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کـه در آن بتـوان بـه ارزیـابی     در سیستم بانکی ایـران اسـت  همگرایی و یکپارچگی 

بـه عبـارت دیگـر ایـن ایـده      ،پرداخـت هـا بانکهدفمندسازي اعتبارات و سودآوري 
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در روابـط  مشـارکت  وپـذیري عالوه بر تقویت درجه رقابتمختلف به یکدیگر است،
سازي تخصـیص اعتبـارات   بانکی، کارآمدي سیستم بانکی کشور را در بهینهمالی بین

کند.و افزایش سودآوري تقویت می
که در آن با استفاده از شودمیریزي بر این اساس، یک الگوي اقتصادسنجی پایه

تخصـیص  اثرپـذیري  1387ـ1380ی در دوره زماني کشورهابانکهاي مقطعی داده
و سـایر عوامـل   بـانکی بـین مـالی  روابـط  توسـعه  از هـا بانـک اعتبارات و سـودآوري  

تـرین عوامـل   تواند معرف مهمگردد. دستاورد این تحقیق میمیبررسی کنندهتعیین
در تأثیرگذار بر سودآوري بانکی و بهبود تخصیص اعتبارات در زمینه بانکداري نـوین 

کشور باشد.  

بانکی، سیستم بانکی ایران، الگوي اقتصادسـنجی،  روابط مالی بینهاي کلیدي: واژه
هاي پانلیداده

JEL :C32 ،G20بندي طبقه
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مقدمه. 1
ي هـا بخـش کننده منـابع مـالی   تأمینترین در سیستم مالی یک کشور اصلیهابانک

رابطـه نزدیکـی بـا    توانـد مینیز هابخشکه البته رشد این مختلف اقتصادي هستند
هاي مهم این سیسـتم  از ویژگی).1998پویایی سیستم بانکی داشته باشد (هاردي،

اهداف رشـد  که عالوه برگیردو امنیت باال انجام میاین است که مبادالت با سرعت
.شودمینیز منجراقتصادي به بهبود عملکرد سیستم بانکی

المللـی بـین حتـی  اي واز جدیدترین اهداف منطقهبانکینتوسعه روابط مالی بی
هـاي اخیـر توجـه    اسـت کـه در سـال   با رویکرد یکپارچگی مالی مؤسساتو هابانک

تبدیل بازارهاي مجزاي قبلی براي یک ،واقعبسیاري را به خود جلب کرده است. در
کـه در  محصول مالی واحد، به یک بـازار همسـان و منسـجم را یکپـارچگی گوینـد     

بتـوان  کـه  اند . از سوي دیگر بازارهایی یکپارچهتواند ظهور یابدسیستم بانکی نیز می
بــدون مالحظــه محــیط آنقیمــت واحــدي را بــراي محصــوالت و خــدمات مشــابه

.)١،2002(دیریک و وساالدر نظر گرفت جغرافیایی 
و تم بـانکی  سیسـ بر پویـایی  يدارمعنیتأثیرتواندادغام مالی میبرداشتن موانع 

مـالی و  مؤسسـات سـاختارهاي  ، به طوري کـه  داشته باشدپذیري آن رقابتافزایش 
. بـه طـور مثـال در    نمایـد تغییـر  تري همچنین قوانین مربوط به آنها با سرعت زیـاد 

تـر از قبـل   مالی انفرادي منسـجم مؤسساتاتحادیه اروپا بیشتر خدمات مالی توسط 
ی و هـم مقـررات مـالی در طـی سـالیان اخیـر       مـال مؤسساتهم شود، زیرا ارائه می
هـایی از  ، نشـانه ٢اند. در این رابطه، قـانون قیمـت واحـد   شدهتر تر و یکپارچهمنسجم

کیـد  أمطالعه یکپارچگی بانکی را بر جاي گذاشته است که بر همگرایی نـرخ بهـره ت  
در هـا بنگـاه شـدن  یـک بـازار همزمـان موجـب رقـابتی     زمانی که توسـعه زیرا ،دارد

ي کـاراتر  هـا بانکشودمیهاي تعادلی بازاري موجب بازارهاي اولیه شود، تغییر سهم
). در حقیقت چنانچـه  ٣،2004آورند (مانادستدر اقتصاد بهسهم بازاري بیشتري را 

ملی به سمت بازار واحد گشـوده شـوند، بازارهـاي داخلـی     در سطح بازارهاي بانکی 

1- Dierick and Vesala
2- The Law-of-One-Price
3- Manna
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ي بازاري هاسهمکاراترند، هزینهکه در زمینهو آنهایینمود شروع به رقابت خواهند 
.)١،2007(ساب و ویکرخواهند آورددستبهبیشتري را 

و بلندمـدت را بـا یـک    مـدت کوتـاه ي هاوامدسترسی به تواند میبانکیبینبازار 
فـراهم  هابانکي براي گذارسرمایهجهتبه منظور تهیه سرمایه بانکیبیننامه تفاهم
ي بیشتر و یا مهـار بحـران   گذارسرمایهاجازه هابانکبه بانکیوابط بینتوسعه رکند. 

اي سـرایت و انتقـال داده شـود   منطقـه مـالی بـین  هطراخـ مبدون اینکه دهد،میرا 
از بـانکی بـین ). بنـابراین همـاهنگی و یکپـارچگی بـازار     ٢،2007و همکاران(فیچت

ارهاي بانکداري خرده را افـزایش  مزایاي یکپارچگی بازبانکی طریق تعمیق روابط بین
تري که شرایط مطلوبدر حقیقت در . شودمیبانکی سیستم و موجب ادغام دهدمی

تخصـیص  وامـدهی و  شـرایط بهتـر  دبایـ ،احتمال زیان کلی را مـی پذیرنـد  هابانک
).٣،2009(اوگانا و پوپواعتبارات را انتظار داشت 

یکپارچگی بانکی با رویکرد عه روابط بینتوستأثیرتبیین بنابراین هدف این مقاله
افزاري در سیستم بانکی ایـران اسـت  در روابط بانکی به عنوان یک رویکرد نوین نرم

بـر  پرداخـت. هابانککه در آن بتوان به ارزیابی هدفمندسازي اعتبارات و سودآوري 
ی گرچهاي یکپـا معرفی شاخصبانکی و با تمرکز بر گسترش روابط بیناین اساس، با 

هـاي  که در آن بـا اسـتفاده از داده  شودمیریزي بانکی یک الگوي اقتصادسنجی پایه
اعتبارات و تخصیص اثرپذیري 1387ـ1380دوره زمانی در ي کشورهابانکمقطعی 

ارزیابی شود. کنندهاین رویکرد جدید و سایر عوامل تعییناز هابانکسودآوري 
بانکی و ارتبـاط  دوم به مفهوم نظري روابط بیندر ادامه این مقاله، ابتدا در بخش

شـود و سـپس ارتبـاط یکپـارچگی و توسـعه روابـط       پذیري پرداخته میآن با رقابت
شـود. بخـش سـوم    پذیري اعتبارات به بحث گذاشته میبانکی، سودآوري و هدفبین

بانکی اختصاص دارد. در بخش چهارم ارائـه مـدل الگـوي    به اثرات توسعه روابط بین
شــده ســودآوري بــانکی و تخصــیص اقتصادســنجی مطالعــه در دو معادلــه تفکیــک

