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 1                                                    ي دولتيهااهميت و ضرورت مطالعه قدرت بازاري شبكه بانك

 فصل اول

 اهميت و ضرورت مطالعه قدرت بازاري

 هاي دولتيشبكه بانك 

 

رهاي رقابتي و بندي كلي ساختار بازارها، بازارد در تقسيماقتصاد خ با توجه به نظریه

. در بازار رقاابتي تداداد زیاادي بن اا  باه      دارندهاي متفاوتي كامالً ویژگيانحصاري 

از آنهاا قاادر باه كنتارل قي ات       یا  طاوري كاه هاي     هاند، با فداليت مشغول بود 

كنترل بازار را در اختيار  ازار انحصار كامل، تنها ی  بن ا كه در بباشند. در حالين ي

ها باه تداداد   اثر ب ذارد. قدرت رقابتي و انحصاري بن ا ها ست بر قي تدارد و قادر ا

ر اقتصاد قابال  هاي مستقل دانچه تدداد بن ا ها در ی  صندت بست ي دارد. چنبن ا 

اهاد یافات. اقتصااد هار     صورت قدرت رقابتي در بازار افزایش خوتوجه باشد، در این 

ع و هاا، صانای  هر ی  از این بخش است كه هاي مختلفي تشکيل شد كشور از بخش

تاوا   رو باه تداداد بازارهااي موجاود ماي     از ایان گيرند، بازارهاي متدددي را دربرمي

هد  كارد  باه اراارت دی ار،     هاي مختلفي از رقابت و انحصار را مشاها و درجهزمينه

ر توا  بازاري را یافت كه تنها داراي یکي از دو حالت رقابت كامل یا انحصاا ك تر مي

اي از قادرت  ي وجاود دارد كاه باازار داراي درجاه    كامل باشد. در اكثر مواقاع، حاالت  

 .است و نه انحصار كاملبازاري بود  كه این حالت، نه رقابت كامل 

باشند. وجود باازار ماالي   ها ميمه ترین نهادهاي بازار مالي در هر كشوري بان 

دارد و موجا   لي را در پاي  مناابع ماا   تخصاي  بهيناه   اقتصاد هر كشور، رقابتي در

مناس  اقتصادي آ  خواهد شد. اما چنانچاه باازار ماالي از     شکوفایي، رشد و توسده
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هاي انحصاري بيشتري برخوردار باشد و در نتيجه قدرت باازاري در ایان باازار    هدرج

هاي مختلف اقتصاادي بهيناه نراود  و از    م باشد، تخصي  منابع مالي به بخشحاك

بررساي نهادهااي باازار ماالي      ي كاسته خواهد شاد. در ایان راساتا،   نظام مال كارآیي

( هر كشور و نيز بررسي درجه رقابتي یا انحصااري باود  آنهاا از اه يات     يها)بان 

 قابل توجهي برخوردار خواهد بود.

تواند داراي ولتي(، ه انند هر بازار دی ري ميهاي دبازار مالي ایرا  )شرکه بان 

 از قاادرت بااازاري باشااد. تديااين درجااه  ايتي و یااا درجااهرقاااب ،قاادرت انحصاااري

هااي  گياري منظاور تصا يم  اند باه  توپذیري یا انحصاري بود  در این بازار ميرقابت

ارا  اقتصااادي ن ایااد. در ادبيااات ذ ختلااف اقتصااادي ك اا  مااسثري بااه سياسااتم

رکه شمنابع نقدین ي است.  گري و  ی  نهاد مالي داراي نقش واسطهبان ،بانکداري

هاي ریز و درشت راكاد، تساهيالت مختلفاي را باه     بانکي ی  كشور، با جذب سپرد 

نهادي تلقي كرد كه سپرد  افاراد را   بان  را توا دهد. در واقع ميئه ميمتقاضيا  ارا

را باه اناوا  محصاول نهاایي ارضاه      و تساهيالتي   ن ایاد به انوا  نهاد  جذب مي

هااي  واساطه  هاي تجااري و ساایر  بين بان  چندین شراهت واضح ،. در واقعكندمي

هاایي هساتند   گرو ، واسطهترین شراهت آ  است كه هر دو مالي وجود دارد. روشن

و باه افاراد    ،انداز افراد و واحادهاي اقتصاادي داراي ماازاد   كه وظيفه آنها انتقال پس

م دد غيرمساتقي بُ باشد. استقراض در این شرایطواحدهاي اقتصادي داراي كسري مي

 هاا در نظاام  انوا  نقش سانتي بانا    ها بهكه از آنها )گري بان دارد. نقش واسطه

اي مت ایز شارکه  هگيرندگا ، از ویژگيدهندگا  و وامشود( بين واماقتصادي یاد مي

هاي نوین اقتصاادي  آید و دليل موجودیت آنها در نظامش ار مي بانکي ی  كشور به

 ظور توجيه ضرورت وجود نظاام و شارکه  کداري، به من. در ادبيات صندت بانباشدمي

قابال ككار    گيرندگا ، دو دليل ا د گا  و وامدهندبانکي به انوا  واسطه ميا  وام

تارین متقاضاي،   به منظور شناسایي و تدياين مناسا    دهند است. اول اینکه هر وام

ه ارا   هاایي  آوري این اطالاات با هزینهند داشتن اطالاات كافي است و ج عنيازم

هاا بسايار   واسطه مالي ا ل ن اید، ایان هزیناه  . لذا، چنانچه بان  به انوا  باشدمي
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 صاورت گروهاي(  دهندگا  )بهك تر از حالتي خواهد بود كه ی  نفر یا گروهي از وام

شاود.  لي بان  با تقاضاي مردم مواجه ميگري ماا ل كنند. بنابراین خدمات واسطه

ر ميزا  نقادین ي ماورد تقاضااي    ، تفاوت دبه آ  اشار  كردتوا  دليل دومي كه مي

ز را  ارتراا  باا تداداد    گيرندگا  خواهد بود. در واقع نظام باانکي ا دهندگا  و واموام

ا ( و گيرنادگا  وام )كسااني كاه    گاذار اندازكنندگا  یا سپرد دهند  )پسزیادي وام

مالي مناسري را براي ج ديات   انداز سایرین استفاد  كنند(، منابعخواهند از پسمي

 ن اید. جل بایستي رضایت هر دو طرف را هي از متقاضيا  فراهم ن ود  و قابل توج

ي هاا گري مالي، یکاي از ویژگاي  رو داشتن قدرت نقدین ي ه انند واسطهاز این

تواناد بار اساان آ  خادمات ماورد تقاضاا را باه        و بانکداري است كه ميمهم بان  

ك تاري باه    تواناد ایان خادمات را باا هزیناه     ض ن آنکاه ماي   اید،مشتریا  ارائه ن 

هاا  به اینکه موضوع تسهيالت و ساپرد   با توجه ارضه كند. از سوي دی ر، مشتریا 

روند، تلفيق نقش ش ار ميبهسازماني درو  راي بان  به انوا  ی  بن ا  دو مسئلهب

یي بيشاتري در  آاركا گري مالي و داشتن قدرت نقدین ي، در نهایات موجا    واسطه

رقابتي، به ارائه  ها با هدف برخورداري از مزیتشرکه بانکي خواهد شد. چنانچه بان 

باا كااهش    اناداز نظاام باانکي   چشام خدمات متنوع بانکي بپردازند، در این صاورت  

 تر خواهد بود. اميدواركنند  هاي مرادلههزینه

هاا، سااختار ایان    بخاش ها در تأمين نيااز ماالي ساایر    با وجود نقش مهم بان 

رو هبا سده با مساائل و مشاکالت بساياري رو   ها در بيشتر كشورهاي در حال توبان 

در كشاورهاي در حاال توساده،     دریافتناد كاه   1است. در این زمينه هنسا  و روچاا 

قادرت رقاابتي بسايار نااچيز باود       ه چناين،  نرخ تورم باال و  هاي ا لياتي وهزینه

هاا  تصادي بر اه يت و نقش كليدي بانا  كارشناسا  اقاست. این در حالي است كه 

 ینااد توسااده اقتصاااديهادهااي بااازار پااول و سارمایه در فرآ  تاارین نوا  مه باه اناا 

شاتاب اقتصاادي ایان    پار كنند و رشد پيوسته و كشورهاي در حال توسده تأكيد مي

 دانند.پذیر ن يبه رقابتي بود  چنين نهادي امکا كشورها را بدو  توجه 

                                                           

1- Hanson and Rocha (1986). 
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 نرود رقابات مناسا  مياا  شارکه    بيشتر كشورهاي در حال توسده به دليل در 

هاي مرادلة باالیي این شرکه، خدمات بانکي با هزینه بانکي دولتي و قدرت بازاري در

نتيجه، تسهيالت بانکي با نرخ بازگشت باالیي ه را  خواهاد باود.   شود و در ميارائه 

هااي اضاافي، ناراضاي    يال ایان هزیناه   تسهيالت ه اوار  از تح   لذا، متقاضيا  این

گاذارا  و متقاضايا  تح يال      از ساپرد  یا ها از طرف هي این هزینه خواهند بود.

گاذارا  و  بان  باه اناوا  واساطه مياا  ساپرد       شود، بلکه تنها حاصل فداليتن ي

. بناابراین،  تيجه رقابتي نرود  شرکه بانکي اسات متقاضيا  تسهيالت بود  كه خود ن

تواناد  ت بازاري شرکه بانکي ميرقابت و سنجش ميزا  و اوامل مسثر بر قدرتوجه به 

كاهش ایان قادرت باازاري و افازایش رقابات و در       برايراهکارهاي مناسري  به ارائه

هاي توساده،  كشور منجر شود. در پيشررد برنامهنظام بانکي  كارآیيمج وع افزایش 

طور كلي نظام مالي كشاور  الي و بهمسثري در تأمين منابع م بانکي ایرا  نقش شرکه

 بر اهد  دارد.  

 :شود، شامل موارد زیر استي اساسي كه در این پژوهش مطرح ميهاپرسش

هاي دولتي ایرا  به انوا  ی  نهاد پاولي دولتاي در   قدرت بازاري شرکه بان ا 

 چه سطحي قرار دارد؟  

يين ميزا  ساود در  پذیري آ  در چه حدي است و این بازار در تدرقابت ا درجه

 ها چه نقشي دارد؟  بازار تسهيالت و سپرد 

و تساهيالت( ایارا     چه اواملي در تديين ميزا  سود در باازار ماالي )ساپرد    ا 

 مسثرند؟ 

چاه ميازا  بار هام      هاي دولتي ایارا  بازار تسهيالت و سپرد  در شرکه بان  ا

 پذیرند؟ثرند و یا از یکدی ر تأثير ميمس

هااي  الي از تسهيالت ااطایي شارکه بانا   درصدي بازار م 57م با توجه به سه 

محاور اسات   بانا  توا  نتيجه گرفت كه نظام مالي كشاور نظاامي   دولتي ایرا ، مي

ایان مدناي اسات كاه شارایط      محور بود  نظام مالي كشور به (. بان 1831)سيف، 

ر باازار پاول   ها نقش اصلي را دبان كه  باشداي ميگونهبهاقتصادي و سياسي كشور 
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هاا در نظاام كاال  اقتصاادي     دهند  اه يات بانا   بر اهد  دارند. این موضوع نشا 

هاي دولتاي كشاور از نظار اقتصااد خارد، باه       سوي دی ر شرکه بان كشور است. از 

هاا و تساهيالت فداليات    انوا  ی  صندت واحد، با مقررات یکسا  در باازار ساپرد   

 شرکه بانکي كشور اه يت بسياري دارد. كنند. لذا بررسي رفتار و ساختارمي

دهند  مداخله گسترد  دولات در صاندت   شد  در ایرا  نشا هاي انجامپژوهش

 گاذارا  و هاي مرادالتي ناشي از قدرت بازاري باراي ساپرد   بانکداري و وجود هزینه

هاا را  دانا  نهادگراي جدید، این هزینهندگا  تسهيالت بانکي است. اقتصادكندریافت

 1(. 0222و  1131نند )نورث، دااز موانع اساسي توسده كشورهاي درحال توسده مي

هااي  دهد كه قدرت بازاري و هزینههاي تجربي نشا  مياین، نتایج پژوهش بر االو 

كنندگا  تسهيالت، سر  خودداري بسياري از ایان افاراد   مرادالتي باال براي دریافت

درآمد هاي كوچ ، متوسط و افراد كمرسي بن ا و نيز مانع دستدر دریافت وام شد  

هااي  (. كااهش هزیناه  0225، 0شود )خالدي، حسايني و گاري  به بازار ااترارات مي

بانکي، مستلزم كاهش قدرت انحصااري  مرادالتي و دسترسي ه ه اقشار به ااترارات 

  یا قدرت بازاري نظام بانکي كشور است.

ياين ناوع سااختار باازاري حااكم بار       یي باازار ماالي باا تد   آموضوع بررسي كاار 

پاذیري آ ، موضاواي اسات كاه     رقابت گيري درجهبانکي و انداز  هاي شرکهفداليت

در این زمينه توسده قرار گرفته و  هايسياست دانا  حوز ه وار  مورد توجه اقتصاد

از ج لاه    ش اري در نقاا  مختلاف جهاا  صاورت پذیرفتاه اسات      هاي بيپژوهش

(  0221) 1ه کاارا  گاوارا و     8(0227ه کاارا  ) فرنانادز و  هاي سيتوا  به بررمي

فرنانادز و ماادون    اشاار  كارد.   1(1131) و برگر و حناا   7(0222دیراند و دیوید )

                                                           

1- Douglass C. North (1989 & 2000). 

0- Gray  

8- Fernandez et al (2005).  

1- Guevara et al (2005).  

7- Debandt & David (2000).  
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و قادرت باازاري در باازار     تحت اناوا  ارتراا  باين كاارآیي     (، در پژوهشي0227)

نشاا    0220 تاا  1118هااي  یي طاي ساال  تسهيالت و سپرد  در پانزد  كشور اروپا

 گيرنادگا  آ  باازار  فزایش رفاا  وام بر اینکه كاهش قدرت بازاري سر  ا االو دادند 

اي اسات كاه   ، بيش از هزینهكاهش قدرت بازاري بر اثر رفا  به دست آمد  شود،مي

 دیوید و بانده چنين ( و 0221) صرف كاهش آ  خواهد شد. گوارا و مادون و پيرز

ي و در هااي اروپااي مركاز   ود نشا  دادند كه در كشاور هاي خ(، در پژوهش0222)

 انحصاري وجود داشته و حتي در دهاه  هایي از رقابتبدضي محصوالت بانکي، حالت

هاي هایي كه در بازاربر وجود ساختار انحصاري در بان  ميالدي، شواهدي مرني 12

 نيااز در (1131د داشااته اساات. برگاار و حنااا  )نيااز وجااو كردناادكوچاا  فدالياات 

توجاه كردناد و باه تجزیاه و      يو قدرت بازار كارآیيبين  هاي خود به رابطهپژوهش

ي از ير سااختار باازار را )باه اناوا  بارآورد     تواند تأثكه ميپرداختند تحليل دالیلي 

آنا  به این نتيجه دست یافتند كه افزایش هر  وري توضيح دهد.قدرت بازار( بر بهر 

شاود. باه   هاي نظام بانکي ماي ش كارایي فداليتچه بيشتر قدرت بازاري موج  كاه

 ترابت كامال باه فداليات بپاردازد، كاارا     ارارت دی ر هر چه بازار نزدی  به سطح رق

 است.

بياان ر وجاود    ،انجام شد  بار روي نظاام باانکي اروپاا     هايبه طور كلي پژوهش

 ، هاي اروپا بود  اسات و باا توجاه باه نتاایج باه دسات آماد        قدرت بازاري در بان 

نتاایج   (.0227حاكم بود  بازار رقابت انحصاري را رد كرد )فرناندز،  توا  فرضيهن ي

هااي  ت ركاز پاژوهش  كه دهد ، نشا  مي( در این زمينه0227) هاي مادونپژوهش

بادو   ، گيري درجه رقابت بود  استبانکي اروپا تنها بر انداز  نظام دربار انجام شد  

ي ميزا  قدرت باازار وجود  ثر برساوامل م هزمين لي درتحلي و گونه تجزیهینکه هي ا

 صورت گرفته باشد.

                                                                                                                                  

1- Berger & Hannan (1989). 
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هااي دولتاي در اقتصااد ایارا  و نياز      بانا   ت و نقاش شارکه  با توجه به اه يا 

 توجه باه تأكياد برناماة چهاارم توساده     اقتصادي كشور و با  توسده آنها به مساادت

پاذیري و  ر رقابات وري اساالمي ایارا ، مرناي با    اقتصادي، اجت ااي و فرهن ي ج ه

پاذیري و  قدرت بازاري یا درجاه رقابات  گيري درجه نظام بانکي كشور، انداز  كارآیي

بانکي و تجزیه و تحليال اوامال    یي نظامآبررسي اوامل مسثر بر آ ، براي بهرود كار

اه يات  به اهاداف توساده و رشاد تولياد ملاي، داراي       رسيد آ  در جهت  مسثر بر

هااي ماالي   باازار  هااي بسايار در زميناه   پاژوهش  جود انجامبسياري خواهد بود. با و

پژوهشي صورت ن رفته است كه باه ایان    تاكنو  در ایرا  ،كشورهاي مختلف جها 

ثر بار سااختار باازار ماالي كشاور و اثار       زميناه تحليال اوامال ماس    موضوع مهم در 

ن در این راستا، پاژوهش حاضار از نخساتي     هاي توسده بر آ  پرداخته باشدسياست

ر شارکه باانکي   بررسي نوع ساختار باازاري حااكم با    ها در ایرا  است كه بهپژوهش

ي پردازد. در این پژوهش، قدرت بازاري در بازار مالمي كشور و نيز اوامل مسثر بر آ 

 گيرد.  هاي مربوطه( مورد بررسي قرار ميها و هزینهایرا  )بازار ااترارات و سپرد 

 . اهميت و ضرورت1ـ2

در آنها ه وار  مورد توجاه   ها و افزایش شرایط رقابتيدرت بازاري بان كاهش ق

قانو  برنامه ساوم توساده،    10بر مرناي ماد   سياست ذارا  بود  است، به طوري كه

افازایش شارایط رقاابتي     ف اسات باراي  بان  مركزي ج هوري اسالمي ایرا  موظا 

فداليت مجاز انواع  ي، زمينهانداز داخلها و گسترش بازارهاي مالي و تشویق پسبان 

دولتاي( را فاراهم و نظاارت    و واحدهاي ااتراري غيربانکي )غير هامسسسات، سازما 

ه ين برنامه، به منظور افازایش   13 را اا ال ن اید. ه چنين طرق ماد  الزم بر آنها

گاذاري و ایجااد زميناه    انداز و سرمایهشرایط رقابتي در بازارهاي مالي و تشویق پس

د و توسده اقتصادي كشور و جلوگيري از ضرر و زیا  جامده باا توجاه باه مفااد     رش

 ضوابط، قل ارو و شارایط تدياين شاد ، اجااز      ارچوب هقانو  اساسي در چ 11اصل 

خاص حقيقي و حقوقي داخلاي داد   دولتي باید به اشتأسيس بان  توسط بخش غير

 شود. 
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 11هاي كلي مندرج در اصل تچهارم توسده و نيز سياس در اجراي قانو  برنامه

اري هاي دولت، ایجاد رقابت و كاهش قدرت بااز قانو  اساسي با هدف كاهش مداخله

ا توجاه باه   ها باید مورد تأكياد قرارگيارد. بناابراین با    به منظور افزایش كارآیي بان 

سي و ارزیابي قادرت  بانکي ایرا  در نظام مالي كشور، برر اه يت رقابتي بود  شرکه

پاذیري  رقابات  هاي دولتي و شناسایي اوامل ماسثر بار درجاه   بان  در شرکه بازاري

یي آپذیري در بازار مالي و افازایش كاار  منظور ارائه راهکارهایي براي افزایش رقابتبه

داف آ ، اه يت قابل توجهي خواهد داشت. ض ن آنکاه در جهات دساتيابي باه اها     

 11صال  هااي كلاي ا  ا  و سياسات ساله ایر 02انداز برنامه چهارم توسده، سند چشم

شاتاب باه   تحقق رشد اقتصاادي پيوساته و پار    ،پذیريمرني بر افزایش درجه رقابت

 پذیر و كارآمد نياز خواهد بود. شرکه بانکي رقابت

د اسات  طور كلي تجهيز و تأمين منابع مالي، یکي از مه ترین منابع رشد توليبه

اي در تأمين آ  دارند. بررسي ساهم  ژ بانکي، سهم وی كه ااترارات و تسهيالت شرکه

تواناد  ل  ملي، از مواردي است كاه ماي  در توليد ناخا ثابت ناخال  تشکيل سرمایه

(. 1832) مجتهاد،   چ ون ي تجهيز منابع مالي در نظام مالي كشاور را نشاا  دهاد   

 1838ا    1838هااي  ها به توليد ناخال  ملي طي سالگذاريبررسي حجم سرمایه

ا ال قاادر باه    طح بسيار پاایيني قارار داشاته و در    د كه این رقم در سدهنشا  مي

ه چناين بررساي    هاي مختلف اقتصادي نراود  اسات.  تأمين منابع مورد نياز بخش

  .سااانات باااالیي اسااتنو دهنااد رونااد تشااکيل ساارمایه در ایاارا  نشااا ن ااوداري 

 راود  تجهياز ماالي   طور كلي نگذاري و بهثراتي در امر سرمایهاین بي( 1ا1)ن ودار 

ض ن آنکه سهم ناچيز ارزش افازود    گذارد س ، تأثير بسزایي بر رشد كشور ميمنا

، در مقابال و  «صاندت و مداد   »و « كشاورزي»هاي از توليد ناخال  ملي در بخش

ایان واقديات    دهناد  ، نشاا  «نفت و گاز»و « دماتخ»هاي سهم باالي آ  در بخش

هااي  ع و هدایت صاحيح آ  باه ساوي فداليات    مناباست كه بازار سرمایه در تجهيز 

هااي  هاي صاورت گرفتاه در طارح   گذاريتوليدي ناموفق ا ل كرد  است و سرمایه
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هااي  ا د  از را  شارکه باانکي و بودجاه    طورا راني مختلف صندتي و كشاورزي به

 است.اني دولت تأمين شد  ا ر

و ااطاي تساهيالت باه   یند جذب سپرد  این حال، وجود قدرت بازاري در فرآبا 

دليل افزایش هزینه مراادالت در باازار ماالي كشاور، موجا  كااهش ساود واقداي         

هاا(، كااهش ساود واقداي     گاذاري هاا و سارمایه  دار )كاهش سپرد هاي مدتسپرد 

یي آطاور كلاي بررساي كاار    شود. بهكاهش رشد اقتصادي مي ،تسهيالت و در نهایت

 ي حاكم بر نظام ماالي و آزماو  درجاه   ر بازارنظام بانکي، بدو  شناسایي نوع ساختا

پذیري بازار ماالي بيشاتر   رقابت باشد. هر چه درجهپذیر ن يپذیري آ ، امکا رقابت

تار و در نتيجاه   پایين هاي مرادالتتر، هزینهیي مطلوبآوجود كار دهند باشد، نشا 

ثر بار  و اوامل ماس  به منظور بررسي كارآیيوري بيشتر این بازار است. از این رو، بهر 

شاخ   م گاردد و نياز باا    آ ، باید نوع ساختار حاكم بر بازار مالي ایارا  شناساایي  

اوامال ماسثر بار ناوع سااختار باازار ماورد بررساي،          ،پذیري آ رقابت درجه ن ود 

 شناسایي، تجزیه و تحليل قرار گيرد.  

 ( روند تشكيل سرمايه ثابت ناخالص1ـ1نمودار )

 
 

پذیري بازار ماالي، هزیناه نهاایي شارکه     رگذار بر درجه رقابتاز ج له اوامل اث

هااي باانکي باه تغييار نارخ ساود       كنندگا  سپرد بانکي و نيز برآورد واكنش ارضه

ها و چ ون ي واكنش تقاضاكنندگا  دریافت تساهيالت باه نارخ ساود     گذاريسپرد 
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هاا و  ساپرد  تسهيالت است. به این ترتي ، بررسي و تجزیه و تحليل ساختار ارضاه  

شد  اه يت بساياري   تقاضاي دریافت تسهيالت و نيز اوامل مسثر بر ساختارهاي یاد

 خواهد داشت.

