
بررسی قدرت بازاری   
شبکۀ بانک های دولتی ایران 

:مجری طرح
   دکتر سید صفدرحسینی      

:  همکاران
زهره شعبانی و حامد رفیعی       

مقدمهمقدمه

بندی کلی ساختار بازارها،         با توجه به نظریۀ اقتصاد خرد، در تقسیم       
طور کامل     های به رقابتی و انحصاری دارای ویژگی   های بازار

ها به تعداد بنگاه     قدرت رقابتی و انحصاری بنگاه       .  متفاوتی هستند   
. ها در یک صنعت بستگی دارد       

صورت    باشد، در این زیاد   یک صنعت    در  ها چنانچه تعداد بنگاه    
  اقتصاد هر کشور از  . افزایش خواهد یافت   قدرت رقابتی در بازار  

است که هر یک از این  شده   تشکیل    اقتصادیهای مختلف  بخش
گیرند، بنابراین به ها، صنایع و بازارهای متعددی را در بر می           بخش

های مختلفی از     ها و درجه توان زمینه  تعداد بازارهای موجود می       
.  رقابت و انحصار را مشاهده کرد    



مقدمهمقدمه

 قانون برنامه چهارم به مبحث ایجاد فضای رقابتی و             10در ماده    
سالم و به دور از انحصار در سیستم بانکی کشور تأکید شده            

. است

لذا، بررسی وضعیت رقابت پذیری شبکه بانکی کشور،        
.از اهمیت قابل توجهی برخوردار می شود     

مقدمهمقدمه

یازمند  کشورهای منطقه خاورمیانه به منظور دستیابی به هدف توسعه اقتصادی، ن         
.  آوردالگویی هستند که به شکلی اساسی امکان ایجاد فرصت های شغلی را فراهم       
 پیوسته این انتقال ساختاری از اساس به سه نوع تجدید سازمان بنیادی و به هم     

:نیاز دارد
قابتی تر،  از اقتصاد بسته به اقتصاد بازتر، برای راه اندازی صنایع به مراتب ر     . 1 

.دسود بردن از بهترین راه کارهای بین المللی و دستیابی به فناوری جدی      
 از اقتصاد با غلبه ی بخش عمومی به اقتصاد با غلبه بخش خصوصی، فراهم                . 2 

آوردن زمینه برای بهبود کارایی و افزایش اشتغال و 
از اقتصاد متکی به نفت به الگوی اقتصادی متنوع تر       . 3 

لذا، بررسی وضعیت رقابت پذیری شبکه بانکی کشور،        
.از اهمیت قابل توجهی برخوردار می شود     

اقتـصادی   و رسـیدن بـه جایگـاه اول          1404انـداز    جهت دستیابی به چـشم    
در رقابـت   های اول منطقه     باید در سطح بانک    های ایران نیز می    منطقه، بانک 

. قرار گیرندبا سایر بانک های این منطقه 



اهمیت و ضرورت مطالعهاهمیت و ضرورت مطالعه

. . مهمترین نهادهای بازار مالی در هر کشوری بانکها هستند  مهمترین نهادهای بازار مالی در هر کشوری بانکها هستند  

 تخصیص بهینۀ منابع مالی را         وجود بازار مالی رقابتی در اقتصاد هر کشوری،          
در پی داشته و موجب شکوفایی، رشد و توسعۀ مناسب اقتصادی آن خواهد                  

های انحصاری بیشتری برخوردار باشد و        درجه اما چنانچه بازار مالی از       .  شد
 در نتیجه قدرت بازاری در این بازار حاکم باشد، تخصیص منابع مالی به              

هد  بخشهای مختلف اقتصادی بهینه نبوده و از کارایی نظام مالی کاسته خوا           
. شد

هر کشور و نیز هر کشور و نیز ) ) بانکهابانکها((بررسی نهادهای بازار مالی  بررسی نهادهای بازار مالی  
  ضروریضروریبررسی درجه رقابتی یا انحصاری بودن آنها   بررسی درجه رقابتی یا انحصاری بودن آنها   

..استاست

اهمیت و ضرورت مطالعه اهمیت و ضرورت مطالعه 



با توجه به اهمیت و نقش شبکۀ بانکهای دولتی در اقتـصاد ایـران و               با توجه به اهمیت و نقش شبکۀ بانکهای دولتی در اقتـصاد ایـران و               
نیز کمک و نقش آنها به توسعۀ اقتصادی کشور و با توجه به تأکیـد               نیز کمک و نقش آنها به توسعۀ اقتصادی کشور و با توجه به تأکیـد               

رقابت پذیری و کارایی نظام بـانکی کـشور،  رقابت پذیری و کارایی نظام بـانکی کـشور،  برنامۀ چهارم، مبنی بربرنامۀ چهارم، مبنی بر
پذیری و بررسـی  پذیری و بررسـی  رقابترقابتگیری درجۀ قدرت بازاری یا درجۀگیری درجۀ قدرت بازاری یا درجۀاندازهاندازه

ثر برآن، به منظور بهبود کـارایی نظـام بـانکی و تجزیـه و               ثر برآن، به منظور بهبود کـارایی نظـام بـانکی و تجزیـه و               ؤؤعوامل م عوامل م 
تحلیل عوامل مؤثر برآن در جهت نیل بـه اهـداف توسـعه و رشـد                تحلیل عوامل مؤثر برآن در جهت نیل بـه اهـداف توسـعه و رشـد                

..تولید ملی، دارای اهمیت بسیاری خواهد بودتولید ملی، دارای اهمیت بسیاری خواهد بود

اهمیت و ضرورت مطالعه اهمیت و ضرورت مطالعه 

پژوهشهای بسیاری که در زمینۀ بازارهای مالی پژوهشهای بسیاری که در زمینۀ بازارهای مالی   با وجودبا وجود          
تاکنون در تاکنون در کشورهای مختلف جهان صورت پذیرفته است، کشورهای مختلف جهان صورت پذیرفته است، 

 به این موضوع مهم در حوزۀ تحلیل  به این موضوع مهم در حوزۀ تحلیل کمتر پژوهشیکمتر پژوهشیایران ایران 
عوامل موثر بر ساختار شبکه بانکی کشور و اثر سیاستهای عوامل موثر بر ساختار شبکه بانکی کشور و اثر سیاستهای 