شود. بخش پنجم به تجزیه و تحلیـل نتـایج   اعتبارات سیستم بانکی ایران تصریح می
هـاي پـانلی حاصـل شـده اسـت.      تجربی اختصاص دارد که برآوردها در محـیط داده 

ردازد.  پگیري نهایی و ارائه پیشنهادها میبخش پایانی به نتیجه

1- Saab and Vacher
2- Fecht et al.
3- Ongena and Popov
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بانکی: مفهوم نظريروابط بین.2
را در بازارهـاي یکپارچـه بـا    (قیمـت واحـد)   يي واحـد گذارسرمایهبازده اگر بتوان 

ي هـا هزینـه ،در نظـر گرفـت  مشـابه  و خصوصیات ریسکی یکسان سطوح همگرایی 
(غیرمـالی) قابـل تصـور اسـت     شبیه به بازارهاي یکپارچـه  ز یو مالی نخدمات بانکی 

بـه  توانـد ها میهزینه). اطالعات قیمتی در مورد بازده و ١،2002بیسیگنانوو(برنارد 
عـالوه  ترین شواهد یکپارچگی ناشی از ارجاع به قانون قیمت واحد باشد. عنوان قوي

ي قیمتـی و مقـداري   هـا شـاخص یکپـارچگی بـا   بر این، توسعه روابط مالی از جمله 
هاي آن دارد که تفاوتقیمتی داللت برهمگرایی ، به نحوي که شوندگیري میاندازه

یکپـارچگی مقـداري نیـز    دارد. یکاهشـ فراینـد  قیمتی براي خدمات مـالی یکسـان   
در جهـت همگرایـی در قیمـت و کیفیـت محصـوالت      به عنوان یک مکمـل  معموالً
.شودمیمطرح 

بـانکی، در حالـت   سازي براي میزان و چگونگی گسـترش روابـط بـین   در شاخص
هاي خـدمات جزئـی بانکـداري، خـدمات کلـی بانکـداري و       به شاخصتوان کلی می

هاي بعدي بـه آنهـا پرداختـه    خدمات مربوط به بازار سرمایه اشاره نمود که در بخش
بانکـداري  خـدمات جزئـی   بانکی شـامل  گسترش روابط بیناولین بخش از شود. می

و هاسپردهانواع .شودرا شامل میهابانکهاي سنتی تجاري فعالیتاست که معموالً
ي تجـاري در مقیـاس   هـا وامکننـدگان، رهـن،   ي سنتی مانند اعتبارات مصرفهاوام

مهـم خـدمات مـالی    يو بیمه عمـر از اجـزا  اندازپسهاي کوچک و متوسط، حساب
متنوع بوده در بخش خدمات جزئی نسبتاًمالی بازار در این خصوص، هستند.جزئی 

در ارزیابی میزان یکپارچگی جزئی، گیرد. قرار میرگو در رقابت با نهادهاي مالی بز
و هوسیله نهادهاي مالی متنوع عرضـه شـد  ه مانع عمده آن است که خدمات جزئی ب

شوند. از آنجا که اطالعـات  بنابراین در یک مقیاس وسیع و غیرقابل مقایسه ظاهر می
مات را بـین محصـوالت و خـد   و مقایسـه  است، تفاوت پراکنده قیمتی در سطح ملی 

گذاري غیرمستقیم محصـوالت جزئـی، مـانعی    نماید. عالوه بر این قیمتمیتر سخت
قانون تک قیمتـی در  لیل ). به این د٢،1998و همکاران(همفريبراي مقایسه است

1- Bernard and Bisignano
2- Humphrey et al.
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توانـد مـی یکپـارچگی  يهاي مقدارخدمات جزئی به راحتی اجرایی نبوده و شاخص
.یفا نمایدتأثیرگذارتري را در عملکرد بانکی انقش 

خـدمات کلـی اسـت کـه در آن دو     شامل ي بانکداري هافعالیتاز يبخش دیگر
تا جایی که یک بانک داراي . معموالًهستندیا نهادهاي مالی ها بانکطرف معامالت، 
است. در سیستم مالی هابانکگرفتن از سایر ، قادر به قرضباشدمیکمبود نقدینگی 

فروشـی  اي از فعالیـت عمـده  قسمت عمـده بانکیبینی غالب در اروپا، انتقال نقدینگ
ي مشتقه نیز به دلیـل اسـتفاده از ابـزار مـدیریت ریسـک و اهـداف       هافعالیتاست. 

ي اعتبـار هـاي  ریسکتا زمانی که این،بازتوزیعی اهمیت زیادي یافته است. با وجود
یاز به برنامه نهابانکدهنده هستند و یا ي قرضهابانکمتضمن معامالت ناامن براي 

در ایـن رابطـه،   . شـود مـی دارند، یکپارچگی کامل تضـمین ن رقیب کنترلی اعتبارات 
مل تحت شرایط پول تکه تجزیه بازار یک نتیجه محدهد می) نشان 2001(١هالتوزن

چنـدانی برخـوردار   صحت و کیفیت از بانکیبیناست، چنانچه اطالعات شده تیثبت
ظهـور بـازار   امـا  بازپرداخت داخلی یکدیگر آگاه باشند. از عدم توان هابانکیا نباشد

مرزي به اندازه کـافی  است که کیفیت اطالعات بینپذیر امکانیکپارچه و کارا زمانی 
خوب بوده و اعتماد به کیفیت طرف مقابل وجود داشته باشد.

که خارج از موضـوع ایـن   بانکیبیني هاو توسعه فعالیتدیگر از یکپارچگی جزء 
چگـونگی تخصـیص   . در ایـن شـرایط   اسـت در ارتبـاط  با بازار سرمایه ق است، تحقی
کنندگان وجوه بلندمدت از طریـق اوراق بهـادار قابـل معاملـه     به استفاده،هااندازپس

هـاي  گذاريبا سرمایهمدیریت دارایی و تجارت مرتبط جزء، بازاري وابسته است. این 
کـه بـه عناصـري چـون کیفیـت      گیـرد  میدر بر نهادي و سهام در مقیاس بزرگ را

واسطه مـالی وابسـته   مؤسسهبندي تولیدات، ظرفیت توزیع و شهرت خدمات، دسته
.خواهد بودتر سختهافعالیت. لذا به دالیل فوق قاعده قیمت واحد در این است

ي هـا مالی دیگري مانند انحراف در نـرخ همگرایی ادغام و هاي شاخصهمچنین، 
نـک  بادر گـزارش  بـراي مثـال،   ). ٢،2007(واجـان ل تعریف است بانکی نیز قاببهره

یکپـارچگی در بـازار   کـه  اشـاره شـده اسـت   2005در سـال  مرکزي اتحادیـه اروپـا   
ي بهـره،  هـا نـرخ به طور مسـتقیم بـا در نظـر گـرفتن پراکنـدگی      تواندمیبانکداري 

1- Holthausen
2- Vajanne



83بانکی بر ...                                                                                       اثر توسعه روابط مالی بین

تـوافقی  ي هـا سـپرده کننده و وامدهی براي خرید کاالهاي خانگی و اعتبارات مصرف
گیري شود.اندازه

بانکیو توسعه روابط بینپذیريرقابت.1ـ2

در . شـته اسـت  موانع و اصالح قوانین داحذف ي نیاز به پذیررقابتدر بسیاري موارد 
گـروه  بـین زدایی به ایجاد رقابـت بهتـر  مقرراتکاهش نظارت دولت و این خصوص، 
مـالی  مؤسسـات حتـی  یی وي اروپـا کشورهاو مالی در آمریکا مؤسساتمشخصی از 

