرا سرعت به را پولي سياست وضعيت

 انتقال آساني براي ليكن بود، براي همه مشابه خواهد پولي سياست انقباضي، اثربخشي پولي

 عملكرد - ساختار فرضيه. باشد گيرانه سخت كمتر بايستمي سياست اين پولي، سياست يك

. باشد داشته همبستگي پولي سياست با بايستمي باالتر تمركز نسبت كند كه مي بيني پيش

   هاي نرخ پولي انقباض يك هنگام در اند، كرده تباني يكديگر با كه بزرگي هاي بانك مثال براي

 به منجر انبساطي پولي وضعيت يك كهدرحالي .داد خواهند افزايش سرعت به را خود دهيوام

 در ديدگاه دو هر يك از اين ،به دنبال آن. شد نخواهد بانكي هاي وام بهره هاي نرخ فوري كاهش

 شاهد ييكارا -ساختار فرضيه تحت .انجامدمي متفاوتبه نتايج  تر بزرگ هاي بانك رفتار با رابطه

 - ساختار فرضيه تحت ليكن بود، خواهيم) بزرگ هاي بانك براي( پولي سياست نامتقارن آثار

 و كوروزيه. بود خواهند تفاوت بي پولي سياست آسان انتقال به نسبت بزرگ هاي بانك عملكرد

بانكداري را  بازارهاي در تمركز رابطه) 2002( تولسي و  3)2002(هاف بيكرو ،) 2001( گراپ

 قوانين و پولي سياست انتقال مهمي در مورد و اطالعاتكردند بررسي  پولي سياست با انتقال

 و پولي سياست كه، كرد ايده را تقويت اين مطالعات اين نتايج. كردندمطرح  مالي و پولي

 . كنند حركت يكديگر پاي به پا موفقيت به دستيابي براي بايستمي قانونگذاري در صنعت بانكداري

 براساس بازار اين در مبادالت. كرد بررسي هلند بازار بانكداري در را رقابت) 2002( تولسما

 محلي هاي بانك در را وام كنندگان،مصرف اكثر. گيرد مي صورت جغرافيايي نزديكي درجه

 بانك سه برخالف كه گرفت نتيجه لو و زناهان بر الگوي او با استفاده از .كنندمي جووجست

                                                           
1 Structure- Performance Hypothesis 
2 Collusion 
3 Bikker& Haaf 



  مجموعه مقاالت بيست و چهارمين همايش بانكداري اسالمي                                               396

 

 كننده گمراه تواند مي تمركز هاي نسبت به ساده نگاه يك بنابراين .دارد رقابتي رفتار بازار بزرگ،

 هاي سازمان از مناسب فهم كه كند مي حمايت عقيده اين از) 2002( تولسما هاي يافته. باشد

 .هاستضرورت از كامل پولي انتقال تحليل براي محلي مالي بازارهاي صنعتي

 بر پولي سياست تغييرات اثر ارزيابي بر  اروپا اتحاديه در پولي انتقال مورد در اخير كارهاي

 ها،تحليل اين نظري بنياد. است متمركز شده عضو مختلف هايايالت در اقتصاد واقعي بخش

 مالي بازارهاي بودن ناكامل بر ديدگاه اين. است پولي سياست با رابطه در اعتباري ديدگاه

 حامي كانال عقايد به رسيدن براي ابزاري، ناكامل اطالعات هاي الگو معمول، طوربه. تمركز دارد

 باال مالي سساتؤم در سود حاشيه و تمركز اگر . هستند مالي انتشار ساز و كار يا بانك دهيوام

 رقابت يك را نسبت به شرايط شديدتري انتقال احتماالً پولي سياست تغييرات گاهنآ باشد،

 انتقال اين در چندجانبه انحصار شرايط در فعال هاي بزرگ بانك .داشت خواهد همراه كامل به

  .بود خواهند ميل بي تر پائين وام هاي نرخ به نسبت

 بر كامل رقابت و ناكامل اثراطالعات است تا نياز تجربي بسياري مورد مطالعات به هر حال

. شود شناخته مناسبي طوربه ،متفاوت رقابتي ساختار با كشورهايي ميان در پولي انتقال تحليل

  :داشت نظر در را زير موارد بايد منظور بدين

 بانكداري بخش در صنعتي سازمان نظريه بردارندة در بايستمي اعتباري ديدگاه تحليل -اول

 بازارهاي كاركرد و پولي سياست روي است ممكن كه نامتقارن، اطالعات تنها نه باشد و

  .شود در نظرگرفته نيز مختلف خرده فروشي بازارهاي در صنايع تمركز بلكه باشد، داشته اثر مالي