. . توسعه بر آن پرداخته استتوسعه بر آن پرداخته است
     در این راستا، پژوهش حاضر از نخستین پژوهشهایی است که       در این راستا، پژوهش حاضر از نخستین پژوهشهایی است که  
به موضوع بررسی نوع ساختار بازاری حاکم بر شبکۀ بانکی  به موضوع بررسی نوع ساختار بازاری حاکم بر شبکۀ بانکی  

 در این پژوهش،  در این پژوهش، ..کشور و نیز عوامل موثر بر آن، می پردازدکشور و نیز عوامل موثر بر آن، می پردازد
بازار اعتبارات  بازار اعتبارات  ((ایران ایران شبکه بانک های دولتی شبکه بانک های دولتی قدرت بازاری در قدرت بازاری در 
. . گیردگیرد  مورد بررسی قرار میمورد بررسی قرار می) ) های مربوطههای مربوطه  و سپرده ها و هزینهو سپرده ها و هزینه

اهمیت و ضرورت مطالعه اهمیت و ضرورت مطالعه 



پرسشهای اساسی که در این پژوهش مطرح می شود،  پرسشهای اساسی که در این پژوهش مطرح می شود،  
::عبارتند ازعبارتند از

قدرت بازاری شبکه بانک های دولتی ایران، به عنوان مهمترین بخش              قدرت بازاری شبکه بانک های دولتی ایران، به عنوان مهمترین بخش              
صنعت بانکداری کشور، در چه سطحی قرار دارد؟             صنعت بانکداری کشور، در چه سطحی قرار دارد؟             

درجۀ   رقابت پذیری آن در چه حدی است و این صنعت در تعیین میزان                   درجۀ   رقابت پذیری آن در چه حدی است و این صنعت در تعیین میزان                   
سود خدمات بانکی در بازار تسهیالت و سپرده ها چه نقشی دارد؟                    سود خدمات بانکی در بازار تسهیالت و سپرده ها چه نقشی دارد؟                    

)  )  سپرده و تسهیالت      سپرده و تسهیالت      ((چه عواملی در تعیین میزان سود در بازار مالی                چه عواملی در تعیین میزان سود در بازار مالی                
ایران مؤثرند؟ ایران مؤثرند؟ 

ر   ر   بازار تسهیالت و سپرده در شبکه بانک های دولتی ایران به چه میزان ب                     بازار تسهیالت و سپرده در شبکه بانک های دولتی ایران به چه میزان ب                     
؟ ؟ هم مؤثر بوده و یا از یکدیگر تأثیر می پذیرند        هم مؤثر بوده و یا از یکدیگر تأثیر می پذیرند        

سوال تحقیق

هدف اصلی از انجام این تحقیق، بررسی قدرت بازاری  هدف اصلی از انجام این تحقیق، بررسی قدرت بازاری  
..شبکه بانکهای دولتی ایران است  شبکه بانکهای دولتی ایران است  

:سایر اهداف
ولتی ایران؛  تعیین درجۀ رقابت پذیری بازار تسهیالت و سپرده در شبکه بانک های د-
 تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر ساختار شبکه بانک های دولتی ایران؛ -
 برآورد توابع تقاضای تسهیالت اعطایی توسط شبکۀ بانکی ایران؛ -
 تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر برتقاضای دریافت تسهیالت؛ -
 برآورد تابع عرضه سپرده های مدت دار؛ -
 تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر برعرضه سپرده؛ -
 ایران؛  برآورد تابع هزینۀ کل و هزینه نهایی مدیریت در شبکه بانکهای دولتی-
ئۀ تسهیالت در      تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر برهزینۀ نهایی مدیریت تجهیز منابع و ارا-

شبکه بانکی ایران؛
در شـبکه   ) نهـاده (و سپرده   ) ستانده( اندازه گیری درجۀ وابستگی بازارهای تسهیالت        -

بانکهای دولتی ایران؛ 

اهداف مطالعه



::فروض مطالعهفروض مطالعه

شبکه بانکی از دو بازار تسهیالت و سپرده ها تشکیل شده است؛شبکه بانکی از دو بازار تسهیالت و سپرده ها تشکیل شده است؛
بانک به عنوان نهاد واسطه ای میـان سـپرده گـذاران و متقاضـیان               بانک به عنوان نهاد واسطه ای میـان سـپرده گـذاران و متقاضـیان               

تسهیالت عمل می کند و سود خدمات خود را حداکثر می سازد؛تسهیالت عمل می کند و سود خدمات خود را حداکثر می سازد؛
 می توانند در بازار سپرده تـسهیالت         می توانند در بازار سپرده تـسهیالت          یک بانک شاهد در شبکه بانکی،     یک بانک شاهد در شبکه بانکی،     

رقابتی و یا انحصاری عمل نمایند؛ رقابتی و یا انحصاری عمل نمایند؛ 
فرض شده است هر یک از بانکهـا پرداخـت کننـدۀ تـسهیالت              فرض شده است هر یک از بانکهـا پرداخـت کننـدۀ تـسهیالت              
گوناگون و دریافت کنندۀ انواع سپرده های متفاوت می باشند که           گوناگون و دریافت کنندۀ انواع سپرده های متفاوت می باشند که           
از این وجوه سپرده گذاری شده به منظور پرداخـت تـسهیالت            از این وجوه سپرده گذاری شده به منظور پرداخـت تـسهیالت            

..استفاده میشوداستفاده میشود

فرضیات مطالعه 

مطالعات داخلیمطالعات داخلی

))13831383((عزیزی عزیزی 

) ) 13831383((تاشتاش  وشهیکیوشهیکی  عبادیعبادی

) ) 13841384((کاشی و شهیکی تاشکاشی و شهیکی تاش

))13841384((خداداد کاشی و دهقانیخداداد کاشی و دهقانی

سوابق مطالعه

مطالعات خارجیمطالعات خارجی

))19891989 ( (برگر و حنانبرگر و حنان  

))20002000((دیوید و باند  دیوید و باند  

))20042004 ( (گوارا و مادوس و پیرز گوارا و مادوس و پیرز 

))20052005((فرناندز و مادوس  فرناندز و مادوس  

:ساختار بازارها و سنجش درجه رقابت و انحصارمطالعات انجام شده در زمینه 



بخش دوم 
الگوی نظری آزمون قدرت بازاری       

شبکۀ بانک های دولتی     

الگوی نظری آزمون قدرت بازاریالگوی نظری آزمون قدرت بازاری

 در مطالعات مربوط به تعیین قدرت بازاری، به منظور           در مطالعات مربوط به تعیین قدرت بازاری، به منظور          19801980     تا قبل از دهۀ          تا قبل از دهۀ     
    تعیین درجۀ رقابت و انحصار در بازار، از شاخص هـای تمرکـز اسـتفاده                 تعیین درجۀ رقابت و انحصار در بازار، از شاخص هـای تمرکـز اسـتفاده                 