شـده اسـت   ها منجـر کشـور ایـن  در اي هـاي بیمـه  شرکتها و مانند بانکگوناگون 
).2005(ویلککس،

در بانکداري در بسیاري از مطالعات علمی مورد توجه بررسی اثرات رقابت درونی 
)1999(٢برانت و دیویز) و1998(١قرار گرفته است. به عنوان مثال  بیکر و گرونولد

ي بانکـداري اروپـایی در   هـا سیسـتم آن در کـارایی دهند که قدرت بازار و ان مینش
هاي یکپارچگی افزایش یافته اسـت. نتیجـه مشـابهی نیـز     هاي اخیر در اثر موجسال

در عمل، ایـن فراینـد   در مورد آمریکا به دست آمده است. )1999(٣توسط دمسکی
هاي رقابت داخلـی را بـین   نگیزهسویه است، زمانی که یکپارچگی مؤسسات مالی ادو

کند و در نقطه مقابل یکپارچگی حاصل افزایش قدرت و رقابـت آنهـا   آنها تقویت می
باشد.   

ردن اینکه در یک نهاد مالی کدام رویکرد محرك و انگیزه رقابـت  کمشخصغالباً
ارتباطـات یـا   فنّـاوري هـاي  مشکل است. در برخی موارد پیشرفتنماید، میرا ایجاد 

جمله افزایش نرخ بهره اسمی، به عنوان یـک  کالن ازامپیوتر یا رویدادهاي اقتصادک
هـا بانـک تـر باشـد   هرچه رقابـت نزدیـک  عالوه بر این، کنند.محرك ایفاي نقش می

نشـان دهنـد.   واکـنش  تـر  مجبورند به منظور جلوگیري از کاهش سهم بازاري سریع
شـود. از  شرایط وامدهی وجب تسریع در تواند ممیبانکیبینیکپارچگی در بازارهاي 

تـري  سـیال هـاي  رقابت ممکن است جریـان جدید واکنش به شرایط سوي دیگر، در 
بیشـتر در  کـارایی ي مشـاهده شـود کـه سـرانجام بـه      گـذار سرمایهو ها بین سپرده

).2007د. (ساب و ویکر،وشمنجربازارهاي بانکی

1- Bikker and Groeneveld
2- Branet and Dioyez
3- Dymski
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بانکیسودآوري و هدفمندسازي اعتبارات. 2ـ2

هـا و افـزایش  از وامقابلیـت اسـتفاده   توانـد مـی بانکیبینیکپارچگی توسعه و ایجاد 
) افـزیش رقابـت بـراي تهیـه    1:دهـد طریق کـاهش  هاي اعطایی را از سه هزینه وام

) ایجـاد تنـوع   3وهـا بانـک ) کاهش هزینه سرمایه خـارجی بـراي   2،ي بانکیهاوام
بانکیبین). زمانی که بازار ١،2009فوپوو پآنجنا (احتمالی بیشتر در ریسک و خطر 

و بلندمـدت را بـه منظـور تهیـه سـرمایه بـراي       مـدت کوتـاه هـاي  دسترسی بـه وام 
اجـازه و  هـا بانـک بـه  بانکیبینبازار همگرایی ، کندمیفراهم هابانکي گذارسرمایه
طر مالی بدون اینکه خبانکیبین. بازار دهدمیي بیشتر یا کمتر را گذارسرمایهامکان 

کیـد دارد. امـا   أتها تنوع فعالیتانتقال را در نظر گیرد، بر و سرایت و)ايمنطقهبین(
زمـانی کـه انتظـار    و آن هـم  وجـود دارد رویکـرد  جنبه منفی احتمالی در ایـن  یک 
مالی بهبود یافته و نسبت بدهی بـه دارایـی خـالص    تأمینرود هماهنگی شرایط می

یکپـارچگی و  افـرایش یابـد،  رات بانکی دسترسی دارندهایی که به اعتبابراي شرکت
نسبت بدهی به دارایـی  توسعه مالی از طریق گسترش به تواندتر میهماهنگی سریع

).٢،2009آجنا (جیانتی و شودمنجري بانکیهاوامخالص یا وابستگی به 

بانکی . اثرات توسعه روابط بین3
تـوان در  را میبانکیو تعمیق روابط بینیی ین موارد برجسته از همگراترمهمیکی از 

) اصول اولیه خلق یـک بـازار واحـد اروپـایی     1957(اتحادیه اروپا یافت. معاهده روم
خصوص آنکه ترکیب بازار واحد با تعدیالت ملی ه براي خدمات مالی را دربرداشت، ب

يهـا سیسـتم ، 1970). تـا اواسـط دهـه   2002مختلف، مقید شد (دیریک و وساال،
و از رقابت خـارجی حفـظ   ندبانکداري ملی اروپایی داراي قاعده و قانون مستقل بود

هـاي  و پیشـرفت بودنـد  ، به طوري که بازارهاي ملی از ثبات باال برخـوردار  ندشدمی
هـاي بانکـداري   ایـن بـین شـرکت   دادنـد. در انحصار چندقطبی از خـود نشـان مـی   

العمل نشان دادند. ابتدا توافقـات  اي به صورت استراتژیک به دو صورت عکسمنطقه
هـا) و سـپس رقابـت بـه سـوي      الزحمـه و حـق هـا نرخها (به صورت تبانی در قیمت

1- Ongena and Popov
2- Giannetti and Ongena
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در برخی موارد نیز توافقات به صـورت تبـانی   .شدمناطقی که بانک در آن ایجاد می
.)1999گردید (ویوز،توسط دولت ملی ترغیب می

ورها در نیمـه دوم دهـه هفتـاد بـه     در بیشتر کشـ مالی آزادسازي شرایط اگرچه 
بـانکی در بسـیاري از   مؤسسـات کـه  دادنـد  وجود آمد، برخی مطالعات تجربی نشان 

کردند.عمل میمناطق قبل از ایجاد بازار مستقل اروپایی، تحت شرایط رقابت ناقص
هـا در بازارهـاي ملـی کـه بـه صـورت تبـانی عمـل         در همان زمان بسیاري از شعبه

انبوه و متراکم شدند. کردند بسیارمی
هـاي اساسـی بـراي    و تالش1985در سال »قانون بازار مستقل اروپایی«امضاي 

ایجاد بازار مستقل اروپایی، محیط بانکداري اروپایی را بـه طـور اساسـی تغییـر داد.    
و یکپـارچگی اقتصـادي   مـالی  آزادسازي فرایندبازار مستقل اروپایی اولین جهش در 

هـایی بـراي   زمینه مالی و بانکداري، این عمل موجـب ایجـاد تـالش   در اروپا بود. در
. دومـین قـانون و   شـد نمودن قوانین محتاطانه در سطح اروپـا  هماهنگوآزادسازي 

به اجرا در آمـد کـه در   1993و تا سال شد تصویب 1989دستور بانکداري در سال 
ي بانکی هافعالیتاد و توافق دوجانبه در ایجيآن قوانینی براي کنترل داخلی کشور

.  تلقی شدبه وجود آمد و این بهترین چارچوب براي یک بازار بانکداري اروپایی 
مـرزي، محـیط   و امکانات جدید براي ایجاد خدمات مالی بینیافته گسترشبازار 