 تفاوت بايستمي ها، بانك هاي ناهمگوني بين پولي سياست اثر توزيع ارزيابي منظوربه - دوم

 .شود گرفته درنظر تحليل در ها بانك و ها بنگاه ميان

  

  بررسي مطالعات انجام شده درمورد موضوع تحقيق - 1 - 6

 گذارد،مي تأثير پولي سياست اثربخشي بر بانكي اعتبارات ساختار بازار چطور كه مسئله اين

 هاآن. شد بررسي ،1)1983, 1985(هوس ون و) 1978(وايت و آفتاليون توسط بار نخستين

 پولي سياست اهداف و ابزارها انتخاب بر مهمي اثر تواندمي بانكي بازار ساختار كه دادند نشان

 بانكي نظام يك در بازار ساختار كه داد نشان ،)1983(هوس ون ويژه به. باشد داشته مناسب

  .است بخش اثر پولي سياست ابزار يك فدرال، مبتني بر وجوه رقابتي

                                                           
1 Vanhoos,(1983,1985) 
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 هايسال براي آمريكا متحده اياالت كالن هايداده از استفاده با ،)2005(عامل و آدامز

 در دهيوام كانال بر پولي سياست اثر كه نشان دادند ديگري تجربي نظرنقطه از 2002 تا 1996

  .است ترضعيف يافته تمركز كمتر شهري بازارهاي از ،متمركز روستايي بانكداري بازار يك

   ايمقاله در ARIMAو  VARرگرسيوني رويكردهاي كارگيري به با 1)2009( ديگران و گانجي

آثار  و بانكداري در رقابت بين رابطه به مطالعه »بانكداري در رقابت و پولي سياست«باعنوان

 هايشوك بين رابطه وجود از روشني شواهد اول رويكرد. پرداختند اقتصاد بر پولي سياست

 در رقابت كه داد نشان دوم رويكرد ،ليكن. نكرد ارائه بانكي بازار رقابتي ساختار و پولي سياست

  .شودمي بانك دهيوام كانال طريق از پولي سياست اثربخشي تضعيف به منجر بانكداري صنعت

 با "بانك دهيوام كانال و بانكداري در ادغام"باعنوان پژوهشي در ،)2011(سايرين و اليورو 

 بين رابطه  (HHI)هيرشمن -هرفيندال شاخص و تابلويي هايداده رگرسيون روش كارگيريبه

 التين آمريكاي و آسيايي كشور18 اقتصاد در پولي سياست انتقال و بانكداري در تمركز افزايش

 دوره براي بررسي مورد بانك كشورهاي -سطح هايداده از ها با استفادهآن. كردند بررسي را

 هابانك دهيوام كانال تضعيف باعث بانكداري در تمركز افزايش دادندكه نشان 2006 تا 1996

 مورد در ويژه به ،نتيجه اين .شودمي پولي سياست انتقال ساز و كار كمتر اثربخشي نتيجه در و

 كم سرمايه و كم نقدينگي كوچك، اندازه با هايبانك با التين آمريكاي كشورهاي هايبانك

  . كندمي صدق بيشتر

  

 روش و متغيرهاي تحقيق -2

  جامعه و نمونه آماري  - 1-2 

بانك دولتي، سپه،  10هاي در سطح بانك ساالنه براي نمونه اي شاملدر اين تحقيق از داده

ملي، ملت، صادرات، تجارت، مسكن، كشاورزي، رفاه، صنعت و معدن و توسعه صادرات براي 

هاي اين مطالعه، منبع گردآوري داده. استفاده شده است 1390تا  1375ساله اي از  16دوره 

هاي زماني ي مورد بررسي و همچنين بانك اطالعات سريهازيان بانك ترازنامه و صورت سود و

هاي اين تحقيق در گام اول داده. استبانكي  نظامهاي عملكرد اقتصادي بانك مركزي و گزارش

اي ها و درآمدهاي بهرهها و هزينهها، وامها، سپردهبا خارج كردن مقادير منفي رشد ارقام دارايي

                                                           
1 Gunji etal.(2009) 
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هايي كه سه معيار زير را داشت نيز 

  

سه و پنج  هاي تمركزشاخص

روند  1شماره  نمودار .است

1390-1375 

  

 تحقيق، همگي از محاسبه شده در دوره

در دوره مورد  ايران بانكداري

  جداگانه طوربه بانكي نظام
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هايي كه سه معيار زير را داشت نيز مورد پردازش قرار گرفت و درگام دوم داده ،و ساير درآمدها