::از جملۀ این شاخص ها می توان به موارد زیر اشاره نموداز جملۀ این شاخص ها می توان به موارد زیر اشاره نمود. . می شده استمی شده است

، ، ))CRCR((شاخص نسبت تمرکزشاخص نسبت تمرکز
، ، ))HHIHHI((هیرشمنهیرشمن--هرفیندالهرفیندال

، ، ))HH--KK(( کی کی--هاناهانا
آنتروپی مرحلۀ اول شاننآنتروپی مرحلۀ اول شانن

انحراف معیار لگاریتمی انحراف معیار لگاریتمی 



      استفاده از چنین ابزارهایی برای شناسایی ساختار بازار، معموالً                   استفاده از چنین ابزارهایی برای شناسایی ساختار بازار، معموالً               
امکان تخمینهای اقتصادسنجی به طور مستقیم یا آزمونهای آماری را           امکان تخمینهای اقتصادسنجی به طور مستقیم یا آزمونهای آماری را           

 . .برای فرضیه های مربوط به ساختار بازار فراهم نمیکند        برای فرضیه های مربوط به ساختار بازار فراهم نمیکند        

امااما
        

در روشهای جدید جهت تعیین قدرت بازار، رفتار قیمت  در روشهای جدید جهت تعیین قدرت بازار، رفتار قیمت  
گذاری بنگاه یا هر صنعتی از طریق تخمین کششهای گذاری بنگاه یا هر صنعتی از طریق تخمین کششهای 

..انتظاری مورد بررسی قرار میگیردانتظاری مورد بررسی قرار میگیرد

 آزمون قدرت بازاری آزمون قدرت بازارینظریالگوی الگوی 

   در پژوهش حاضر، با در نظر گرفتن این فرض که شـبکۀ بانکهـای                 در پژوهش حاضر، با در نظر گرفتن این فرض که شـبکۀ بانکهـای              
دولتی ایران همانند یک بنگاه واسط وجـوه و حداکثرکننـدۀ سـود             دولتی ایران همانند یک بنگاه واسط وجـوه و حداکثرکننـدۀ سـود             
خدمات جذب سپرده و ارائۀ تسهیالت عمل می کنند، در شرایطی           خدمات جذب سپرده و ارائۀ تسهیالت عمل می کنند، در شرایطی           
که ورودی یا نهادۀ این بنگاه، سپرده هایی است که بانک متقاضـی             که ورودی یا نهادۀ این بنگاه، سپرده هایی است که بانک متقاضـی             
جذب آنهاست و خروجی این بنگاه، انـواع تـسهیالتی اسـت کـه              جذب آنهاست و خروجی این بنگاه، انـواع تـسهیالتی اسـت کـه              
توسط بانک در اختیـار متقاضـیان قـرار داده مـی شـود، از روش                توسط بانک در اختیـار متقاضـیان قـرار داده مـی شـود، از روش                
کششهای انتظاری جهت تعیین نوع ساختار شبکۀ بانکهـای دولتـی           کششهای انتظاری جهت تعیین نوع ساختار شبکۀ بانکهـای دولتـی           

..ایران استفاده شده که در زیر توضیح داده میشودایران استفاده شده که در زیر توضیح داده میشود

 آزمون قدرت بازاری آزمون قدرت بازارینظریالگوی الگوی 



 کشش انتظاری، میزان انتظاری است که یک بانـک شـاهد در             کشش انتظاری، میزان انتظاری است که یک بانـک شـاهد در            
ارائۀ خدمات بانکی خود از واکنش سـایر بانکهـا در شـبکۀ       ارائۀ خدمات بانکی خود از واکنش سـایر بانکهـا در شـبکۀ       
بانکی نسبت به تغییر در سطح خدمات بانکی خود دارد، که           بانکی نسبت به تغییر در سطح خدمات بانکی خود دارد، که           
با استفاده از کششهای انتظاری بـرآورد مـی شـود، از ایـن              با استفاده از کششهای انتظاری بـرآورد مـی شـود، از ایـن              

در صورتی که   در صورتی که   . . طریق میتوان نوع ساختار بازار را تعیین کرد       طریق میتوان نوع ساختار بازار را تعیین کرد       
این مقدار برابر با صفر باشد، ساختار بازار رقابت کامل و هر این مقدار برابر با صفر باشد، ساختار بازار رقابت کامل و هر 

، ، ))یـک یـک  الی    الی   صفرصفردر بازۀ   در بازۀ   ((چه این مقدار از صفر بزرگتر باشد        چه این مقدار از صفر بزرگتر باشد        
ساختار از حالت رقابت کامل فاصـله گرفتـه و بـه حالـت              ساختار از حالت رقابت کامل فاصـله گرفتـه و بـه حالـت              

. .انحصاری نزدیکتر میشودانحصاری نزدیکتر میشود

 آزمون قدرت بازاری آزمون قدرت بازارینظریالگوی الگوی 

4,...,1),(
1

=== ∑
=

mqQZPLQ
m

j

L
jb

L
jBL

L
jB

L
jB

تابع تقاضا برای   
دریافت تسهیالت 

 آزمون قدرت بازاری آزمون قدرت بازارینظریالگوی الگوی 

 نشانjدر این رابطه، (Bهای دولتی مقدار تسهیالت تقاضا شده از شبکۀ بانک که در آن
 پرداختی به عنـوان     دهندۀ نوع تسهیالت پرداختی است که در این مطالعه، چهار نوع تسهیالت           