ي خارجی و افـزایش  هابانکورود بالقوه و زمینه رقابتی را در هر کشور تشدید نمود 
بود فـراهم سـاخت.  فرایندرقابتی مهم در این را که از عوامل الیهاي متعداد واسطه

ي داخلی با اتخاذ چندین مقیاس اسـتراتژیکی و عملیـاتی بـه    هابانکدر این مرحله 
این تغییرات قانونی و محیطی پاسخ دادند. اولین پاسخ آنها این بود کـه حـدود نـرخ    

در 4/3اي اتحادیـه اروپـا تـا    این تمایل براي میانگین کشـوره بهره را کاهش دادند.
ي هـا بانـک ي بهـره،  هـا نـرخ کلـی در  کـاهش  لذا در نتیجه .ادامه یافت1999سال 

تـا  بودندها براي درآمد الزحمهاروپایی به دنبال جستجوي منابع جایگزین مانند حق
بـه دلیـل   ي اروپایی هابانکبتوانند درجه رقابتی سود خود را حفظ نمایند. همچنین 

هـاي ارتبـاطی و   در شـبکه بـانکی  تکمیل فرایند توسعه روابط مـالی بـین  گسترش و 
هـاي  يگـذار سرمایهي فروش و صنعتی هابخشتکنولوژي اطالعات و به خصوص در 

.)1999(بانک مرکزي اروپا،نمودنداي عمده
بـانکی در سیسـتم بـانکی    هـاي بـین  فعالیتزمانی که اثرات و فراگیري در عمل، 
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بـه نتـایج اقتصـادي آن نیـز توجـه شـود. مطالعـات        گیرد، بایدمیمورد تحلیل قرار 
ناشی از تعمیـق  دهند که افزایش مقیاس عملکرد بانکی نشان میتجربی اخیر عمدتاً

موجـب ایجـاد نتـایج مثبـت شـده اسـت. بـراي مثـال، سـوالنز و          بـانکی  روابط بین
در حـالی  ، کننـد مـی بیان 1998تا 1993اي براي دوره ) در مطالعه2001(١پناروبیا

هـاي  عملیاتی را افزایش داده است، فراگیريکاراییسودآوري و که یکپارچگی بومی
شده است.هاهزینهمرزي موجب کاهش میانگین بین

ي نقدینگی خاص بانکی و اجتنـاب هاشوكبانکی براي تعدیل نقش بازارهاي بین
ن بـار توسـط باتـاري    ان بلندمدت بـراي اولـی  گذارسرمایهاز نقدشوندگی غیرضروري 

) مطرح شد. سپس عـالوه بـر ایـن، نقـش مخـاطرات اخالقـی      1987(٢چاري و گال
) و ریسـک  ٤،2000(آلـن و گـال  )، ریسک نقدینگی جمعی٣،1996تیرول(راکت و
معرفـی شـدند. ایـن مطالعـات     در روابط بانکی ) ٥،2000( پاریجی و راکتاعتبارات

اثرات شبکه ارتبـاطی   وبانکیبینازارهاي در سرایت شوك توسط برا نتایج مشابهی 
ارائه نمودنـد.  که ممکن است شکنندگی مالی را دربرداشته باشد، بانکیبینوامدهی 

را در چارچوبی کـه  بانکیبینیک بازار کارایی)1994(٦فالقريوچاريباهاتامضافاً
.نمودنـد لیل تح،هستندمواجههاي نقدینگیبا زمانبندي نامطمئن بازگشتهابانک

ـ   1998(٧تروم و تیرولشهولم وسـیله بخـش   ه ) نیز در مورد اثر تـدارك نقـدینگی ب
) نیـز در بررسـی یکپـارچگی بـازار     2004(٨عمومی بحـث کردنـد. فرکسـاز و فـابرا    

بـانکی یکپارچـه را وجـود اطالعـات    ترین دلیل و مانع یک بازار بـین بانکی، مهمبین
٩و همکـاران امـا کـاراس  دانسـتند. ختلـف مـی  و کشـورهاي م هابانکنامتقارن بین 

دهند که مسیر نقدینگی به طـور  روسیه نشان میبانکیبین) در بررسی بازار 2008(
.کندمیکمک بانکیبینهاي بازار بینی بحرانمعناداري به درك و پیش

1- Solanes and Penarrubia
2- Bhattacharya  and Gale
3- Rochet  and Tirole
4- Allen and Gale
5- Porrichi and Roket
6- Charry and Falghry
7- Holmstrom and Trrol
8- Ferksaz and Fabra
9- Karas et al.
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ــد و اســپلر ) اثــرات رقــابتی تخفیــف 1987(٢) و اســپلر و فــاوارو1984(١گلفان
ورودي در صنعت بانکداري اروگوئه را بررسی نموده و نتیجه گرفتنـد يهامحدودیت

بعـد از اصـالحات   هـا بانـک اثر متقابل استراتژیک بین بازارهاي مختلـف و بـین   که 
بانکی را با اسـتفاده از یـک تـابع    کارایی) 1997(٣خوین و همکارانا.بدیامیکاهش 

گیـري نمـوده و بـه ایـن     اندازه،دها را دربردارهزینه و درآمد حسابکاراییسود که 
ي بزرگ افـزایش معنـاداري در   هابانککه در اثر ادغام و یکپارچگی ند رسمینتیجه 
ند که اه) نیز به این نتیجه رسید1992(٤کرنت و تهرانیانشود.میآنها ایجاد کارایی

و هاوامشده با جریان گردش وجوه باال، توانایی زیادي براي جذب ي یکپارچههابانک
.ندها داراندازپس

ــا اون ــوجن ــه ) در 2009(ف و پوپ ــود مطالع ــأثیرخ ــانکی و  ت ــازار ب ــارچگی ب یکپ
ي هـا بحـران ها را در افزایش توان و ذخایر به منظور مقابله بـا  ي شرکتگذارسرمایه

بـه  بانکیبینکه یکپارچگی بازار دهندمیها نشان اند. یافتهمالی اخیر بررسی نموده
نـرخ وام کمتـر منجـر    نتیجـه گیـري و در ي کمتـري در وام هـا دودیتمحفشارها و 

هـاي  یکپارچگی اقتصـادي و اسـتراتژي  «) در مقاله2001. سوالنز و پناروبا (شودمی
اي و هـاي منطقـه  با استفاده از یک مدل فضـایی، یکپـارچگی  »یکپارچگی بانکداري

در ایـن  آنهـا  دهنـد.  ي بانکداري خرد اروپـایی توضـیح مـی   هاسیستمفراگیري را در 
قـدرت بـازار را افـزایش داده    ، ايکه تمرکز بانکداري منطقـه دهند میتحقیق نشان 

است. 
یکپـارچگی بانکــداري در  «اي تحــت عنـوان ) در مقالـه 2001(دیریـک و وسـاال  

ي یکپارچگی را براي سه محصول و خدمت عمده، خـرده و  هاشاخص»اتحادیه اروپا
اند. نتایج حاکی از آن است که ظهـور بازارهـاي   نظر گرفتهمرتبط با بازار سرمایه در

کمرنـگ بـوده اسـت،    یکپارچه قوي در خدمات بانکداري به علت ابزارهاي نامطمئن 
. از بـوده اسـت  تهـاتر بـانکی در معـامالت مـرزي     موانع استقرار ووجود که حاکی از 

