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در تحقیق حاضر بهمنظور بررسی تأثیر صرفههای ناشی از مقیاس اقتصادی بر اندازه رقابت در
صنعت بانکداری کشور ،ابتدا در بخش نخست صرفههای ناشی از مقیاس محصوالت بانکی در
بازار متشکل پولی ایران با استفاده از تابع هزینه چند محصولی ترانسلوگ برآورد شده است.
سپس تأثیر صرفههای اقتصادی محاسبهشده ،بر ساختار بازار متشکل پولی کشور ،در بازه زمانی
 ۹۴-۱۳۸۷با استفاده از روش بازنمونهگیری بوت استرپ مورد بررسی قرارگرفته است .نتایج
محاسبات نشان میدهد که با افزایش صرفههای ناشی از مقیاس اقتصادی آماره  Hپنزار و راس
کاهش یافته است .تغییرات در مقدار آماره  Hپنزار و راس به دنبال افزایش صرفههای ناشی از
مقیاس اقتصادی افزایش قدرت انحصاری در بازار متشکل پولی ایران را بههمراه داشته است.
این نتیجه از مقایسه آماره  Hپنزار و راس در دو وضعیت ساختار بازار با صرفههای ناشی از
مقیاس و بدون صرفه مقیاس حاصل شده است و در نهایت نتایج فوق با یک بازنمونهگیری
 ۲۰۰تایی به کمک روش بوت استرپ مورد تائید واقع شده است.
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بانکها بهعنوان واسطهگر مالی ،تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد ،سیستم پرداخت ،وظیفهی
انتقال سیاستهای پولی و حفظ ثبات مالی در اقتصاد کشور را بر عهده دارند .این نقشهای
حیاتی ،موضوع رقابت در صنعت بانکداری را بسیار مهم کرده است .بعد از ملی شدن و ادﻏام
بانکها ﻃی سالهـای بعـد از انقـالب ،بانکهای فعال در کشور تعداد محدودی بودند که
هرکدام از آنها تعداد بـسیاری (تـا چند هزار) شعبه در سراسر کشور داشته و تقریباً تمـامی
مجموعـه خدمات بانکی را عرضه میکردند .در دهه اخیر ،رقابت میان بانکها با حضور
بانکهای خصوصی ،افزایش قابلتوجهای داشته است .باوجود افزایش تعداد بانکها؛ مقیاس
ارائه محصول نقش کلیدی در سهم هر یک از این بانکها به خود اختصاص میدهد .این
تغییر و تحوالت در صنعت بانکداری ،باعﺚ مطرح شدن دو مجموعه سؤال در مقوله صنعت
بانکداری کشور در سالهای اخیر شده است .اول اینکه با توجه به مقیاس بزرگ بانکها در
اقتصاد ایران ،آیا صرفههای مقیاس اقتصادی در صـنعت بانکـداری ایـران وجـود دارد؟ و دوم
اینکه در صورت وجود صرفههای اقتصادی مقیاس ،آیـا ایـن مزیـت واقعـاً بهعنوان یـک مـانع
بـرای ورود بانکهای جدید بر فضای رقابتی در صنعت بانکداری ایران بوده است؟ (محمدی
و ﻃالبلو.)۱۳۸۹ ،
نقش کلیدی بازار متشکل پولی در تأمین مالی پروژهها و تأمین نقدینگی تولید و همچنین
تأثیر خصوصیسازی بر ساختار بازار متشکل پولی از یکسو و نقش مقیاس فعالیت بانکها بر
قدرت بازاری از سوی دیگر ،اهمیت پژوهش حاضر را دو چندان مینماید چرا که همواره در
اقتصاد شناسایی میزان تأثیر استراتژی تمرکز بر قدرت انحصاری یک صنعت میتواند
جهتدهی فعالیتهای آن صنعت را تحتالشعاع قرار دهد .مطالعهی حاضر درصدد
پاسخگویی به این پرسش اساسی است که مقیاس اقتصادی چه تأثیری بر میزان توان رقابتی
در صنعت بانکداری کشور داشته است .وجود صرفههای اقتصادی از نظر ابعاد و مقیاس در
فعالیتهای بانکداری بهعنوان مهمترین بخش بازار متشکل پولی مورد آزمون تجربی قرار
خواهد گرفت و اثر مقیاس اقتصادی بر میزان قدرت انحصاری بانکها بررسی خواهد شد.
تحقیق حاضر نخستین مطالعهای است که تأثیر صرفه ناشی از مقیاس فعالیت بر قدرت بازاری
در بازار متشکل پولی کشور را مورد بررسی قرار داده است.
بر این اساس چارچوب کلی مقاله بدینصورت است که بعد از این مقدمه ،ادبیات و پیشینه
تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است .در قسمت سوم ،مبانی نظری مدل ساختار بازار متشکل
با رویکرد چند محصولی و کاربرد تجربی آن در بازار متشکل بانکی ایران ارائه شده است .در