  :شد حذف

  .درصد بود 300هاي آن بيش از ها يا سپردهنرخ رشد وام

  .درصد بود 200هاي آن بيش از نرخ رشد دارايي

  .هايش باشددرصد سپرده 100ه شده آن بيش از هاي ارائحجم وام

شاخص ،كشورمان بانكداري بازار ساختار بررسي براي تحقيق اين

C  وC5(  هيرشمن -هرفيندالو (HHI) است شده محاسبه نيز

 .دهدنشان ميدوره اين ها را در تغييرات آن

1390روند تغييرات شاخص هاي تمركز طي دوره :1شماره  نمودار

محاسبه شده در دوره هاي تمركزشاخص 1شماره  بر اساس نمودار

بانكداري بازار تمركز كاهش دهندهنشان كه ،برخوردارند كاهنده

نظام هايدارايي و تسهيالت ها،سپرده براي شاخص اين. است

   .دهندمي نشان را مشابهي تغييرات روند همگي كه است شده
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و ساير درآمدها

حذف الگواز 

نرخ رشد وام - الف

نرخ رشد دارايي -ب

حجم وام -ج

اين در

 C3( بانك

تغييرات آن

  

  

بر اساس نمودار     

كاهنده روندي

استبررسي 

شده محاسبه
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  تجربي تحقيق  الگوي-2- 2

 مثبت اثر بانكداري صنعت در تمركز« اينكه بر مبني تحقيق اين اصلي فرضيه آزمون براي 

   ،»دارد بانك دهيوام كانال طريق از پولي سياست انتقال اثربخشي بر داريمعنا و

 -1390 زماني دوره براي پانلي هايداده رگرسيون از استفاده با و ثابت آثار روش به) 1( معادله

 ناهمساني واريانس و پياپي خودهمبستگي مشكل رفع براي درضمن شد، خواهد برآورد1375

 و اليورو( شودمي گرفته كاربه (GLS) يافتهتعميم مربعات حداقل روش ها،داده پانل در موجود

   ): 2011، جيون

  

  )1(معادله 

��,� � α� � δmp� � θHHI� � φHHI� � mp� � �� � ���1 �,��� � ���2 �,��� 
       ����3 �,��� � ��,�              
                                                                     

 روي بر وابسته متغير عنوانبه )t )yi,t زمان در i بانك هاي وام رشد نرخ معادله اين در     

 يك و) HHItو   C3( بانكداري صنعت تمركز در سنجش شاخص ،)mpt(پولي سياست شاخص

 آثار روي  بانكداري در تمركز نهايي اثر درنظرگرفتن منظوربه) HHIt*mpt( كنش برهم جمله

 كه است حقيقي GDP رشد نرخ Xt متغير. شودمي رگرس هاوام رشد بر پولي سياست تغيير

  . است شده نظرگرفته در ها وام بازار عرضه طرف بر پولي سياست آثار كردنخنثي براي

 ها ويژگي با هاي بانك بين در پولي سياست هاي شوك به وام عرضه پاسخ كه رودمي انتظار 

 سطح هاي ويژگي كه z متغيرهاي بردار منظور بدين. باشد متفاوت مختلف، مالي هايقوت و

الگو  در ،كند اعمال ها وام رشد بر را داري نامع اثر كه رودمي انتظار و كند مي گيري اندازه را بانك

123.است شده منظور ZZZ  اين در .سنجند مي را بانك سرمايه و نقدينگي اندازه، ترتيب به ,,

. عنوان شاخصي براي سنجش اندازه بانك استفاده كرديمبه ها كل دارايي لگاريتم از مطالعه

 كل به نقد هاي دارايي نسبت صورتبه و است بانك نقدينگي مالي، قوت سنجش معيار دومين

 صورت به كه است بانك سرمايه مالي، قوت سنجش معيار سومين. شود مي محاسبه ها دارايي

  .شود مي محاسبه ها دارايي كل از سهام صاحبان حقوق سهم
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  شاخص سياست پولي -2- 1-2

نرخ ذخيره : هاي متعددي، از جملهدر اين مطالعه براي سنجش حالت سياست پولي، گزينه

در بين اين . در نظر گرفته شد... ها به بانك مركزي و رشد پايه پولي و قانوني، بدهي بانك

عنوان متغير وابسته اين بانكي بهها، پايه پولي به دليل همپوشاني آن با تسهيالت شبكه گزينه