ي دولتي در اقتصاد ایرا  و نقش آ  در هاا توجه به اه يت و نقش شرکه بان ب

یي آپذیري و كارتهاي توسده مرني بر رقابتأكيد برنامه نيزاقتصادي كشور و  توسده

ي ایرا  )بازار ااتراارات و  كشور، در این پژوهش قدرت بازاري در بازار مالنظام بانکي 

ایان راساتا،    درگيارد.  توجه و بررسي قرار ماي هاي مربوطه( مورد ها و هزینهسپرد 

در جهات افازایش تاوا  رقاابتي      تواند با طارح پيشانهادهایي  نتایج این پژوهش مي

گاذارا  و متقاضايا    بيشتر سپرد  دالت و در نهایت جذبمرا هزینهها، كاهش بان 

سااله كشاور و اهاداف     02اناداز  ر راستاي رسيد  به اهداف سند چشمتسهيالت، د

ي حااكم بار باازار    آگاهي از نوع ساختار بازار م توسده مفيد و مسثر باشد.چهار برنامه

وجود( باه تدياين   گيري درجه قدرت بازاري )در صورت مالي ایرا  و ه چنين انداز 

هاي دولتي ك   ن ود  و با توجه به اوامل ماسثر بار ایان    بان  كارآیي شرکه ميزا 

ا  ارائاه داد.  باازار ماالي ایار    بهرود كاارآیي توا  راهکارهایي را در جهت ساختار مي

هااي دولتاي،   پذیري بازارهاي تساهيالت و ساپرد  در شارکه بانا     اثر تديين ميزا 

ه اهن ي بيشتر ميا  دریافت ساپرد    برايهاي مختلف، تواند در تدوین سياستمي

تواباع   بارآورد و ارائه تسهيالت مسثر باشد. با استفاد  از نتایج این پژوهش در زميناه  

توا  در جهت تقاضاي تسهيالت و ارضه سپرد  و نيز بررسي اوامل مسثر بر آنها، مي

ایان امار در شارایط حاضار از      .تديين نارخ ساود تساهيالت و ساپرد  اقادام ن اود      

 است.اقتصادي  سياست ذارا هاي مهم دغهدغ

 هاي پژوهش. فرضيه1ـ3

 شود:هاي زیر درنظر گرفته ميبا توجه به اهداف این پژوهش فرضيه

 ها تشکيل شد  است شرکه بانکي از دو بازار تسهيالت و سپرد  الف(
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ذارا  و متقاضيا  تسهيالت گاي ميا  سپرد انوا  نهاد واسطه ب( بان  به

 كند ا ل مي

د در بازار پولي و مالي كشور توانمي بانکي مانند هر واحد توليدي،شرکه ج( 

 رقابتي و یا انحصاري ا ل ن ایند  

 ها داشتن قدرت نقدین ي است.ر شرکه بانکي مه ترین ویژگي بان دد( 

به بررسي قادرت انحصااري شارکه باانکي      باالفرضيات  با درنظر گرفتن

 شود.مي كشور پرداخته

 تحقيق ف. اهدا1ـ4

هاي دولتي ایارا   هدف اصلي از انجام این تحقيق، بررسي قدرت بازاري شرکه بان 

 : شامل موارد زیر استاست. اهداف فراي 

  تجزیه و تحليل اوامل مسثر بر قدرت بازاري 

 پذیري بازار مالي ایرا    ه رقابتتديين درج 

 یرا   تجزیه و تحليل اوامل مسثر بر ساختار بازار مالي ا 

 بانکي ایرا    تقاضاي تسهيالت ااطایي توسط شرکه توابع برآورد 

 تقاضاي دریافت تسهيالت    تجزیه و تحليل اوامل مسثر بر 

 دار   هاي مدتتابع ارضه سپرد  برآورد 

 ارضه سپرد     تجزیه و تحليل اوامل مسثر بر 

 هاي دولتي ایرا كل و هزینه نهایي شرکه بان  هتابع هزین برآورد   

 تساهيالت   ه نهایي تجهيز منابع و ارائههزین تجزیه و تحليل اوامل مسثر بر

 در شرکه بانکي ایرا  

  گيري درجه وابست ي بازارهاي تسهيالت )ساتاند ( ساپرد  )نهااد (    انداز

    هاي دولتي ایرا بان  شرکه

 هاي دولتي با اساتفاد  از ناوع سااختار    بان  تجزیه و تحليل كارآیي شرکه

 .بر بازار مالي ایرا حاكم 
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 بندي. جمع1ـ5

ع ساختار بازار مالي ایرا  براي رسد تحليل نو، به نظر ميشد  با توجه به مطال  یاد

هااي  كند كاه نارساایي  اقتصادي، این امکا  را فراهم مي ریزا برنامه ارا  و ذسياست

پاذیرد. از  نجاام  ها ابراي رفع آنالزم  اتو اقدام كنند شناسایيرا موجود در این بازار 

ا  و شارکه  رو، در پژوهش حاضر، به بررسي و تديين نوع ساختار بازار ماالي ایار  این

شود. از دهند  این بازار است، پرداخته ميهاي دولتي كه مه ترین نهاد تشکيلبان 

بانکي از دو بازار تسهيالت و سپرد  تشکيل شد  است، ساختار حاكم  آنجا كه شرکه

دو بازار به تفکي  مورد بررسي قرار گرفته و در نهایت، وابست ي یا  بر هر ی  از این

 گيرد.ازار مورد تجزیه و تحليل قرار ميادم وابست ي این دو ب

ورد بررسي قارار گرفتاه اسات، ساپس     در فصل حاضر، اه يت و ضرورت پژوهش م

هاي مختلاف  تلف و در برنامهخهاي متحوالت بازار مالي ایرا  طي سال اي ازخالصه

شاود و در  ماي اقتصادي، اجت ااي و فرهن ي ج هوري اسالمي ایرا  مطارح   توسده

است. در فصال دوم باه بررساي     هاي اصلي و فراي طرح بيا  شد پایا  فصل هدف

گياري از  شود. در فصل ساوم، باا بهار    وضوع در جها  و ایرا  پرداخته ميم پيشينه

ستفاد  شد  در ایان پاژوهش مطارح    در فصل دوم، روش ا هاي مورد بررسيپژوهش

بررساي و   و  به محاسرات انجام شاد  در زميناه  شود. در فصل چهارم، نتایج مربمي

هاي مطرح شد  در بخش قرلي، آورد  شد  ساختار بازار و نيز دی ر هدف تديين نوع

يال قارار   ه و تحلدست آمد  ماورد تجزیا  در نهایت، در فصل پنجم، نتایج به است و 

 .شودگيري از این پژوهش پرداخته ميهاي سياستي نتيجهگرفته و به توجيه
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 فصل دوم

 ايران مروري بر ادبيات و تحوالت بازار مالي

تديين ناوع سااختار حااكم بار باازار ماالي ایارا  و         ايانتخاب ی  روش مناس  بر

 هااي گذشاته  ضوع و پاژوهش ررسي ادبيات جهاني موبررسي اوامل مسثر بر آ ، به ب

هااي ترياين شاد  و    توا  از انواع روشميداخلي نياز دارد. با بررسي ادبيات جهاني 

هااي داخلاي نياز باه     وهشهاي صورت گرفته آگاهي یافت. بررسي پژروند پيشرفت

شناساي پاژوهش حاضار یااري     هااي موجاود در روش  ها و نارساایي شناخت كاستي

 رساند.  مي

 سانجش  و بازارهاا  سااختار  توجهي درباار   قابل كاربردي هايپژوهش ایرا  در

 درجاه  به ارزیاابي  هاپژوهش این از است. برخي گرفته انحصار صورت و رقابت درجه

اناد كاه ارارتناد از:    از بازارهااي ماورد بررساي پرداختاه    هر ی   در انحصار و رقابت

اتي  خاداداد  صاادر  ( در زمينه كاالهاي ا اد  1831) تاش خداداد كاشي و شهيکي

( كاالهااي  1838تااش)  شاهيکي  و ( در بازار صنایع  ارادي1831) كاشي و دهقاني

( باازار زافارا     1838( بازار فرش  ازیازي) 1838) پرمه و حسيني صادراتي  ا د 

صاندت كشاور     01( 1831پاور ) ساي ا   ابوناوري و سااماني   ( بازار 1830) بخشي

( باازار  1851یع  گرجاي و سااداتيا  )  ( در باازار صانا  1831و 1855خداداد كاشي )

هااي بساياري كاه در    ( در بازار پسته. اما با وجود پاژوهش 1853صنایع و حسيني )

زمينه تديين نوع ساختار حاكم بر بازارهااي مختلاف كشاور صاورت گرفتاه اسات،       

 بارآورد تاكنو  پژوهشي در زمينه تديين نوع ساختار حاكم بر بازار مالي ایرا  و نياز  

، در ایان بخاش، باه بررساي     بناابراین . ابتي این باازار انجاام ن رفتاه اسات    درجه رق

 هاي خارجي صورت گرفته در این زمينه اكتفا شد  است.پژوهش
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 هاي خارجي . بررسي پژوهش2ـ2

 ساختار تديين و بازارها در و انحصار رقابت انحصاري، درجه قدرت ارزیابي و سنجش

 اقتصااددانا   .باود  اسات   پژوهشا را   از اريبسي بررسي مورد ج له مسائل از بازار

 بازارهاا  در رقابات  هدرجا  محاساره  هاا و مديارهااي  شااخ   هارائا  زميناه  در زیادي

 شافرد،  هرفيندال، بن، آدل ان،  هيرش ن، به توا مي انهآ مه ترین از اند كهكوشيد 

 كارد   يك  ا  جهت در بسياري هايپژوهش این افراد كرد. غير  اشار  و 1استي ليتز

 مانناد  هایيشاخ  توا  بهمي اقتصاددانا  این دستاورد از .اندداد  مسئله انجام این

   شاخ )K-H (كي ا هانا شاخ  )nCR(كشور   nیا بن ا  nت ركز  نسرت شاخ 

 انحاراف  شاخ    (E)شانن اول مرتره آنتروپي   شاخ (HHI) هيرش ن هرفيندال

 اندیشا ندا   این هايتالش حاصل   يه كه كرد و غير  اشار  (L)ل اریت ي  مديار

  .است بود  بازار ساختار سنجش به مربو  نظري توجيه مراني و مدرفي در

تدياين نااوع سااختار بااازاري حااكم باار     آیي بااازار ماالي از طریااق بررساي كاار  

پاذیري آ  موضاواي اسات كاه     رقابت گيري درجهبانکي و انداز  هاي شرکهفداليت

هاي توسده قرار گرفته و در این زمينه سياست دانا  حوز ه وار  مورد توجه اقتصاد

یا  از ایان    در كشورهاي مختلف جها  صورت پذیرفته است. در هار  يهایپژوهش

اناد كاه   ت سنجش قدرت بازاري اساتفاد  كارد   هاي مختلفي جهها از روشپژوهش

ر كاه  طاو بنادي كارد. ه اا    توا  در دو دسته طرقاه طور كلي ميها را به این روش

د اهاي ساازما  صاندتي تجرباي جدیا    اول مربو  به بررسي توضيح داد  شد، دسته

 و گوارا  0221 8،گوارا  مادون و 1157 0،د كه شامل شاخ  لرنر )پرسکاتاباشمي

  1118 7،شاافر ) 1ا اناهارشاتست ب  (0221ادون، او م وارااگو  0221 ،کارا اه 

                                                           

1- Herishman & Herfindahl & Ben & Adelman & Sheferd and Stiglitz. 

0- Prescott (1975). 

8- Moudos & Guevera (2004). 

1- Bershnahan Test. 

7- Shaffer (1993). 
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و  ماولينکس ) 8زار و رزاانا ات پاتسا  ( 1111 0،ومينناو س 1111 1،واشافر و دیسال

و  0221  شاافر،  0220 3،  بيکار و هااف  70222،د  دیراند و دیویا 1111، 1ه کارا 

  نياو  و  1111 3،بااروز ( مداادالت و پارامترهااي رفتااري )   0221 5كالسنز و ليو ،

و  0221 10،  كوكاااورن0221 11،  كاااانهوتو0221 12،  كااايم و وال1111 1،رولااار

باشاند  ا ا لکارد ماي   رفتارا  هاي ساختارمدل دوم باشد. دستهمي( 0222 18،پينهو

 آورناد ت ميدس اضي برآوردي از قدرت بازار را بهروابط سنجي و ری برآوردكه بدو  

کالتي در زميناه تدریاف دقياق    (. از آنجاا كاه در بازارهااي ماالي مشا     1117)برگر، 

، این شااخ  ماورد توجاه    ردها وجود داگيري قي تها و نيز انداز ها و ستاند نهاد 

 1117، 1131هااي  هایي جداگانه در سالاست. برگر و حنا  در پژوهشقرار گرفته 

 اند.از این شاخ  استفاد  كرد  1158در سال  11دی ستزو نيز  1113و 

ماورد اساتفاد  قارار گرفتاه      ،هاي دی ر نيز نسرت ت ركاز در بسياري از پژوهش

بااين ساااختار بااازار و ترجيحااات  ن شاااخ  بااا اسااتفاد  از ایاا 17اساات. گيلراارت

( باا اساتفاد  از   1131) دست آورد. برگر و حناا  به مثرتي را  كنندگا  رابطهمصرف

باازار ماالي مت ركزتار باشاد، نارخ ساود       چاه سااختار    دریافتند كه هر این شاخ 

                                                           

1- Shaffer & Disalvo (1994). 

0- Suminen (1994).  

8- Panzer and Rez Test.  

1- Moulinex et al (1994).  
7- Debandt & David (2000). 

3- Bikker and Haaf (2002). 

5- Claessens & Laeven (2004). 

3- Barros (1999). 

1- Neven & Roller (1999). 

12- Kim & Wale (2001). 

11- Canhoto (2004). 

10- Coccorese (2004). 

18- Pinho (2000). 

11- Demsetz. 

17- Gilbert (1984). 
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 ،(1115و  1111) حنا  ،(1111حنا  و برگر )ه چنين ها ك تر خواهد بود. سپرد 

 هایي جداگاناه رواباط باين ت ركاز باازار     ( در پژوهش1113و  1115) نا برگر و ح

ها حااكي  یي را مورد ارزیابي قرار دادند. نتایج این پژوهشآارمالي، قدرت بازاري و ك

هاا شاد  و   بااث ایجاد كارآیي ك تار در بانا    از آ  است كه وجود قدرت انحصاري

 باشند.سود ن يهایي كه این قدرت را دارند، حداكثركنند  بان 

هایي كه با استفاد  از شاخ  شود، در ت امي پژوهشطور كه مالحظه ميه ا 

گيارد، تنهاا   ها صورت ماي ا لکرد بن ا ا  رفتارا   نسرت ت ركز و نيز ارزیابي ساختار

ایان  و باا اساتفاد  از    شاود ميها سنجيد  ها در بازار و قي تبين ت ركز بن ا  رابطه

زاري و یاا  قادرت باا   و بارآوردي از درجاه  آید دست ميار حاكم بهروابط فقط نوع باز

باا مدرفاي شاخصاي،     1شود. به ه ين دليل، برشاناها  قدرت انحصاري حاصل ن ي

( باا اساتفاد  از   1111) ن ود. سومينن را برآوردتددادي از صنایع  درجه بازار رقابتي

مساتقل تساهيالت و    دو باازار  رقابات را در  وش برشناها ، رفتار رقاابتي و درجاه  ر

باا اساتفاد  از ایان روش، صاندت      (1118ي باانکي بارآورد ن اود. شاافر )    هاسپرد 

باا   ( نياز 1111) . نيو  و رولررا از نوع رقابت كامل برآورد كردبانکداري كشور كانادا 

 استفاد  از روش برشناها ، دریافتناد كاه درجااتي از انحصاار بار باازار ماالي اروپاا         

 حاكم است.

درت بازاري مورد استفاد  قرار گيري قهایي كه براي انداز له سایر شاخ از ج 

د. نباشا هااي انتظااري ماي   ز و نياز شااخ  كشاش   ر پانزار، گيرند، شاخ  لرنر،مي

 1111ا    1110هااي  با محاسره شاخ  لرنر، طي ساال ( 0220) مادون و فرناندز

اروپاا   هاي اضاو اتحادیاه  كه درجاتي از قدرت بازاري بر شرکه بانکي كشوردریافتند 

حاكم است. از ج له كشورهایي كاه در ایان پاژوهش ماورد ارزیاابي قارار گرفتناد،        

 باشند.ه، ایتاليا، اسپانيا و ان ليس ميآل ا ، فرانس

باانکي كشاورها    هبازار ماالي و نظاام و شارک    هایي كه در زمينهپژوهش دی راز 

هاا از  د. در ت اامي ایان پاژوهش   توا  به موارد زیر اشار  ن او صورت گرفته است مي

                                                           

1- Bresnahan (1989). 
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ورد ارزیاابي،  رقاابتي باازار ما    هاي انتظاري براي برآورد درجاه شاخ  لرنر و كشش

 استفاد  شد  است.

كه بر روي شرکه بانکي كشور اسلواكي انجام داد   تحقيقيدر  1(0225) پودپيرا

ار داد  پذیري شرکه بانکي و كارآیي را مورد بررسي قار است، رابطه بين درجه رقابت

 پذیري شرکه بانکي با استفاد  از شاخ  لرنار باه  ، درجه رقابتتحقيقاست. در این 

 ( گزارش شد  است:0ا1در جدول ) تحقيقدست آمد  است. نتایج مربو  به این 

 (2115ـ1994( شاخص لرنر در شبكه بانكي کشور اسلواکي )2ـ1جدول )

 )درصد(                   

 1999 1998 1997 1996 1995 1994 سال

 5/82 1/12 3/03 1/0 3/18 71 شاخص

 2115 2114 2113 2112 2111 2111 سال

 10 5/17 1/18 15 1/01 1/81 شاخص
 (0225پودپيرا ) نتایج مربو  به مطالده مأخذ:

 

یي و قدرت بازاري مورد بررسي قرار گرفته كه بر آ، رابطه بين كارتحقيقدر این 

باه    منفي باين ایان دو وجاود داشاته اسات      ی  رابطه نتایج به دست آمد ، اسان

بانکي ك تر شد   ت بازاري بيشتر بود ، كارآیي شرکهقدر رجهارارت دی ر، هر چه د

 است.

هااي  پذیري بان اي با هدف مقایسه رقابتر مطالده( د0223) 0كاربو و ه کارا 

اسات كاه ایان     تنياد. گفا اانا ود ادام ن ا ااقر ارنا  لااخاش هااروپایي، به محاسر

                                                           

1- Podpiera (2007). 

0- Carbo et al (2006). 
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ا    1117هاي اي كشورهاي مختلف اروپایي طي سالهمطالده براي تددادي از بان 

 :باشدمياست. نتایج حاصل از این مطالده به شرح زیر  صورت گرفته 0221

 (2111ـ1995)شاخص لرنر در تعدادي از کشورهاي اروپايي ( 2ـ2) جدول

 )درصد(

 آلمان فرانسه رگ لوکزامبو دانمارک بلژيك سوئد اتريش کشور

2111-1995 3/13 1/18 8/18 7/01 1/12 11 0/11 

 اتحاديه اروپا اسپانيا پرتغال هلند انگليس ايتاليا ايرلند يونان کشور

2111-1995 1/13 1/17 3/17 1/11 1/15 3/17 02 7/17 

 (0223) كاربو و ه کارا  مأخذ:

 هااي پاذیري در بانا   بترقا دهند، بيشترین درجهطور كه نتایج نشا  ميه ا 

هااي  ري( در بان انحصا پذیري )بيشترین درجهلوكزامرورگ و ك ترین درجه رقابت

 اسپانيا وجود داشته است. 

یي و قادرت  آارتراا  باين كاار    ( در پژوهشاي درباار   0221) فرناندز و ماادون 

 1118هااي  هاي تسهيالت و سپرد  در پانزد  كشور اروپایي طي سالبازاري در بازار

بر اینکاه كااهش قادرت باازاري سار        كه االو  به این نتيجه رسيدند، 0220الي 

 جاه دسات آماد  در نتي   رفاا  باه   شاود، گيرندگا  آ  بازار ميافزایش رفا  تسهيالت

اي است كه صرف این كاهش قدرت خواهد شد. ، بيش از هزینهكاهش قدرت بازاري

ر یا  از بازارهااي تساهيالت و    رقاابتي در ها   براي محاساره درجاه  در این ارزیابي، 

است. نتایج مربو  به محاسره این شااخ  باه   سپرد ، از شاخ  لرنر استفاد  شد  

 شرح زیر است:
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 پژوهش شاخص لرنر در بازار تسهيالت کشورهاي مورد (2ـ3جدول )

 )درصد(

 آلمان فرانسه فنالند انگليس دانمارک بلژيك سوئد اتريش کشورها

1993 11/2 00/2 27/2 25/2 05/2 23/2 20/2 10/2 

2112 81/2 01/2 8/2 05/2 223/2 80/2 81/2 87/2 

 اسپانيا پرتغال هلند لوکزامبورگ ايتاليا ايرلند يونان کشورها
کل کشورهاي 

 مورد بررسي

1993 37/2- 00/2 21/2 21/2 25/2 11/2 25/2 211/2 

2112 1/2 81/2 88/2 71/2 85/2 13/2 1/2 803/2 

(0221) اندز و مادونفرن مأخذ:

 شاخص لرنر در بازار سپرده کشورهاي مورد پژوهش (2ـ4جدول )

 آلمان فرانسه فنالند انگليس دانمارک بلژيك سوئد اتريش کشورها

1993 11/2- 21/2- 1/2- 80/2- 01/2- 25/2- 21/2- 21/2- 

2112 08/2- 223/2- 01/2- 17/2- 03/2- 20/2- 71/2- 81/2- 

 اسپانيا پرتغال هلند لوکزامبورگ ايتاليا ايرلند يونان کشورها

کل 

کشورهاي 

مورد 

 بررسي

1993 51/2- 11/2- 1/2- 23/2- 221/2- 01/2- 8/2- 211/2- 

2112 01/2- 28/2- 8/2- 31/2- 13/2- 15/2- 17/2- 831/2- 

(0221) فرناندز و مادون مأخذ:
 

زار تساهيالت نشاا    اسره شااخ  لرنار در باا   طور كلي، نتایج مربو  به محبه 

ر از كشورهاي ان ليس و سوئد، درجه به غي دهد در كليه كشورهاي مورد پژوهشمي

شد  باه سا ت انحصاار     بيشتر شد  و بازار یاد هاي مورد بررسيانحصاري طي سال
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تقری  از روند ثابتي برخوردار بود  و در  رفته است. بازار تسهيالت در سوئد بهپيش 

شد ، باه سا ت رقاابتي پايش رفتاه       كشورها، روند بازار یاد ان ليس، برخالف سایر

 است.

اسپانيا، ایرلناد و یوناا  طاي     در بازار سپرد ، كشورهاي سوئد، فنالند، دان ارک،

هاي مورد پژوهش به س ت رقابتي شد  و سایر كشاورها باه سا ت انحصااري     سال

 شد  پيش رفته است. 

هاي خود نشاا   ( در پژوهش0222) دیدیراند و دیو( و 0221) و ه کارا  گوارا 

یي از هاا ي و در بدضي محصوالت باانکي، حالات  هاي اروپاي مركزكشور دادند كه در

انحصااري باود    مايالدي، شاواهدي مرناي بار      12 رقابت انحصاري و حتي در دهه

داشته است. اند نيز وجود كرد هاي كوچ  فداليت ميهایي كه در بازارساختار بان 

گاوارا، ماادون و پيارز در باازار      به محاسره شاخ  لرنار در پاژوهش   نتایج مربو 

دهد قدرت انحصااري  باشد كه نشا  ميمي -28/2و در بازار سپرد   23/2 تسهيالت

 تر از بازار سپرد  بود  اسات. دیراناد و دیویاد نياز در تحقياق     در بازار تسهيالت بيش

 اند.خود به نتایج مشابهي دست یافته

ف ارزیاابي و تجزیاه و تحليال    باا هاد   ( در پژوهشي0220  )ه کارامادون و 

ماسثر  بانکي و نيز اوامل مختلف  جود در ميزا  قدرت بازاري در شرکههاي موتفاوت

نظر گرفتند و شاخ  لرنر مربو  باه   كشور مختلف را در 73بر درجه قدرت بازاري 

ه قارار  ماورد محاسار   1111 ا   1117 هايبخش بانکداري این كشورها را طي سال

یي آ  و نياز ميازا    آدهد انداز  شارکه باانکي، كاار   مياند. نتایج پژوهش نشا  داد 

اوامل مسثر بر قادرت باازاري در كشاورهاي     یافت ي كشور مورد نظر از ج لهتوسده

محاساره مياان ين شااخ  لرنار طاي      مورد پژوهش بود  است. نتاایج مرباو  باه    

، 11/2، بلژی  17/2اتریش برابر با  شد:با( به این شرح مي1111ا   1117)هاي سال

، 23/2، ایرلناد  18/2، یوناا   17/2، آل ا  11/2، فرانسه 0/2، فنالند 13/2دان ارک 

، ساوئد  13/2، اساپانيا  18/2، پرتغاال  21/2، هلناد  23/2، لوكزامراورگ  13/2ایتاليا 

، 01/2، ج هاااوري چااا  01/2، كرواساااي 07/2، ان لااايس 11/2يس ، ساااوئ0/2
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، غناا  03/2، بوساني  03/2، رومااني  03/2، لهساتا   03/2، ليتواني 13/2مجارستا  

، 18/2، آفریقااي شا الي   00/2، اربستا  صادودي  05/2، نيجریه 13/2، كنيا 83/2

، 13/2، ارد  02/2، ژاپان  13/2، هناد  05/2، چاين  27/2، بان الدش  83/2زی راو  

، 0/2، سریالنکا 01/2، اسلوني 05/2، سن اپور 88/2، نپال 03/2، مالزي 00/2كویت 

، 00/2، نيوزلند 00/2، اندونزي 03/2، استراليا 08/2، آمریکا 10/2، كانادا 1/2تایلند 

، مکزیا   81/2، جامایيکا 11/2، گوات اال 13/2، برزیل 18/2، بوليوي 07/2آرژانتين 

 است.  00/2رو و پ27/2ِ، پاناما 05/2

قادرت   كشاور آل اا  درجاه   در بررسي شرکه بانکي  1(0220و ه کارا  )آدامز 

 هااي انتظااري بارآورد   كشاش بازاري در بازارهاي تسهيالت و سپرد  را با استفاد  از 

ن ودند. در این پژوهش، سه نوع تسهيالت تجاري و صندتي، خرید مسکن و سااخت  

دست آماد  در هار یا  از    هاي انتظاري بهساز درنظر گرفته شد  است كه كششو 

ره طور كلي شااخ  محاسا  باشد. بهمي 11/2و  271/2، 11/2 برابر با آنها به ترتي 

باود    00/2بانکي در ایان كشاور برابار باا      شد  در بخش تسهيالت ارائه شد  شرکه

بود  است. در این پاژوهش، ااالو     280/2است. در بازار سپرد  شاخ  لرنر برابر با 

ت و هزیناه  سره درجه قدرت بازاري، تواباع ارضاه ساپرد ، تقاضااي تساهيال     بر محا

از نتاایج   بانکي نيز مورد محاسره قرار گرفته است. ه چنين، یکي دی ر نهایي شرکه

باشد. اي تسهيالت و سپرد  از یکدی ر مياستقالل بازاره این پژوهش، آزمو  فرضيه

 اا   حااكي از آ  اسات كاه در كشاور آل     حاصال شاد،  اي كه در این قس ت نتيجه

و اگر یکاي   ن ایدميمستقل از هم فداليت  ر كاملطوبازارهاي تسهيالت و سپرد  به

دی ر نخواهد  هاياز بازارها در شرایط رقابت كامل به فداليت بپردازد، تأثيري بر بازار

 گذاشت.  