تأثیر صرفههای ناشی از مقیاس اقتصادی بر اندازه رقابت در صنعت بانکداری کشور

۱۰۱

قسمت چهارم به توصیف دادهها و تخمین روش مورد استفاده تخمین برای بازار متشکل
بانکی پرداخته شده است .قسمت پنجم مطالعه به ارائه خالصه و نتیجهگیری اختصاص یافته
است.
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در ادبیات تئوری و کاربردی ،توجه اندکی بهاندازه رقابت در صنعت بانکداری شده است
(فریکس و همکاران  .)۲۰۰۷ ،۱در ادبیات تجربی بهﻃورکلی میزان تمرکز محاسبه شده در
صنعت بانکداری براساس معیارهای اندازهگیری رقابت بخش ضعیف از نتایج را به خود
اختصاص داده است که عموماً در این مطالعات ،معیارهایی مانند شاخص تمرکز هرفیندال-
هیرشمن برآورد شده است (شافر ۱۹۹۹ ،۲؛ شافر و دیسالوو ۱۹۹۴، ۳؛ کالسیز و الون ،4
)۲۰۰۴؛ اما در مطالعات تجربی ساختار بازار ،قدرت انحصاری بیشتری در میان صنعت
بانکداری مشاهده شده است .عدم تطابق نتایج شاخصهای تمرکز صنعت بانکداری با
مشاهدات تجربی ساختار بازار و وجود نتایج متضاد و ﻏیرقابل اندازهگیری ،اهمیت
تکنیکهای جدید سازمان صنعتی تجربی  5را بیشتر نشان خواهد داد .از نظر تئوری رقابت
در صنعت بانکداری را میتوان بهصورت مستقیم از شکاف میان قیمت و هزینه نهایی استخراج
نمود (لرنر  )۱۹۳۴ ،6اما در عمل اندازهگیری شاخص لرنر به دلیل عدم اﻃالعات دقیق از
هزینه و قیمت محصول در صنعت بانکداری اﻏلب سخت یا حتی ﻏیرممکن است .بنابراین در
ادبیات ،روشهای مختلف اندازهگیری ﻏیرمستقیم برای ارزیابی رفتار رقابتی در بخش
بانکداری مطرح شده است که به دو جریان عمده ساختاری و ﻏیر ساختاری تقسیم میشوند.
روشهای ساختاری ،الگوهای ساختار-رفتار-عملکرد  ،(SCP) ۷فرضیه کارایی  ۸و شماری
دیگر از الگوهای رسمی که ریشه در تئوری سازمان صنعتی دارند را شامل میشود .بهﻃورکلی
رویکردهای تجربی اندازهگیری رفتار رقابتی در ساختار سازمان صنعتی ،بهصورت دو روش
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کلی تجدیدنظر شده است که تحت عنوان تکنیک سازمان صنعتی تجربی جدید ارائه میشود.
در روش اول رویکرد برسنان  -لئو  )۱۹۸۲(۱و در روش دوم فرم خالصه شده آزمون پنزار و
راس  ) ۱۹۸۷( ۲برای ارزیابی رقابت در ساختار صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد (بیکر و
همکاران  .)۲۰۱۰،۳مزیت اصلی روش پنزار و راس و برسنان لئو نسبت به سایر روشهای
اکتشافی استفاده از تابع حداکثر سود در شرایط تعادل است .در رویکرد پنزار و راس ،فرم
خالصه شده درآمد از بردار قیمتهای ورودی و تعدادی متغیرهای کنترل برای برآورد استفاده
میشود .برای اندازهگیری رقابت معموالً از آماره  Hپنزار و راس استفاده میشود که از مجموع
کشش درآمد ناخالص با توجه به قیمت ورودی بهدستآمده است .پنزار و راس ( )۱۹۸۷نشان