دليل نبودن ها به بانك مركزي هم به دليل اينكه بخش عمده آن بهتحقيق و بدهي بانك

عنوان يك به دهد و بانك مركزي با آن بيشترها رخ ميمديريت صحيح دارايي بدهي در  بانك

باشد، كنارگذاشته طور ارادي اعمال شده تا يك سياستي كه به روستروبهعمل انجام شده 

اجماع در اين مورد از نرخ ذخيره قانوني كه در مطالعات متعدد  نبودبه دليل  رواز اينشدند و 

  .استفاده شد 1عنوان سنجه حالت سياست پوليكار رفته است بهعنوان شاخص سياست پولي بهبه

  

  شاخص سنجش تمركز در صنعت بانكداري -2-2- 2

تمركز به اندازه و نحوه . هستندكننده ساختار بازار هاي تعييناز شاخص 2هاي تمركزنسبت

  كار برده هاي مختلفي بهشاخص ،براي سنجش آن. شودها اطالق ميتوزيع سهم بازار بانك

ها هستند كه از پركاربردترين آن 4و هرفيندال هيرشمن 3بانك nشود كه دو شاخص تمركز مي

در اين مطالعه براي سنجش . گيرندرقابت بازار قرار ميدر زمره رويكردهاي ساختاري سنجش 

ترين سهم را صورت مجموع سهم بازار سه بانكي كه بيشتمركز از نسبت تمركز سه بانك، كه به

صورت هيرشمن كه به -شود و شاخص هرفيندالمحاسبه مي ،تسهيالت دارا هستند در بازار

آيد، دست ميفعال در صنعت بانكداري به هايمجموع مربعات سهم بازار تسهيالت همه بانك

 به كه هيرشمن -هرفيندال شاخص .براي سنجش تمركز بازار بانكداري استفاده شده است

 از شاخص اين .است تمركز سنجش آماري معيار يك است، معروف نيز هرفيندال شاخص

HHIفرمول � ∑ ��
��

�� بازار سهم Si و (i=1,2,…,n)ها بانك تعداد  nآن در كه. آيد مي دستبه �

  .است بانكي نظام هايدارايي يا و تسهيالت ها،سپرده ازكل بانك هر

  

  

  

                                                           
1 Monetary Policy Stance 
2 Concentration Ratios 
3 n-bank Concentration Ratio (CRn) 
4 Herfinddnel – Hirschmen Index 
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  هاها و آزمون فرضيهتجزيه و تحليل داده- 3

مانا  كه متغيرهاهاي زماني، درصورتيهاي پانلي نيز همانند سريدر رگرسيون داده  

پيش از  رواز اين. تواند يك الگوي كاذب به حساب آيدنباشند، الگوي رگرسيون حاصل مي

ايم، پسران و "و  "لوين، لين و چو"هايتحقيق، مانايي متغيرهاي تحقيق با آزمون الگويبرآورد 

دهد كه نشان مي 1ها در جدول شماره نتايج اين آزمون. مورد بررسي قرار گرفت "شين

معيار رشد توليد (GDP و ) نقدينگي(Z3 و )سرمايه(Z2و  )اندازه(Z1 ،)رشد وام( yمتغيرها

 C3و  HHIگيري و با يك مرتبه تفاضل) شاخص سياست پولي( mp، در سطح )ناخالص داخلي

  .  اندگيري مانا شدهبا دو مرتبه تفاضل) شاخص تمركز(

  

  هاي  مانايي متغيرهاي تحقيقنتايج آزمون: 1 جدول شماره

 روش آزمون مانايي

 Levin, Lin & Chut متغير
Im,Pesaran and shin  

W-stat 

 prob آماره prob آماره

-9.08201 0.0000 -6.68854 0.0000 y 

-2.58152 0.0049 -5.30915 0.0000 D(D(HHI)) 

-4.40467 0.0000 -3.74437 0.0001 D(D(C3)) 

-4.08082 0.0000 -4.21753 0.0000 D (mp) 

-2.64068 0.0041 -3.70106 0.0001 GDP 

-8.14934 0.0000 -6.84928 0.0000 Z1 

-517339 0.0000 -18.278 0.0000 Z2 

-3.69148 0.0001 -2.56414 0.0052 Z3 

  

) 1(معادله  الگويبراي آزمون فرضيات تحقيق، در ابتدا براساس نتيجه آزمون هاسمن،      

 مشكل رفع براي) 2011(از اليورو پيرويبه  درضمن. برآورد شد 1)FE(ثابت  آثاربه روش 

 الگو، الگو 2براي آزمون قوت ها وداده پانل در موجود ناهمساني واريانس و پياپي خودهمبستگي