 شرکهمنظور تديين نوع ساختار به  هابرخي از پژوهشاالو  بر شاخ  لرنر، در 

هاا باه   خاي از ایان پاژوهش   بانکي از شاخ  پانزار و رز استفاد  شد  است. نتایج بر

                                                           

1- Adams  et al (2002). 
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كشاور اضاو اتحادیاه     71، در پژوهشي بار روي  1باشد: بيکر و گرونولدشرح زیر مي

ن نتيجه دست یافتند كه سااختار حااكم   ابه ای 1113ا   1131اي اهالااروپا طي س

( 1111)دیراناد و دیویاد   باشاد.  كشورها از نوع رقابت انحصاري مي بر بازار مالي این

ماورد پاژوهش قارار     1113اا 1110هاي آل ا  و ایتاليا را در سال سه كشور فرانسه،

هار ساه    هاي بزرگ درباشد كه در بان . نتيجه این پژوهش به این شرح مياندداد 

هااي كوچا  در كشاور ایتالياا رقابات      كشور شارایط رقابات انحصااري و در بانا     

ر است. كوكورن شرایط انحصار كامل برقراكشورهاي فرانسه و آل ا  در انحصاري و 

و شارایط   بررساي كارد    1113اا 1113زمااني   هاي ایتاليا را در بااز  ( بان 1113)

رقابات انحصاااري را بااراي ایاان كشااور مناساا  تشااخي  داد  اساات. مااولينکس و  

 ا   1133هااي ( در پژوهشي بر روي پنج كشور مختلاف طاي ساال   1111) ه کارا 

شورهاي ماورد پاژوهش شارایط    براي كشور ایتاليا شرایط انحصاري و سایر ك 1131

 0(1111ز و ه کاارا  ) ویلياام  ااند. لياود    ابت انحصاري را مناس  تشخي  داد رق

باه دسات    1133 ا   1133 زمااني  پن در بااز  شرایط انحصار كامل را براي كشور ژا

، 1151باانکي كشاور آمریکاا در ساال      اند. شافر در پژوهشاي بار روي شارکه   آورد 

در كشاور   8و ناتاا  و نياو   ا براي این كشور به دسات آورد ي رساختار رقابت انحصار

شارایط   1131و  1138 هااي شرایط رقابات كامال و در ساال    1130كانادا در سال 

ترین سااختار باازار   را براي شرکه بانکي این كشور به انوا  مناس  رقابت انحصاري

 اند.مدرفي ن ود 

یي و قادرت  آباين كاار   بطههاي خود به را( نيز در پژوهش1131) برگر و حنا 

تواناد تاأثير سااختار    كه ميپرداختند بازار توجه كردند و به تجزیه و تحليل دالیلي 

وري توضايح دهاد، آناا  باه ایان      ي از قدرت بازار( بر بهار  برآوردبازار را )به انوا  

                                                           

1- Bikker & Groeneveld (2000). 

0- Lioyd – Williams et al (1991). 

8- Nathan & Neave (1989). 
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هاي نظام بازاري موج  كاهش كارآیي فداليت نتيجه دست یافتند كه افزایش قدرت

هر چه بازار نزدی  به سطح رقابت كامل به فداليات   ،شود. به ارارت دی ربانکي مي

 است. ترآبپردازد، كار

بياان ر وجاود    ،انجام شد  بار روي نظاام باانکي اروپاا     هايبه طور كلي پژوهش

اسات و باا توجاه باه نتاایج باه دسات آماد ،         هاي اروپا بود  در بان  قدرت بازاري

نتاایج   (.0227ر رقابت انحصاري را رد كرد )فرناندز، حاكم بود  بازا توا  فرضيهن ي

هااي  ت ركاز پاژوهش  كه دهد ، نشا  ميدر این زمينه (0227) هاي مادونپژوهش

بادو   ، گيري درجه رقابت بود  استبانکي اروپا تنها بر انداز  نظام  دربارانجام شد  

ي يزا  قدرت باازار ثر بر وجود مساوامل م هزمين تحليلي در و تجزیه گونهاینکه هي 

 .باشدصورت گرفته 

 هاي توسعه. بررسي تحوالت بازار مالي در برنامه2ـ3ـ1

ظاام و شارکه باانکي كشاور در     نخسات مختصاري از كاركردهااي ن    ،در این قس ت

از  هااي پانجم پايش   برناماه  در ایان راساتا،  شود. هاي توسده پيشين بيا  ميبرنامه

شود. به ده پس از انقالب اسالمي بررسي ميهاي اول، دوم و سوم توسالب، برنامهانق

هاي مربو  به برنامه پنجم پايش از انقاالب، برناماه اول توساده،     این منظور گزارش

گيرد كه باه ترتيا  در   مورد استفاد  قرار ميسوم توسده  برنامه دوم توسده و برنامه

، 1850، 1873هااي  را  طاي ساال  ج هوري اساالمي ایا  هاي بان  مركزي ترازنامه

 . منتشر شد  است 1838و  1853

 برنامه پنجم پيش از انقالب (الف

در بخش كشااورزي و دامپاروري، باه منظاور فاراهم       1873در برنامه پنجم تا سال 

اورزي، صاندو   هااي كشا  يشتر براي كشااورزا  و مجریاا  طارح   آورد  تسهيالت ب

در ایان دور  ساه    ،ن  توسده كشاورزي تردیل شد. ه چناين با توسده كشاورزي به



ايران هاي دولتيبرآورد قدرت بازاري در شبكه بانك             24

هااي  د و نظارت بر اجراي قس تي از طارح اي جدید تأسيس شبان  گسترش ناحيه

 ها قرار داشتند، باه اهاد   یرا  كه در حوز  فداليت این بان بان  توسده كشاورزي ا

يشتر به مناابع  كشاورزي با اتکاي بهاي تخصصي آنها قرار گرفت. در این دور ، بان 

هاي كشااورزي  براي فداليت ااترارات خود را ي دولتي و بان  مركزي ایرا  ماند مال

ميليارد ریال افزایش  118به  1871ميليارد ریال در پایا  سال  3/01و دامپروري از 

دهد ارتي نشا  ميهاي تخصصي و تجن حال، بررسي روند ااترارات بان دادند. با ای

درصاد در   11هاا طاي برناماه پانجم از     اترارات كشاورزي این بان ماند  اكه سهم 

درصد در پایا  برنامه كاهش یافته اسات. طاي ایان دور  كال      1/1ابتداي برنامه به 

ميلياارد   032هاي تخصصاي كشااورزي حادود    تسهيالت و ااترارات پرداختي بان 

 ریال بود  است.

ه صصاي صاندتي نياز با    هااي تخ در این دور ، در بخش صندت و مدد ، بانا  

چشا  يري گساترش    هاي خود را به گونهدامنه فداليت موازات توسده صنایع كشور

در اختياار   ميليارد ریال تسهيالت صاندتي  8/022دادند و در مج وع مرلغي مدادل 

ر بود. باه طاور كال    درصدي برخوردا 73 كه از رشد ساالنه صنایع كشور قرار گرفت

درصد توسط بان  توسده صندت و مدد ،  38، حدود در این دور  تسهيالت صندتي

صاد نياز توساط بانا  توساده و      در 5درصد توسط بانا  ااتراارات صاندتي و     82

 شد. هگذاري پرداختسرمایه

هاا و ااتراارات   خاش سااخت ا  و مساکن نياز ماناد  وام     پانجم، در ب  در برنامه

باه سارات    هااي مساکن باه بخاش سااخت ا ،     انداز و وامهاي پسشركت ها،بان 

كه مياان ين   درصد رسيد، در حالي 3/11آ  به  افزایش یافت و ميان ين رشد ساالنه

، ساهم ماناد    بناابراین درصد بود.  3/83تسهيالت و ااترارات آنها  رشد ساالنه ماند 

برناماه چهاارم    تسهيالت و ااترارات ساخت اني در كل ماند  ااترارات كاه در پایاا   

 11و باه   برنامه پانجم باه سارات افازایش یافات     طي  درصد بود  است، 18مدادل 

اناداز  هاي پاس ها و شركتشد  بان  تسهيالت مسکن پرداخت يدرصد رسيد. بررس

هااي سااخت اني،   د كه ه را  با توسده سریع فداليتدهو تسهيالت مسکن نشا  مي
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ه با هااي خاود را   تسهيالت مسکن نيز دامنه فداليتانداز و هاي پسها و شركتبان 

مرلا    ، در مج اوع به طوري كه در طول برنامه  اي گسترش دادندنحو قابل مالحظه

اي باه  ميليارد ریال وام مسکن پرداخت شد كه داراي ميان ين رشاد سااالنه   3/831

درصد بود. در سال آخر برنامه، سياست ااتراري مساکن ماورد تجدیاد     1/15ميزا  

افازایش ساهم وام توليادي باود       استايانجام گرفته در ر اقداماتنظر قرار گرفت و 

هااي تجاارتي   حداكثر نرخ بهار  دریاافتي بانا    افزایش  این اقداماتاز ج له  است،

هاي تخصصي باه ميازا    ت مسکن به ميزا  سه درصد و در مورد بان بابت تسهيال

 ی  درصد بود.

ماه  هاي برنابانکي كشور در سال مورد تغيير و تحوالت نظام و شرکه سرانجام در

 ها ه  ام باا افازایش ساریع   چند نکته اشار  كرد  در این سال پنجم توسده، باید به

ر حجم فداليات  هاي خصوصي و دولتي، بمنابع ارزي و گسترش سریع فداليت بخش

باه شادت افازود  شاد. باا توجاه باه آثاار انرسااطي ناشاي از            شرکه باانکي كشاور  

ااتراري بين بخاش دولتاي و    سازي ا ليات ارزي بخش دولتي و رابطه مثرتخال 

داراي آثاار   برناماه پانجم   طاول نظام بانکي، مج وع ا ليات مالي بخش دولتاي در  

دهاي  و از این را  باااث افازایش قادرت ااتراار    است اي بود  انرساطي قابل مالحظه

پاولي   رناماه پانجم، باا وجاود اجاراي سياسات      كاه در ب  طاوري  باه   هاا شاد  بان 

ها به بخاش خصوصاي باا رشاد بسايار      ها و ااترارات بان كنند ، مج وع وامتددیل

ميلياارد ریاال در    837درصد در سال افزایش یافت و از حدود  81سریدي در حدود 

 يد.  رس 1873ميليارد ریال در پایا  سال  1331به حدود  1871پایا  سال 

 در مورد تحول ساختاري نظام و شرکه بانکي در این دور  قابل توجهاي كه نکته

كه تنها  طوريکه بانکي كشور بود  است  به باشد، افزایش واحدهاي جدید به شرمي

باانکي كشاور افازود  شاد و ج اع كال        واحد جدید به شرکه 083، 1873سال  در

شدره رسيد. بر اساان توزیاع جغرافياایي شارکه      52111واحدهاي بانکي كشور به 

بانکي در سراسر كشور باه  درصد از واحدهاي  05بانکي كشور در سال مورد گزارش 

هاا، پاراكنش یافتاه    ها و مراكز اساتا  ا  تدلق داشته و مابقي در سایر شهرستا تهر
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باه  واحد بانکي در خارج از كشور فدال باود  و   11در مج وع  1873. در سال ندبود

 نفر ایراني، ی  واحد بانکي وجود داشت.  1101ازاي هر 

هاا باه بخاش    ع وام و ااتراارات بانا   م، رشاد ساری  طور كلي در برنامه پانج به 

خصوصي ه را  با آثار انرساطي شدید ا ليات ماالي دولات، دو اامال اصالي رشاد      

این دور  نقدین ي بخش خصوصاي،   نقدین ي بخش خصوصي و تقاضاي كل بود. در

ميليارد ریال در پایا   122آ  از  درصد افزایش یافت و ماند  3/81ين طور ميان به 

رسايد. در ایان دور  باه     1873  سال ميليارد ریال در پایا 7/0181به  1871سال 

حجم پول، سهم شره پول در كل نقدین ي  نسرت به رشدالت رشد سریع شره پول 

درصد  1/38درصد در ابتداي برنامه به  8/32بخش خصوصي رو به افزایش بود  و از 

قادین ي بخاش   ن . افازایش ساهم شاره پاول در    ه اسات در پایا  برنامه افزایش یافت

هاي بهر  ها، نرخسریع قي تدست آمد كه با وجود افزایش خصوصي در شرایطي به 

 1873ساال   يهاي این دور  به اساتثنا دار در ت ام سالانداز و مدتهاي پسسپرد 

 بود  است.ثابت 

هاا در  دار و ميان ين افزایش قي تو مدتانداز هاي پسمقایسه نرخ بهر  سپرد 

ر مج اوع، باين   چهارم د دهند  آ  است كه در برنامهم نشا هارم و پنجدو برنامه چ

ها و ميزا  تورم تناس  وجود داشاته و در طاول برناماه، ساهم     نرخ بهر  این سپرد 

 شره پول در نقدین ي بخش خصوصي افزایش بيشتري داشته است. 

نکي و واحادهاي باا   توسده ها،هاي بانکي، تنوع بان با توجه به گسترش فداليت

ي كشور داراي ساختار رقاابتي باود    بانک توا  گفت شرکهبخش خصوصي مي حضور

 است.

هاا، كلياه   با توجه به نظریه ربوي بود  بان در ابتداي پيروزي انقالب اسالمي، 

هااي كشاور   بانکداري بدو  ربا بر شرکه بانا   هاي كشور، دولتي شد  و قانو بان 

قانو  اساسي نيز،  11اصل  وانين مطرح شد  درحاكم شد. از این گذشته، براسان ق

 مالکيت دولتي قرار گرفت. در حوز  هاي بانکي كشورفداليت

 برنامه اول توسعه (ب
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مشااركت   1850كشااورزي در ساال   در برنامه اول توسده پس از انقالب، در بخاش  

هاي مالي بخش كشاورزي ه انناد  هاي تجاري و تخصصي در جهت تأمين نيازبان 

تسهيالت ااطایي بان  مركزي در بخش كشااورزي   هاي قرل تداوم یافت. ماند سال

كه در مقایسه با سال قرل مدادل  رسيدميليارد ریال  1350به  1850در پایا  سال 

 درصد رشد داشته است.  0/05

قاش فداالي در باه    بانکي كشور ن ، نظام و شرکههاي برنامه اول توسدهسالطي 

بيناي شاد    ن ود. در برنامه اول، پايش  صندتي كشور ایفاهاي حركت درآورد  چرخ

ميليارد ریال تسهيالت به بخاش صاندت و مداد      0/700بانکي مرل   بود كه شرکه

هااي جدیاد اقتصاادي، تساهيالت     د كه در ا ل به دليل اتخااك سياسات  ن ای ءااطا

شاد، باه    بيني شد  در برنامهین بخش بسيار فراتر از ميزا  پيشها به اي بان ااطای

 1/1801شاد  طاي برناماه     ها به بخش یادكه تغيير در ماند  تسهيالت بان  طوري

ميليارد ریال شد. الرته باید به این نکته توجه داشت كه تسهيالت ااطاایي باه ایان    

شاد  محاساره    هااي یااد  بخش را باید با احتساب بازپرداخت تسهيالت ااطایي سال

تساهيالت، كال تساهيالت    بازپرداخت این ناوع   كرد. در این صورت با توجه به دور 

شاد  خواهاد    ها به بخش صندت و مدد ، به مرات  بيشتر از رقام یااد  ااطایي بان 

 بود. 

ایان  در بخش ساخت ا  و مسکن نيز، براي هدایت منابع مالي بانکي باه سا ت   

اي از افازایش در تساهيالت خاود    ها بخش قابل مالحظهبان  1852در سال بخش 

درصد( را به این بخاش اختصااص دادناد. ا لکارد ماناد  تساهيالت        80يزا  )به م

 هايها به بخشدرصد از كل ماند  تسهيالت بان  7/82ااطایي در این بخش حدود 

تقری  ه ين ميازا  از  ، به 1850و  1851هاي مختلف اقتصادي بود  است. در سال

لکرد تخصي  ماناد   ا گرفته شد و يالت براي بخش ساخت ا  و مسکن درنظرتسه

شاد  باه ترتيا      هاي یادکي به بخش ساخت ا  و مسکن در سالبان ااترارات شرکه

ف اقتصاادي  هاي مختلدرصد از كل ااترارات تخصي  یافته به بخش 5/03و  7/01

 بود  است. 
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از آ  است كه این دو بان  طي هاي رفا  كارگرا  و مسکن حاكي ا لکرد بان 

ميليو  ریال به هر متقاضي پرداخت  8/5طور ميان ين به  1850تا  1831هاي سال

درصاد   0/03شاد  باا    هااي یااد  زا  پرداختي طي سالاند. اگرچه ميان ين مين ود 

افزو  خرید یاا  هاي روزفزایش یافت، اما با توجه به قي تميليو  ریال ا 0/1رشد به 

هاي مورد نظار  سال ت بانکي مذكور اضافه نشد. دریي تسهيالآبر كار ،احداث مسکن

 هزار متقاضي پرداخت شد.   125ميليارد ریال به  3/0157در مج وع 

باانکي   ميليارد ریال از منابع شارکه  5/8321برنامه، دولت مدادل  هايسالطي 

تدهادات ارزي   ، حسااب كخيار   جهت تأمين كسري بودجه استفاد  ن ود. ه چنين

ميليارد ریاال كساري    1/3102دل ، مدا1850دولت نزد بان  مركزي در پایا  سال 

ميليارد ریاال   1107داشت كه در واقع با احتساب این كسري تدهدات دولت به رقم 

بيناي شاد  در برناماه    رقام پايش   ررقم مزبور حدود دو برابا  ،بال  شد. به این ترتي 

زناه ارزي شارکه باانکي كشاور طاي      جااري موا  خال  حساب ،باشد. ض ن آنکهمي

ميلياارد دالر   7/0ميليارد دالر مواجه شد كه  3/10با كسري مدادل هاي برنامه، سال

اي هااي سارمایه  بود. در دور  ماورد بررساي دریافات    بيني شد ك تر از ميزا  پيش

ر برناماه باود، در حاالي كاه     بيناي شاد  د  ميليارد دالر بيش از رقم پيش 8/2حدود 

در مج وع رقم برنامه شد و ميليارد دالر ك تر از  1/2اي حدود هاي سرمایهپرداخت

تري نسارت  بانکي كشور، داراي مازاد بيشا  خال  حساب سرمایه موازنه ارزي شرکه

 بيني شد  در برنامه بود  است. به ميزا  پيش

با توجه به تغييرات پدید آمد  در اجزاي حساب جااري و سارمایه موازناه ارزي    

خاال  حسااب جااري و    ماه،  شاد  در برنا  بيناي پايش  رکه بانکي نسرت به ارقامش

 0/8ميليارد دالر كسري نشا  داد كاه حادود    0/12بانکي در مج وع  سرمایه شرکه

 هااي برناماه  شد  در برنامه بود  است. در ساال  بينيميليارد دالر ك تر از رقم پيش

هااي  تر در راستاي تحقق اهداف و سياسات بيش ،هاي پوليگيري سياستاول، جهت

و هادایت مناابع باانکي باه سا ت       كنترل تورم برايامه برن این ارچوبهدولت در چ

هاا، اهاداف دی اري نظيار افازایش      وليدكنند  كاال بود  و ایان سياسات  هاي تبخش
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هااي ساود   د  نارخ منطقي كار  بانکي، تر كرد  نظام و شرکهیي بازار پول، فدالآكار

لتاي را  هاي خصوصي و دودر توزیع تسهيالت بانکي ميا  بخشبانکي و ایجاد تدادل 

 دنرال ن ود.  

هااي  ه بانکي سدي ن ود با اتخاك سياسات اول، نظام و شرک هاي برنامهسال طي

هاي جاري و ثابات  گذاريمناس ، ض ن تأمين نيازهاي مالي مورد نياز براي سرمایه

رویه نقدین ي نيز هاي تددیل، از گسترش بيالي ناشي از اجراي سياستو نيازهاي م

هاي ااتراري كاه طاي دهاه    ، سقف1852ه ين رابطه، از سال جلوگيري ن اید. در 

مورد استفاد  قرار ن رفت و  رفت،رین ابزار سياست پولي به ش ار ميگذشته از مه ت

ها مجاز شدند تا در حد جذب منابع پس از انجام تدهادات قاانوني باه ااطااي     بان 

هاا  بتي نسري بين بان یجاد شرایط رقاتسهيالت بپردازند. این امر توانست االو  بر ا

 گسترش تسهيالت ك   ن اید.  و تجهيز بهتر منابع به 

از رشاد  (، رشد نقدین ي ه وار  ك تار  1850هاي برنامه )جز در سال طي سال

باه دليال انرساا      1850دولتي بود  است. در ساال  غير تسهيالت ااطایي به بخش

سازي نرخ ارز نقدین ي از  ثر تدهدات به وجود آمد  از یکساا ليات مالي دولت در ا

هات هادایت مناابع باانکي باه ساوي       ج 1852رشد باالتري برخوردار شد. از ساال  

هاا  یع افزایش در ماند  تساهيالت بانا   هر ساله نحو  توز ،هاي مولد اقتصاديبخش

ااتراري با توجاه باه    يهاسایر بخشهاي اقتصادي آثار تددیل نرخ ارز بر بخشبين 

شد. ه چناين باراي جاذب بيشاتر     مندرج در قانو  برنامه، تديين نيازهاي ااتراري 

هاا و  در جهت منطقي كرد  نرخ سود سپرد هایي ها، تالشبه س ت بان  هاسپرد 

 هااي جدیاد  ساپرد   ،1831در ساال  متنوع كرد  آنها صورت گرفت. در این راستا، 

فراهم كارد    براي ساله مدرفي شدند.ساله و پنجدار دوساله، سهگذاري مدتسرمایه

گاذارا ، تجدیاد نظار در سااختار نارخ ساود       امکا  پرداخت سود بيشتر به ساپرد  

هااي مختلاف   هاا باه یکادی ر در بخاش    الت بانکي و نزدی  ن ود  ایان نارخ  تسهي

 غييراتي در آ  صورت گرفت.  اقتصادي ضرورت یافت و ت
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وهي از شد تا حجم انر، رشد سریع نقدین ي موج  1850ا1833 هايطي سال

اث رشد ساریع تساهيالت ااطاایي    ها قرار گيرد و بااي در اختيار بان منابع سپرد 

مداادل   هاي تجااري باا رشاد مياان ين سااالنه     ها به بخش غيردولتي نزد بان بان 

، 1835ميليارد ریال در پایاا  ساال    0/11388از شد  بدین مفهوم كه درصد  5/05

 فزوني یافت. ه چنين بدهي بخاش  1850سال  ميليارد ریال در پایا  1/81731به 

ميليارد ریال باه   7/7021درصد از  3/87اي مدادل غيردولتي با رشد ميان ين ساالنه

هاي تخصصي االو  بر اساتفاد   برنامه اول، بان ميليارد ریال رسيد. طي  3/08101

هااي  بع بان ر آنها قرار گرفت، از مناافزایش سرمایه در اختيا به انوا از منابدي كه 

هاي بخش با جذب سپرد  دها توانستناستفاد  كردند. ه چنين این بان  تجاري نيز

مياان ين رشاد سااالنه    خصوصي تا حدودي به تقویت مناابع خاود ك ا  ن ایناد.     