 نشان دهندۀ Lدهندۀ کل شبکۀ بانکی و  نشانBستاندۀ شبکۀ بانکی در نظر گرفته شده است؛ 
 بـرداری از  ZL و Bهـای دولتـی    نرخ سود تسهیالت در شـبکۀ بانـک  ؛ )تسهیالت است

نشان دهندۀ تسهیالت تقاضا شـده از  همچنین،  . متغیرهای برونزای تقاضای تسهیالت است
.های دولتی استیک بانک در شبکۀ بانک
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iBP
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),( D
D
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D
iB ZPDQ = تابع عرضۀ سپرده   
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دهندۀ نـوع   نشان iدر این رابطه، (Bهای دولتی  عرضه سپرده در شبکۀ بانک که در آن
 دار بـه عنـوان      سپرده های مدت دار است که در این مطالعه مجموع موزون سپرده های مدت             

 نـشان دهنـدۀ تـسهیالت    Dدهندۀ کل شبکۀ بانکی و  نشانBنهاده در نظر گرفته شده است؛ 
 بـرداری از متغیرهـای برونـزای    ZDهای دولتی و نرخ سود سپرده در شبکۀ بانک ؛ )است

. عرضه سپرده است

D
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D
iBP
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 آزمون قدرت بازاری آزمون قدرت بازارینظریالگوی الگوی 

ولتی در این حالت تابع سود ارائۀ خدمات بانکی یک بانک در شبکۀ بانکهای د             
که با جذب سـپرده هـای مـدت دار و ارائـۀ تـسهیالت               (به عنوان بانک شاهد     

به صورت  ) مختلف به دنبال حداکثر کردن سود ارائه خدمات بانکی خود است          
:زیر به دست می آید

مجمـوع سـود     که در آن      سود ارائۀ خـدمات بـانکی یـک بانـک؛                        
 نشان دهندۀ تسهیالت پرداختـی توسـط        j(دریافتی از ارائۀ انواع تسهیالت پرداخت شده      

؛                      مجمـوع سـود                          )یک بانک شاهد در شبکۀ بانـک هـای دولتـی اسـت            
 نشان دهنده سپرده هـای دریـافتی توسـط یـک بانـک در      i( پرداختی به سپرده گذاران،  

 هزینـۀ کـل مربـوط بـه مـدیریت پرداخـت هـای               TCو  )های دولتی است  شبکۀ بانک 
.های دولتی استتسهیالت و دریافت های سپرده توسط یک بانک در شبکه بانک 
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 های موجود  های موجود با توجه به فرض حداکثرسازی سود ارائۀ خدمات بانکی در هر یک از بانک با توجه به فرض حداکثرسازی سود ارائۀ خدمات بانکی در هر یک از بانک       
::در شبکۀ بانکهای دولتی، می توان شرایط آن را به صورت زیر بیان کرددر شبکۀ بانکهای دولتی، می توان شرایط آن را به صورت زیر بیان کرد
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کشش قیمتی تقاضا برای تسهیالت    : 

 در بازار       bبانک ) شاخص اندازه گیری درجۀ رقابتی(کشش انتظاری     :
 j    تسهیالت 

η

jbθ

 آزمون قدرت بازاری آزمون قدرت بازارینظریالگوی الگوی 



به منظور ساده سازی مراحل برآورد، در این مطالعه، یک          به منظور ساده سازی مراحل برآورد، در این مطالعه، یک          
بانک به عنوان بانک شاهد در نظر گرفته شده است و به            بانک به عنوان بانک شاهد در نظر گرفته شده است و به            
منظور همگن سازی اطالعات مربـوط بـه کـل شـبکۀ            منظور همگن سازی اطالعات مربـوط بـه کـل شـبکۀ            
بانکهای دولتی، متوسط این اطالعات مـورد اسـتفاده         بانکهای دولتی، متوسط این اطالعات مـورد اسـتفاده         

متوسط اطالعات، از تقسیم آنهـا بـر        متوسط اطالعات، از تقسیم آنهـا بـر        . . قرار گرفته است  قرار گرفته است  
. . تعداد کل بانکهای دولتی کشور حاصل شده استتعداد کل بانکهای دولتی کشور حاصل شده است

 آزمون قدرت بازاری آزمون قدرت بازارینظریالگوی الگوی 

شکل کلی توابع عرضۀ سپرده، تقاضای تسهیالت،   شکل کلی توابع عرضۀ سپرده، تقاضای تسهیالت،   
: : هزینه های این دو به صورت زیر می باشدهزینه های این دو به صورت زیر می باشد
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تابع تقاضای تسهیالت   

تابع عرضۀ سپرده   

 آزمون قدرت بازاری آزمون قدرت بازارینظریالگوی الگوی 

، تعـداد افـراد     )Inc(متوسط درآمد افـراد کـشور       ) Pop(که در آن، جمعیت کل کشور       
، کل تسهیالت پرداخت ) TA(های دولتیهای شبکۀ بانک، کل دارایی) Emp(شاغل

، متوسط تعداد شعب بانکی در سراسر کشور         )TL(های دولتی شده توسط شبکۀ بانک   
)NBR/N (است .Nهای دولتی به عنوان  سـایر متغیرهـای    نشان دهندۀ تعداد بانک

.مستقل بکار رفته اند
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تابع هزینۀ نهایی  
پرداخت تسهیالت 

تابع هزینۀ نهایی  
دریافت سپرده 

 آزمون قدرت بازاری آزمون قدرت بازارینظریالگوی الگوی 

:همچنین

 در شبکۀ بانکهای    در شبکۀ بانکهای   bbدر این شرایط معادالت رفتاری بانک  در این شرایط معادالت رفتاری بانک  
::دولتی با استفاده از روابط زیر نشان داده میشوددولتی با استفاده از روابط زیر نشان داده میشود
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 انتظاری بازار تسهیالت و کشش انتظاری که در آن                 و              به ترتیب، عبارتند از کشش
. مربوط به بازار سپرده

. در بازار تسهیالت و سپرده میباشند             و             نیز به ترتیب نشان دهندۀ کشش خود قیمتی
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شاخصی برای اندازه گیری درجۀ قدرت         شاخصی برای اندازه گیری درجۀ قدرت         ) ) 19341934((لرنرلرنر        
بازاری یا قدرت انحصاری پیشنهاد نمود که به این شرح      بازاری یا قدرت انحصاری پیشنهاد نمود که به این شرح      