فراینـد اتر بـانکی  چند پارگی ساختار استقرار و تهوکار کسبمنظر مدیریت دارایی و 
هـا  که این پیچیـدگی نماید میمرزي را به طور معناداري پیچیده معامالت ناامن بین

هـاي بـازاري بـه عنـوان     به همراه تفاوت در نیازهاي تکنیکی، تعدیالت مالی و شیوه

1- Gelfand and Spoller
2- Spoller  and  Favaro
3- Akhavein et al.
4- Kernet and Tehranian
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. در ایـن مقالـه همگرایـی در سـود     کنندمیخدمات بانکی عمل کاراییموانع اصلی 
کننـدگان  تر پیشرفت کرده است که شرکتسریعیی در مواقعدیده شده و یکپارچگ

اند. برطرف کردهموانع راق آمده وئمنابع فابر
در تحلیـل و ارزیـابی وضـعیت رقـابتی در صـنعت      )2000(١آنجلینی و کتورلی

نشـان  1997ـ1983در دورههابنگاهرازنامه ـي تهادادهبانکداري ایتالیا با استفاده از 
گـذاري در مقیـاس بـزرگ و فشـار     ناصالحات قـانو اثرات یکپارچگی وکهدندهمی

رقابتی از دیگر کشورهاي اروپایی به طـور اساسـی محـیط بانکـداري را تغییـر داده      
ي بـازار بانکـداري   پـذیر رقابتاین تغییر همراه با اثرات تعادلی بالقوه بر درجه .است

هاي حاصل از یکپارچگی در رفهص«) در مقاله خود با عنوان 2004(بوده است. ییگر
صنعت بانکداري ایاالت متحـده اسـتفاده   2002تا 1986ي هادادهکه از »بانکداري

دسـت بهمعنادار بر عملیات بانکی هاي مقیاس ناشی از یکپارچگی را صرفهاثر کرده، 
نظـارت بـر ادغـام بـه عنـوان      «اي با عنـوان  ) نیز در مقاله2009(٢آورده است. کولر

درجه استقالل سیاسی و شفافیت » اتحادیه اروپابراي یکپارچگی بانکداري درمانعی
را در اروپـاي شـرقی ضـعیف    و آنکنـد مـی هاي ادغام را بسیار مهم ارزیـابی  نظارت

سیون اتحادیـه اروپـا بـراي بهبـود     یکه کمکندمیگیري داند. وي در پایان نتیجهمی
هـا را افـزایش   قانونی نظارت بـر ادغـام  مرزي باید شفافیت و اطمینانیکپارچگی بین

بـازار  کـارایی و بهبـود  بـانکی بـین این موضوع در نهایت به افزایش یکپارچگی .دهد
منجـر اروپـایی در کسب سودآوري و تخصیص بهینه اعتبارات بـه اقتصـاد   بانکداري 

.شودمی

فعاليت

مدلارائه. 4
ي) و پـذیر رقابـت سـودآوري (و  پـذیري  اثرمیـزان  در این مطالعه به منظور بررسـی  
بـانکی یـک مـدل تجربـی     از گسترش روابـط بـین  تخصیص اعتبارات سیستم بانکی

شـود و سـپس   صیص اعتبارات تصریح میرگرسیونی شامل معادالت سودآوري و تخ

1- Angelini and Cetorelli
2- Koehler
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شود.هاي تابلویی برآورد میدر قالب داده

تصریح معادله سودآوري . 1ـ4

. این خدمات نماینداز طریق ارئه خدمات بانکی به مشتریان کسب درآمد میهابانک
ي مردم با نرخ بهره پایین و اعطاي تسهیالت بـا نـرخ بهـره    هاسپردهاز طریق جذب 

به آن حاشیه سـود و بهـره   بوده وعایدي بانک که نتیجه اختالف دو نرخ در باالتر و 
هاي سودآوري بانک اینکه ارزش پذیرد. بنابراین، در تحلیل، صورت میشودمیگفته 

هاي مختلف تغییـر  ي تورم و بهره در زمانهانرخواقعی سودها ممکن است به وسیله 
. استاهمیت با بسیار ،کنند

) زمانی کـه نـرخ بهـره کـاهش     2004(١العه فالنکامپ و همکارانبا توجه به مط
که در نهایـت بـه سـودآوري در    یافته یابد، نرخ استفاده از خدمات بانکی افزایش می

. به عالوه، نوسان در نـرخ بهـره حاشـیه سـود ناخـالص      شودمیمنجرسیستم بانکی
.  شودمیآنهاظاري موجب نوسان در سود انتودهدمیقرار تأثیررا تحت هابانک

شـبکه درسـودآوري وکـارایی ارزیـابی معیارهايازنیز بانکیو منابع هادارایی
شـبکه کـارایی وکارآمديارزیابیبرايشاخصیتواندمینتنهاییکه بهاستبانکی
بـراي هـا سـپرده ازاسـتفاده درمـالی سیستمتواناییدهندهنشان، بلکهباشدبانکی

رشد مداوم تولید ناخالص داخلـی ثبـات در   .)1385(ترابیان، ستاتسهیالتاعطاي
رود یک رابطه مسـتقیم  بنابراین انتظار مینماید.را ایجاد میرشد پایدار منابع بانکی 

بین رشد اقتصادي و سودآوري بانکی وجود داشته باشد.
بینـی  هـاي نـرخ ارز پـیش   ، نوسـان هسـتند فعالیت ارزي داراي هایی که در بانک

هاي تسهیالت ارزي و هزینهوها ها، درآمدهاي ناشی از داراییها، بدهیرزش داراییا
ي نـرخ ارز هـم خطـا در    هـا نوسـان دهـد.  مـی قـرار تأثیرمنابع ارزي را تحت تأمین
دهد و هم موجب افزایش خطـا  ها را افزایش میبینی حاشیه سود ناخالص بانکپیش

فالنکامـپ و همکـاران،   (شـود اي ارزي مـی هـ ها و بـدهی بینی ارزش داراییدر پیش
هـا،  بینـی ارزش دارایـی  پـیش نیـز بـر   ي نرخ تـورم هانوساناز سوي دیگر، ). 2004
هـا  بـدهی (درآمد تسهیالت اعطـایی) و هزینـه  ها و درآمدهاي ناشی از داراییبدهی

بینـی  از یک طـرف خطـا در پـیش   هانوسان. این اثرگذار استمنابع) تأمین(هزینه 

1- Fullenkamp et al.
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دهد و از طرف دیگر باعث ایجاد خطـا در  ها را افزایش میشیه سود ناخالص بانکحا
رود پـس انتظـار مـی   .شـود هاي مـالی بانـک مـی   ها و بدهیبینی ارزش داراییپیش

کاسته و به ایجـاد یـک رابطـه غیرمسـتقیم     هابانکافزایش نرخ تورم از حاشیه سود 
شود. منجربین آن دو

ادله سودآوري بانکی در قالب یک رگرسـیون پـانلی   عمات، با توجه به این توضیح
:شودمیاقتصادسنجی به صورت زیر تصریح 

)١(it

k

k kitkitiit UWLFILP   11 

مقادیر ایـن متغیـر پـس از    است. tسالدرiبانکلگاریتم سود LPitآندرکه
عـالی  مؤسسـه مالیات که بر اساس گزارش عملکرد نظام بانکی کشور و توسـط  کسر

متغیرهـاي  kبـردار Wkitهـاي مختلـف تهیـه شـده اسـت.      بانکداري ایران در سـال 
دهنـد. ایـن متغیرهـا    قـرار مـی  تـأثیر را تحـت  iتوضیحی است که سودآوري بانک 

)، لگاریتم نرخ سـود بـانکی   LINFگاریتم نرخ تورم (اساس ادبیات موضوع شامل لبر 
)LR) لگاریتم نرخ ارز ،(LER   ) و لگاریتم تولیـد ناخـالص داخلـی (LGDP  .اسـت (
iدرتصـادفی اثـرات یـا ثابـت اثراتقالبدرکهباشدمیبانکهرانفرادياثرات

مـدل  أنیز عرض از مبد، ورگرسیونمدلاخاللجزءitU. شوندمیبررسیمدل
رگرسیونی است. 