درصاد و   1/08برناماه   هاي تخصصي طي ایان ولتي نزد بان دهاي بخش غيرسپرد 

درصد بود  است. ماند  تساهيالت   5/01ها  ين رشد تسهيالت ااطایي این بان ميان

 3/3317آغااز برناماه باه     ميلياارد ریاال در   5/0031د  از شا  هاي یادااطایي بان 

حذف ااتراارات برخاي از    اول به دليل در برنامهرسيد.  1850ميليارد ریال در سال 

ها باه طاور گساترد  از    هاي بودجه، این شركتها و مسسسات دولتي از ردیفشركت

ها و مسسساات دولتاي باه    كه بدهي شركت طوريها استفاد  ن ودند  به ابع بان من

ميلياارد ریاال در ساال     1/8831، باه  1835ميليارد ریال در سال  1/871ها از بان 

دهاد. رشاد   نشا  ميدرصد را  0/75ميان ين رشدي مدادل ساالنه رسيد كه  1850

 3/13هااي تخصصاي   اي بانا  درصاد و بار   5/75هاي تجاري این متغير براي بان 

اي ی  روند اول توسده دار هاي برنامهود  است. تدداد شد  بانکي طي سالدرصد ب

 11273، باه  1833شدره بان  در ساال   1123كه از  طوريافزایشي بود  است  به 

رسيد كه این ميزا  افزایش در تدداد شد  بانکي، گاامي   1853شدره بان  در سال 

 هاي دولتي بود  است. رقابتي شرکه بان هت افزایش توا  در ج

 دوم توسعه ( برنامهپ
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درصاد از   07قل موظف شد تا حادا  55دوم توسده، دولت در قال  ترصر   در برنامه

اختصااص دهاد.    هااي آب و كشااورزي  بخاش  هاي كشور را بهتسهيالت كليه بان 

هاي برنامه سالدهد كه در بيشتر بررسي ا لکرد برنامه دوم در این زمينه نشا  مي

ش در ماناد  تساهيالت   (، سهم بخش كشاورزي از افزای1855و  1853 )به استثناي

دوم به  بود  است. ه چنين در برنامه ها ك تر از مقدار مورد اشار  باالپرداختي بان 

رمزد درصاد از ساود و كاا    52منظور ح ایت از بخش كشاورزي مقرر شد تا حداقل 

 72هاي بخش كشاورزي و آب در منااطق محاروم و   رحتسهيالت بانکي مربو  به ط

باه بخاش خصوصاي و تدااوني     درصد كارمزد تسهيالت بانکي در سایر منااطق كاه   

. در صورت گيردو تدهد پرداخت شود هاي ساالنه منظور شود، در بودجهپرداخت مي

گاذاري  اي را در سارمایه ها سهم ا د و مدد  نيز در این برنامه، بان  بخش صندت

نامه، ماند  تساهيالت ااطاایي   هاي بركه در سال طوريدر این بخش ایفا كردند  به 

يار در ماناد  تساهيالت ااطاایي     دولتي صاندت و مداد  از تغي  ها به بخش غيربان 

 تر از سقف مصوب بود  است. پایين 1857سال  ها در طي برنامه به استثنايبان 

هاا باه بخاش غيردولتاي     بانا   دوم، ماناد  تساهيالت ااطاایي    در طول برنامه

ميلياارد ریاال    1/11527درصد از  1/08ساخت ا  و مسکن با رشد ميان ين ساالنه 

د ميليارد ریال در سال پایااني آ  رسايد. ا لکار    1/80311در سال شروع برنامه به 

دهاد كاه باه اساتثناي ساال      این بخش نشاا  ماي  ها در پرداخت تسهيالت به بان 

ي برناماه ميازا  ا لکارد ساهم نساري بخاش سااخت ا  و        ها، در سایر سال1857

تري قارار داشاته اسات.    مسکن از رقم مصوب تغيير در ماند  تسهيالت در سطح باال

در ساال   هاي جدید ااتراري در ایان بخاش در قالا  طارح اساکا      اجراي سياست

 یش ساهم ایان بخاش از تغييار در ماناد      ، در افزا1853آ  در سال  و ادامه 1855

 ت مسثر بود  است. تسهيال

اقتصاادي، اجت اااي و فرهن اي     قانو  برناماه دوم توساده   1بر اسان ترصر   

اري توسط بان  مركازي و  سقف تسهيالت بانکي قابل واگذج هوري اسالمي ایرا ، 

ساال   تي، خصوصي و تداوني نسرت به ماناد  هاي دولهاي كشور به بخشكليه بان 
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باانکي تاا    ر در خال  بدهي آنهاا باه شارکه   تغيي فقط تا حدي مجاز شد كه 1858

ميليارد ریاال افازایش یاباد. ساهم بخاش       هزار 18پایا  برنامه دوم حداكثر مدادل 

د و ماابقي مرباو  باه بخاش دولتاي      درصا  77شد   تداوني و خصوصي از سقف یاد

ساقف   1853الاي   1851هاي ترصر  یاد شد  قوانين بودجه سال باشد. بر مرنايمي

بادین ترتيا ،    اند.هاي بودجه تديين ن ود کي ساالنه را در قال  ترصر ت بانتسهيال

باود كاه ماناد     مجااز  نظاام باانکي   كال كشاور    1851سال  بودجه بر مرناي قانو 

هاي دولتي و غيردولتي را در این ساال باه ميازا  حاداكثر     تسهيالت خود به بخش

سهم بخاش غيردولتاي   درصد  77ميليارد ریال افزایش دهد كه از این ميزا   3522

 بود. 

 3322و  5722ترتيا   به  1853و  1857هاي نکي براي سالسقف تسهيالت با

، 1857ميليارد ریال بود  است. سهم بخاش غيردولتاي از كال تساهيالت در ساال      

فقاط در   1855درصد باود. از ساال    32، برابر 1853درصد ولي در سال  77مدادل 

در سایر موارد سقفي در في سقف تديين شد و تسهيالت تکلي مورد افزایش در ماند 

، شوراي پول و ااترار مقرر ن ود باا  1857در سال  طوره ينبيني نشد. بودجه پيش

، 1857هااي مختلاف قاانو  بودجاه ساال      هاي تديين شد  در ترصار  راایت سقف

مرلا    باه  درصد 32بانکي به نحوي صورت پذیرد كه مدادل  ااطاي تسهيالت شرکه

هااي مقارر در قاانو     ها و كسري مرال  تا ساقف يارد ریال در قال  ترصر ميل 5722

هاا تاأمين و   هااي قرال ترصار    مرال  وصولي تسهيالت ااطایي ساال  بودجه از محل

بانکي به انوا  تسهيالت غيرتکليفي  درصد بقيه نيز توسط شرکه 12شود.  پرداخت

 پرداخت شود. 

 ح يل تساهيالت تکليفاي باه شارکه    از ت ش ار ناشيبه الت ایجاد مشکالت بي

اقتصاادي،   حاذف شاد. برناماه دوم توساده     1853شاد  از ساال    بانکي، شر  یااد 

اجت ااي و فرهن ي به بخش كشاورزي به انوا  محور اصلي توسده، توجاه خاصاي   
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باراي تحقاق   قاانو  برناماه دوم مقارر ن اود  كاه       55ترصر   داشته و در این راستا،

طور هاي برنامه دوم به اورزي، الزم است در طول سالو كشهاي آب محوریت بخش

هاي بخاش آب  هاي كشور به طرحدرصد از تسهيالت كليه بان  07قل ميان ين حدا

و كشاورزي اختصاص یابد. بر این اسان شوراي پول و ااتراار، ساهم نساري بخاش     

 11از ها به بخش غيردولتاي  یش در ماند  تسهيالت ااطایي بان كشاورزي را از افزا

یش داد. بدین ترتي  ساهم  افزا 1851درصد براي سال  07به  1858درصد در سال 

هاا باه بخاش    هاي اقتصادي از افزایش در ماند  تسهيالت ااطایي بانا  نسري بخش

 به شرح زیر تديين شد: 1851دولتي در سال غير

هاي مختلف از افزايش در مانده تسهيالت اعطايي ( سهم بخش2ـ5جدول)
 1374به بخش غيردولتي در سال  هابانك

 سهم )درصد( نام بخش

 07 كشاورزي

 7/88 صندت و مدد 

 01 مسکن و ساخت ا 

 7/10 صادرات، بازرگاني داخلي، خدمات و متفرقه

ج هوري اسالمي ایرا گزارش اقتصادي و ترازنامه بان  مركزي  مأخذ:
 

دوم بار   برناماه  اانو هااي كلاي قا   استابخش سي 7ا1ا0از سوي دی ر در بند 

خدمات بانکي و توساده   هاي خصوصي و تداوني در ارائهمشاركت هرچه بيشتر بخش

د  است. بر این اساان، اولاين   غيربانکي تأكيد ش و تقویت فداليت مسسسات ااتراري

صاندت   ااتراري غيربانکي تحت انوا  مسسسه ااترااري تخصصاي توساده    مسسسه

  مركزي ج هوري اسالمي ایرا  شروع باه  با مجوز بان 1853ساخت ا  در شهریور 

فداليت ن ود و متداق  آ  مسسسات ااتراري كارآفریناا  و ساازما  اقتصااد نياز در     

 شروع به فداليت ن ودند.  1853سال 
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بهينه از ابزار غيرمساتقيم پاولي صاورت     ج له اقداماتي كه در جهت استفاد از 

د بان  مركزي بود كه در اواخار  ها نزجاز  گشایش حساب سپرد  ویژ  بان گرفت، ا

ي از اجراي ایان طارح،   به تصوی  شوراي پول و ااترار رسيد. هدف اصل 1855سال 

پایاا    باشاد. در ناس  جهت مهار نقادین ي و تاورم ماي   هاي پولي ماا ال سياست

برابار ساقف مصاوب     7/8دوم، ميزا  تسهيالت ااطایي به بخاش غيردولتاي    برنامه

اي تساهيالت بايش از   وجاود تقاضااي واقداي بار     دهناد  ا باشد كاه نشا  برنامه مي

 هاي تدهدآور برنامه بود  است.برآوردها و بينيپيش

 ت( برنامه سوم توسعه

 باانکي كشاور   ، شارکه 123ماد  « ج»، در برنامه سوم توسده، در قال  بند در نهایت

باه  باانکي كشاور را    هدرصد از تسهيالت ااطاایي شارک   07مجاز شد  بود تا حداقل 

دهاد ساهم بخاش    . ا لکرد برنامه نشاا  ماي  بخش آب و كشاورزي اختصاص دهد

تسهيالت  درصد بود  است. به االو  ماند  8/13دولتي از تسهيالت جدید حدود غير

درصد نسرت  3/01ااطایي به بخش كشاورزي طي این دور  به طور ميان ين ساالنه 

تسهيالت ااطایي بان  كشاورزي از به سال پایه افزایش یافته است. طي این برنامه، 

باال    1838ميليارد ریاال در ساال    5/83313ميليارد ریال در سال پایه به  1/3277

باشد. طي این مدت بان  یااد  درصدي مي 1/87شد ميان ين ساالنه شد كه بيان ر ر

روش اقسااطي، مشااركت   شد ، به طور ا د  بر پرداخت تسهيالت در قال  اقود فا 

 1853و سلف ت ركز داشت. تسهيالت فروش اقساطي نسرت به سال  مدني، مضاربه

درصد در سال  0/80درصد افزایش یافته و سهم آ  از  3/11به طور ميان ين ساالنه 

 رسيد. در مقابل، سهم سایر اقود كاهش یافت.1838درصد در سال  5/11پایه به 

صاندت و   ها در تجهيز منابع جهات تاأمين ماالي بخاش    طي برنامه سوم، بان 

هاا و  كاه ماناد  تساهيالت ااطاایي بانا       طورين ودند  به  مدد  نقش مه ي ایفا

 ،هاا غيردولتي صندت و مدد  طي این ساال هاي ااتراري غيربانکي به بخش مسسسه

هااي شاوراي پاول و    را نشا  داد. براسان مصاوبه درصد رشد  5/11ميان ين ساالنه 
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كل افزایش در ماند  تساهيالت بخاش   هاي مسکن و ساخت ا  از ااترار، سهم بخش

گفتني اسات ایان مرلا       درصد تديين شد 03در مج وع  1838غيردولتي در سال 

ني بودجاه و تساهيالت از محاال   هااي قااانو پاس از كسار ساهم مصااارف آزاد، الازام    

   تخصي  داد  شد. الحسنههاي قرضسپرد 

هيالت بخاش  ه چنين در این برنامه مقرر شد تا حداقل د  درصد از سقف تسا 

ساخت ا  و مسکن شوراي پول و ااترار به ااطاي تساهيالت باراي احاداث مساکن     

هااي  ها و مسسساه آمار ماند  تسهيالت ااطایي بان  روستایي اختصاص یابد. بررسي

مسکن و ساخت ا  حاكي از رشاد ماناد  تساهيالت    هاي ااتراري غيربانکي به بخش

اناد  پرداختاي ایان تساهيالت باه      م كاه  طاوري باشاد  باه   ااطایي در این سال مي

به ترتيا  باا    1830و نسرت به پایا  سال1838دولتي در پایا  سال هاي غيربخش

هزار ميليارد ریال رسايد.   8/3و  5/110درصد افزایش به مرل   0/83و درصد  0/05

درصد از  3/01بان  مسکن به انوا  تنها بان  تخصصي این بخش،  1838در سال 

دولتي مسکن را به خود اختصاص داد. تسهيالت ااطایي به بخش غير ماند تغيير در 

هازار   8/11هزار فقار  تساهيالت باه مرلا       3/023بان  مسکن در این سال تدداد 

كاه نسارت    هاي آتي( پرداخت ن وددرآمد سال ميليارد ریال )بدو  احتساب سود و

درصد رشاد   11و  درصد كاهش 3/85به ترتي  از نظر تدداد و مرل  به سال گذشته 

 دهد.  نشا  مي

هااي  ها در تأمين ماالي بخاش  به طور كلي در طول برنامه سوم، مشاركت بان 

ساخت ا  و مسکن افزایش داشته است تاا آنجاا كاه ماناد  تساهيالت ااطاایي باه        

رشاد   درصاد  1/82و  1/03 باا  دولتي ساخت ا  و مساکن باه ترتيا    هاي غيربخش

ایان دور  مشااركت قابال توجاه      قابال مالحظاه در   ساالنه ه را  بود  اسات. نکتاه  

هاي ااتراري غيربانکي در تأمين ماالي بخاش مساکن    هاي غيردولتي و مسسسهبان 

ماناد   هاا نشاا  داد كاه    ي ارقام ماند  تسهيالت این مسسساه غيردولتي است. بررس
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 1851ميليارد ریاال در ساال    3/33دولتي مسکن از تسهيالت ااطایي به بخش غير

نسارت  افزایش یافتاه اسات. پوشاش باه      1838 ميليارد ریال در سال 1/11073به 

گاذاري  ها و ادم الزام مشتري به ساپرد  يالت ااطایي توسط این مسسسهباالي تسه

در مقایساه باا    (تار بازپرداخات كوتاا    التر بود  نرخ سود تسهيالت و دور رغم با)به

 . سثر بود  استها مرشد ا لکرد این مسسسهتسهيالت بان  مسکن در 

مياان ين  سوم توسده حاكي از  هاي برنامهبررسي ا لکرد بان  مسکن طي سال

باشد. ميزا  تسهيالت ااطاایي بانا  مساکن از حادود     درصد مي 5/13رشد ساالنه 

 3/15باه   1853هاي آتي(، در سال ریال )با احتساب سود و درآمد سالميليارد  7/1

یافت. این رشاد بيشاتر بار اثار ااواملي مانناد        افزایش 1838ميليارد ریال در سال 

 هاي ویژ ميليو  ریال و اجراي برنامه 102به  52افزایش سقف تسهيالت مسکن از 

 بود.  1832ااتراري مسکن مانند طرح اسکا  

تاورم، افازایش    هاي سود بانکي در راستاي كااهش طي برنامه سوم توسده، نرخ

رت سپرد  قانوني و بهرود شرایط اقتصاادي  ها به جهت كاهش نستوا  ااتراري بان 

 1832گرفت. براي اولاين باار در ساال    كشور در چند مرحله مورد تجدید نظر قرار 

انتظار تسهيالت كاهش یافات.   ها و نرخ سود موردالحساب سپرد هاي سود الينرخ

در اا اال ایان سياسات، تحارک     تارین اهاداف شاوراي ااالي پاول و ااتراار       ا د 

هااي توليادي   توليد و در نهایت، افازایش فداليات   هاياري، كاهش هزینهگذسرمایه

فاراهم ن اود     هاا و زميناه  كاهش فشار بر منابع ااتراري بان بود  است. به منظور 

نامه ساوم توساده، مصاارف    سازي و ایجاد رقابت، از ابتداي اجراي قانو  بربراي آزاد

درصاد از   17و  87، 82 ،07، 02هاا روناد صادودي داشاته و باه ترتيا        آزاد بان 

آنهاا قارار   هاي مصوب شوراي پول و ااترار در اختياار  ها خارج از سهممصارف بان 

كار گرفته هها بازد  بر مرناي تص يم مدیریت بان بهاي مولد و پرگرفت تا در بخش

 شود. ا لکرد تسهيالت ااطایي به بخش غيربانکي به شرح زیر بود  است:
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 *دولتيهاي دولتي به بخش غيركرد اعتبارات بانك( عمل2ـ6جدول )

 (درصد(
 1383 1382 1381 1381 1379 سال

 5/13 1/18 3/01 11 8/13 كشاورزي

 85 5/85 83 1/83 1/03 صندت و مدد 

 3/13 1/11 0/01 8/03 0/03 مسکن و ساخت ا 

 8 0 -5/8 3/1 1/5 صادرات

بازرگاني داخلي، 

 متفرقهخدمات و 

5/13 11 5/11 3/05 7/03 

به ترتيا    1838ا1851هاي هاي مصوب شوراي پول و ااترار براي منابع آزاد در سال* سهم
 هاي دولتي است.هاي بان درصد از فداليت 17و  87، 82، 07، 02ناظر بر 
 1838ا1851هاي ترازنامه بان  مركزي ج هوري اسالمي ایرا ، سال مأخذ:

هااي ایراناي در   و افازایش تاوا  حضاور بانا      هابان  به منظور تقویت سرمایه

 722قاانو  برناماه ساوم توساده،      18اجراي ماد  راستاي ال للي و در بين بانکداري

ميليارد ریال اورا  مشاركت ویژ  توسط دولت انتشار یافت. بان  مركزي با خریاد و  

فراهم  ها راها، موجرات افزایش سرمایه بان شد  به حساب بان  اختصاص مرل  یاد

 آورد.

ه شاد، تأسايس   سوم توسده به آ  توجا  ترین تحول ساختاري كه در برنامهمه 

هاا،  با هادف افازایش شارایط رقاابتي بانا      هاي غيردولتي بود  است. در واقع بان 

قانو  تأسيس  1851انداز داخلي، در فروردین گسترش بازارهاي مالي و تشویق پس

 اسالمي تصاوی  شاد. تاا پایاا  برناماه     ي هاي غيردولتي از سوي مجلس شورابان 

پارسايا ( و یا    سوم، چهار بان  غيردولتاي )اقتصااد ناوین، كاارآفرین، سااما  و      

 بانکي )مسسسه ااتراري توسده( فداليت خود را آغاز ن ودند.مسسسه ااتراري غير
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هااي  هااي غيردولتاي و مسسساه   اي اجراي قانو  برنامه ساوم، بانا   هطي سال

هاي به دليل برخورداري از نرخ ،هاي دولتي در ااطاي تسهيالتاز الزامااتراري فارغ 

هااي  به موفقيت چش  يري در جاذب ساپرد    هاي دولتيسود باالتر نسرت به بان 

هاي جذب شد  توسط ایان  كه سهم سپرد  طوريبخش غيردولتي دست یافتند. به 

باانکي در ساال    هاي بخاش غيردولتاي نازد شارکه    درصد كل سپرد  8/2ها از بان 

 رسيد. 1838درصد در سال  5، به 1851

ها و توجه سياست ذارا  به این امر، ظهاور  پذیري بان ه يت رقابتبا توجه به ا

ویژ  در برنامه سوم توسده، به انوا  راهکاري جهات افازایش   هاي خصوصي، بهبان 

ياين درجاه   ساي ایان موضاوع و تد   برر هاي دولتي ارائه شد. لاذا، پذیري بان رقابت

اضر نيز هاي دولتي داراي اه يت باالیي خواهد بود. در پژوهش حپذیري بان رقابت

رقابتي است. پيش از پرداختن به هدف این پاژوهش،   هدف اصلي، تديين این درجه

 هاي مهم و روابط آنها بررسي شوند. الزم است تا ش اري از متغير

 . روند تشكيل سرمايه در ايران2ـ3ـ2

، روناد تشاکيل سارمایه در    شاد مشاخ    (1ا1ش ار  )ر كه از ن ودار طوه ا 

گاذاري باه   ثراتي در امر سرمایه. این نوسا  و بياستهاي زیادي ایرا  داراي نوسا 

ادم تجهيز مالي مناس  منجر خواهد شد و در نتيجه تأثير منفاي بار رشاد كشاور     

روناد تشاکيل سارمایه    ( هر چناد  0ا1 ار  )اودار شاه به ن اخواهد گذاشت. با توج

ود  اسات، اماا ایان روناد     اودي با اصد (0ا1)دول ااق جااطابا  ماور مشخااطبه

دار نراود   وليد ناخال  ملي، نامشخ  و مدناي صدودي در مورد نسرت سرمایه به ت

 است.
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 روند تشكيل سرمايه ثابت به توليد ناخالص ملي( 2ـ1) نمودار

 

 ر شبكه بانكي. انواع تسهيالت و نرخ سود د2ـ3ـ3

اار  اا ااادول ش  ااه در جاا ه كاونا اگا از ه ا االت نيا اواع تسهيااان وصاخصدر 

هاا، در  ( مشخ  شد  است، تسهيالت پرداختي بانا  0ا0( و ن اودار ش ار  )0ا5)

هاي اخير بيش از ه ه به بخش مسکن و ساخت ا  اختصااص یافتاه و پاس از    سال

شاامل  هاا ) اورزي و ساایر بخاش  هاي صاندت و مداد ، كشا   آ  به ترتي  به بخش

( اختصااص یافتاه   هاا سایر انواع وام و متفرقه، صادرات ،تسهيالت بازرگاني و خدمات

مشااهد   خاوبي  روناد صادودي باه    تخصاي  تساهيالت باانکي     است. ه چنين در

كه سهم بخش صندت و مدد  تاا ساال    دهد( نشا  مي0ا8ش ار  )ن ودار  شود.مي

خش مساکن  اخت ا  بود  است كه در ادامه سهم ب، بيش از بخش مسکن و س1852

 و سهم صندت و مدد  رو به كاهش است.و ساخت ا  افزایش یافته 
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     هابانكانواع تسهيالت پرداختي  (2ـ7)جدول
 )ميليارد ریال(

 

 سال

 هکل ماند
 تسهيالت

 

تسهيالت 
 پرداختي
 به بخش

 کشاورزي
 

 تسهيالت پرداختي
مسكن و  به بخش

 ساختمان
 

ت تسهيال
 پرداختي

صنعت  به بخش
 و معدن

 

تسهيالت 
 پرداختي به

 *هاساير بخش

 

1838 8711 1/133 1/105 3/1871 888 

1831 3/1070 1/321 131 5/1152 17/153 

1837 3/1315 3/372 0/1272 1/1583 8/115 

1833 7131 7/122 7/1253 0/0153 3/187 

1835 0/3730 8/1001 7/1118 0/0772 87/817 

1833 7/1315 0/1311 3/0205 3/8011 1/137 

1831 1/18173 3/0188 3/8251 3/1283 17/1053 

1852 8/13138 1/0111 3/1381 3/7750 17/1315 

1851 5/08133 7/8373 5/3131 0/3170 17/1111 

1850 3/82751 1/1330 1/1151 1/3381 17/0572 

1858 3/85511 7/3211 5/11115 3/11712 75/8118 

1851 1/83551 1/5033 5/18270 1/11527 20/8311 

1857 3/72810 3/1733 1/15501 3/11237 51/7231 

1853 8/71830 10233 11107 5/15881 32/7171 

1855 0/53878 0/17175 0/08037 3/08781 25/5101 

1853 1/123108 1/00301 0/82071 1/80311 18/11100 

1851 1/110121 1/03527 0/81118 1/10033 70/15212 

1832 5/110512 85133 3/73111 1/71310 33/00358 

1831 8/037252 1/72018 3/31152 1/50130 33/88183 

1830 0/850333 1/30151 1/101035 1/11311 57/78111 

1838 1/717035 3/30538 8/150310 7/101230 11/32378 

 هاست.و سایر انواع وامشامل تسهيالت بازرگاني و خدمات متفرقه، صادرات * 

 (.1838ا1838هاي )ترازنامه بان  مركزي ج هوري اسالمي ایرا ، سال مأخذ:
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 هاي مختلفها به بخش( تسهيالت پرداختي بانك2ـ2) نمودار

 
 

 هاي مختلف( سهم تسهيالت پرداختي به بخش2ـ3نمودار )

هااي  در بخاش  تهاي بهر  به تفکي  نوع تساهيال نرخ، (0ا3ش ار  ) در جدول

شا ار    باه ن اودار   هاد  اسات. باا توجا   اي آماداد شد  بانکتد ،مختلف و ه چنين

 و بازرگاني و خدمات متفرقه، صاادرات  ،تسهيالتهاي اخير نرخ سود ( در سال0ا1)

ها بود  و پس از آ  نارخ ساود تساهيالت بخاش     ، بيش از بقيه نرخهانواع وامسایر ا
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  قرار داشته و بخش كشاورزي ك ترین نرخ سود اخت اصندت و مدد ، مسکن و س

 تسهيالت را دارا بود  است.

 نرخ سود تسهيالت و تعداد شعب بانكي (2ـ8)جدول

 سال

 

نرخ سود 

 تسهيالت

بخش 

 کشاورزي

نرخ سود 

 تسهيالت

 بخش صنعت و

 معدن

نرخ سود 

 تسهيالت

بخش مسكن و 

 ساختمان

نرخ سود 

 تسهيالت

 *هاساير بخش

تعداد شعب 

 بانكي

1838 3 3 12 12 3381 

1831 3 3 12 12 3311 

1837 3 3 12 12 3501 

1833 3 3 12 12 5181 

1835 3 3 12 12 3781 

1833 3 3 12 12 1123 

1831 7/5 10 11 13 1102 

1852 7/5 10 11 13 1332 

1851 1 18 11 13 12833 

1850 11 7/13 11 7/11 11273 

1858 11 7/13 17 7/11 11307 

1851 7/11 13 7/17 57/02 10523 

1857 7/11 13 7/17 57/02 18132 

1853 7/11 13 7/17 57/02 11111 

1855 7/11 13 7/17 57/02 11317 

1853 7/11 13 7/17 57/02 11311 

1851 7/11 13 7/17 57/02 17353 

1832 7/11 7/13 7/17 7/02 13153 

1831 7/18 13 7/11 7/11 13317 

1830 7/18 13 17 13 13132 

1838 7/18 17 17 7/15 15117 

.ستهاشامل تسهيالت بازرگاني و خدمات متفرقه، صادرات و سایر انواع وام *

1838ا1838هاي مركزي ج هوري اسالمي ایرا ، سال بان  هترازنام مأخذ:
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 هاي مختلف( نرخ سود تسهيالت بانكي در بخش2ـ4نمودار )

 هاي توسعههيالت در برنامهوضعيت پرداخت تس .2ـ3ـ4

گوناه  چنانچه در سه برنامه توسده، سهم تسهيالت در هر بخش بررسي شود، ه اا  

شود، در برنامه اول توسده تساهيالت پرداختاي باه    مالحظه مي (0ا7كه در ن ودار )

مسکن و ساخت ا  رشد بيشتري داشته و در نهایات ساهم بيشاتري را نياز از كال      

 ص داد  است. تسهيالت به خود اختصا

 ( وضعيت پرداخت تسهيالت در برنامه اول توسعه2ـ5) رنمودا
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دوم توسده سهم پرداختي به بخش صندت و مدد  در نهایات بيشاتر    در برنامه

ها بود  است و سهم تسهيالت پرداختي باه مساکن و سااخت ا  افات     از سایر بخش

 قابل توجهي داشته است.