.  .  میباشد میباشد 
    اگر تابع درآمد کل یک بانک که دارای قدرت بازاری است           اگر تابع درآمد کل یک بانک که دارای قدرت بازاری است       

: : به صورت زیر باشد به صورت زیر باشد 
LLL Q).Q(PTR =

در این صورت، الگوی درآمد نهایی بانک به صورت زیر نشان داده میشود               
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 آزمون قدرت بازاری آزمون قدرت بازارینظریالگوی الگوی 

ر با  ر با  بانک برای حداکثر کردن سود ارائۀ خدمات بانکی، درآمد نهایی را براب               بانک برای حداکثر کردن سود ارائۀ خدمات بانکی، درآمد نهایی را براب               
::بنابراین در حالت تعادل خواهیم داشت      بنابراین در حالت تعادل خواهیم داشت      . . میسازد میسازد  MC MCهزینۀ نهایی    هزینۀ نهایی    

)1(
η
θ

−= LPMC

:رابطۀ فوق به شاخص لرنر شهرت یافته که به صورت زیر بیان میشود
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در این پژوهش، به منظور برآورد کششهای انتظاری، نخست توابع عرضه و  در این پژوهش، به منظور برآورد کششهای انتظاری، نخست توابع عرضه و              
قیمتی عرضه و تقاضا   قیمتی عرضه و تقاضا     تقاضای سپرده و تسهیالت برآورد شده، سپس کششهای خود   تقاضای سپرده و تسهیالت برآورد شده، سپس کششهای خود   

همچنین با استفاده از کششهای محاسبه شده، معادالت رفتاری    همچنین با استفاده از کششهای محاسبه شده، معادالت رفتاری    .  .  محاسبه میشودمحاسبه میشود
در شبکۀ بانکهای دولتی به صورت سیستم معادالت همزمان   در شبکۀ بانکهای دولتی به صورت سیستم معادالت همزمان    b bمربوط به بانک مربوط به بانک 

  برآورد و کششهای انتظاری محاسبه میشود    برآورد و کششهای انتظاری محاسبه میشود    

ست که ست که علت برآورد این معادالت رفتاری به صورت سیستم معادالت همزمان این ا      علت برآورد این معادالت رفتاری به صورت سیستم معادالت همزمان این ا                    
تسهیالت اعطایی در مجموع به صورت چهارنوع مختلف تسهیالت کشاورزی،   تسهیالت اعطایی در مجموع به صورت چهارنوع مختلف تسهیالت کشاورزی،   

این  این    است که بهاست که به  صنعت و معدن، بازرگانی و مسکن و ساختمان در نظر گرفته شده     صنعت و معدن، بازرگانی و مسکن و ساختمان در نظر گرفته شده     
در کنار  در کنار  . . ترتیب چهارنوع معادلۀ رفتاری مختلف برای تسهیالت خواهیم داشت    ترتیب چهارنوع معادلۀ رفتاری مختلف برای تسهیالت خواهیم داشت    

های  های    صورت متوسط موزونی از مجموع سپردهصورت متوسط موزونی از مجموع سپرده  دار بهدار به  های مدت های مدت   اینها، سپرده اینها، سپرده 
بنابراین، در مجموع پنج معادلۀ رفتاری وجود     بنابراین، در مجموع پنج معادلۀ رفتاری وجود     . . است است   دریافتی در نظر گرفته شده  دریافتی در نظر گرفته شده  

از اینرو این پنج معادله به  از اینرو این پنج معادله به  . . پذیرندپذیرند  دارد که بر یکدیگر موثرند و از هم تأثیرمی  دارد که بر یکدیگر موثرند و از هم تأثیرمی  
. . میشود میشود  برآورد  برآورد ""سیستم معادالت همزمان   سیستم معادالت همزمان   ""صورت صورت 

 آزمون قدرت بازاری آزمون قدرت بازارینظریالگوی الگوی 

اطالعات آماری استفاده شده در این پژوهش، به صورت سری اطالعات آماری استفاده شده در این پژوهش، به صورت سری           
اطالعات مربوط اطالعات مربوط . .  میباشد میباشد13831383 الی  الی 13631363زمانی، طی سالهای زمانی، طی سالهای 

به متغیرهای انواع تسهیالت پرداخت شده و نرخ سود آنها، به متغیرهای انواع تسهیالت پرداخت شده و نرخ سود آنها، 
سپرده های مدت دار دریافت شده و نرخ سود آنها، کل سپرده های مدت دار دریافت شده و نرخ سود آنها، کل انواعانواع

تسهیالت پرداخت شده و سپرده های دریافت شده توسط تسهیالت پرداخت شده و سپرده های دریافت شده توسط 
شبکۀ بانک های دولتی، تعداد شعب، دستمزد کارکنان شبکۀ  شبکۀ بانک های دولتی، تعداد شعب، دستمزد کارکنان شبکۀ  

  بانک مرکزیبانک مرکزیبانکی و دارایی های شبکۀ بانکهای دولتی از بانکی و دارایی های شبکۀ بانکهای دولتی از 
جمهوری اسالمی ایران و نیز اطالعات مربوط به جمعیت جمهوری اسالمی ایران و نیز اطالعات مربوط به جمعیت 

 ایران به    ایران به   مرکز آمارمرکز آمارایران، تعداد افراد شاغل و درآمد افراد نیز از ایران، تعداد افراد شاغل و درآمد افراد نیز از 
..دست آمده استدست آمده است

داده ها



بخش سوم
نتایج آزمون قدرت بازاری شبکۀ        

بانکهای دولتی   

نتایجنتایج

)1363-83( بررسی متغیرهای مهم مطالعه        
شاخص نوسانشاخص نوسانانحراف معیارانحراف معیارحداکثرحداکثرحداقل حداقل میانگین میانگین متغیرهای مهم مورد بررسیمتغیرهای مهم مورد بررسی