                                                           
1 Fixed Effect 
2 Roubostness Test 
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برآورد و نتايج آن با نتايج روش  1بار ديگر نيز با استفاده از روش حداقل مربعات تعميم يافته

FE ها از دو معيار جايگزين عالوه بر اين در هر دو اين تخمين. مقايسه شدHHI  وC3  به عنوان

آثار به روش  الگونتايج حاصل از برازش . شودشاخص سنجش تمركز در بانكداري استفاده مي

طوركه همان .ارائه شده است 2در جدول شماره  C3و  HHIثابت با دو شاخص جايگزين 

دار و انجام شده معنالي در هر دو تخمين ، ضريب جمله شاخص سياست پوكنيدمشاهده مي

كه با افزايش رشد ذخيره قانوني نسبت به  دهدعالمت منفي حاصل شده نشان مي. استمنفي 

رسد نرخ بانك مورد بررسي كاسته شده است و به نظر مي 10هاي شبكه دوره قبل، از رشد وام

هاي پولي سياستثر اعمال ؤم ابزارهايرشد ذخيره قانوني با يك وقفه، در دوره مورد بررسي از 

سياستگذاري پولي در كشور  در هر دوره تابعي از  بانك مركزي بوده است و مبين آن است كه

تواند نشانگر كار گرفته شده در دوره قبلي بوده است و ميروند متغيرها و ابزارهاي عملياتي به

 . مندي در سياستگذاري پولي باشدنوعي قاعده

دو روش برآورد منفي  ضريب جمله تمركز در بانكداري در هر 2 براساس اطالعات جدول شماره

تمركز در بانكداري،  افزايش: فرضيه اين تحقيق مبني بر اينكه رواز اين. معنادار استو از نظر آماري 

كه با توجه به شواهد  كردتوان ادعا بنابراين مي. توان رد كرددهد، را نميها را كاهش ميرشد وام

ها در شبكه بانكي رشد وام ،تحقيق مبني بر كاهش روند تمركز در صنعت بانكداريتجربي در اين 

  . يابدكشور افزايش مي

   

                                                           
1 GLS : Generalized Least Square 
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 HHIو  C3ثابت با  آثاربه روش  الگو دنتايج برآور :2جدول شماره 

Dependent Variable: LOG(LOAN)-LOG(LOAN(-1)) 

Method: Panel Least Squares(fixed effect) 

Sample (adjusted): 1377 1390 

Periods included: 14 

Cross-sections included: 10 

Total panel (balanced) observations: 140 

 C3 با شاخص الگوبرآورد  HHIبا شاخص الگو  برآورد

Variable Coefficient Prob. Variable Coefficient Prob. 

SIZ(-1) -4.847354 0.00000 SIZ(-1) -2.414303 0.00000 

CAP(-1) -25.04092 0.00540 CAP(-1) 3.942464 0.61510 

LIQ(-1) -438.048 0.00000 LIQ(-1) -279.6851 0.00000 

D(MP) -1.095089 0.00020 D(MP) -0.935516 0.00000 

D(D(HHI)) -118.8524 0.02010 D(D(C3)) -45.84079 0.00000 

D(MP)*D(D(HHI)) -209.6367 0.00020 D(MP)*D(D(C3)) -35.63257 0.00000 

GDP 253.4956 0.00000 GDP -4.443124 0.94180 

R-squared 0.559719 -0.73473 R-squared 0.592744 -0.734728 

Adjusted R-
squared 

0.502446 3.559054 
Adjusted R-

squared 
0.539767 3.559054 

S.E. of regression 2.510468 4.792214 S.E. of regression 2.414479 4.714243 

Sum squared resid 775.2013 5.149414 Sum squared resid 717.0539 5.071442 

Log likelihood -318.455 4.93737 Log likelihood -312.997 4.859398 

F-statistic 9.772921 1.701997 F-statistic 11.18882 1.487735 

Prob(F-statistic) 0.00000 
 

Prob(F-statistic) 0.00000 
 

Durbin-Watson stat 1.701997 
 

Durbin-Watson stat 1.487735 
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 HHIو  C3و با شاخص هاي تمركز  GLSبه روش  الگو دنتايج برآور :3جدول شماره 

Dependent Variable: LOG(LOAN)-LOG(LOAN(-1)) 
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Sample (adjusted): 1377 1390 
Periods included: 14 
Cross-sections included: 10 
Total panel (balanced) observations: 140 