 ت در برنامه دوم توسعهوضعيت پرداخت تسهيال (2ـ6) رنمودا

 

، توجه به بخاش  در برنامه سوم توسده (0ا5ش ار  )در ض ن با توجه به ن ودار 

 طرز چش  يري افزایش داشته است.مسکن و ساخت ا  به 

 وضعيت پرداخت تسهيالت در برنامه سوم توسعه( 2ـ7) رنمودا
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ص یافته باه  هيالت اختصااه رست ي ميا  تس ( رابطاه0ا1شا ار  ) دولادر ج

شد  است. به منظاور حاذف اثار     هر بخش با نرخ سود تسهيالت آ  بخش محاسره

از جاي ارزش تسهيالت از نسرت ارزش تسهيالت در هار بخاش،   ها از مدل، بهقي ت

به كل ارزش تساهيالت )ساهم تساهيالت هار     نسرت ارزش تسهيالت در آ  بخش، 

ه مياا  تداداد شاد  و    بررساي رابطا   باراي بخش( استفاد  شاد  اسات. ه چناين    

جااي ارزش كال تساهيالت    ههاا، با  پرداختي، به منظور حذف اثار قي ات   تسهيالت

پرداختي از نسرت ارزش كل تسهيالت پرداختي باه كال ماناد  تساهيالت اساتفاد       

، با وجود افازایش  1838تا  1838هاي ت كه طي سالشد  است. نتایج بيان ر آ  اس

ویاژ   هاي كشاورزي و بهالت دریافتي در بخشنکي، سهم تسهينرخ سود تسهيالت با

رو هااي پايش  ست. این امر بيشتر به دليل ضرورتمسکن و ساخت ا  افزایش یافته ا

انه قادرت  تواناد نشا  وساز بود  است كه این مسئله ماي در زمينه كشاورزي و ساخت

سود كه با افزایش قي ت نهاد  )نرخ  طوريها در این دو بخش باشد  به بازاري بان 

 تسهيالت(، ه چنا  تقاضا براي محصول )تسهيالت( در حال افزایش است.

در بخش صندت و مدد  وضديت متفاوت باود  اسات و باا افازایش نارخ ساود       

باه   ،داري داشته استتسهيالت، سهم تسهيالت دریافتي در این بخش كاهش مدني

هش یافته است. ارارتي در این بخش با افزایش قي ت نهاد ، تقاضا براي محصول كا

هااي مرادلاه   با توجه به رابطه مثرت تسهيالت بانکي و نرخ تسهيالت، كاهش هزینه

اثر مستقي ي در دریافت این تسهيالت در بخش صندت و مدد  خواهد داشات. لاذا   

در ساایر   هاا كااهش یافتاه اسات؟    باید بررسي كرد كه آیا در این بخش این هزیناه 

ميا  سهم تسهيالت  ( نيز رابطهمتفرقهو  خدمات ،صادرات ،شامل بازرگانيها )بخش

 دار نرود  است.دریافتي و نرخ سود تسهيالت بانکي در سطوح مناسري مدني
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 . تعيين رابطه ميان تسهيالت اعطايي، نرخ سود و تعداد شعب2ـ3ـ5

 تساهيالت، باه   سهم تسهيالت پرداختي از كل ماناد   رابطه ميا  تدداد شد  و

ر لذا افزایش تداداد شاد  باانکي اثا     دار بود  است،د مدنيخوبي در سطح ی  درص

 ( داشته است.1838ا1838)دورة زماني  مناسري در بهرود این سهم در

نرخ سود تسهيالت و تعداد  ،( ضريب همبستگي سهم تسهيالت2ـ9جدول )
 در هر بخش شعب

ضريب  شرح

 همبستگي

داري سطح معني tآماره 

 )درصد(

 7 037/0 131/2 بخش كشاورزي

 1 831/3 303/2 مسکن و ساخت ا 

 1 -781/5 -333/2 صندت و مدد 

 1 218/1 003/2 هاسایر بخش

 1 382/1 510/2 تدداد شد  و كل تسهيالت

 هاي تحقيقیافته مأخذ:

 

ها در باازار ماالي ایارا ، در ایان پاژوهش      با توجه به اه يت بررسي نقش بان 

به اوامال   و نيزتديين بانکي كشور  بر شرکهنوع ساختار بازاري حاكم  شودسدي مي

ار ااتراارات  پرداخته شود. ه چنين قدرت بازاري در بازار مالي ایرا  )بااز  مسثر بر آ 

 گردد.ها( بررسي ميو سپرد 

دهاد، روناد تغييارات    ساختار شرکه بانکي كشور نشاا  ماي   در مج وع، بررسي

هااي  ش توا  رقابتي شرکه بان هت افزایهاي توسده كشور در جساختاري در برنامه

دولتي بود  است كه افزایش تدداد شد  بانکي و نيز افزایش دخالت بخش خصوصي 

سااختار شارکه باانکي كشاور، در      بناابراین ، مسید ایان مطلا  اسات.    حوز در این 
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دولتي باود  و از یا    طور كامل ي پس از پيروزي انقالب اسالمي به هاي ابتدایسال

با تصوی  و اجراي قاوانين   هاي دوم و سوم توسدهاجراي برنامههاي طرف، طي سال

هااي دولات   هااي خصوصاي، دخالات   به ااطاي مجوز در جهت احداث بانا  مربو  

از  هاي بدد از پيروزي انقالب اسالميتدداد شد  بانکي طي سال كاهش و ه چنين

اكنااو  ایاان پرسااش مطاارح اساات كااه درجااه ، طاارف دی اار افاازایش یافتااه اساات

اشاته و تغييارات آ  طاي    بانکي كشاور در چاه ساطحي قارار د     پذیري شرکهترقاب

ات صورت گرفتاه باه سا ت    هاي مورد بررسي، تا چه ميزا  بود  و اینکه تغييرسال

 افزایش درجه رقابتي بود  است یا كاهش آ ؟

 بازارهاي مالي كشورهاي مختلاف جهاا    هاي بسياري كه در زمينهبا وجود پژوهش

موضاوع مهام در حاوز     پژوهشي كه به ایان     در ایرا صورت پذیرفته است، تاكنو

هااي توساده بار آ     ثر بر ساختار بازار ماالي كشاور و اثار سياسات    تحليل اوامل مس

رو، نخساتين پاژوهش در   رو پژوهش پيشاین ورت ن رفته است. ازپرداخته باشد، ص

ي كشاور و  باانک  اري حاكم بر شارکه ایرا  است كه به موضوع تديين نوع ساختار باز

 پردازد.نيز اوامل مسثر بر آ  مي
هاي دولتي در اقتصااد ایارا  و ه چناين    بان  با توجه به اه يت و نقش شرکه

ي كشاور و تأكياد برناماه چهاارم توساده مرناي بار        اقتصاد ها به توسدهمساادت آن

ازاري در بازار ماالي  یي نظام بانکي كشور، در این پژوهش قدرت بآپذیري و كاررقابت

. گيارد هاي مربوطه( مورد بررساي قارار ماي   ها و هزینه)بازار ااترارات و سپرد  ایرا 

 بارآورد از را   هایي كه ناام بارد  شاد، ایان پاژوهش     االو  بر این، از بين ت ام روش

ر، شاخ  لرنا  هاي انتظاري و نيز برآوردسنجي و با استفاد  از محاسره كششروابط 

 .شودهاي دولتي بررسي ميکه بان ساختار شر
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 فصل سوم

 الگوي نظري آزمون قدرت بازاري 

 هاي دولتيشبكه بانك

اختار بازار مالي ایرا ، منظور تريين ال وي نظري براي تديين نوع س در این فصل، به

كاه  ) 1هاي انتظارير فصل دوم، نخست روش كششد گيري از ادبيات موضوعبا بهر 

آ  اساتفاد   هاي دولتاي از  نظور تديين نوع ساختار شرکه بان این پژوهش به مدر 

گاردد و  س نحو  محاسره شاخ  لرنر بيا  ميسپ شود،ميتوضيح داد   شد  است(

اد  شاد  در ایان پاژوهش    به بررساي متغيرهاا و اطالااات آمااري اساتف      در نهایت،

 شود.پرداخته مي

 هاي انتظاري. روش کشش3ـ2

در مطالدات مربو  به تديين قدرت بازاري، باه منظاور تدياين     1132از دهة تا قرل 

هاا  شد. این شاخ هاي ت ركز استفاد  ميدرجه رقابت و انحصار در بازار، از شاخ 

(، CRتوا  به شاخ  نسارت ت ركاز )  شوند كه از آنها ميانواع مختلفي را شامل مي

انحراف  0آنتروپي مرحلة اول شنن،(، K-H(، هانا ا كي ) HHIهرفيندال ا هيرش ن ) 

اشار  ن ود. استفاد  از چنين ابزارهایي براي شناسایي  8مديار ل اریت ي و بورگينيو 

هااي  طور مستقيم یا آزماو  هاي اقتصادسنجي بهساختار بازار، مد والً امکا  تخ ين

 هااي كناد، اماا در روش  هاي مربو  به این ساختار فراهم ن اي آماري را براي فرضيه

                                                           

1- Expected Elasticities.  

0- Shannon's First Stage Theory. 

8- Bourguignon 
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مداروف   1انوا  سازما  صندتي تجربي جدیاد  بهجدید جهت تديين قدرت بازار كه 

 هاي انتظاريصندتي، از طریق تخ ين كشش گذاري بن ا  یاشد  است، رفتار قي ت

 گيرد.  مورد بررسي قرار مي

ه اسات. در  ارار گرفتا اماورد اساتفاد  قا    0این روش نخستين بار توساط اپلراام  

ه و ارچوب نظري مناس  براي تجزیهمحقق صورت گرفته، چ كه توسط این تحقيقي

هاي مختلاف درباارة رفتاار    صورت تجربي و نيز آزمو  فرضيهتحليل ساختار بازار به

غيررقابتي در بازار فروش محصول نهایي )تساهيالت( ارائاه شاد  اسات. پاس از او،      

غيررقاابتي   پيشنهادي اپلرام براي تديين درجه ارچوب نظريهچ 8(1133) اسکرواتر

داد  اسات. وي در   گساترش خام را  نهاد در بازارهاي فروش محصول نهایي و خرید 

گرفته است كاه یا  بن اا     نظر ه شد  توسط اپلرام این فرض را درتک يل روش ارائ

طور ه زما  در بازار فاروش محصاول و باازار خریاد     فراوري )واسط( م کن است به

 نهاد  داراي قدرت بازاري باشد. 

هااي دولتاي ایارا      بان در پژوهش حاضر، با درنظرگرفتن این فرض كه شرکه

ذب ساپرد  و ارائاه   ه انند ی  بن ا  واسط وجو  و حداكثركنندة سود خادمات جا  

هاایي  ورودي یا نهااد  ایان بن اا ، ساپرد     كنند، در شرایطي كه تسهيالت ا ل مي

جاي ایان بن اا ، اناواع     شاود و خرو جان  مردم نزد بان  قارار داد  ماي  است كه از 

اختياار متقاضايا  قارار گرفتاه اسات، از روش       تسهيالتي است كه توسط بانا  در 

اد  هاي دولتي ایارا  اساتف  جهت تديين نوع ساختار شرکة بان  هاي انتظاريكشش

 شود.شد  است كه در زیر توضيح داد  مي

بانا  كاه   رو ارارتند از: الف( تدداد مددودي هاي اساسي در پژوهش پيشفرض

هااي  هر ی  از بان هدف  كنند  ب(ها و ارائه تسهيالت فداليت ميدر جذب سپرد 

فرض شد   پ( .استخدمات بانکي  ارائهسود كرد  حداكثر  بانکي، هموجود در شرک

كننادة اناواع   كننادة تساهيالت گونااگو  و دریافات    ها پرداختاست هر ی  از بان 
                                                           

1- New Empirical Industrial Organization (NEIO). 

0- Epolbam (1982). 

8- Schroeter (1988). 
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شد  به منظور پرداخات تساهيالت    گذاريسپرد باشند كه از این وجو  ها ميسپرد 

در شارایطي كاه تساهيالت گونااگو  )تساهيالت پرداختاي باه          شاود استفاد  ماي 

ازرگااني و خادمات( باه    ب ،هاي كشاورزي، صندت و مدد ، مسکن و ساخت ا بخش

گاردد  ماي هاایي كاه باه آنهاا ساود پرداخات       بانا  و اناواع ساپرد     انوا  ستاند 

 شود.گرفته ميظرنمدت( به انوا  نهاد  بان  درر كوتا  و بلندداهاي مدت)سپرد 

و ه چناين تقاضاا    iگرفته شد ، توابع ارضة سپرد  هاي درنظربا توجه به فرض

صاورت روابااط   ي  بهترتهاي دولتي ایرا  بهبان  هدر شرک jبراي دریافت تسهيالت 

 شود:( نوشته مي8ا0( و )8ا1)

)Z,P(DQ D

D

iB

D

iB  (8ا1)                                                          

Dدر این رابطه

iBQ  هاي دولتي )در این رابطه، مقدار ارضه سپرد  در شرکة بان

i  در ایان مطالداه مج اوع ماوزو      دار اسات كاه   هاي مدتنوع سپرد  دهند نشا

كال   نشاا  دهناد    B نهاد  درنظرگرفته شاد  اسات،  به انوا  دار هاي مدتسپرد 

Dباشاد(،  دهند  سپرد  مينشا  D بانکي و هشرک

iBP      نارخ ساود ساپرد  در شارکه

افاات اضاااي دریقباارداري از متغيرهاااي برونزاساات. تااابع ت DZ هاااي دولتااي وبانا  

 شود:تسهيالت به صورت زیر بيا  مي

1mqQ)Z,P(LQ,...,4         (8ا0)
m

1j

L

jb

L

jBL

L

jB

L

jB  


 

L (8ا0) در رابطه

jBQ  هاي دولتي )در مقدار تسهيالت تقاضا شد  از شرکة بان

 در ایان مطالداه، چهاار ناوع     ،نوع تسهيالت پرداختي است دهند نشا  jاین رابطه، 

 B ه باانکي درنظرگرفتاه شاد  اسات،    شارک  تسهيالت پرداختي باه اناوا  ساتاند    

L دهناد  تساهيالت اسات(،   نشاا   Lبانکي و    كل شرکهدهندنشا 

jBP    نارخ ساود

بارداري از متغيرهااي برونازاي تقاضااي      LZ هاي دولتاي و بان  تسهيالت در شرکه

Lتسهيالت است. ه چنين 

jbq  تسهيالت تقاضاا شاد  از یا  بانا  در      دهند نشا

 هاي دولتي است.شرکة بان 
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هاي دولتاي  بان  در این حالت تابع سود ارائه خدمات بانکي ی  بان  در شرکه

ف باه  تسهيالت مختلا  دار و ارائههاي مدتبه انوا  بان  شاهد )كه با جذب سپرد 

خدمات بانکي خود است( به صاورت زیار باه دسات      دنرال حداكثر كرد  سود ارائه

 آید:مي

 (8ا8)

14,...,1)()(
11

 


nوmTCqQPqQP D

jb

D

jB

n

i

D

iB

L

jb

L

jB

m

j

L

jBb  

L ،خادمات باانکي یا  بانا      ساود ارائاه   b رابطهدر این 

jb

L

jB

m

1j

L

jB q)Q(P


 

 دهناد  نشاا   j)اسات   انواع تساهيالت پرداخات شاد     مج وع سود دریافتي از ارائه

 هاااي دولتااي اساات(، باناا  الت پرداختااي توسااط یاا  باناا  در شاارکه  تسااهي

D

jb

D

jB

n

1i

D

iB q)Q(P


دهنااد  نشااا  i)گااذارا  پرد مج ااوع سااود پرداختااي بااه ساا  

هزیناه   TCو  هاي دولتي است(بان  هاي دریافتي توسط ی  بان  در شرکهسپرد 

سپرد  توسط ی  بان  در شارکه  هاي هاي تسهيالت و دریافتكل مدیریت پرداخت

 هاي دولتي است.بان 

هااي  خدمات بانکي در هر ی  از بان  توجه به فرض حداكثرسازي سود ارائهبا  

 :بيا  كردرا به صورت زیر  آ توا  شرایط ، ميهاي دولتيبان  وجود در شرکهم

 (8ا1)

141
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   (8ا1رابطه )


n

1i

m

1j

i

jb

L

jb qq  اسات كاه   ایان محادودیت    دهند نشا

هااي دولتاي بایاد از    داختي توسط یا  بانا  در شارکه بانا     مج وع تسهيالت پر

هاي دریافتي توسط آ  بان  ك تر یا حاداكثر برابار باا آ  باشاد. باا      مج وع سپرد 

خادمات باانکي كاه     )به منظور حداكثرسازي ساود ارائاه   1تشکيل شرایط مرتره اول

دولتي است( رواباط   هايشرکه بان هاي موجود در ه ا  تابع هدف هر ی  از بان 

 آید:زیر به دست مي

0
)(

.
)(

)( 



L

jb

L

jbL

jbL

jb

L

jB

L

jB

L

jB

L

jBL

jB

L

jBL

jB

b

dq

qdTC
q

dq

dQ

dQ

QdP
QP

q
)7ا8(         

بر حسا  كشاش قي تاي     bخدمات بانکي بان   د ارائهسازي سونتيجه حداكثر

 شود:( به شرح زیر حاصل ميjb( و كشش انتظاري )) تقاضا

0MCP
1

P L

jb

L

jBjb

L

jB 


  )3ا8(                                              

Lدر این رابطه

jbMC  ها و تسهيالت پرداختي هزینه نهایي مدیریت جذب سپرد

كشش قي تي تقاضا باراي تساهيالت و    η،هاي دولتيبان  در شرکه bتوسط بان  

jb  رقابتي( بان   گيري درجهكشش انتظاري )شاخ  اندازb  در بازار تسهيالتj 

 آید.است. به ه ين ترتي  روابط مشابهي براي ارضه سپرد  به دست مي

ات بانکي خاود  خدم انتظاري است كه ی  بان  در ارائه ميزا ، كشش انتظاري

طح خدمات بانکي خاود  بانکي نسرت به تغيير در س هها در شرکاز واكنش سایر بان 

تاوا  ناوع سااختار باازار را     شد ، ماي  برآوردهاي انتظاري با استفاد  از كشش .دارد

                                                           

1- First Order Conditions. 
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، ساختار بازار رقابات كامال و   تديين كرد. در صورتي كه این مقدار برابر با صفر باشد

سااختار از حالات رقابات     ،(1 تا صفر  باز)در  شودتر هر چه این مقدار از صفر بزرگ

 .شودتر ميصله گرفته و به حالت انحصاري نزدی كامل فا

، ی  بان  باه اناوا  بانا     ، در این مطالدهسازي مراحل برآوردبه منظور ساد 

هاي ي اطالاات مربو  به شرکه بان سازگرفته شد  و به منظور ه  نشاهد درنظر

ا بار  از تقسيم آنه است. متوسط اطالاات، شد دولتي، متوسط این اطالاات استفاد  

 د  اسات. در ایان شارایط، تاابع هزیناه     هاي دولتي كشور حاصل شا تدداد كل بان 

هااي دولتاي نياز در پرداخات تساهيالت و دریافات       بان  در شرکه بان نهایي ی  

( و 8ا3)ط اورت رواباه صا( ب0220) 1کارا او ه آدامز  تحقيقسپرد  با استفاد  از 

 تصریح شد:( 8ا5)

 (8ا5)
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(در این رابطه
N

Q
(MC

L

jBL

jb  هزینه نهایي مدیریت ارائه تسهيالتj   ام پرداخات

ست كه تاابدي از تداداد كال شاد      هاي دولتي ابان  در شرکه bتوسط بان   شد 

، قي ات  (Wage)متوسط نرخ دست زد نيروي كار  ،(NBR) هاي دولتيبان  شرکه

) مرل  تساهيالت پرداختاي  و متوسط  Pcap0)) سرمایه مالي
N

QL

jB   اسات. در ایان )

  بانکي است. هاي موجود در شرکهدهند  تدداد بان نشا  Nرابطه، 

                                                           
- Adams et al (2002). 

باانکي و  شامل ااترارات بينهاي مصرفي در بان  بود  كه ه مالي به انوا  یکي از نهاد سرمای -0

گيارد و  هایي كاه باه آنهاا ساود تدلاق ماي      سپرد  اند:ها خود دو دستهست. سپرد هاسپرد 

گيرد، داري كه به آنها سود تدلق مياي مدتهپرد ، سهاي بدو  سود. در این پژوهشسپرد 

 گرفته شد  است.نظر در
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))
N

Q
Ln(,PcapWage,NBR,(f)

N

Q
(MC

D

iB

D

iBD

ib   )3ا8(                   

( در این رابطه
N

Q
(MC

D

iBD

ib  هااي  دهند  هزیناه نهاایي مادیریت ساپرد     نشا

د  كاه تاابدي از تداداد كال     هاي دولتي باو بان  ه  بان  در شرکی دریافتي توسط

(، Wage(، متوسط نرخ دست زد نياروي كاار )  NBRهاي دولتي )بان  شد  شرکه

باشاد. در  شد  ميهاي دریافت( و متوسط سپرد Pcapشاخ  قي ت سرمایه مالي )

 .استهاي دولتي تدداد بان  دهند نشا  Nاین رابطه، 

هااي  بان  هی  بان  در شرک  قاضاي تسهيالت و ارضه سپردشکل كلي تابع ت

  باه  اه ترتيا ا( نياز با  0220ر و سايکلس ) اآدامز، رولا  هدولتي با استفاد  از مطالد

 :تصریح گردید (8ا12( و )8ا1ط )اصورت رواب

 (8ا1)

)
N

NBR
,TL,TA,Inc,Emp,Pop,P(fQ L

jB

L

jb          j= 1,222,1       

Lدر این رابطه 

jb
Q زا  تقاضاي تسهيالت است كه تاابدي از نارخ ساود اناواع     مي

تسهيالت كشاورزي، صاندت و مداد ،   باشد: موارد زیر ميتسهيالت پرداختي شامل 

Lبانکي ) هبازرگاني و خدمات در شرک ،مسکن و ساخت ا 

jBP   ج ديت كال كشاور ،)

(Pop ( متوسااط درآمااد افااراد كشااور ،)Inc تدااداد افااراد شاا ،)اغل (Emp) كاال ،

 ه، كل تسهيالت پرداخت شد  توساط شارک  (TAهاي دولتي)بان  ههاي شرکدارایي

(، متوساط تداداد شاد  باانکي در سراسار كشاور )      TLهاي دولتاي) بان 
N

NBR)، 

در  bتابع ارضه ساپرد  بانا     هاي دولتي است.دهند  تدداد بان نشا  Nباشد. مي



ايران هاي دولتيبرآورد قدرت بازاري در شبكه بانك             56

صورت به (0220آدامز، رولر و سيکلس ) ي با استفاد  از مطالدههاي دولتشرکه بان 

 زیر تصریح گردید:

)
N

NBR
,TL,TA,Inc,Pop,P(fQ D

iB

D

ib   )12ا8(                             

D رابطه این در

ibQ    دار اسات كاه تاابدي از   هااي مادت  متوسط ماوزو  ساپرد 

Dدار )متوسط موزو  نرخ سود ساپردهاي مادت  

iBP   ( ج ديات كال كشاور ،)Pop ،)

هااي شارکة   (، كال دارایاي  Emp) (، تداداد افاراد شااغل   Incمتوسط درآمد افاراد ) 

 هاي دولتاي بان  هيالت پرداخت شد  توسط شرکه(، كل تسTA) هاي دولتيبان 

(TLو متوسط تدداد كل شد  بانکي هر بان  در شرک )بانکي ) ه
N

NBR  .اسات )N 

 باشد.هاي دولتي ميدهند  تدداد بان نشا 

آداماز،   ههاي دولتي با استفاد  از مطالدا بان  در شرکه bمدادالت رفتاري بان  

ه اب (8ا3) ها( در رابط8ا3( و )8ا5 ذاري )اایا(، پس از ج0220س )ار و سيکلارول

 صورت زیر بيا  شد:

(     8ا11)

1,222,1
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و jbθ هادر این رابطه
ib

λ  كشش انتظاري بازار تساهيالت   :ارارتند از ترتي به

دهناد  كشاش   نيز به ترتي  نشاا   و و كشش انتظاري مربو  به بازار سپرد . 