بــانکی بــا رویکــرد شــاخص توســعه روابــط بــینLFIitدر ایــن مــدل همچنــین 
یکپارچگی در ارائه تسهیالت و تأمین منابع اسـت کـه بـه صـورت لگـاریتم مجـذور       

یـانگین کـل اعتبـارات    نسـبت بـه م  tام در زمـان  iتفاضل اعتبارات پرداختی بانک 
شود. روش محاسبه این شاخص به صورت زیـر  محاسبه میtسیستم بانکی در زمان 

:است
)۲                           (2)log( titit MCRCRLFI 

میـانگین کـل   MCRtو tدر زمـان  iاعتبـارات اعطـایی بانـک    CRitکه در آن 
است. در عمل، شاخص پیشنهادي از یـک  tم بانکی در زمان اعتبارات اعطایی سیست

هـا در تخصـیص اعتبـارات خـود بـه      طرف نشانگر وحـدت رویـه و سیاسـتی بانـک    
هاي اقتصادي است، زیرا با توجه به حجم متفاوت منـابع بـانکی، نـاهمگنی در    بخش

در هـر  هـا  ها وجود دارد. بنابراین فرض بر این است که هر یک از بانکساختار بانک
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زمان حول مقدار مطلوب که میانگین تسهیالت اعطایی در یک زمـان معـین اسـت،    
اي اقدام به عرضه تسهیالت نمایند که عملکرد خود را بـه مقـدار متوسـط در    گونهبه

ها در ایران با نرخ سـود سـپرده   هر سال نزدیک کنند. از سوي دیگر هر یک از بانک
ها بـا  کنند در جذب سپردهق مختلف تالش میبه طوري که به طر،ندایکسان مواجه

هـا را در تخصـیص   پـذیري بانـک  ها انعطافها رقابت نمایند. جذب سپردهسایر بانک
رود دهد. لذا انتظار مـی شدن به میانگین اعتبارات اعطایی افزایش میمنابع و نزدیک

اعطـایی  چه فاصـله اعتبـارات   در معادله سودآوري منفی باشد، زیرا هرLFIعالمت 
افتد کـه  یک بانک با مقدار متوسط کمتر باشد، همگرایی در ارائه تسهیالت اتفاق می

نتیجه آن افزایش سودآوري در سیستم بانکی خواهد بود. 

تصریح معادله تخصیص اعتبارات . 2ـ4

) است کـه  1999(١رگرفته از الگوي امل و هانانقسمت بشده در این تصریحمعادله
تابعی از نرخ بهره ( نرخ ) Si(ها و اعتبارات یک بانک د کل سپردهشودر آن فرض می

گـذار  تأثیراي از سایر عوامـل  مجموعهZاین، بردارسود سپرده و وام) است. عالوه بر
محققین بـه صـورت   این ین وجوه است. یک رابطه تبعی توسط تقاضاي او عرضهبر 
قابل تعریف است:زیر
)۳(Si = Si (ri, Zi)

اسـت. از آنجـا کـه نـرخ سـود      iدهنده نرخ سود بانکی در بانک نشانriدر آن که
تـا کنـون   ي دولتی و خصوصی در سیستم بانکداري کشـور  هابانکبانکی براي کلیه 

فوق در نظر گرفت.   توان آن را یک متغیر همگن در تابعاست، میبوده یکسان 
در سـطوح  ي متفاوت ایجادکننـده درآمـدهاي بانـک    هانرختسهیالت اعطایی در 

ي کشـاورزي، صـنعتی و   هافعالیتاست. این تسهیالت طیف وسیعی از انواع مختلف 
و از لحاظ ماهیت به تسهیالت جاري بـا دوره بازپرداخـت   شودمیخدماتی را شامل 

. منابع مالی هـم  شودمیوره بازپرداخت بلندمدت تقسیم اي با دو سرمایهمدتکوتاه
انـواع  شـامل  نماینـد،  با استفاده از آنهـا تسـهیالت مختلـف را اعطـا مـی     هابانککه 

کدام که البته هرهستندو انتشار گواهی سپرده هابانکراض از سایر قاستها،سپرده

1- Amel and Hannan
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).1384نرخ سود بانکی قرار دارد (اشراقی و سالمی، تأثیرتحت 
ي مختلـف  هـا نـرخ و تسهیالت نشـانگر  هاسپردهي متفاوت هانرخاز سوي دیگر، 

و تسهیالت که به منزله منابع و مصـارف  هاسپردههاي متنوع بهره است. لذا ترکیب
، بـه طـوري کـه هـر     کننـد مـی بانکی است، سودهاي متفاوتی را براي بانـک ایجـاد   

چـه  ر. با این حـال، اگ شودمیباعث مجموعه پرتفوي منابع یک مقدار سود معینی را
زیـرا در مواجهـه بـا    (کننده چنین هدفی باشد، تعقیبتواندمیسیستم بانکی ایران ن

تغییـرات  اما )هاي بانک مرکزي مبنی بر پذیرش یک نرخ سود قرار دارددستورالعمل
تأثیري بانکی را تحت هاهم سپردهپرتفوي تسهیالت و هم ،یک نرخ سود همگندر 
. کندمیر تخصیص اعتبارات ایجاد بو از طریق آن آثار مثبت و منفی را دهدمیر قرا

در جـذب  هـا بانـک ي یکسـان،  هـا نرخبا وجود طور که گفته شد هماناین، عالوه بر
تـا سـهم خـود را در بـازار سـپرده      کنـد مـی ند و هر بانک سعی ادر رقابتهاسپرده

ایش دهد.      زاف
اي از سـایر عوامـل تأثیرگـذار بـر     مجموعـه Ziبـردار  طور که اشـاره شـد،   همان

) بـر  1999گیـرد، کـه در الگـوي امـل و هانـان (     تخصیص اعتبارات بانکی را دربرمی
١کید شده است. بدین جهت اسـتگمن و فـاریس  أمتغیرهایی مثل درآمد و اشتغال ت

کننـد کـه تقاضـاي وام و عرضـه تسـهیالت توسـط بانـک        ) نیز استدالل می2003(
ی به درآمد و سطح اشتغال در جامعه دارد، زیرا افزایش در ایـن دو متغیـر بـه    بستگ

رود بـا بهبـود   وکار جامعه است، به طوري که انتظار مـی منزله بهبود در فضاي کسب
وکار در جامعه تخصیص اعتبارات نیز کارامدتر شده و افزایش یابـد. لـذا   فضاي کسب