00//333636//101066141499//99نرخ سود تسهیالت کشاورزینرخ سود تسهیالت کشاورزی
00//221717//151533//1313101055//55نرخ سود تسهیالت مسکن و ساختماننرخ سود تسهیالت مسکن و ساختمان
00//553131//232377//1818101055//33نرخ سود تسهیالت بازرگانی و خدماتنرخ سود تسهیالت بازرگانی و خدمات
00//443030//131388181822//88نرخ سود تسهیالت صنعت و معدننرخ سود تسهیالت صنعت و معدن
00//1414332626//11117788//55نرخ سود سپرده های مدت دارنرخ سود سپرده های مدت دار

00//369936993131//119081190866196619171451714599//11تعداد شعبتعداد شعب
00//661111//676744//454544//575788//88))میلیون نفرمیلیون نفر((جمعیت جمعیت 

بانک مرکزی و یافته های مطالعه  : مأخذ

تقسیم انحـراف   ( نتایج جدول نشان می دهد که بیشترین شاخص نوسان          
مربوط بـه متغیـر نـرخ سـود تـسهیالت           ) معیار به میانگینهای موجود   

این امر نشان دهندۀ بی ثباتی بیشتر این نـرخ در           . کشاورزی بوده است  
.طی سالیان مورد بررسی بوده است



نتایج  برآورد تابع تقاضای تسهیالت کشاورزی   

ی ی --آمارهآمارهخطای استانداردخطای استانداردبراورد ضرایببراورد ضرایبمتغیرمتغیر tt

--22//00240240//04570457--00//1023710237نرخ سود تسهیالتنرخ سود تسهیالت
00//0037393739//0010821082//0405104051درآمد افراددرآمد افراد
33//00127127//0000032720003272//00102320010232تعداد شعبتعداد شعب

11//00168168//0017381738//2030820308تعداد افراد شاغلتعداد افراد شاغل
00//0067796779//000570005700//0386403864های شبکه بانکیهای شبکه بانکی  کل داراییکل دارایی

66//00005005//2240144014//41044104جمعیتجمعیت
88//00646646//0006340634//5486154861کل تسهیالت پرداختی شبکه بانکیکل تسهیالت پرداختی شبکه بانکی

--44//88977977//470470--4242//155155ضریب ثابتضریب ثابت
RR--SQUARE =SQUARE = 99959995//00 RR--SQUARE ADJUSTED =SQUARE ADJUSTED = 99929992//00
DURBINDURBIN--WATSON = WATSON = 335335//22
JARQUEJARQUE--BERA NORMALITY TESTBERA NORMALITY TEST-- CHICHI--SQUARE(2 DF)=SQUARE(2 DF)= 18331833//00
PP--VALUE=VALUE= 912912//00

های تحقیق    های تحقیق      یافته  یافته  :  :  مأخذمأخذ

نتایج

نتایج  برآورد تابع تقاضای تسهیالت مسکن و ساختمان      

ی ی --آمارهآمارهخطای استانداردخطای استانداردبراورد ضرایببراورد ضرایبمتغیرمتغیر tt

--22//00265265//13371337--00//3028030280نرخ سود تسهیالتنرخ سود تسهیالت
11//00643643//0014421442//2368623686درآمد افراددرآمد افراد
--00//0034273427//00033220003322--00//0001138500011385تعداد شعبتعداد شعب

00//0087058705//0030043004//2614926149تعداد افراد شاغلتعداد افراد شاغل
--00//0035993599//07950795--00//0286102861های شبکه بانکیهای شبکه بانکی  کل داراییکل دارایی

22//00273273//1155025502//25062506جمعیتجمعیت
99//00501501//000695906959//6611566115کل تسهیالت پرداختی شبکه بانکیکل تسهیالت پرداختی شبکه بانکی

--22//99425425//427427--2222//865865ضریب ثابتضریب ثابت
RR--SQUARE =SQUARE = 99909990//00 RR--SQUARE ADJUSTED =SQUARE ADJUSTED = 99849984//00
DURBINDURBIN--WATSON = WATSON = 23852385 / /22
JARQUEJARQUE--BERA NORMALITY TESTBERA NORMALITY TEST-- CHICHI--SQUARE(2 DF)=SQUARE(2 DF)= 63586358//00
PP--VALUE=VALUE= 728728//00

های تحقیقهای تحقیق  یافتهیافته: : مأخذمأخذ

نتایج



           نتایج  برآورد تابع تقاضای تسهیالت بازرگانی و خدمات    

ی ی --آمارهآمارهخطای استانداردخطای استانداردبراورد ضرایببراورد ضرایبمتغیرمتغیر tt

--1010//002828//15691569--11//61306130نرخ سود تسهیالتنرخ سود تسهیالت
--11//00897897//22312231--00//4232542325درآمد افراددرآمد افراد
00//0037343734//0000027470002747//00010260001026تعداد شعبتعداد شعب

--33/ / 00788788//14301430--00//5417354173تعداد افراد شاغلتعداد افراد شاغل
55//00642642//000464804648//2622626226های شبکه بانکیهای شبکه بانکی--کل داراییکل دارایی

22//66661661/ / 1818828828//170170جمعیتجمعیت
11//00383383//0018771877//2595325953کل تسهیالت پرداختی شبکه بانکیکل تسهیالت پرداختی شبکه بانکی

--22//117117550550//44--299299//3838ضریب ثابتضریب ثابت
RR--SQUARE =SQUARE = 99979997//00 RR--SQUARE ADJUSTED =SQUARE ADJUSTED = 99939993//00
DURBINDURBIN--WATSON = WATSON = 08860886 / /22
JARQUEJARQUE--BERA NORMALITY TESTBERA NORMALITY TEST-- CHICHI--SQUARE(2 DF)=SQUARE(2 DF)= 92669266//00
PP--VALUE=VALUE= 629629//00

های تحقیقهای تحقیق  یافتهیافته: : مأخذمأخذ

نتایج

نتایج  برآورد تابع تقاضای تسهیالت صنعت و معدن   

ی ی --آمارهآمارهخطای استانداردخطای استانداردبراورد ضرایببراورد ضرایبمتغیرمتغیر tt

--44//00087087//16121612--00//6590265902نرخ سود تسهیالتنرخ سود تسهیالت
--00//0023042304//38473847--00//0886208862درآمد افراددرآمد افراد
00//0096789678//0000047890004789//0004634300046343تعداد شعبتعداد شعب

--22//00956956//17751775--00//5248152481تعداد افراد شاغلتعداد افراد شاغل
33/ / 00313313//000692606926//2294522945های شبکه بانکیهای شبکه بانکی  کل داراییکل دارایی