 باشند.قي تي در بازار تسهيالت و سپرد  ميخود

ت پرداخت هاي انتظاري در بازار تسهيالت، درصد تغيير در مقدار تسهيالكشش

هاي دولتي نسرت به درصد تغييار در مقادار تساهيالت    بان  شد  توسط كل شرکه

هاي انتظااري در باازار   دهد. ه چنين كششپرداخت شد  در ی  بان  را نشا  مي

 هااي دریاافتي توساط كال شارکه     دهند  درصد تغيير در مقدار سپرد ا سپرد  نش

 باشد.  هاي دولتي به درصد تغيير در مقدار سپرد  دریافتي توسط ی  بان  ميبان 

هاي انتظاري بين صفر و ی  است. در حالات رقابات كامال،    تغيير كشش دامنه

يازا  تساهيالت   هایي كه واساط وجاو  هساتند، انتظاار دارناد كاه م      هری  از بان 

هاي دولتاي  بان  مقدار كل شرکه دریافتي توسط آنها، تأثيري بر پرداختي یا سپرد 

0به ارارت دی ر   نداشته باشد




q

Q صورت، كشش انتظاري برابار  باشد كه در این

0با صفر است )  dL  یا    (. در حالت انحصار كامل نيز به دليل اینکاه تنهاا

qQ) بان  وجود دارد   شاود هااي انتظااري برابار باا یا  ماي      (، مقادار كشاش 

(1 
dL

)انحصااار  تساهيالت  (، بناابراین در شارایط انحصاار كاماال پرداخات    

حاكم خواهد بود. مقادیري  0)انحصار خرید( یا انحصار كامل دریافت سپرد  1فروش(

كنناد  بازارهااي   توانند بيا كه بين صفر و ی  قرار دارند، مي يهاي انتظارشاز كش

 جانراه ، چناد 8جانراه فاروش(  )انحصاار چناد   پرداخات تساهيالت   انحصار چندجانره

طاور كلاي،   باشاند. باه   7یا رفتاار كورناو   1)انحصار چند جانره خرید( دریافت سپرد 

                                                           
1- Monopoly 

0- Monopsony 

8- Oligopoly 

1- Oligopsony 

7- Cournot 
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بازار از بازار رقابتي  انحراف دهند صفر باشند، نشا بيشتر از  هاي انتظاري كهكشش

 .باشندمي

اگر بانکي بتواند نرخ ساود تساهيالت پرداختاي را بااالتر از      در ادبيات اقتصادي

بتواناد  تديين ن ایاد و یاا اینکاه     ،نرخ سودي كه در بازار رقابتي براي آ  وجود دارد

ار كه در بااز اي از نرخ سود سپرد  ك تردار را هاي مدتنرخ سود پرداختي به سپرد 

داراي  1(1111) كاارلتو  و پرلاوف   مدين كند. به گفته، شودرقابت كامل تديين مي

 باشد.درت بازاري و یا قدرت انحصاري ميق

قدرت بازاري یاا قادرت    گيري درجهشاخصي براي انداز  0ن، لرنربر ه ين اسا

اگر تابع درآمد كال یا  بانا  كاه داراي      ح كهبه این شر ،انحصاري پيشنهاد ن ود

 رت بازاري است به صورت زیر باشد:قد

LLL Q).Q(PTR   )18ا8(                                                                          

باشاند. در  رتي  نرخ سود و مقدار تساهيالت ماي  به ت LQو  LPدر این رابطه 

 شود:صورت زیر نشا  داد  ميي درآمد نهایي بان  به صورت، ال واین 

)(P
dQ

dP
QP)Q(P

dQ

d
MR L

L

L
LLLL

L 

11  )11ا8(               

باه ترتيا  نارخ ساود و مقادار       LQو  LP ،درآمد نهایي بان  MR آ  كه در

 اسات. باشاد و مقادار آ  منفاي    ميكشش قي تي تقاضاي تسهيالت   تسهيالت و

 ي، درآمد نهاایي را برابار باا هزیناه    خدمات بانک بان  براي حداكثر كرد  سود ارائه

 بنابراین در حالت تدادل خواهيم داشت: گيرد،در نظر مي (MC)نهایي 

)(PMC L



11  

 شود:رت یافته كه به صورت زیر بيا  ميرابطة فو  به شاخ  لرنر شه

                                                           
1- Carlton and Perloff (1994). 

0- Lerner (1934). 
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1
L

L

P

p
IndexLerner

MC
 )17ا8(                                               

مدروف است )كاارلتو  و   1هزینه ا  قي ت يه، به حاش(8ا17ه )س ت چپ مدادل

 باشاد. ماي  انوا  نسرتي از قي ات  تفاوت بين قي ت و هزینه به( كه 1111پرلوف، 

ساهيالت،  صار كامال پرداخات ت  دهد، در حالت انحطور كه این رابطه نشا  ميه ا 

هزینه فقط به كشش تقاضایي بست ي دارد كه بان  به انوا  بن اا    ا  قي ت حاشيه

روست. چنين شاخصي كه حاكي از افزایش نرخ سود تساهيالت  هانحصارگر با آ  روب

قادرت   0اناوا  شااخ  لرنار   نرخ ساود در باازار رقاابتي اسات، باه      بيش از مقدار 

دهاد،  ( نشاا  ماي  8اا 17) همدادلا ه چناين،  (. 1181رنر، انحصاري مدروف است )ل

تساهيالت باه   نارخ ساود    دارد،پاذیري بااالیي   كه تقاضاي تسهيالت كشش هن امي

پاذیري ك تاري   كه تقاضاا كشاش   آ  نزدی  شد  و در مقابل هن امي نهایي هزینه

گفات  تاوا   شود. بنابراین، ميدارد، نرخ سود تسهيالت بيشتر از هزینه نهایي آ  مي

باراي تساهيالت   انصر كليدي در ميزا  قدرت انحصاري بان ، مقدار كشش تقاضاا  

گياري  قتصادي از شاخ  لرنر باراي اناداز   آنچه بيا  شد، در ادبيات ابر. بناباشدمي

و خریاد دریافات ساپرد  اساتفاد       قدرت انحصاري در بازارهاي پرداخت تساهيالت 

 شود.  مي

 8نساري بااال   اناوا  حاشايه  ات اقتصادي به ر، آنچه در ادبيبر اسان شاخ  لرن

است، افزایش نرخ سود تسهيالت در بازار نسرت باه نارخ ساود آ  در باازار      مدروف

، كاه  نهاایي آ (  بازار رقابتي برابر است با هزینه )نرخ سود تسهيالت دراست  رقابتي

نارخ  گياري ميازا  انحاراف    انوا  شاخصي براي انداز از آ  )حاشيه نسري باال( به 

 گردد.بازار رقابتي تسهيالت استفاد  ميسود از 

                                                           

1- Price-Cost Margin. 

0- Lerner Index. 

8- Relative Markup. 
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دریافتي در  از كاهش نرخ سود سپرد  نيز 1نسري پایين بر ه ين اسان، حاشيه

ارارت دی ر، ی  بان  كه در باازار  به قي ت آ  در بازار رقابتي است  به  بازار نسرت

ك تار و باا نارخ    پرد  داراي قدرت انحصاري است، به دنرال دریافت نهاد  دریافت س

براین باا اساتفاد  از ایان شااخ      بنا .تري نسرت به حالت رقاابتي اسات  سود پایين

 توا  قدرت انحصاري بان  را در بازار دریافت سپرد  مشخ  ن ود. مي

 زیر استفاد  ن ود:  هتوا  از رابطگيري حاشيه نسري باال ميبراي انداز 




 LI.L  )13ا8(                                                               

كشاش انتظااري در    L شاخ  لرنر )حاشايه نساري بااال(،    L.Iدر این رابطه، 

براي باشد. قي تي تقاضاي تسهيالت ميدهند  كشش خودنشا  بازار تسهيالت و 

 زیر استفاد  ن ود: توا  از رابطهحاسره حاشيه نسري پایين نيز ميم




 dM  )15ا8(                                                                                            

در باازار  كشاش انتظااري    d ،نساري پاایين   شاخ  حاشيه M در این رابطه

 باشد.كشش خودقي تي ارضه سپرد  مي سپرد  و 

رضاه و  هاي انتظااري، نخسات تواباع ا   كشش برآوردمنظور در این پژوهش، به 

هااي  ساپس كشاش   (8ا12( و )8ا1) شد  روابط تقاضاي سپرد  و تسهيالت برآورد

هااي  تفاد  از كشاش شاود. ه چناين باا اسا    قي تي ارضه و تقاضا محاسره ماي خود

باه  هااي دولتاي   بانا   در شارکه  bمحاسره شد ، مدادالت رفتاري مربو  به بانا   

. شاود هاي انتظااري محاساره ماي   و كشش صورت سيستم مدادالت ه زما  برآورد

این مدادالت رفتاري به صورت سيستم مدادالت ه زما  این است كاه   )الت برآورد

ناوع مختلاف تساهيالت كشااورزي،      هاار تسهيالت ااطایي در مج وع به صاورت چ 

ایان   ، بازرگاني و مسکن و ساخت ا  درنظرگرفته شد  اسات كاه باه    صندت و مدد

                                                           

1- Relative Markdown. 
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اهيم داشات. در كناار   رفتاري مختلف باراي تساهيالت خاو    نوع مدادله ترتي  چهار

 هاي دریاافتي در مج وع سپرد  از وزنيصورت متوسط دار به هاي مدتاینها، سپرد 

رفتااري وجاود دارد كاه بار      در مج اوع پانج مدادلاه    است. بنابراین نظرگرفته شد 

« ادالت ه زماا  سيستم مدا »پنج مدادله به صورت این  باشند.گذار ميتأثيریکدی ر 

 برآورد خواهند شد(.

باازار   هاي دولتي به اناوا  مه تارین نهااد    که بان رو اه يت شردر پژوهش پيش

هااي دولتاي و   مرني بر تديين ساختار شرکه بان  د هدف تحقيقمالي ایرا ، به ایجا

طاور كاه در   و تحليل اوامل مسثر بر آ ، منجار شاد  اسات. ه اا     تجزیه  بررسي و

هااي  هش ابتادا باا اساتفاد  از روش كشاش    در این پژو بخش قرل توضيح داد  شد،

خي  داد  تسهيالت و سپرد  تشا  انتظاري، نوع ساختار حاكم بر هر ی  از بازارهاي

ورد ااي ما اها رسي روند تغييارات سااختاري طاي ساال    به منظور بر ، سپسشودمي

رود، باا اساتفاد  از ایان شااخ ،     كاار ماي  ، شاخ  لرنر باه (1838ا1838مطالده )

تساهيالت و ساپرد  را باه    قدرت بازاري مربو  به هر ی  از بازارهاي  توا  درجهمي

باازار   در نهایت، با توجه به نوع ساختار هاي مورد مطالده محاسره ن ود.تفکي  سال

نساري پاایين، ميازا      هاي حاشيه نساري بااال و حاشايه   و نيز با استفاد  از شاخ 

آل در باازار رقاابتي،   نرخ سود اید  باتفاوت نرخ سود در بازارهاي تسهيالت و سپرد  

 .شدمحاسره خواهد 

  به هاي دولتي ایرا  از سوي شرکه بان شدین مطالده، انواع تسهيالت پرداختدر ا

ها به انوا  نهااد  ایان   دار مشتریا  در بان هاي مدتانوا  محصول و انواع سپرد 

 گرفته شد  است.رنظشرکه در
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هاي دولتي شامل تساهيالت كشااورزي،   سهيالت پرداختي از سوي شرکه بان ت

باشاد.  ات ماي   و تساهيالت بازرگااني و خادم   صندت و مداد ، مساکن و سااخت ا   

سااله،  هسااله، سا  سااله، دو مدت، ی هاي كوتا دار نيز شامل سپرد هاي مدتسپرد 

هولت كاار، متوساط ماوزوني از    باشاد كاه باه منظاور سا     سااله ماي  ساله و پنجچهار

 گرفته شد  است. دار به انوا  نهاد  شرکه بانکي درنظر هاي مدتسپرد 

هش استفاد  شد  است، قي ت )هزیناه(  ویکي دی ر از متغيرهایي كه در این پژ

 مناابدي  شاامل ماالي   طوركلي، سرمایههاي دولتي است. بهسرمایه مالي شرکه بان 

شاامل   ایان مناابع   .توا  از آنها در پرداخات تساهيالت اساتفاد  ن اود    يكه م است

هااي دولتاي اسات. هزیناه     هاي نزد شرکه بان بانکي و مج وع سپرد اترارات بينا

هااي مشاتریا  نازد    رصت یا نرخ سود پرداختي به ساپرد  ف لي نيز هزینهسرمایه ما

 باشد.بان  مي

دار، نارخ  هااي مادت  نرخ سود ساپرد   :، ارارتند ازسایر متغيرهاي استفاد  شد 

د  از ساوي شارکه باانکي و كال     سود تسهيالت ااطاایي، كال تساهيالت ااطاا شا     

، تداداد  درآمد افاراد شااغل  هاي دریافت شد ، ج ديت ایرا ، ج ديت شاغل، سپرد 

 هبانکي و دست زد كاركناا  شااغل در شارک    هاي شرکهكل شد  بانکي، كل دارایي

   .بانکي

ژوهش باه صاورت ساري زمااني طاي      اطالاات آماري استفاد  شاد  در ایان پا   

ه متغيرهااي اناواع تساهيالت    باشد. اطالااات مرباو  با   مي 1838ا1838هاي سال

، شد  و نرخ سود آنهاا دار دریافتهاي مدتنواع سپرد شد  و نرخ سود آنها، اپرداخت

هاي دولتاي،  توسط شرکه بان شد  هاي دریافتشد  و سپرد كل تسهيالت پرداخت

 از هااي دولتاي  هاي شرکه بان  زد كاركنا  شرکه بانکي و دارایيتدداد شد ، دست

را ، تداداد  بان  مركزي ج هوري اسالمي ایرا  و نيز اطالاات مربو  به ج ديت ای

 افراد شاغل و درآمد افراد از مركز آمار ایرا  به دست آمد  است.
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 فصل چهارم

 هاي دولتيآزمون قدرت بازاري شبكه بانك 

مطالداه  (، ابتدا به بررسي متغيرهاي مهام در ایان   1ا1)با توجه به نتایج جدول 

اناوا   ج ديت افراد به  و سهيالتپرداخته شد  است. در این راستا نرخ سود انواع ت

اناوا  طارف ارضاه     تدداد شد  باه دار و هاي مدتطرف تقاضا و نرخ سود سپرد 

 مورد بررسي قرار گرفت.  

دهد كه بيشترین شاخ  نوسا  )تقسايم انحاراف   ( نشا  مي1ا1)نتایج جدول 

د  كشااورزي باو   هاي موجود( مربو  به متغير نرخ سود تساهيالت مديار به ميان ين

ثراتي بيشتر این نرخ طي سااليا  ماورد بررساي باود      دهند  بياست. این امر نشا 

 است.

 بررسي متغيرهاي مهم مطالعه( 4ـ1) جدول

 متغيرهاي مهم مورد بررسي
انحراف  حداکثر حداقل ميانگين

 معيار

شاخص 

 نوسان

 83/2 1/8 11 3 1/12 نرخ سود تسهيالت كشاورزي

 15/2 8/0 7/17 12 7/18 اخت ا نرخ سود تسهيالت مسکن و س

 81/2 5/7 7/08 12 8/13 نرخ سود تسهيالت بازرگاني و خدمات

 82/2 0/1 13 3 3/18 نرخ سود تسهيالت صندت و مدد 

 03/2 8 3/11 5 7/11 دارهاي مدتنرخ سود سپرد 

 81/2 1/8311 15117 3311 1/11123 تدداد شد 

 11/2 1/3 1/35 3/17 3/75 ج ديت )ميليو  نفر(

 هاي مطالدهیافته مأخذ:
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ال وهاي مورد نظر با توجه به ماهيات ساري زمااني متغيرهااي      برآوردپيش از 

انجام گرفت و پس از اط ينا  از پایاایي   1هاي پایایيكار رفته در ال و، ابتدا آزمو به

اباع تقاضااي اناواع تساهيالت در     بداد تو  ا و اجزاي اخالل ال وها، در مرحلاه متغيره

 گزارش گردید.   (1ا3( تا )1ا0)و نتایج در جداول  برآوردهاي مختلف بخش

داري در سطح (، نرخ سود تسهيالت رابطه منفي و مدني1ا0)با توجه به جدول 

درصد( با تقاضاي تسهيالت داشاته اسات. ایان نکتاه      17درصد )فاصله اط ينا   7

باشاد. در واقاع نارخ    اضا ماي ن قي ت و مقدار در تابع تقبيان ر رابطه بدیهي منفي بي

قي ت تسهيالت كشاورزي بود  و رابطاه منفاي باا ميازا       ،سود تسهيالت كشاورزي

كه با افزایش ی  درصدي در نرخ  طوري براي این تسهيالت خواهد داشت  بهتقاضا 

درصد كاهش خواهد  1/2سود تسهيالت كشاورزي، ميزا  تقاضا براي این تسهيالت 

دار مناسري در سطح ی  درصاد  د كه تدداد شد  رابطه مدنيشومالحظه ميیافت. 

كاه باا    طاوري  باه   درصد( با تقاضاي تساهيالت داشاته اسات    11)فاصله اط ينا  

 یش خواهد یافت. باه دليال اینکاه   افزایش تدداد شد ، تقاضا براي تسهيالت نيز افزا

  ميازا   ي وارد مادل نشاد  اسات، لاذا محاساره     صورت ل ااریت مورد نظر به  متغير

در تداداد شاد    كه با افزایش ی  درصدي  دهدكشش در مورد این متغير نشا  مي

 درصد افزایش خواهد یافت. 253/2ها، تقاضا براي تسهيالت به ميزا  بان 

0/0781





q

n

n

q
en

 تداداد ، تقاضاا باراي تساهيالت باه دليال افازایش       ه چنين با افزایش ج ديت

ح یا  درصاد باه خاوبي     ایان رابطاه در ساط   ، افزایش خواهد یافات.  آ متقاضيا  

در ج ديت افراد جامده،  ایش ی  درصدو بيان ر آ  است كه با افزباشد ميدار مدني

درصد افزایش خواهد یافت. باا افازایش كال تساهيالت      11/0تقاضا براي تسهيالت 

طور كلاي افازایش خواهاد    ، ميزا  تقاضا براي تسهيالت بهپرداختي در شرکه بانکي

كاه  طاوري به باشد ميدار خوبي مدنيهدر سطح ی  درصد ب یافت كه این رابطه نيز

                                                           

1- Stationary Test. 
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باانکي، تقاضاا باراي     در ميزا  كل تسهيالت پرداختاي شارکه   ا افزایش ی  درصدب

 درصد افزایش خواهد یافت. 77/2زي تسهيالت كشاور

درصاد تقاضاا    11شود كاه بايش از   برآوردي، مشاهد  ميهاي با توجه به آمار 

ي توسط متغيرهاي مورد بررساي توضايح داد  شاد  اسات.     براي تسهيالت كشاورز

 بي بارازش موجاود  آماار    بياان ر خاو   1،حداكثر راساتن ایي ل اریتم  آمار ه چنين 

  آماار  وي وده رست ي در اجزاي اخالل مدل بارآورد بيان ر ادم خ ،0دوربين واتسن

 باشد.هاي مورد بررسي مي، نيز بيان ر نرمال بود  داد 8وبراجارك

 تابع تقاضاي تسهيالت کشاورزي برآورد( 4ـ2) جدول

 متغير ضرايب برآورد خطاي استاندارد tآماره 

 نرخ سود تسهيالت -12085/2 2175/2 -012/0

 درآمد افراد 21271/2 1230/2 8581/2

 تدداد شد  2212080/2 2228050/2 105/8

 تدداد افراد شاغل 02823/2 1583/2 133/1

 هاي شرکه بانکيكل دارایي 28331/2 27522/2 3551/2

 ج ديت 1121/0 1211/2 227/3

 كل تسهيالت پرداختي شرکه بانکي 71331/2 2381/2 313/3

 ضری  ثابت -177/10 152/3 -155/1

R-SQUARE = 1117/2     R-SQUARE ADJUSTED = 1110/2  

DURBIN-WATSON = 887/0  

JARQUE-BERA NORMALITY TEST- CHI-SQUARE(2 

DF)= 8138/2  

P-VALUE= 110/2  

 هاي تحقيقمأخذ: یافته
 

                                                           

1- Likelihood 

0- Durbin - Watson 

8- Jarque - Bera 
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هاي موجود، با توجه به برآورد در تابع تقاضاي تسهيالت مسکن و ساخت ا  نيز

منفي ميا  قي ت و مقدار تقاضا برقرار بود  و باا افازایش    شود كه رابطهمي مشاهد 

ی  درصادي در ميازا  نارخ تساهيالت بخاش مساکن و سااخت ا ، تقاضاا باراي          

خاوبي   هدرصاد با   7درصد كاهش خواهد یافات. ایان اثار در ساطح      8/2 تسهيالت

داري ) در شود ج ديات، رابطاه مثرات و مدناي    االو  مشاهد  ميت. بهدار اسمدني

ن نکتاه اسات كاه باا     درصد( با ميزا  تقاضاي تسهيالت داشته و بيان ر ایا  7سطح 

سااخت ا   در ج ديت كشور، تقاضاا باراي تساهيالت مساکن و      افزایش ی  درصد

در ميازا  كال   درصد افزایش خواهد یافت. ه چنين با افازایش یا  درصاد     07/1

 33/2بانکي، تقاضا باراي تساهيالت مساکن و سااخت ا       تسهيالت پرداختي شرکه

 دار شد  است.درصد افزایش یافته كه این اثر به خوبي در سطح ی  درصد مدني

درصاد تقاضاا باراي     11بايش از  ي در این تابع نيز هاي برآوردبا توجه به آمار 

تسهيالت مسکن و ساخت ا  توسط متغيرهاي مورد بررسي توضيح داد  شد  است. 

ر خاوبي بارازش موجاود  آماار      بياان   حداكثر راستن ایيطور مثال آمار  ل اریتم به

وده رست ي در اجزاي اخاالل مادل بارآوردي و    دوربين واتسن بيان ر ادم وجود خ

 باشد.هاي مورد بررسي ميمال بود  داد بيان ر نرجاركوبرا نيز  آمار 

 تابع تقاضاي تسهيالت مسكن و ساختمان ( برآورد4ـ3)جدول 

 متغير برآورد ضرايب خطاي استاندارد tآماره 

 نرخ سود تسهيالت -82032/2 1885/2 -037/0

 درآمد افراد 08333/2 1110/2 318/1

 تدداد شد  -22211837/2 2228800/2 -8105/2

 تدداد افراد شاغل 03111/2 8221/2 3527/2

 هاي شرکه بانکيكل دارایي -20331/2 2517/2 -8711/2

 ج ديت 0723/1 7720/2 058/0

 كل تسهيالت پرداختي شرکه بانکي 33117/2 23171/2 721/1

 ضری  ثابت -337/00 105/1 -107/0

R-SQUARE = 1112/2     R-SQUARE ADJUSTED = 1131/2  
DURBIN-WATSON = 0837/0  

JARQUE-BERA NORMALITY TEST- CHI-SQUARE(2 DF)= 3873/2  
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P-VALUE= 503/2  

 هاي تحقيقیافته مأخذ:

 شود كه رابطاه خدمات مشاهد  ميتابع تقاضاي تسهيالت بازرگاني و  در برآورد

در نارخ تساهيالت بازرگااني و     است و با افزایش ی  درصاد منفي تقاضا برقرار بود  

فت، این رابطه در ساطح  درصد كاهش خواهد یا 31/1تقاضا براي تسهيالت خدمات، 

باا افازایش درآماد افاراد نيااز باه اساتفاد  از         دار اسات. ی  درصد به خوبي مدناي 

درصاد   12ه و ایان اثار در ساطح    تسهيالت براي بازرگاني و خادمات كااهش یافتا   

اني و خدمات، كس  بازرگ تسهيالت ف استفاد  ازارارتي هددار شد  است  به مدني

از ایان   نياز به استفاد  بيشاتر  ،افراد با افزایش درآمدِرسد به نظر ميباشد. درآمد مي

درآماد افاراد،    از كه با افزایش یا  درصاد   طوري به تسهيالت كاهش خواهد یافت 

 درصد كااهش خواهاد یافات.    10/2ميزا  تقاضا براي تسهيالت بازرگاني و خدمات 

بازرگااني و  مدکوسي باا تقاضاا باراي تساهيالت      رابطهتغال ميزا  اش ه چنين 

افراد را ملزم به اساتفاد  از تساهيالت    ،واقع وجود بيکاري خواهد داشت. درخدمات 

خواهد كرد. با افازایش اشاتغال افاراد، نيااز باه اساتفاد  از ایان         بازرگاني و خدمات

در ميازا    درصاد كاه باا افازایش یا       طوريه ب  تسهيالت نيز كاهش خواهد یافت

باا   .افات درصد كاهش خواهد ی 71/2اشتغال افراد، تقاضا براي تسهيالت مذكور نيز 

. این یابدميافزایش كل دارایي، تقاضا براي تسهيالت بازرگاني و خدمات نيز افزایش 

افزایش یا   كه با  طوري هب  دار شد  استه خوبي مدنيرابطه در سطح ی  درصد ب

درصاد   03/2نياز  هاي بانکي، تقاضا باراي تساهيالت ماذكور    یيدرصد در ميزا  دارا

اماا مه تارین متغيار در تقاضاا باراي تساهيالت بازرگااني و         افزایش خواهد یافات، 

 باشد.  خدمات، ميزا  افزایش ج ديت مي

، یاباد ميمد افزایش آبه دليل اینکه با افزایش ج ديت نياز به اشتغال و كس  در

كاه ایان   طاوري هبخواهد یافت  اني و خدمات نيز افزایش تقاضا براي تسهيالت بازرگ

و باا افازایش یا  درصادي     اسات  دار شاد   درصد به خوبي مدني 7رابطه در سطح 

درصاد افازایش    15/13ج ديت موجود، تقاضا براي تسهيالت بازرگااني و خادمات   

 خواهد یافت.
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درصاد تقاضاا    11ي بايش از  بارآورد هاي در این تابع تقاضا نيز با توجه به آمار 

بررسي توضيح داد  شاد    تسهيالت بازرگاني و خدمات توسط متغيرهاي مورد براي

دورباين   آماار    بيان ر خوبي برازش موجاود  حداكثر راستن ایيل اریتم  است. آمار 

و در نهایات  ي مدل برآوردواتسن بيان ر ادم وجود خوده رست ي در اجزاي اخالل 

 باشد.هاي مورد بررسي ميد  داد وبرا بيان ر نرمال بوجارك آمار 

 ( برآورد تابع تقاضاي تسهيالت بازرگاني و خدمات4ـ4جدول )