و لگـاریتم اشـتغال نیـروي کـار     (LGDPPC)در این مطالعه از لگاریتم درآمد سرانه
)LLشود.) در معادله تخصیص اعتبارات استفاده می

) LFIبـانکی ( بر اساس مباحث قبلی، از شاخص یکپارچگی و توسعه روابـط بـین  
هـا را  پذیري بانـک شود تا رویکرد رقابتنیز در معادله تخصیص اعتبارات استفاده می

مین منـابع و سـپس عرضـه کارآمـد آنهـا مـورد       در فرایند مشارکت، یکپارچگی و تأ
تخصـیص  رود عالمـت ایـن متغیـر در معادلـه    بررسی قرار دهد. بنابراین انتظار مـی 

اعتبارات سیستم بانکی ایران منفـی باشـد، بـه طـوري کـه همگرایـی در تخصـیص        
نماید.ایجاد میهابانکاعتبارات 

1- Stegman and Faris
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و لگـاریتم نـرخ   )LER(رود متغیرهاي دیگري مثـل لگـاریتم نـرخ ارز   انتظار می
ثري در چگونگی تخصیص اعتبـارات بـانکی ایفـا نماینـد.     ؤنیز نقش م)LINF(تورم 

نـرخ ارز،  هـاي  نوسـان هایی که فعالیت ارزي دارند بانکدر طور که مطرح شد، نهما
ها، درآمدهاي ناشـی از دارایـی (درآمـد تسـهیالت     ها، بدهیبینی ارزش داراییپیش

دهـد.  مـی قـرار تأثیرمنابع ارزي) را تحت تأمینها (هزینه بدهیهاي ارزي) و هزینه
هـا را افـزایش   بینی حاشیه سود ناخـالص بانـک  نرخ ارز هم خطا در پیشهاينوسان

هـاي ارزي  هـا و بـدهی  بینی ارزش داراییدهد و هم موجب افزایش خطا در پیشمی
رائـه تسـهیالت بـانکی بـه     تواند بر کـاهش ا هاي نرخ ارز میبنابراین، نوسانشود.می

ـ   ها مؤثر باشـد. بـه عـالوه،    افراد و بخش بینـی ارزش  رخ تـورم پـیش  در اینجـا نیـز ن
ها و درآمدهاي ناشی از دارایی (درآمد تسـهیالت اعطـایی) و هزینـه    ها، بدهیدارایی
از یـک طـرف   ها نوساندهد. این قرار میتأثیرمنابع) را تحت تأمینها (هزینه بدهی

دهـد و از طـرف دیگـر    ها را افزایش میبینی حاشیه سود ناخالص بانکشخطا در پی
که در شودهاي مالی بانک میها و بدهیبینی ارزش داراییباعث ایجاد خطا در پیش

).1385کند (ترابیان، نهایت بر عرضه تسهیالت بانکی اثر منفی ایجاد می
عتبـارات بـانکی در   در مجموع، یک فرم خطی ـ لگاریتمی از معادلـه تخصـیص ا   

شود:   هاي پانلی به صورت زیر تعریف میقالب رهیافت داده

itVj jitZjiitLCRA   6
1 )۴(

iمعادلـه و اثـرات انفـرادي بانـک     أبه ترتیـب عـرض از مبـد   iوکه در آن
در زمـان  iلگاریتم شاخص تخصیص اعتبارات بانک itLCRAابطههستند. در این ر

t    است که در این مطالعه براي شاخص فوق، ابتدا از کل اعتبارات هـر بانـک در هـر
هـاي مختلـف در هـر سـال     سال و سپس از سهم اعتبارات بانک مورد نظر به بخـش 

ضیحی است و بـه صـورت زیـر    هم شامل متغیرهاي توZitاستفاده شده است. بردار 
شود:میمعرفی

)5(
لگاریتم شاخص یکپـارچگی و توسـعه   LFIلگاریتم نرخ سود بانکی، LRکه در آن 

لگاریتم اشتغال نیـروي کـار،   LLلگاریتم درآمد سرانه،LGDPPCبانکی، روابط بین

],,,,,[ ttttittjit LINFLERLLLGDPPCLFILRZ 
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LER لگاریتم نرخ ارز وLINF .لگاریتم نرخ تورم استVit نیـز عامـل   4در رابطـه
رفتار باشد.شود خوشاخالل معادله است که فرض می

یج تجربینتا. 5
ــتفاده از داده ــا اس ــات ب ــا و اطالع ــران در دوره 16ه ــی ای ــی و خصوص ــک دولت بان

شده در بخـش قبـل کـه مربـوط بـه      ، ضرایب معادالت تصریح1387تا 1380زمانی
و ١هاي اثـرات ثابـت  ه روشسودآوري و تخصیص اعتبارات نظام بانکی کشور است، ب

هـاي عملکـرد   ها حاصل گـزارش برآورد شدند. منابع آماري این داده٢اثرات تصادفی
هـاي مختلـف گـردآوري    نظام بانکی کشور که توسط مؤسسه عالی بانکداري در سال

رسـانی هاي زمانی متغیرهـاي کـالن از پایگـاه اطـالع    هاي سريشده است و گزارش
3المی ایران استخراج شده است.بانک مرکزي جمهوري اس

2و1هـاي  شـده، در جـدول  حاصـل Stataافزار نتایج برآوردي که از خروجی نرم
هـاي شـناختی   گزارش شده است. در تشخیص کارایی یا سازگاري نتـایج، از آزمـون  

هـاي پـانلی یـا    (بـراي انتخـاب بـین رهیافـت داده    ٤لیمـر Fمورد نیاز مانند آزمـون  
(براي انتخاب بین اثرات تصادفی و اثرات ثابت) و آزمون ٥هاسمنهاي تلفیقی)،داده

(بـراي انتخـاب بـین اثـرات تصـادفی و روش حـداقل       ٦ضریب فزاینده بروش پاگـان 
مربعات معمولی) استفاده شده است.

نشانگر نتایج تجربی تخمین معادله سـودآوري سیسـتم بـانکی کشـور     1جدول 
ر و هاسمن روش اثرات ثابت مورد تأییـد قـرار   لیمFهاي است که با توجه به آزمون

گرفته است. 

1- Fixed Effects (FE).
2- Random Effects (RE).
3 - www.cbi.ir
4- F Leamer Test
5- Hausman Test
6- Breusch- Pagan Lagrangian Multiplier Test
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هاي تابلوییدادهاثرات ثابت به روش عادله سودآوري نتایج برآوردي مـ1جدول 

)FE()RE(متغير

Constant
089/58-

)75/1-t=(
59/59-

)67/1-Z=(

LFI
145/0-

)70/1-t=(
053/0
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96/9

)06/1t=(
31/10

)02/1Z=(

LER
267/0

)62/0t=(
338/0

)73/0Z=(
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526/0

)72/0t=(
016/0-
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LGDP
44/2

)72/3t=(
258/2
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R2428/00357/0

FLeamer

H

119
)000/0Pr =(66/5F =

)0021/0Pr =  (78/18
قيقحنبع: يافتهم

بر اساس این نتایج، از بین متغیرهـاي کـالن ایـران، متغیرهـاي لگـاریتم تولیـد       
داراي ضـرایب  بـانکی بـین شاخص یکپارچگی و توسعه روابـط  ناخالص داخلی و لگاریتم 

دار و مطابق با انتظارات بوده اسـت، بـه طـوري کـه هـر گونـه تغییـر در ایـن         معنی
. با این کندمیجهتی را در سودآوري سیستم بانکی ایران ایجاد یرات هممتغیرها تغی

انـد  حال، سایر متغیرهاي کالن مانند نرخ سود بانکی، نرخ ارز و نرخ تـورم نتوانسـته  
سودآوري بانکی ایفا نمایند. البته چنین نتایجی دهندگیتوضیحداري در نقش معنی

انکداري ایران نرخ بهره رسمیت نداشـته و  به دور از واقعیت نیست، زیرا در سیستم ب
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برونزا خـارج از بـازار   این نرخ تحت عنوان نرخ سود بانکی به عنوان یک متغیر کامالً
پول تحت کنترل مستقیم بانک مرکزي قرار داشته است.