00//121266936693//885656//40544054جمعیتجمعیت
11//00287287//0028462846//3661436614کل تسهیالت پرداختی شبکه بانکیکل تسهیالت پرداختی شبکه بانکی

--00//21521561466146//55--132132//4848ضریب ثابتضریب ثابت
RR--SQUARE =SQUARE = 99949994//00 RR--SQUARE ADJUSTED =SQUARE ADJUSTED = 99859985//00
DURBINDURBIN--WATSON = WATSON = 13101310//22
JARQUEJARQUE--BERA NORMALITY TESTBERA NORMALITY TEST-- CHICHI--SQUARE(2 DF)=SQUARE(2 DF)= 82568256//00
PP--VALUE=VALUE= 662662//00

های تحقیقهای تحقیق--یافته یافته : : مأخذمأخذ

نتایج



نتایج  برآورد تابع عرضه سپرده های مدت دار     

ی ی --آمارهآمارهخطای استانداردخطای استانداردبراورد ضرایببراورد ضرایبمتغیرمتغیر tt

22//00388388//0010781078//2574825748نرخ سود سپرده های مدت دارنرخ سود سپرده های مدت دار
--11//00151151//16301630--00//1845718457 درآمد افراد درآمد افراد
33/ / 00258258//0000038020003802//001238001238تعداد شعبتعداد شعب
22//00362362//0021782178//5143851438میزان اشتغالمیزان اشتغال

00//000916209162//00086056086056//93939393های بانکیهای بانکی  کل داراییکل دارایی
1111//003535//000557605576//6331263312کل تسهیالت پرداختی شبکه بانکیکل تسهیالت پرداختی شبکه بانکی

--33//33701701//414414--1212//634634ضریب ثابتضریب ثابت
RR--SQUARE =SQUARE = 99849984//00 RR--SQUARE ADJUSTED =SQUARE ADJUSTED = 99769976//00
DURBINDURBIN--WATSON = WATSON = 47714771//22
JARQUEJARQUE--BERA NORMALITY TESTBERA NORMALITY TEST-- CHICHI--SQUARE(2 DF)=SQUARE(2 DF)= 11691169//00
PP--VALUE=VALUE= 943943//00

های تحقیقهای تحقیق--یافته یافته : : مأخذمأخذ

نتایج

  کشش های انتظاری  کشش های انتظارینتایج برآوردنتایج برآورد

 t tآمارهآمارهانحراف معیارانحراف معیارضریبضریبمتغیرمتغیر

**--55//00939939//00000064090000006409--00//000003806000003806تقاضای تسهیالت کشاورزیتقاضای تسهیالت کشاورزی

**--1010//000606//00000010890000001089--00//00000109520000010952تقاضای تسهیالت مسکن وساختمان تقاضای تسهیالت مسکن وساختمان 

**--66//00450450//00000069960000006996--00//00000451250000045125تقاضای تسهیالت بازرگانی و خدماتتقاضای تسهیالت بازرگانی و خدمات

**--66//00317317//00000025230000002523--00//00000159350000015935تقاضای تسهیالت صنعت و معدنتقاضای تسهیالت صنعت و معدن

* * 33//00932932//00001325001325//00520880052088عرضه سپرده های مدت دارعرضه سپرده های مدت دار

%10معنی دار در سطح* یافته های پژوهش                                      :  ماخذ                  

نتایج



دو سناریودو سناریو
.شود بازار تسهیالت رقابت کامل است سناریوی اول؛ فرض می 

.شود بازار سپرده رقابت کامل است سناریوی دوم؛ فرض می   

 (                                     ) (                                     )برآورد معادله رفتاری بازار سپرده تحت سناریوی اولبرآورد معادله رفتاری بازار سپرده تحت سناریوی اول

ضرایب پیشینضرایب پیشین t tآمارهآمارهضریبضریبمتغیرمتغیر

00//000065347000065347**22//00211211//000087314000087314تعداد شعبتعداد شعب

00//1100022900002290//00297297//00012490001249دستمزد افراددستمزد افراد

--00//031491031491--11//368368--00//067248067248قیمت سرمایه قیمت سرمایه 

**--22//847847--00//00127740012774مجموع سپرده های مدت دارمجموع سپرده های مدت دار
00178210017821//00--

های مدت های مدت   کشش انتظاری عرضه سپردهکشش انتظاری عرضه سپرده
00//00520880052088****33//00115115//00384980038498داردار

00//3130831308**22//00199199//4939049390ضریب ثابتضریب ثابت

معنی داری در سطح یک درصد%         ** 5معنی دار در سطح * یافته های پژوهش                                      :  ماخذ                  

نتایج

?   0 == λθ



(                              )نتایج برآورد کشش های ا نتظاری تحت سناریوی دوم       

یافته های مطالعه : مأخذ

نتایج آزمون

ضرایب پیشینضرایب پیشینttآمارهآمارهضریبضریبمتغیرمتغیر

**--55//540540--00//00000337560000033756تقاضای تسهیالت کشاورزیتقاضای تسهیالت کشاورزی
000003806000003806//00--

**--66//083083--00//00000407240000040724تقاضای تسهیالت مسکن وساختمانتقاضای تسهیالت مسکن وساختمان
00000451250000045125//00--

--00//00000159350000015935**--66//092092--00//00000151080000015108تقاضای تسهیالت بازرگانی و خدمات تقاضای تسهیالت بازرگانی و خدمات 

--00//00000109520000010952**--99//865865--00//00000104420000010442تقاضای تسهیالت صنعت و معدنتقاضای تسهیالت صنعت و معدن

?   0 == λθ

نتایج آزمون

در مجموع می توان به نتیجه ای واحد در ارتباط بـا بـازار              
 بازار سپرده   "تسهیالت و سپرده رسید و آن این است که          

و تسهیالت به هم وابسته بوده و چنانچه یک بـازار بـه             
حالت رقابتی نزدیک شود، بازار دیگـر نیـز بـه حالـت             

.“رقابتی متمایل خواهد بود



درصد- بررسی شاخص  لرنر در انواع بازارها 

ضریب تغییرات ضریب تغییرات انحراف معیار  انحراف معیار  حداکثر حداکثر حداقل حداقل میانگین میانگین متغیرها   متغیرها   