از مقیاس ،آماره  Hتعمیمیافته برای مدل جدید محاسبه میشود .سپس چگونگی تأثیر
صرفهها ی ناشی از مقیاس بر بانکداری چند محصولی نشان داده شده و تأثیر این فرآیند بر
1
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میدهند که مقادیر آماره  Hرقیب و جایگزین بسیار مناسبی برای رویکردهای نئوکالسیک
اندازهگیری رقابت در صنعت بانکداری در تعادل بلندمدت میباشد .این نتایج توسط شافر
( ۱۹۸۲و  )۱۹۸۳نیز مورد تائید واقع شده است (وساال .)۱۹۹۵ ،4
بنابراین پنزار و راس ( )۱۹۸۷مدلی ارائه کردند که تمایز میان مدل رقابت کامل ،رقابت
انحصاری و انحصار کامل را نشان میدهد .در این روش اندازه رقابت بازار را میتوان با استفاده
از محدودیتهای سادهای بر مقدار کشش قیمتی در معادله درآمد استنباط نمود .مدل پنزار
و راس نحوی اثرگذار تغییر قیمت نهادهها بر درآمد و چگونگی تأثیر این تغییرات بر قدرت
بازاری را در صنعت بانکداری نشان میدهد .آماره  Hپنزار و راس ،که از مجموع کششهای
درآمدی به نسبت قیمت نهادهها به دست میآید ،سطح رقابت در صنعت مورد مطالعه را
نشان میدهد .آماره  Hدر وضعیت انحصار کامل کمتر یا برابر صفر خواهد بود؛ زیرا همیشه
بنگاه در بخش پر کشش منحنی تقاضا تولید خواهد کرد .بدین ترتیب ،در تعادل رقابت کامل،
آماره  Hبرابر یک خواهد بود؛ یک افزایش در قیمت نهاده منجر به افزایش نسبی در هزینه
نهایی و درآمد نهایی در این بخش خواهد شد .درنهایت ،مقدار متوسط آماره  Hبین صفر و
یک ،نوعی از رقابت انحصاری را نشان میدهد .جهت محاسبه آماره  Hدر صنعت بانکداری،
ابتدا با تعمیم مدل پنزار و راس ( )۱۹۸۷به صنعت بانکداری با در نظر گرفتن صرفههای ناشی
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آماره  Hتعمیمیافته موردبررسی قرار میگیرد .این فرآیند نشان میدهد که هرچقدر صرفههای
ناشی از مقیاس در بانکداری بیشتر باشد ،آماره  Hپنزار و راس تعمیمیافته کمتر خواهد بود.
این ارتبا ط موجود به دلیل استفاده مقیاس در صنعت بانکداری در ارائه خدمات به مشتریان
میباشد .صرفههای ناشی از مقیاس ،هزینه نهایی ارائه هر خدمت از سوی بانک را کاهش
داده و بنابراین منجر به افزایش شکاف میان قیمت -هزینه  ۱در بازار متشکل پولی میشود.
درنتیجه بانکهایی که از صرفههای ناشی از مقیاس بهرهمند می شوند ،از مارک آپ بزرگتری
در مقایسه با بانکی که تنها ارائهدهندهی محصوالت کالسیک است ،برخوردار هستند.
بیکر و همکاران ( ،)۲۰۰۹در پژوهشی تحت عنوان «ارزیابی رقابت با مدل پنزار-راس:

کمتر در صنعت بانکداری روبرو خواهند شد .یافتههای تحقیق نشان میدهد ،بانکهای که
عالوه بر ارائهدهندهی خدمات کالسیک بانکداری (وامها و کارتهای اعتباری) ،سایر خدمات
بانکی (خدمات کارگزاری ،بیمه و اوراق سرمایه) را نیز ارائه میدهند بهﻃور قابلتوجه از قدرت
بازاری بیشتری در مقابل بانکهای که تنها خدمات کالسیک را ارائه میدهند برخوردار

mark-up
Barbosa et al.