 متغير برآورد ضرايب خطاي استاندارد tآماره 

 نرخ سود تسهيالت -3182/1 1731/2 -03/12

 درآمد افراد -10807/2 0081/2 -315/1

 تدداد شد  2221203/2 2220515/2 8581/2

 تدداد افراد شاغل -71158/2 1182/2 -533/8

 هاي شرکه بانکيكل دارایي 03003/2 21313/2 310/7

 ج ديت 152/13 303/3 331/0

كل تسهيالت پرداختي  07178/2 1355/2 838/1
 شرکه بانکي

 ضری  ثابت -83/011 1/115 -772/0

R-SQUARE = 1115/2     R-SQUARE ADJUSTED = 1118/2  
DURBIN-WATSON = 2333/0  
JARQUE-BERA NORMALITY TEST- CHI-SQUARE(2 

DF)= 1033/2  
P-VALUE= 301/2  

 هاي تحقيقیافته مأخذ:
 

روند موجود در تابع تقاضااي تساهيالت صاندت و مداد ، كااماًل مشاابه باازار        

 دهاد، رابطاه  كاه نتاایج نشاا  ماي     طوري به باشد ميتسهيالت بازرگاني و خدمات 

اسات و باا   برقارار   خاوبي هدر سطح یا  درصاد با    منفي قي ت و مقدار در این تابع

نرخ سود تسهيالت صندت و مدد ، تقاضا براي این تساهيالت  افزایش ی  درصد در 
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اشتغال و تقاضاا باراي تساهيالت تاوجيهي      درصد كاهش خواهد یافت. رابطه 33/2

در ميازا    كه باا افازایش یا  درصاد     طوري هب دارد مانند بازار بازرگاني و خدمات 

ت. ایان  درصد كاهش خواهد یاف 70/2 تقاضا براي تسهيالت صندت و مدد  ال،اشتغ

دار است، به طوري كه با افزایش یا  درصاد   خوبي مدنيدرصد به 7رابطه در سطح 

 08/2هاي شرکه بانکي تقاضا براي تسهيالت صندت و مدد  به ميزا  در كل دارایي

 دار است.صد مدني. این رابطه در سطح ی  دردرصد افزایش خواهد یافت
 

 تابع تقاضاي تسهيالت صنعت و معدن ( برآورد4ـ5)جدول 

 هاي تحقيقیافته مأخذ:

 

 متغير ضرايب برآورد خطاي استاندارد tآماره 

 نرخ سود تسهيالت -37120/2 1310/2 -235/1

 درآمد افراد -23330/2 8315/2 -0821/2

 تدداد شد  22213818/2 2221531/2 1353/2

 افراد شاغلتدداد  -70131/2 1557/2 -173/0

 هاي شرکه بانکيكل دارایي 00117/2 23103/2 818/8

 ج ديت 1271/3 73/10 3318/2

كل تسهيالت پرداختي شرکه  83311/2 0313/2 035/1

 ضری  ثابت -13/180 7/017 -3113/2 بانکي

R-SQUARE = 1111/2     R-SQUARE ADJUSTED = 1137/2  

DURBIN-WATSON = 1812/0  

JARQUE-BERA NORMALITY TEST- CHI-SQUARE(2 DF)= 3073/2  

P-VALUE= 330/2  
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گردد. باا توجاه باه جادول     مي نيز برآورد توابع تقاضا، تابع ارضه برآوردپس از 

كاه  طاوري هبا   قانو  تابع ارضه برقرار بود  و شي  این تاابع صادودي اسات    (1ا3)

در واقع با افازایش نارخ   شد  است.  برآوردقي ت و مقدار در این تابع مستقيم  رابطه

ارضاه ساپرد     ،هاا( انوا  شاخصاي از قي ات ساپرد    دار )به هاي مدتسود سپرد 

 ها، ارضاه ر قي ت سپرد د افزایش ی  درصد گذارا  افزایش یافته و باتوسط سپرد 

 ها منفي بود  و بهدرصد افزایش خواهد یافت. رابطه درآمد با ارضه سپرد  03/2آ  

جااي  باه پذیرتر باود  و  داراي درآمد باالتري هستند، ریس رسد افرادي كه نظر مي

 دارند. آ  گذاري ر بان  و ارضه سپرد ، ت ایل به سرمایهددرآمد خود  ن هداري

گردیاد    دار نيست اما منفي بارآورد مدنيلذا با افزایش درآمد هرچند این رابطه 

دهاد و  ماي هاا را افازایش   افراد باه بانا   امکا  دسترسي  ،است. تدداد شد  بيشتر

)در ساطح  واهد كرد. به ه ين دليال ایان رابطاه    گذاري را تسهيل خا ليات سپرد 

كه با افازایش یا  درصاد در     طوريه ب  گردید دار برآوردمثرت و مدني ی  درصد(

باا افازایش   ه چناين   درصد افزایش خواهد یافت. 221/2 تدداد شد  ارضه سپرد 

كه با افزایش یا   طوريسپرد  افزایش خواهد یافت  بهکا  افزایش ارضه اشتغال ام

د. ایان  یابا درصد افزایش ماي  71/2د  به ميزا  درصد به اشتغال موجود، ارضه سپر

 است.  داردرصد مدني 7اثر در سطح 

هاا، احت اال   ا  كل تساهيالت پرداختاي توساط بانا     در نهایت با افزایش ميز

هاي زیرا بسياري از افراد بخشي از وام وجود خواهد داشت  ارضه سپرد  نيز افزایش

خواهناد داشات و باه تادریج از آ       ها باه صاورت ساپرد  ن اا     دریافتي را در بان 

هاي كال شارکه باانکي در تاابع     ارایياستفاد  خواهند كرد. الت وارد كرد  ميزا  د

اد افاراد باه   ا، از طرفاي اات ا  ها آ  است كاه باا افازایش ایان دارایاي      ارضه سپرد 

دی ر امکا  ترليغات شرکه باانکي   سويو از  یابدميها افزایش گذاري در بان سپرد 

 جهت ایجاد ت ایل در افراد به ارضه سپرد  افزایش خواهد یافت.
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 دارهاي مدت( برآورد تابع عرضه سپرده4ـ6)جدول 

 متغير ضرايب برآورد خطاي استاندارد tآماره 

 دارهاي مدتنرخ سود سپرد  07513/2 1253/2 833/0

 ل اریتم درآمد افراد -13175/2 1382/2 -171/1

 تدداد شد  221083/2 2228320/2 073/8

 ميزا  اشتغال 71183/2 0153/2 830/0

 هاي بانکيكل دارایي 1818/2 233273/2 21130/2

 كل تسهيالت پرداختي شرکه بانکي 38810/2 27753/2 87/11

 ضری  ثابت -381/10 111/8 -521/8

R-SQUARE =    R-SQUARE ADJUSTED =

DURBIN-WATSON = 

JARQUE-BERA NORMALITY TEST- CHI-SQUARE(2 DF)=

P-VALUE=  

هاي تحقيقیافته مأخذ:

 معادله رفتاري تسهيالت کشاورزي (الف

مدادلاه   7اساتفاد  شاد  اسات و     3SLS1رفتاري از مدادالت مدادالت  جهت برآورد

آمد  است. اولين مدادله  (1ا5)در جدول  برآوردگردید. نتایج  طور ه زما  برآوردبه

مداادالت اوامال   رفتاري مربو  به تسهيالت كشاورزي بود  است. در واقاع در ایان   

خاش  شاود كاه در ب  تساهيالت مشاخ  شاد  اسات. مشااهد  ماي      ثر بر قي ت مس

ت تسهيالت كشاورزي، تدداد شد ، دست زد افراد، قي ت سارمایه و ميازا  تساهيال   

ف با قي ت داري در سطوح مختلپرداختي بازرگاني و خدمات رابطه مستقيم و مدني

تدداد شاد  باه    اند. این امر بيان ر آ  است كه با افزایشتسهيالت كشاورزي داشته

                                                           

1- 3 Stage Least Square. 
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تساهيالت( افازایش    تسهيالت )نارخ ساود   هاي بانکداري، قي تدليل افزایش هزینه

هااي موجاود، نارخ ساود     كه با افزایش هار شادره باه شادره    طوريخواهد یافت  به

 درصد افزایش خواهد یافت.   23/1تسهيالت كشاورزي 

توا  ماالي آنهاا ایان نارخ افازایش      ه چنين با افزایش دست زد افراد و افزایش 

افزایش نارخ ساود   ست زد افراد، منجر به د از كه افزایش ی  درصدطوريیابد  بهمي

اماا نکتاه قابال توجاه آ  اسات كاه باا         درصد خواهد شد 33/2 تسهيالت به انداز 

افاازایش مياازا  تسااهيالت پرداختااي بازرگاااني و خاادمات، ناارخ تسااهيالت بخااش  

كاه چنانچاه تساهيالت     دهاد نشاا  ماي  یاباد. ایان نکتاه    نيز افزایش ميكشاورزي 

مات افازایش یاباد، باه دليال اینکاه مساکن و سااخت ا  و        پرداختي بازرگاني و خد

شارکه باانکي را باه خاود      بازرگاني و خدمات بيشترین سهم از تسهيالت پرداختاي 

دهند، لذا با افزایش بيشتر این تسهيالت، باا توجاه باه محادود باود       اختصاص مي

يزا  م ایش خواهد یافت. مسید این مطل منابع بانکي، قي ت تسهيالت كشاورزي افز

در ميازا  پرداختاي    ا افزایش یا  درصاد  كه ب به این شرح  كشش این متغير است

درصاد افازایش خواهاد     81/0تسهيالت بازرگاني و خدمات، نرخ سود این تسهيالت 

 یافت.  

ميزا  تسهيالت پرداختي كشااورزي و نارخ    ، رابطهگونه كه مشخ  استه ا 

نطقاي تقاضاا   ان ر رابطة تئوری  و مكه این امر بي باشدميتسهيالت پرداختي منفي 

در ميزا  تسهيالت پرداختاي   كه با افزایش ی  درصدطوريبراي تسهيالت است  به

درصد كاهش خواهد یافات. ایان    23/8كشاورزي به متقاضيا ، قي ت این تسهيالت 

 دار بود  است.خوبي در سطح ی  درصد مدنياثر به

نارخ ساود تساهيالت     د  باا تساهيالت صاندت و مدا    ه چنين ميزا  پرداخت

بخاش  گا  تسهيالت پرداختي به  ارارتي هركشاورزي رابطه مدکون داشته است  به

تساهيالت   سدي شد  تا ه زما  ميزا  پرداخت صندت و مدد  افزایش یافته است،

صاورت ماوازي باا هام ا ال      هكشاورزي هم افزایش یابد. در واقع ایان دو بخاش با   

گونه كه مالحظه اند. ه ا رترا  با ارائه تسهيالت داشتهدر او رابطه مک لي  اندكرد 
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در ميزا  تسهيالت پرداختي صاندت و مداد ، قي ات     د با افزایش ی  درصدشومي

درصد كاهش خواهد یافت. با توجه به نتاایج بياا  شاد ،     18/8تسهيالت كشاورزي 

تاي  بيشترین كشش مثرت و منفي به ترتي  مربو  به متغيرهااي تساهيالت پرداخ  

 بازرگاني و خدمات و تسهيالت پرداختي صندت و مدد  بود  است.

شاد، االمات   بيناي ماي  گونه كه پيشالت كشاورزي ه ا كشش انتظاري تسهي

داري باا نارخ ساود تساهيالت كشااورزي دارد.      منفي داشاته اسات و رابطاه مدناي    

د  ه چنين ضری  محاسراتي آ  بسيار كوچ  بود  و بيان ر نزدی  به رقاابتي باو  

در ميزا  این كشاش و نزدیا     كشاورزي است. با افزایش ی  درصد بازار تسهيالت

درصاد افازایش    18/0شد  آ  به بازار انحصاري، نارخ ساود تساهيالت كشااورزي     

 خواهد یافت.  

 معادله رفتاري مسكن و ساختمان ب(

باا  مثرتي  ت زد افراد در این مورد رابطهشود كه تدداد شد  بانکي و دسمالحظه مي

باه   كه با افزایش یا  درصاد  طوريبه اند  ت تسهيالت مسکن و ساخت ا  داشتهقي

ن و ميزا  شد  موجود و دست زد فدلاي افاراد، قي ات تساهيالت پرداختاي مساک      

درصد افازایش خواهاد یافات. ميازا  تساهيالت       57/2و  38/2ساخت ا  به ترتي  

ت صد با قي ات تساهيال  در 7داري در سطح داختي كشاورزي رابطه مثرت و مدنيپر

در ميازا    كاه باا افازایش یا  درصاد     طاوري مسکن و ساخت ا  داشته اسات  باه  

 1/1تسهيالت پرداختي بخش كشاورزي، نرخ ساود تساهيالت مساکن و سااخت ا      

رساد چنانچاه باه ایان طریاق باا افازایش        اهد یافت. به نظار ماي  درصد افزایش خو

یاباد، از بخاش   ت مسکن افزایش ي، نرخ سود تسهيالتسهيالت پرداختي به كشاورز

یکاي از مه تارین مشاکالت بخاش      زیارا  ت مناساري خواهاد شاد    كشاورزي ح ای

كشاورزي، تغيير كاربري و مسکوني شد  اراضي با وجود قوانين ادم تغيير كااربري  

ميازا  تساهيالت    ( با افزایش ی  درصد1ا5ه به جدول ش ار  )اراضي است. با توج

درصاد افازایش    1/1ت، نرخ تسهيالت مسکن و ساخت ا  پرداختي بازرگاني و خدما
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تساهيالت  به دليال ساهم بااالي     طور كه قرالً ككر شد،ه ا  ،خواهد یافت. این امر

جانشيني آ  با سایر تسهيالت از ج له تسهيالت بخاش   بازرگاني و خدمات و رابطه

باه  مسکن و ساخت ا  است. ميزا  تسهيالت بخش مسکن و ساخت ا  نيز با توجاه  

روابط تئوری  تقاضا رابطه مدکوسي با قي ت این تسهيالت )نرخ سود پرداختاي باه   

در ميازا  پرداختاي ایان تساهيالت،      طور مشخ  با افزایش ی  درصدبهآ ( دارد. 

درصد كااهش خواهاد یافات. تساهيالت بخاش       31/8خ سود تسهيالت مورد نظر نر

نفاي دارد و بياان ر   ابطاه م صندت نياز باا قي ات تساهيالت مساکن و سااخت ا  ر      

كه با افزایش  طوري در بازار این دو تسهيالت است  بههاي یکسا  و موازي سياست

در ميزا  تسهيالت بخش صاندت و مداد ، قي ات تساهيالت مساکن و       ی  درصد

 درصد كاهش خواهد یافت.   55/0ساخت ا  

سطح داري در مطابق تئوري و رابطه مدني كشش انتظاري در این مورد االمتي

ي بسايار  سکن و ساخت ا  دارد. این ضری  بارآورد درصد با نرخ سود تسهيالت م 7

ر بخاش تساهيالت مساکن و سااخت ا      و بيان ر باازار رقاابتي د  است كوچ  بود  

باشد. ه چنين با افزایش ی  درصد در ميزا  این كشش، نارخ ساود تساهيالت    مي

 درصد افزایش خواهد یافت. 38/1مذكور 

 اري بازرگاني و خدماتمعادله رفت پ(

ر تسهيالت بازرگاني و خدمات، با افزایش ی  درصد در ميازا   ارفتاري باز در مدادله

گونه درصد افزایش خواهد یافت. ه ا  51/0دست زد افراد، نرخ تسهيالت مورد نظر 

ي بخش كشاورزي رابطاه  مشخ  است، ميزا  تسهيالت پرداخت (1ا5)كه از جدول 

درصد با نرخ تساهيالت بازرگااني و خادمات داشاته      7ر سطح داري دمنفي و مدني

شاود  از بخش توليد ح ایات ماي   واقعا افزایش تسهيالت بخش كشاورزي دراست. ب

كه با كاهش نرخ تسهيالت بازرگاني و خدمات و افزایش تسهيالت پرداختي در ایان  

 نيز رشد خواهند یافت.   آ بخش، خدمات بازرگاني مرترط با 
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در ميازا  تساهيالت    شاود، باا افازایش یا  درصاد     ه مالحظه ميگونه كه ا 

درصاد كااهش    25/0پرداختي كشاورزي، نرخ سود تساهيالت بازرگااني و خادمات    

نيز برقرار اسات  در واقاع باا     رابطه در مورد بخش صندت و مدد  اینخواهد یافت. 

ت در ميزا  تسهيالت پرداختي صندت و مدد ، نرخ سود تسهيال افزایش ی  درصد

ت. مساکن و سااخت ا  ه چناا     درصد كاهش خواهد یاف 23/1بازرگاني و خدمات 

در  كاه باا افازایش یا  درصاد     طوريي با بازرگاني و خدمات دارند  بهجانشين رابطه

ميزا  تسهيالت پرداختي مسکن و ساخت ا ، ميزا  نرخ سود تسهيالت بازرگااني و  

ميازا    قاضا براي تساهيالت، رابطاه  روابط ت خدمات افزایش خواهد یافت. با توجه به

تسهيالت پرداختي و قي ت تسهيالت منفي بود  و بيان ر آ  اسات كاه باا افازایش     

كه با طوريت از قي ت آ  كاسته خواهد شد  بهتسهيالت پرداختي بازرگاني و خدما

در ميزا  پرداختي این تسهيالت، قي ت پرداختي تسهيالت )نرخ  افزایش ی  درصد

 درصد كاهش خواهد یافت.   78/1تسهيالت( 

كشش انتظاري تسهيالت بازرگاني و خدمات نيز مطابق تئوري با االمت منفاي  

باشاد.  بتي بود  بازار تسهيالت در آ  ماي ظاهر شد  و رقم كوچ  آ  نيز بيان ر رقا

درصاد   8/1كشاش انتظااري، نارخ ساود تساهيالت بازرگااني        با افزایش ی  درصد

 افزایش خواهد یافت.  

 معادله رفتاري تسهيالت صنعت و معدن (ت

در تداداد شاد  و دسات زد افاراد، نارخ ساود        در این بازار نيز با افزایش ی  درصد

افازایش خواهاد   درصاد   51/1و  10/2تسهيالت صندت و مدد  به ترتي  به ميزا  

قي ت سارمایه در شارکه باانکي، نارخ ساود تساهيالت        یافت. با افزایش ی  درصد

فت. این رابطه در سطح ی  درصد باه  درصد افزایش خواهد یا 31/1صندت و مدد  

دار است. ميزا  تسهيالت پرداختاي مساکن و سااخت ا  و بازرگااني و     خوبي مدني

اسات.  خدمات با نارخ ساود تساهيالت صاندت و مداد  رابطاه مساتقي ي داشاته         

دو  گونه كه قرالً توضيح داد  شد این نکته به دليل سهم بزرگ تساهيالت ایان  ه ا 
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 باه   باشاد ار از كل تسهيالت پرداختي و رابطه جانشيني آنها با ساایر بازارهاا ماي   باز

كه با افزایش ی  درصدي در ميزا  تسهيالت پرداختي در بازارهاي مسکن و  طوري

و  7/1به ترتي  نرخ سود تسهيالت صندت و مداد    ،ساخت ا  و بازرگاني و خدمات

هيالت پرداختي صندت و مدد  مطابق تئاوري  . تسیافتدرصد افزایش خواهد  11/0

داري در ساطح یا  درصاد    بطه منفي و مدنيبا نرخ تسهيالت پرداختي مورد نظر را

در ميازا    شاود باا افازایش یا  درصاد     گونه كه مشااهد  ماي  داشته است و ه ا 

 درصاد كااهش خواهاد    53/3پرداختي این تسهيالت، نرخ سود تسهيالت مورد نظر 

 یافت.

ر تسهيالت صندت و مدد  نيز كوچا  و بياان ر رقاابتي    اري در بازكشش انتظا

به ميزا  این كشش، نارخ ساود    ر است. ه چنين با افزایش ی  درصدبود  این بازا

 درصد افزایش خواهد یافت.   08/8تسهيالت مورد نظر 

 معادله رفتاري بازار سپرده (ث

ست زد افاراد  د سپرد  با دهاي حاصل شد ، نرخ سودر بازار سپرد  با توجه به برآورد

ی  درصد باه   اگركه  طوريه ب دارد درصد  7داري در سطح رابطه مستقيم و مدني

درصاد   50/2 سود سپرد  )قي ت ساپرد ( باه اناداز    دست زد افراد اضافه شود، نرخ 

دار رابطاه  هاي مدتشود مج وع سپرد گونه كه مالحظه مياضافه خواهد شد. ه ا 

كاه باا    طاوري ه با   دني در سطح ی  درصد با نرخ سود سپرد  داردارمنفي و مدني

درصد  33/0دار، نرخ سپرد  به انداز  هاي مدت  درصد در مج وع سپرد افزایش ی

 كاهش خواهد یافت.  

و باا توجاه باه     گردیاد  ري ارضه سپرد  طرق تئوري، مثرت برآوردكشش انتظا

  خواهاد باود. باا افازایش یا       ي به بازار رقابتي نزدیا كوچ  بود  ضری  برآورد

درصاد افازایش    35/1درصد در ميزا  كشش ارضه، نارخ ساود ساپرد  باه ميازا       

 خواهد یافت.
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 معادالت رفتاري انواع بازار برآوردنتايج ( 4ـ7)جدول 

کشش  ميزان
 در ميانگين

 متغير برآورد ضرايب خطاي استاندارد t آماره

 تدداد شد  23815/2 2832/2 115/0 2381/1

ي
شاورز

ت ک
ال

سهي
ي ت

معادله رفتار
 

 دست زد افراد 83318/2 1135/2 805/8 3530/2

 قي ت سرمایه 117/15 71/78 311/1 1557/1

 تسهيالت كشاورزي -22215/2 2222103/2 -132/8 -2320/8

تسهيالت مسکن و  2222021/2 22228/2 5281/2 7718/2
 ساخت ا 

تسهيالت بازرگاني و  2221130/2 22228318/2 011/8 8118/0
 خدمات

تسهيالت صندت و  -22212025/2 22228323/2 -381/0 -1017/8
 مدد 

كشش انتظاري  -222228323/2 2222223121/2 -181/7 1817/0
 تسهيالت كشاورزي

 ضری  ثابت -05/311 0/813 -732/0 -----

  R-SQUARE = 3781/2                            DUWATSON = 2712/0      

 تدداد شد  11130/2 21711/2 077/1 3817/2

ن
ن و ساختما

سك
ت م

ال
سهي

ي ت
معادله رفتار

 دست زد افراد 51718/2 0883/2 123/8 5153/2 

 قي ت سرمایه -215/01 1/103 -1330/2 -1271/2

 تسهيالت كشاورزي 22207811/2 2221215/2 813/0 1210/1

تسهيالت مسکن و  -22281310/2 22221151/2 -511/8 -3171/8
 ساخت ا 

تسهيالت بازرگاني و  22208233/2 22225011/2 133/8 1211/1
 خدمات

تسهيالت صندت و  -22201583/2 22225051/2 -131/0 -5527/0
 مدد 

كشش انتظاري  -2222217107/2 2222223113/2 -172/3 3011/1
تسهيالت مسکن و 

 ساخت ا 

  ری  ثابتض 1/1713 3/538 133/1 ----

  R-SQUARE = 1013/2                            DUWATSON = 1353/1      
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کشش  ميزان
 در ميانگين

 متغير برآورد ضرايب خطاي استاندارد t آماره

 تدداد شد  213732/2 1032/2 5332/2 3318/2

ت
ي و خدما

ت بازرگان
ال

سهي
ي ت

معادله رفتار
 دست زد افراد 1311/0 1837/2 118/1 5110/0 

 قي ت سرمایه 13/081 3/171 115/1 3238/1

 تسهيالت كشاورزي -2220231/2 2221821/2 -735/1 -2351/0

تسهيالت مسکن و  22201105/2 22221810/2 731/0 7028/8
 ساخت ا 

تسهيالت بازرگاني و  -222118/2 2221171/2 -735/8 -7817/1
 خدمات

تسهيالت صندت و  -22208110/2 22221331/2 -100/0 -2371/1
 مدد 

كشش انتظاري  -2222217187/2 2222220708/2 -815/3 0157/1
تسهيالت بازرگاني و 

 خدمات

 ضری  ثابت -3/1117 137 -203/0 -----

  R-SQUARE = 5550/2                            DUWATSON = 5130/1      

 تدداد شد  17110/2 21173/2 371/1 1070/2

ن
ت و معد

صنع
ت 

ال
سهي

ي ت
معادله رفتار

 

 افراد دست زد 3171/1 0155/2 701/3 5137/1

 قي ت سرمایه 30/813 8/121 111/0 3133/1

 تسهيالت كشاورزي -22223237/2 2221287/2 -7331/2 -7082/2

تسهيالت مسکن و  2221111/2 22223303/2 511/1 7287/1
 ساخت ا 

تسهيالت بازرگاني و  22283013/2 22225727/2 721/8 1128/0
 خدمات

تسهيالت صندت و  -22271551/2 22221328/2 -215/3 -5312/3
 مدد 

كشش انتظاري  -2222212170/2 2222221231/2 -23/12 0030/8
تسهيالت صندت و 

 مدد 

 ضری  ثابت -0313 1/338 -137/1 ----

  R-SQUARE = 3551/2                            DUWATSON = 5781/1      
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کشش  ميزان
 در ميانگين

 متغير برآورد ضرايب خطاي استاندارد t آماره

 تدداد شد  222237815/2 22221111/2 733/1 1731/1

مع
سپرده

ي بازار 
ادله رفتار

 دست زد افراد 2220012/2 2221201/2 007/0 5028/2 

 قي ت سرمایه -281111/2 27173/2 -3123/2 -7810/2

هاي مج وع سپرد  -2215301/2 2221311/2 -520/8 -3388/0
 دارمدت

كشش انتظاري ارضه  2270233/2 221807/2 180/8 3520/1
 دارهاي مدتسپرد 

 ضری  ثابت 81823/2 0831/2 807/1 ----

  R-SQUARE = 5311/2                            DUWATSON = 3181/1      

 هاي تحقيقیافته مأخذ:

 

قي تاي  وداش خا اس كشا ادار اکا امقا ترین بزرگ، (1ا3)دول اه به جابا توج

صاندت و مداد  وجاود    پذیري قي تي( در بازار تسهيالت )كشش مقداري یا اندطاف

پرداختي به این بخاش،   تسهيالتكه با افزایش ی  درصدي در ميزا  طوريدارد  به

درصد كاهش خواهد یافت. پاس از آ  بيشاترین    53/3نرخ سود تسهيالت پرداختي 

ترتيا  مرباو  باه باازار تساهيالت بازرگااني و        قي تي باه ميزا  اکس كشش خود

اورزي خواهاد باود.   خدمات، بازار تساهيالت مساکن و سااخت ا  و تساهيالت كشا     

ه چنين ك ترین كشش انتظاري مربو  به تسهيالت صندت و مدد  بود  و پس از 

درجه ميزا  این كشش مربو  به بازارهاي تسهيالت بازرگاني  ك ترینآ  به ترتي  

 و خدمات، بازار تسهيالت كشاورزي و بازار تسهيالت مسکن و ساخت ا  خواهد بود. 
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 يمتي و کشش انتظاري بازار تسهيالتقخود (عكس کشش4ـ8)جدول

انواع 

 تسهيالت
 کشاورزي

مسكن و 

 ساختمان

بازرگاني و 

 خدمات

صنعت و 

 معدن

اکس كشش 

 -5312/3 -7817/1 -3171/8 -2320/8 قي تيخود

كشش 

 -222228323/2 انتظاري
2222217107/2

- 

2222217187/2

- 

22222121

70/2- 

 هاي تحقيقیافته مأخذ:

شود كه بازار تسهيالت در ت امي موارد رقابت كامال اسات،   در این سناریو فرض مي

گاردد )صافر در نظار    اري تسهيالت در ه ه موارد حاذف ماي  لذا متغير كشش انتظ

 3SLSطور ه زما  و با استفاد  از روش شود( و دوبار  مدادالت رفتاري بهگرفته مي

ر ساپرد  تحات شارایط    اسناریو بررسي بازاین برآورد خواهند شد. از آنجا كه هدف 

تاایج باازار نهاایي ساپرد  آورد      رقابتي بازار تسهيالت است، بنابراین در ادامه تنها ن

شود تا مشخ  گردد كه آیا تحات ایان ساناریو كشاش انتظااري باازار ساپرد         مي

 ؟باشنداند یا وابسته ميبازارهاي سپرد  و تسهيالت مستقل تفاوتي خواهد كرد و آیا

گارفتن ایان ساناریو، كشاش انتظااري      نظر( پس از در1ا1)دول ابا توجه به ج

تار شاد  اسات. لاذا در ایان      تر از حالت قرل شد  و به حالت رقابتي نزدیا  كوچ 

رفات و ایان دو   نظر گرد  و تسهيالت را مستقل از هم دربازار سپ توا  دوحالت ن ي

 اند.بازار به هم وابسته
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 معادله رفتاري بازار سپرده تحت سناريوي اول ( برآورد4ـ9)جدول 

کشش در 

 ميانگين
 tآماره 

انحراف 

 استاندارد
 متغيرها ضرايب برآورد

معادله 

بازار 

 سپرده

 تدداد شد  222235811/2 22228113/2 011/0 7151/1

ي بازار سپرد 
مدادله رفتار

 

 دست زد افراد 2221011/2 22221382/2 015/1 8101/2

 قي ت سرمایه -235013/2 21111/2 -833/1 -1818/1

هاي مج وع سپرد  -2210551/2 2221135/2 -315/0 -1081/1

 دارمدت

كشش انتظاري  2283113/2 221083/2 117/8 8308/1

هاي ارضه سپرد 

 دارمدت

 ضری  ثابت 11812/2 0013/2 111/0 ----

  R-SQUARE = 5158/2                                          DUWATSON = 3288/1      

 هاي تحقيقیافته مأخذ:

شود كه بازار ساپرد  رقابات كامال    بر خالف سناریوي اول فرض مي ،در این سناریو

شاود و  ر ه ه موارد صفر درنظر گرفته ماي است، لذا متغير كشش انتظاري سپرد  د

این سناریو بررساي  شوند. هدف ي( برآورد م3SLS دوبار  مدادالت رفتاري )به روش

بازار تسهيالت تحت شرایط رقابتي بازار سپرد  است تا مشخ  گردد كه آیاا تحات   

ارهااي  این سناریو كشش انتظاري بازار انواع تسهيالت تفاوتي خواهد كارد و آیاا باز  

ناریو جهت اط يناا  یاافتن   ؟ در واقع این ساند یا وابستهسپرد  و تسهيالت مستقل

 سناریوي قرلي است. هاز نتيج
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  ( برآورد معادله رفتاري بازار سپرده تحت سناريوي دوم4ـ11جدول )

کشش در 
 ميانگين

 متغير ضرايب برآورد خطاي استاندارد tآماره 
 

 تدداد شد  218081/2 28501/2 723/0 1335/1

ي
شاورز

ت ک
ال

سهي
ي ت

معادله رفتار
 دست زد افراد 81313/2 1113/2 313/0 5022/2 

 قي ت سرمایه 523/57 10/71 173/1 1151/2

 تسهيالت كشاورزي -2221710/2 22221128/2 -333/8 -5053/0

تسهيالت مسکن و  222201753/2 22220337/2 3753/2 3151/2
 ساخت ا 

تسهيالت بازرگاني  22211331/2 22228725/2 805/8 8117/0
 و خدمات

تسهيالت صندت و  -22212025/2 22228150/2 -112/0 -1011/8
 مدد 

كشش انتظاري  2222288573/2 2222223218/2 -712/7 3128/1
 تسهيالت كشاورزي

 ضری  ثابت -71/531 3/887 -053/0 -----

  R-SQUARE = 3753/2                            DUWATSON = 1133/1      

 تدداد شد  13825/2 21703/2 510/1 3383/2

ال
سهي

ي ت
معادله رفتار

ن
ن و ساختما

سك
ت م

 دست زد افراد 13101/2 0058/2 212/8 3181/2 

 قي ت سرمایه -331/71 107/2 -1172/2 -0317/2

 تسهيالت كشاورزي 22207111/2 2221112/2 080/0 1232/1

تسهيالت مسکن و  -22282185/2 22221083/2 -811/8 -8353/8
 ساخت ا 

تسهيالت بازرگاني  22203102/2 22225732/2 571/8 8121/8
 و خدمات

تسهيالت صندت و  -22203372/2 2225738/2 -711/8 -1000/8
 مدد 

كشش انتظاري  -2222212501/2 2222223317/2 -238/3 3725/1
تسهيالت مسکن و 

 ساخت ا 

 ضری  ثابت 3/1113 533 171/1 ----

  R-SQUARE = 1811/2                            DUWATSON = 2111/0      
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کشش در 
 ميانگين

 متغير ضرايب برآورد خطاي استاندارد tآماره 
 

 تدداد شد  18107/2 1031/2 238/1 1158/2

ت
ي و خدما

ت بازرگان
ال

سهي
ي ت

معادله رفتار
 

 دست زد افراد 2350/0 1801/2 531/1 7335/0

 قي ت سرمایه 35/088 7/171 135/1 7523/1

 تسهيالت كشاورزي -22213717/2 2221818/2 -080/1 -3703/1

تسهيالت مسکن و  22208272/2 22221527/2 857/0 8381/8
 ساخت ا 

تسهيالت بازرگاني  -22282773/2 2221185/2 -333/0 -8701/8
 و خدمات

تسهيالت صندت و  -22282531/2 2221201/2 -217/8 -0051/7
 مدد 

كشش انتظاري  2222217123/2 2222220132/2 -210/3 2511/1
تسهيالت بازرگاني 

 و خدمات

 ی  ثابتضر -1/0010 117 -001/0 ----

  R-SQUARE = 5150/2                            DUWATSON = 5118/1      

 تدداد شد  1533/2 21110/2 117/1 2331/1

ن
ت و معد

صنع
ت 

ال
سهي

ي ت
معادله رفتار

 

 دست زد افراد 7053/1 0181/2 055/3 3718/1

 قي ت سرمایه 11/817 1/121 331/0 3031/1

 تسهيالت كشاورزي -22221227/2 2221251/2 -8501/2 -8178/2

تسهيالت مسکن و  22211155/2 22225123/2 337/1 7230/1
 ساخت ا 

تسهيالت بازرگاني  22281183/2 22225551/2 123/1 2011/8
 و خدمات

تسهيالت صندت و  -22238835/2 2221225/2 -018/3 -0112/1
 مدد 

ش انتظاري كش -2222212110/2 2222221271/2 -337/1 2532/8
تسهيالت صندت و 

 مدد 

 ضری  ثابت -0/8210 1/311 -877/1 ----

  R-SQUARE = 3317/2                          DUWATSON = 5321/1      

 هاي تحقيقیافته مأخذ:
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هااي  شود كاه اکاس كشاش   ( در مج وع مشاهد  مي1ا11)با توجه به جدول 

نارخ ساود تساهيالت از ميازا      خودقي تي در مج اوع كااهش یافتاه و حساسايت     

تسهيالت پرداختي كاهش یافته است. تنها در بازار تسهيالت صندت و مداد ، نارخ   

ر افازایش  سود تسهيالت پرداختي در مج وع نسرت به تسهيالت پرداختي ایان باازا  

هاا، كشاش انتظااري    هااي انتظااري نياز در ه اه باازار     یافته است. در مورد كشش

 تر شد  است.افته و به حالت رقابتي نزدی هش یتسهيالت پرداختي كا

انتظاري بازار تسهيالت تحت کشش قيمتي و خود ( عكس کشش4ـ11جدول )
 سناريوي دوم

انواع 

 تسهيالت
 مسكن و ساختمان کشاورزي

بازرگاني و 

 خدمات
 صنعت و معدن

اکس كشش 

 قي تيخود

5053/0- 8353/8- 8701/8- 0112/1- 

 -2222212110/2 2222217123/2 -2222212501/2 2222288573/2 كشش انتظاري

هاي تحقيقیافته مأخذ:
 

اي واحد در ارترا  با باازار تساهيالت و ساپرد     ه نتيجهتوا  بلذا در مج وع مي

بازار سپرد  و تسهيالت به هم وابسته بود  و چنانچه ی  : »رسيد و آ  این است كه

خواهاد  نيز به حالات رقاابتي مت ایال     بازار به حالت رقابتي نزدی  شود، بازار دی ر

 «.شد

 درنظر گرفتن تدداد شد  موجاود بارآورد  این شاخ  با )شاخ  لرنر،  برآوردنتایج 

آ  است كه در مج وع شرایط رقابتي در باازار تساهيالت و    دهند شد  است( نشا 

ویاژ   هبتي این بازارها و بسپرد  وجود داشته اما با گذشت زما ، از ميزا  شرایط رقا

 بازار سپرد  كاسته شد  است. 
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 ( برآورد نتايج کشش لرنر4ـ12)جدول 

 )درصد(

 سال
تسهيالت 

 کشاورزي

تسهيالت 

 صنعت و معدن

تسهيالت مسكن 

 و ساختمان

تسهيالت 

بازرگاني و 

 خدمات

 بازار سپرده

1838 222051/2- 22011/2- 222171/2- 222138/2- 818311/2 

1831 222885/2- 222081/2- 222131/2- 222338/2- 383311/2 

1837 222838/2- 222013/2- 222113/2- 222300/2- 521001/2 

1833 222720/2- 222071/2- 222010/2- 222323/2- 381021/2 

1835 222331/2- 222888/2- 222031/2- 222772/2- 017132/1 

1833 222118/2- 222153/2- 222873/2- 221850/2- 758375/1 

1831 222170/2- 222131/2- 222801/2- 222131/2- 731113/1 

1852 221813/2- 222532/2- 222118/2- 221072/2- 111835/1 

1851 221832/2- 221218/2- 222770/2- 221712/2- 017217/0 

1850 221138/2- 221213/2- 222521/2- 221310/2- 311188/0 

1858 221111/2- 221032/2- 222371/2- 220111/2- 172351/8 

1851 221330/2- 221835/2- 222312/2- 221111/2- 175185/8 

1857 220018/2- 221373/2- 221221/2- 220313/2- 813212/1 

1853 220537/2- 220228/2- 221018/2- 220518/2- 321173/1 

1855 228111/2- 220181/2- 221333/2- 228550/2- 511231/5 

1853 227000/2- 228152/2- 220871/2- 221123/2- 153351/1 

1851 223303/2- 221158/2- 228281/2- 223137/2- 030171/12 

1832 223315/2- 223311/2- 228111/2- 221111/2- 133132/11 

1831 210173/2- 221111/2- 227711/2- 213375/2- 378823/11 

1830 217311/2- 218571/2- 223373/2- 2051115/2- 131771/03 

1838 202718/2- 202078/2- 223103/2- 283833/2- 805133/85 

 هاي تحقيقیافته مأخذ:
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هاا مثرات   باراي تساهيالت منفاي و باراي ساپرد       لرنار شاخ   ،مطابق تئوري

 .باشدمي

نظر شود، ن ودار شاخ  لرنر رفحال چنانچه از االمت منفي بازار تسهيالت ص

بيان ر تضديف شرایط رقابتي طاي روناد زمااني     . این ن وداربودصورت زیر خواهد به

شادیدتر از ساایر   این شرایط در بازار تسهيالت بازرگااني و خادمات   ه چنين است. 

 شود.  بازارها دنرال مي

 بررسي شاخص لرنر در بازار تسهيالت (4ـ1)نمودار 

د تضديف ارون (1ا0)ودار ان در هود است. ااین نتيجه در بازار سپرد  بيشتر مش

 شود.شرایط رقابتي در بازار سپرد  دنرال مي
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 ( بررسي شاخص لرنر در بازار سپرده4ـ2نمودار )

يار بازار سپرد  بسيار بايش  ، هرچند ميزا  انحراف مد(1ا18)با توجه به جدول 

زار اماا بيشاترین ضاری  تغييارات مرباو  باه باا        ،بازارهاي تسهيالت اسات  از ه ه

خاوبي  ههام با   (1اا 0)باشد كه این نکته در ن ودار اني و خدمات ميتسهيالت بازرگ

 مشخ  است.

 لرنر در انواع بازارها( بررسي شاخص 4ـ13)جدول 

 حداکثر حداقل ميانگين متغيرها
انحراف 

 معيار

ضريب 

 تغييرات

 8011/1 2273/2 2027/2 2228/2 2210/2 بازار تسهيالت كشاورزي

 7012/1 2270/2 2028/2 2220/2 2281/2 بازار تسهيالت صندت و مدد 

بازار تسهيالت مسکن و 

 ساخت ا 
2213/2 2220/2 2231/2 2208/2 0301/1 

بازار تسهيالت بازرگاني و 

 خدمات
2231/2 2227/2 2831/2 2213/2 3037/1 

 8201/1 5117/1 8032/85 8185/2 1305/5 بازار سپرد 

 هاي تحقيقیافته مأخذ:
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 فصل پنجم

 ا و سياستگذاريپيشنهاده

این مطالده به منظور بررسي ساختار حاكم بر بازارهاي تساهيالت و ساپرد ،   در 

مدادالت رفتاري حاكم بر هر ی  از این بازارها مورد بررسي قارار گرفتاه اسات. باه     

(، 1838ا   1838هاي مورد مطالده )رسي روند تغييرات ساختاري طي سالمنظور بر

قادرت   ت و با اساتفاد  از ایان شااخ ، درجاه    ر گرفشاخ  لرنر مورد محاسره قرا

هااي ماورد   اي تسهيالت و سپرد  به تفکي  ساال بازاري مربو  به هر ی  از بازاره

 مطالده محاسره شد.

ت باا ميازا    با توجه به نتایج این مطالده نرخ سود هر ی  از انواع بازارهاي تساهيال 

ان ر قانو  مشاخ  تقاضاسات.   كه این نتيجه بي داردمنفي  تقاضاي تسهيالت رابطه

بنابراین چنانچه نرخ سود انواع تسهيالت كاهش یابد، تقاضا براي دریافت تساهيالت  

ارضاه ساپرد  رابطاه     بانکي نياز باا   ه چنين نرخ سود سپرد افزایش خواهد یافت. 

خ ساود  آ  است كاه كااهش نار    دهند دارد. این نتيجه نشا داري مستقيم و مدني

گذاري افراد منجر خواهد شد و در نتيجه منابع ماالي  هش سپرد سپرد  بانکي به كا

رانجام ایان امار باه كااهش     جهت تأمين تقاضاي تسهيالت كاهش خواهد یافت و س

 انجامد.ميها دهي بان قدرت وام

اقتصادي، اجت ااي و فرهن ي ج هاوري   در راستاي تأكيد برنامه چهارم توسده

نشاا    تحقياق نظام بانکي كشور، این  كارآیيي و پذیراسالمي ایرا ، مرني بر رقابت

داد كه در مج وع شرایط رقابتي در بازار تساهيالت و ساپرد  وجاود داشاته اماا باا       

ساته شاد    ویژ  بازار ساپرد  كا هگذشت زما ، از ميزا  شرایط رقابتي این بازارها و ب

رقاابتي   ع از قادرت ایان روناد درمج او    رسد كه باا اداماه  است. بنابراین به نظر مي
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باانکي   به برقاراري شارایط رقاابتي در شارکه     توا ها كاسته خواهد شد و ن يبان 

 كشور اميدوار بود. 

هيالت باه هام   یکي از نتایج مهم در این مطالده آ  است كه بازار ساپرد  و تسا  

اري در بازار تسهيالت بر بازار سپرد  اثر خواهد گذاشات. ایان   اند و سياست ذوابسته

یکاي  هاي اخير ك تر مورد توجه قرار گرفته است. سال اي است كه درنتيجه مسئله

این كااهش   كههاي اخير دولت كاهش دستوري نرخ سود تسهيالت بود  از سياست

 ها بر بازار ساپرد  اثار  گونه سياست ذاريبا سرات قابل توجهي ه را  بود  است. این

را داشاته   پاذیر ر آزاد و رقابات خواهد گذاشت. در واقع چنانچه در آیند ، انتظار باازا 

 ، به دليل كااهش درآمادهاي آتاي شارکه    باشيم، آن ا  با كاهش نرخ سود تسهيالت

خ سود سپرد  نيز باراي كااهش   بانکي ناشي از این كاهش، انتظار بر این است كه نر

یابد. در این  ها و درآمدها كاهشبانکي و برقراري تدادل بين هزینههاي شرکه هزینه

هاا  گاذاري در بانا   از ارائه نقدین ي خود جهت ساپرد   رسد افرادنظر مي صورت به

تسهيالت باه افاراد    ها از توا  ك تري جهت ارائهكنند. در نهایت بان خودداري مي

در تاأمين سارمایه و كنتارل نقادین ي محادود       خواهند بود و نقاش آنهاا   برخوردار

 خواهد شد.  

رساد كاه   باه شارکه باانکي، باه نظار ماي      ي كشور با توجه به وابست ي بازار مال

فدلي مناسا  نراود  و كااهش ایان     هاي كاهش شدید نرخ سود در شرایط سياست

گاذاري در كشاور   و ه زما  زميناه سارمایه   گيردها بهتر است به تدریج صورت نرخ

گاذاري  ان ، به س ت سرمایهافزایش یابد تا منابع نقدین ي افراد به جاي ارضه به ب

 یت شود.در بازار هدا

مشاهد  شد كه بيشترین قدرت بازاري در بازار تساهيالت بازرگااني و    ه چنين

كاه دریافات ایان تساهيالت باراي       . این مسئله بياان ر آ  اسات  داردخدمات وجود 

. باا توجاه باه اه يات بازرگااني و      شاود ميگيرندگا  با مشکالت بيشتري ه را  وام

 درت باازاري جهات اساتفاد    ور، كااهش قا  خدمات در تولياد ناخاال  داخلاي كشا    

 گونه تسهيالت ضروري خواهد بود. تر از اینمناس 
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مشاهد  گردید. این  ساخت ا ك ترین قدرت بازاري در بازار تسهيالت مسکن و 

رایط رقاابتي  نتيجه بيان ر آ  است كه استفاد  از تسهيالت مسکن و ساخت ا  به ش

توا  بازار تساهيالت مساکن   يجه ميود  است. هر چند با بررسي از این نتتر بنزدی 

ااطااي  در  توجاه الزم را كاراتر از سایر بازارهاي تسهيالت دانست اما به دليل اادم  

ش قابال تاوجهي داشاته و باازار     اساتفاد  از ایان تساهيالت افازای     ،هاا گوناه وام این

كاه باازار    طاوري اي در چند سال اخير داشته است  به هسابقساز افزایش بيوساخت

 سکن دچار ركود در فروش شد  است.م

 در پایا ، توجه به این نکته از اه يت زیادي برخوردار است كه كاهش نرخ سود

باشاد. بلکاه   الت ن اي تنها را  كاهش قدرت بازاري و بهرود ارضاه تساهي   ،تسهيالت

اي بوروكراساي اسات.   ها و هزیناه  1هااي مراادالت  تر، كااهش هزیناه  راهکار مناس 

باشد، نقش مه ي در اادم  ه به آنکه در ایرا  قابل توجه ميها با توجگونه هزینهاین

برقراري شرایط رقابتي و ایجاد قدرت بازاري خواهد داشت كه سارانجام باه كااهش    

 انجامد.ميتقاضاي تسهيالت 

                                                           

1- Transaction Costs. 
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 فارسيـ 

(. بارآورد پاارامتریکي نسارت    1831پاور حسان. )  ابونوري، اس اايل و سااماني  .1

، صافحات  00شا ار   فصالنامه پژوهشانامه بازرگااني،    نایع در ایارا .  ت ركز ص

 .103ا13

هااي اقتصاادي.   ها و سياستبان  مركزي ج هوري اسالمي ایرا ، ادار  بررسي .0

 هاي مختلف.سال گزارش اقتصادي و ترازنامه بان  مركزي ج. ا. ا.

فصالنامه  گيري ت ركز در صندت سي ا  ایرا . (. انداز 1830بخشي، لطفدلي .) .8

 .13ا57، صفحات 03، ش ار  پژوهشنامه بازرگاني

(. ساااختار بااازار جهاااني فاارش  1838پرمااه، زورار .)و حساايني، ميراراادا   .1

 .111ا38، صفحات 80، ش ار  فصلنامه پژوهشنامه بازرگانيدسترافت. 

پاذیري باازار   ساختار بازار جهااني بساته و ضاربه   (. 1853حسيني، ميراردا  .) .7

 هاي بازرگاني.تهرا : مسسسه مطالدات و پژوهش .بسته ایرا 

(. ترليغاات و ت ركاز در بازارهااي    1831ک .) ودهقاني فرهاد و ، خداداد كاشي .3

 .05. ش ار  فصلنامه اقتصاد و مدیریتصندتي ایرا . 

(. سااختار ا لکارد باازار: نظریاه و كااربرد آ  در      1855خداداد كاشي، فرهاد .) .5

 هاي بازرگاني.سسسه مطالدات و پژوهشمایرا ، تهرا :  صندتبخش 

(. سانجش رقابات در باازار    1831خداداد كاشي، فرهاد و شهيکي تاش، م،   .) .3

، فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسدهجهاني كاالهاي منتخ  سنتي و كشاورزي. 

 .131ا187، صفحات 71ش ار  
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. (. بررسي ا لکرد سيستم بانکي در بخاش كشااورزي  1831رسول اف، جالل. ) .1

مج واه مقاالت اولين ه ایش بررسي نقش و ا لکارد نظاام باانکي در تحقاق     

. تهارا : وزارت اقتصاادي و   اهداف توسده اقتصادي، اجت ااي و فرهن ي كشاور 

 دارایي، مداونت بي ه و بان .

هاي پولي بار نظاام باانکي كشاور.     (. تأثير هزینه سياست1838اله. )سيف، ولي .12

هااي پاولي و ارزي   فارانس سااالنه سياسات   مج واه مقااالت چهاارده ين كن  

 (. تهرا : پژوهشکد  پولي و بانکي.118ا023)

ها در ارائه خدمات به دولت و جامده. (. بررسي نقش بان 1831اله. )سيف، ولي .11

مج واه مقاالت اولين ه ایش بررسي نقش و ا لکارد نظاام باانکي در تحقاق     

تهارا : وزارت اقتصاادي و   اهداف توسده اقتصادي، اجت ااي و فرهن ي كشاور.  

 دارایي. مداونت بي ه و بان .

تهارا : مسسساه   . جهااني زافارا   باازار  بررسي ساختار (. 1831ازیزي، مریم .) .10

 هاي بازرگاني ایرا .مطالدات و پژوهش

هاا و ارتقاااء  (. ترادیل باه اورا  بهاادار كارد  دارایاي     1838كاشااني، مح اد. )   .18

چهاارده ين كنفارانس سااالنة    ایارا .  هاا( در  كارآمدي نهادهاي ماالي )بانا   

 (. تهرا : پژوهشکد  پولي و بانکي.171ا110)هاي پولي و ارزي سياست

(. ساختار بازار یخچاال خاان ي   1851گرجي، ابراهيم و ساداتيا ، سيدمرتضي .) .11

 .110ا37، صفحات 13، ش ار  هاي بازرگانيفصلنامه پژوهشدر ایرا . 

تهاارا : ي و جای ااا  آ  در اقتصاااد ایاارا . بااازار مااال(. 1832مجتهااد، اح ااد. ) .17

 پژوهشکد  پولي و بانکي.

 هاي مختلف.سالسالنامه آماري كشور. مركز آمار ایرا .  .13
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