11//0032993299//0000560056//0002050205//0000030003//00420042بازار تسهیالت کشاورزیبازار تسهیالت کشاورزی

11//0052405240//0000520052//0002030203//0000020002//00340034بازار تسهیالت صنعت و معدن  بازار تسهیالت صنعت و معدن  

11//0026292629//0000230023//0000810081//0000020002//00180018بازار تسهیالت مسکن و ساختمان بازار تسهیالت مسکن و ساختمان 

11//0062656265//0000980098//0003840384//0000050005//00610061بازار تسهیالت بازرگانی و خدمات   بازار تسهیالت بازرگانی و خدمات   

11//9930293029//373774957495//0032803280//7734373437//48274827بازار سپرده بازار سپرده 

یافته های مطالعه:       مأخذ

نتایج آزمون

بخش چهارم
  جمع بندی و توصیه سیاستی       



چمع بندی و توصیه سیاستیچمع بندی و توصیه سیاستی

 وجود رابطۀ عکس بین نرخ سود هر یک از انواع بازارهای تسهیالت            وجود رابطۀ عکس بین نرخ سود هر یک از انواع بازارهای تسهیالت           --11
با میزان تقاضای تسهیالت و وجود رابطۀ مثبت بین نرخ سود سپردۀ        با میزان تقاضای تسهیالت و وجود رابطۀ مثبت بین نرخ سود سپردۀ        

: :  نشان می دهد     نشان می دهد    بانکی با عرضه سپرده     بانکی با عرضه سپرده     

                  
     کاهش نرخ سود سپرده بانکی به کاهش سپرده گذاری افراد                    کاهش نرخ سود سپرده بانکی به کاهش سپرده گذاری افراد               
منجر خواهد شد و در نتیجه منابع مالی جهت تأمین تقاضای تسهیالت           منجر خواهد شد و در نتیجه منابع مالی جهت تأمین تقاضای تسهیالت           
کاهش خواهد یافت و سرانجام این امر به کاهش قدرت وام دهی          کاهش خواهد یافت و سرانجام این امر به کاهش قدرت وام دهی          

..بانک ها خواهد انجامید   بانک ها خواهد انجامید   

در مجموع شرایط    در مجموع شرایط    این مطالعه نشان داد که   این مطالعه نشان داد که    یافته های  یافته های --22      
رقابتی در بازار تسهیالت و سپرده وجود داشته اما با گذشت         رقابتی در بازار تسهیالت و سپرده وجود داشته اما با گذشت         
زمان، در طی سالیان آتی از میزان شرایط رقابتی این بازارها          زمان، در طی سالیان آتی از میزان شرایط رقابتی این بازارها          

 . .و بویژه بازار سپرده کاسته شده است  و بویژه بازار سپرده کاسته شده است  

بنابراین

به نظر می رسد که با ادامۀ  این روند درمجموع از قدرت     
رقابتی بانک ها کاسته خواهد شد و نمی توان به برقراری شرایط       

. رقابتی در شبکۀ بانکی کشور امیدوار بود   

جمع بندی و توصیه سیاستیجمع بندی و توصیه سیاستی

بنابراین



سیاست گذاری در بازار تسهیالت بر بازار سپرده اثر    سیاست گذاری در بازار تسهیالت بر بازار سپرده اثر      --33
..خواهد گذاشت  خواهد گذاشت  

      بنابراین سیاست گذاری همزمان در بازار سپرده و         بنابراین سیاست گذاری همزمان در بازار سپرده و   
. . تسهیالت ضروری خواهد بودتسهیالت ضروری خواهد بود

 در بازار تسهیالت مشاهده شد که بیشترین قدرت بازاری در  -4
.بازار تسهیالت بازرگانی و خدمات وجود داشته است     

با توجه به اهمیت بازرگانی و خدمات در تولید ناخالص      
داخلی کشور، کاهش قدرت بازاری جهت استفادۀ    
.مناسب تر از این گونه تسهیالت ضروری خواهد بود   

جمع بندی و توصیه سیاستیجمع بندی و توصیه سیاستی

 کمترین قدرت بازاری، در بازار تسهیالت مسکن و   کمترین قدرت بازاری، در بازار تسهیالت مسکن و  --55
خدمات مشاهده گردید خدمات مشاهده گردید 

اما به دلیل عدم مدیریت مناسب اعطای این گونه وام ها و همچنین به              
دلیل قدرت بازاری باالتر در سایر بازارها، استفاده از ایـن تـسهیالت             
افزایش قابل توجهی داشته و بازار ساخت و ساز با افزایش بی سابقه             

به طوری که بازار مسکن دچار رکود .در چند سال اخیر رسیده است
.در فروش شده است

جمع بندی و توصیه سیاستیجمع بندی و توصیه سیاستی



ه کاهش     ه کاهش         در پایان توجه به این نکته از اهمیت قابل توجهی برخوردار است ک                   در پایان توجه به این نکته از اهمیت قابل توجهی برخوردار است ک               
نرخ سود تسهیالت تنها راه کاهش قدرت بازاری و بهبود عرضه تسهیالت                نرخ سود تسهیالت تنها راه کاهش قدرت بازاری و بهبود عرضه تسهیالت                
نمی باشد، بلکه راه کار مناسبتر، کاهش هزینه های مبادالت                     نمی باشد، بلکه راه کار مناسبتر، کاهش هزینه های مبادالت                     

))Transaction CostsTransaction Costs  (  (      اینگونه هزینه    اینگونه هزینه    . . و هزینه های بوروکراسی است      و هزینه های بوروکراسی است
ها با توجه به آنکه در ایران قابل توجه می باشد، نقش مهمی در عدم                  ها با توجه به آنکه در ایران قابل توجه می باشد، نقش مهمی در عدم                  
برقراری شرایط رقابتی و ایجاد قدرت بازاری خواهد داشت که سرانجام                   برقراری شرایط رقابتی و ایجاد قدرت بازاری خواهد داشت که سرانجام                   

.  .  به کاهش تقاضای تسهیالت خواهد انجامید        به کاهش تقاضای تسهیالت خواهد انجامید        

جمع بندی و توصیه سیاستیجمع بندی و توصیه سیاستی

با تشکر