حـاکی از سـاختار سیسـتم    توانـد مـی اثر بودن متغیرهاي نرخ ارز و نرخ تورم بی
ي اقتصادي از یک طرف و عدم تحـرك  هافعالیتم تنوع در بانکی کشور به دلیل عد

ها در شرایط نبود یک بازار کارآمد مالی از سوي دیگـر باشـد. طبـق    نرخ ارز و قیمت
در این معادلـه  بانکیبینداري ضریب متغیر توسعه روابط آمده، معنیدستبهنتایج 

کیـد قـرار   أا مـورد ت شده در این مطالعه رکه داراي عالمت منفی است، فرضیه مطرح
نسـبت بـه یـک    هـا بانـک ، به طوري که ایجاد همگرایی در اعتبارات اعطایی دهدمی

ن کـاهش  گیکه شکاف اعتبارات را بـا آن مقـدار میـان   (مقدار میانگین در بازار بانکی 
. ایـن بـدین معناسـت کـه     دهـد مـی سودآوري سیسـتم بـانکی را افـزایش    دهد)می

تـأمین ابزار مناسـبی بـراي   ،ایی در عرضه اعتباراتیکپارچگی بانکی از طریق همگر
و افزایش سودآوري خواهد بود. هاسپردهمنابع هر بانک از طریق رقابت در جذب 

نتایج برآوردي مربوط به معادله تخصیص اعتبـارات بـانکی را بـه روش    2جدول 
کند. طبق مباحث مطرح شده در بخش قبل که مربوط به اثرات تصادفی گزارش می

گیري متغیر تخصیص اعتبارات به عنوان متغیر وابسـته و  تصریح معادله فوق و اندازه
هـاي اقتصـادي   تأثیرپذیر بود، بر سهم اعتبارات تخصیص یافته هر بانـک بـه بخـش   

تأکید شد. با این حال، در برآورد این معادله مجدداً از لگاریتم کل اعتبارات اعطـایی  
داري شـاخص  اده شد. نتایج حاصل بیانگر معنـی هر بانک به عنوان یک تقریب استف

بانکی و ضرایب لگاریتم تولید ناخالص داخلی سـرانه و متغیـر   توسعه رابطه مالی بین
به سیستم بانکی کشور بوده است.)Dp(هاي خصوصی مجازي ورود بانک

ـ نتایج برآوردي تخمین معادله تخصیص اعتبارات بانکی به روش اثرات تصادفی2جدول 
ConstantLFILRLERLINFLGDPPCDpغيرمت
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در بـرآورد معادلـه تخصـیص    LFIدهنـد کـه ضـریب شـاخص    مـی نتایج نشان
دار است، اما عالمت آن مثبت و خالف انتظار بوده است. در حقیقـت،  اعتبارات معنی

ي دولتـی و خصوصـی   هابانککه مجموعه هابانکبه دلیل تفاوت فاحش در ساختار 
منجرارات بانکیبه کاهش اعطاي اعتبتواندمیبانکیبینگیرد، همگرایی را در برمی

ثر از ناکارامدي سیستم بـانکی ناشـی از   أتوان متمیشود، به طوري که این نتیجه را
ارائه تسهیالت تکلیفی به دور از یک فضاي مسـتقل بـانکی دانسـت. ایـن نتیجـه را      

ي خصوصی به نظام بانکی کشور نیز تجربـه  هابانکتوان در اثربخشی ورود حتی می
دار اما داراي عالمت منفـی بـوده   غیر مجازي مربوطه معنینمود که در آن ضریب مت

شـده اسـت. تنهـا متغیـر     هابانکاست که منجر به اثرات منفی بر تسهیالت اعطایی 
اي مطابق با انتظار کسب کرده است، تولید ناخالص داخلـی سـرانه   اثرگذار که نتیجه

ـ    دهدمیاست که نشان  د، درخواسـت  اگر درآمد و قدرت خریـد جامعـه افـزایش یاب
براي تسهیالت نیز افزایش یافته و به تبع آن حجم اعتبـارات اعطـایی هـم افـزایش     

خواهد یافت.

هاي سیاستیگیري و توصیههجینت.6
هـاي  ها به مجموعه فعالیـت در شرایط نوین نظام بانکداري که رویکرد و نگرش بانک

ذیر با کسـب مشـارکت   پهاي اقتصادي رقابتمحلی، ملی و فرا مرزي به صورت بنگاه
هاست، توجه به اسـتفاده از ابزارهـاي متنـوع در تـأمین     بیشتر در عرصه این فعالیت

یابـد. در واقـع، ایـن    مالی و تشکیل پرتفوي مؤثر براي یک سیستم مالی ضرورت می
مقاله با مروري بر مبانی نوین نظري بـازار مـالی و مطالعـات تجربـی نشـان داد کـه       

بـانکی، مشـارکت در یـک مسـیر رقـابتی و      ابـط مـالی بـین   یکپارچگی و توسـعه رو 
پذیر شدن نهادهـاي مـالی در شـرایطی کـه امکـان همکـاري و مشـارکت در        رقابت

توانـد بـه کارآمـدتر شـدن منـابع و      بازارهاي پولی و سرمایه وجود دارد، جملگی می
مصارف سیستم مالی کشور کمک کند.

ن از عملکرد مناسب برخوردار نیست ساختار نظام بانکی کشور همچناآنجا کهاز
که البته در طول زمان ریشه در عواملی چـون سـاختار سـنتی نظـام بـانکی داشـته       

هاي ایـن تحقیـق بـه طـور کامـل موافـق بـا تأثیرگـذاري همـه عوامـل           است، یافته
هاي پولی و ارزي بر سودآوري و تخصیص اعتبارات در سیسـتم  کننده از جنبهتعیین
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هـاي تجربـی ایـن فرضـیه را کـه توسـعه       ه است. با این حال، یافتهبانکی کشور نبود
ها و مشارکت آنهـا در بـازار اعتبـارات بـا     شدن بانکبانکی و یکپارچهروابط مالی بین

شود، مورد تأیید قرار دادند.  ماهیت رقابتی به سودآوري نظام بانکی منجر می
هـاي مـالی از   آزادسـازي توان آنهـا را در چـارچوب  دستاوردهاي این مقاله را می

طریق استقالل سیستم بانکی کشور، ایجاد شبکه بـانکی یکپارچـه داخلـی و سـپس     
هـا و بهبـود   پذیري بانکالمللی براي افزایش درجه رقابتتعامل با بازارهاي مالی بین

عملکرد آنها توصیه نمود.
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