 C3 با شاخص الگوبرآورد  HHIبا شاخص  الگوبرآورد 

Variable Coefficient Prob. Variable Coefficient Prob. 
SIZ(-1) -4.847354 0.00000 SIZ(-1) -2.414303 0.00000 
CAP(-1) -25.04092 0.00530 CAP(-1) 3.942464 0.61510 
LIQ(-1) -438.048 0.00000 LIQ(-1) -279.6851 0.00000 
D(MP) -1.095089 0.00020 D(MP) -0.935516 0.00000 

D(D(HHI)) -118.8524 0.02000 D(D(C3)) -45.84079 0.00000 
D(MP)*D(D(HHI)) -209.6367 0.00020 D(MP)*D(D(C3)) -35.63257 0.00000 

GDP 253.4956 0.00000 GDP -4.443124 0.94180 

R-squared 0.559719 -
0.734728 R-squared 0.592744 -

0.734728 
Adjusted R-

squared 0.53637 3.559054 Adjusted R-
squared 0.571147 3.559054 

S.E. of regression 2.423373 775.2013 S.E. of regression 2.330714 717.0539 
F-statistic 23.9726 1.701997 F-statistic 27.44575 1.487735 

Prob(F-statistic) 0.00000 
 

Prob(F-statistic) 0.00000 
 

       

بخشي سياست  كنش براي تحليل اثر نهايي تمركز در بانكداري بر اثر هم از طرفي جمله بر

دار بودن و عالمت ضريب آن الگو شده است، كه معنا دهي بانك واردپولي از طريق كانال وام

آزمون كننده فرضيه اصلي اين مقاله مبني بر تقويت اثربخشي انتقال سياست پولي از طريق 

 دارمعنااز نظر آماري در هر حال اگر ضريب جمله برهم كنش مثبت و . استدهي بانك كانال وام

سياست  انتقال سازوكاراز  را دهي بانكباشد، در اين صورت تمركز در بانكداري اثربخشي كانال وام

  .كندپولي تضعيف مي
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شود، ضريب جمله بر هم كنش سياست پولي مشاهده مي 2گونه كه در جدول شماره همان

افزايش درجه تمركز  دهد كه بادار است و نشان ميخص تمركز در بانكداري منفي و معناو شا

ها در سياستگذاري پولي انقباضي از شدت بيشتري در صنعت بانكداري كاهش رشد وام

از را اثربخشي سياست پولي  ،تمركز در بانكداريكه  كردتوان ادعا بنابراين مي .استبرخوردار 

نتيجه،  اين .شودو بنابراين فرضيه اصلي تحقيق رد نمي كندميدهي بانك تقويت طريق كانال وام

دهي بانك با استفاده از انتقال سياست پولي از طريق كانال وام سازوكاريعني تقويت اثربخشي 

با هم سازگار و هماهنگ  هيرشمن كامالً - هر دو معيار تمركز سه بانك و شاخص هرفيندال

زماني هاي پانلي با ابعاد سري و با تركيب داده الگودر مرحله بعد براي آزمون قوت . هستند

برآورد شد تا مشكل  )GLS(با استفاده از روش حداقل مربعات تعميم يافته ) 1(معادله 

اين  .بين مقاطع نيز رفع شود موجودس ناهمساني خودهمبستگي پياپي در ميان پانل و واريان

نتايج حاصل از برآوردهاي . طور جدا برآورد شدبه C3و  HHIروش نيز با هردو معيار جايگزين 

 ارائه شده است، كه تفسير نتايج حاصل از آن كامالً 3در جدول شماره  GLSبه روش الگو 

  . ثابت است آثارمشابه نتايج حاصل از برآورد 

، كه نشان استمثبت  GDPرفت، ضريب نرخ رشد طوركه انتظار ميبر اين همان افزون

كردن اثر آن روي طرف بنابراين پس از خنثي. استدهنده اثر مثبت طرف تقاضا روي رشد وام 

دار روي شاخص سياست پولي، طور سازگاري معناهاي بانكي، يك ضريب منفي و بهعرضه وام

انتقال سياست پولي در اقتصاد دهي بانك از عمليات بخشي از شواهد مربوط به وجود كانال وام

در اين اقتصادها ها را طور اثربخشي بانكمنفي پولي به تكانهديگر يك  به بيان. كندميه ارائ

هاي انفرادي با هاي مالي كه بانكهاي خود را بسته به محدوديتكند تا عرضه وامتحريك مي

دار و داراي عالمت ريب شاخص تمركز از نظر آماري معناض. رو هستند، كاهش دهندهآن روب

  تري رشد آرام ها در بازارهاي متمركزتر با نرخمنفي است و حاكي از آن است كه عرضه وام

دهد كه دار آماري روي ضريب برهم كنش نشان ميافزون بر اين عالمت منفي و معنا. كندمي

هاي بانكي را و عرضه وام كندتمركز در صنعت بانكداري، انتقال سياست پولي را تقويت مي

انتقال سياست  سازوكاررا براي تمركز روي  1اين امر وجود يك اثر محافظتي. دهدكاهش مي

  .كندلي در بخش بانكداري ما تأييد ميپو
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هاي نسبت به دو دوره قبل، نرخ  C3دهد كه رشد باالتر نسبت تمركز اين نتايج نشان مي

جداول . سازگار هستند GLSو  FEهمراه دارد، كه هردو با برآوردهاي رشد وام كمتري را به

سنجش تمركز در بانكداري نشان عنوان يك معيار جايگزين به HHIنتايج را براي  3و  2شماره 

سازگار  نشان داده شد كامالً C3نتايج برآورد با آنچه كه در مورد استفاده از معيار . دهدمي

  دهد كه افزايش تمركز در صنعت بانكداري هاي اين مطالعه نشان ميبنابراين يافته .است

 دهيهاي بانكي از طريق كانال وامسياست پولي به وام تكانه عنوان يك سپر محافظتي در انتقالبه

بانك و با معيار جايگزين استفاده شده براي سنجش تمركز در صنعت بانكداري داراي قوت 

دهد كه انتقال سياست پولي در اقتصادي كه صنعت طور خالصه نتايج نشان ميبه. است

نتايج براي هر دو اين . شود، تقويت ميكندبانكداري در آن در درجه تمركز بااليي فعاليت مي

  .كندرا تأييد مي الگومعيار جايگزين تمركز قوت 

  

  بر انتقال آثار سياست پولي با تأكيد بر تمركز در صنعت بانكداري 1هاي مختص بانكاثر ويژگي - 3- 1

عرضه اعتبار خود را  ،هاي ماليهايي با درجات متفاوت از محدوديتاين فرضيه كه بانك

 .است اي پذيرفته شدهطور گستردهبه كنند،ميطور متفاوتي محافظت بههاي پولي نسبت به شوك

شود كه آيا اثر محافظتي تمركز كه در معيار برآوردي ما بررسي مي پرسشبنابراين در ادامه اين 

 هايهاي متجانس در ارتباط با قوتهايي با ويژگيطور مساوي روي بانكاست بهشده پوشش داده 

  يا خير؟ كندميترازنامه عمل 

ها از نظر اندازه، كدام نوع از بانك«شود كه طور اختصاصي به اين سوال پاسخ داده ميبه

ترين اثر حفاظتي را از تمركز بانكي روي انتقال سياست پولي نقدينگي و سطح سرمايه، بيش

تر و پرتفويي هايي با سرمايه قويتر و بانكهاي بزرگ؟ حدس ما اين است كه بانكهستنددارا 

  و بنابراين توانايي بهتري دارند تا عرضه  هستندنقدتر از نظر مالي داراي محدوديت كمتري 

  اگر اين فرضيه درست باشد، انتظار  .كنندهاي خود را از تغييرات شرايط پولي محافظت وام

سرمايه  هايي با اندازه كوچك، سطح نقدينگي ودهي بانك در ميان بانكرود كه كانال واممي

  . تر باشدكمتر نمايان

ها ، با اين حال آنمعنادار هستندكنش در همه برآوردها  كه ضرايب جمله برهمدرحالي

و اين براي هر دو معيار سنجش تمركز در  استمنفي  معنادارطور ها بهبراي اندازه بانك
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اري روي انتقال دهد تا نتيجه بگيريم كه اثر محافظتي تمركز در بانكدبانكداري اجازه مي

هاي كوچك كار سياست پولي از طريق بانك تكانهطور زيادي از طريق پاسخ سياست پولي به

ه شده توسط كاشياپ و انتقال سياست پولي با نتايج ارائ اين اثر اندازه بانك روي. كندمي

اين مقاله همچنين شواهدي را فراهم . ، متفاوت است2)2000(و كيشان و اپيال 1)1995(استين

- بانك نسبت به، هايي با اندازه بزرگدهي بانك در ميان بانكدهد كانال وامكه نشان مي كرده

دهي كانال وام تواناييهمچنين  .كندمي بهتر كار) البته با يك وقفه(ترهايي با اندازه كوچك

 كنند، تقويتبازارهاي بانكداري به شدت متمركز فعاليت ميها در بانك در هنگامي كه بانك

ترين در همه موارد بزرگ. هاستشواهد در ارتباط با نقدينگي نيز مشابه اندازه بانك. شودمي

در ارتباط با درجه  .اي وجود دارد كه بيشتر نقدشونده هستندها در ارتباط با نمونهپاسخ

ش سرمايه داراي عالمت به هر دو رو HHIها با الگوخمين در ت. سرمايه، نتايج قدري مبهم است

  .دار نيستضريب سرمايه مثبت بوده و معنا C3كه با شاخص درحالي ،دار استمنفي و معنا

سياست  روي انتقالكه  خالصه، ما شواهدي را مبني بر اثر محافظتي تمركز بانكداري طوربه

شواهد  ليكن. كند يافتيمخوبي كار ميبه هاي كوچك با نقدينگي كمترپولي در ميان بانك

  .ها و اثر محافظتي تمركز بانكداري نيافتيمروشني از رابطه بين درجه سرمايه بانك

  

  گيريبندي و نتيجهجمع

در اين مقاله رابطه بين تمركز در بانكداري و اثربخشي انتقال سياست پولي در كشور مورد 

هاي پولي دارند، اين اي را در انتقال شوكها نقش ويژهبانكبا توجه به اينكه . بررسي قرار گرفت

يعني  كنونيدر شرايط  ويژهبهبررسي اين موضوع، . كرددهي بانك تمركز مطالعه بر كانال وام

زماني كه بيش از  يك دهه از ورود بانك هاي خصوصي به صنعت بانكداري كشورمان مي گذرد 

در هر . طلبداي را ميكاهش يافته است، توجه ويژه يمعنادارطور و تمركز در اين صنعت به

در كشوري با شرايط بانكداري بدون ربا اكنون در اين مورد مطالعات اندكي، به خصوص حال ت

  .انجام شده است

هاي براي ده بانك كشور طي سال ،هاي در سطح بانكدر اين مطالعه با استفاده از داده

، شواهد سازگاري )GLS(ثابت و روش حداقل مربعات تعميم يافته  آثاربا روش  1390-1375

                                                           
1 Kashyap & Stein,(1995) 
2 Kyshan & opiela,(2000) 
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دهي بانك با افزايش درجه تمركز در مبني بر تقويت اثربخشي سياست پولي از طريق كانال وام

  .صنعت بانكداري به دست آمد

هاي جايگزين سنجش تمركز در با استفاده از شاخص الگودر اين پژوهش همچنين قوت 

هيرشمن پس از آزمون مورد  -نسبت تمركز پنج بانك و شاخص هرفيندال يعني ،بانكداري

هاي با بر اين نشان داده شد كه اثربخشي سياست پولي در بين بانك افزون. تأييد قرار گرفت

دهي بانك شواهد در مورد اثر سرمايه بر كانال وام است، ليكناندازه و نقدينگي مختلف، متفاوت 

دهي بانك در ميان ها، كانال وامالگوبراساس نتايج حاصل از برآورد . روشني به دست نيامد

رسد كه كاهش تمركز بنابراين به نظر مي. هاي بزرگ از اثر بخشي بيشتري برخوردار استبانك

تقويت  هاي بزرگهاي اخير اثربخشي سياست پولي را از طريق كاهش سهم بازار بانكدر سال

 1هاي كوچك با كاهش درجه تمركز از يك اثر حفاظتيرسد بانكنظر ميبنابراين به. كرده است

 .انددر مقابل كاهش ذخاير خود از يك شوك سياست پولي به ذخايرشان برخوردار بوده

نياز به نظارت شديدتر بر ميزان تمركز در بانكداري را  ،از ديدگاه سياستي، نتايج اين مطالعه

دهد كه سنجش ميزان تمركز براي اثربخشي و نشان مي كنداي سياستگذاران پولي روشن ميبر

  .اي برخوردار استسياست پولي در تصميمات پولي آتي از اهميت ويژه

دهد، همراه تغيير تمركز رخ مي شود كه تأثير ساير تغييراتي كه بهپيشنهاد مي پاياندر 

هاي خارجي كه سازي و افزايش همكاري بانكقدرت بازاري، تغيير مالكيت، خصوصي مانند

  .همگي با تمركز در بانكداري در ارتباط هستند نيز در تحقيقات آتي مورد توجه و بررسي قرار گيرد
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