1
2
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نقش هزینهها و اثر مقیاس» به بررسی اثرات مقیاس در تابع هزینه و تعادل رقابتی پرداختند.
در بعضی از مطالعات با استفاد از معادله قیمت مقیاس فعالیت بنگاه به آسانی تشخیص داد
شده است بیکر و همکارانش نشان دادند که شناسایی اثر مقیاس به کمک معادله قیمت و
تابع درآمد در صنعت بانکداری با مقیاس کوچک امکانپذیر نخواهد بود .یافتههای این
پژوهش سنجش رقابت در صنعت بانکداری در ﻃول دوره زمانی  ۱۹۸۶-۲۰۰۴مورد ارزیابی
قرار گرفته است .بیکر و همکاران ( ،)۲۰۱۰با پژوهشی تحت عنوان «ارزیابی رقابت با مدل
پنزار و راس :نقش مقیاس ،هزینه و تعادل» به بررسی وسیعی در سیستم بانکداری جهان
پرداختند بههرحال برای یک تابع درآمد ی با مقیاس بزرگ برای پی بردن به میزان سطح
رقابت به اﻃالعات اضافی در مورد تابع هزینه بنگاه و تعادل بازار نیازمند هستیم .یافتههای
تئوریکی تائید شده این مقاله بهوسیله تجزیهوتحلیل تجربی رقابت در صنعت بانکداری که با
بیش از  ۱۰۰هزار بانک برای  ۶۳کشور در ﻃی سالهای  ۱۹۹۴-۲۰۰۴موردمطالعه قرار
گرفت.
۲
باربوسا و همکاران ( ،)۲۰۱۶جنبهای رقابتی تنوع محصول در صنعت بانکداری برزیل
را مورد مطالعه قرار دادند .آنها با تعمیم مدل پنزار و راس با رویکرد چند محصولی در صنعت
بانکداری نشان دادند که صرفههای ناشی از تنوع اقتصادی بیشتر مقدار آماره  Hپنزار و راس
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هستند .مهمترین کارهای تجربی شده براساس صرفههای اقتصادی (مقیاس و تنوع) و نتایج
آنها در جدول  ۱براساس مدل پنزار و راس دادهشده است .از جمله مطالعات داخلی که به
بررسی رقابت در صنعت بانکی ایران پرداختهاند میتوان به مطالعات زیر اشاره نمود.
نجارزاده و همکاران  ،)۲۰۱۳( ۱در پژوهشی به ارزیابی رقابتپذیری بازار بانکی ایران با
استفاده از مدل پنزار و راس برای بازه زمانی  ۱۳۷۶تا  ۱۳۸۸پرداختند .دادههای مورد استفاده
آنها ،دادههای ترکیبی مقطعی– سریهای زمانی همه بانکهایی است که حداقل چهار سال
سابقه فعالیت داشته باشند .آنها مدل تجربی و متغیرهای معرفیشده توسط بیکر و همکاران
( )۲۰۰۷را در بررسی خود بکار بردند .نتایج برآورد مدل آنها نشان میدهد که درجه
رقابتپذیری بازار بانکی کشور در دوره موردبررسی بهﻃور میانگین  ۰٫۴۴بوده است که نشانگر
وجود رقابت انحصاری در بازار بانکی کشور است .خداداد کاشی و جعفری لیالب ( ،)۱۳۹۱در
پژوهشی ساختار بازار در صنعت بانکداری ایران بین سالهای  ۱۳۸۰تا  ۱۳۸۵را موردبررسی
قراردادند .آنها بیان کردند تمرکز یکی از ابعاد مهم ساختار بازار میباشد و نشان میدهد که
ساختار بازار چقدر از وضعیت رقابتی دور یا به آن نزدیک میباشد .نتیجه کلی آنها به این
صورت شد که اگرچه درجه تمرکز در ﻃول سالهای بررسیشده در صنعت بانکداری ایران
کاهشیافته است ،اما همچنان درجه باالیی از آن را شاهد هستیم.
جدول ۱
مطالعات انجامشده براساس مدل پنزار-راس و اثر مقیاس در صنعت بانکداری
متغیر وابسته

نویسنده
شافر ()۱۹۸۲
ناتان و نیو )۱۹۸۹( ۲

رایم )۱۹۹۹( 4
5

هاندروینیز و همکاران ()۱۹۹۹

)Log(TI

)Log(TA

۱۹۷۹

)Log(TIزیان وام

)Log(TA

۱۹۸۴-۱۹۸۲

کانادا

)Log(II/TA

)Log(TA

۱۹۸۹-۱۹۸۶

)Log(II

)Log(TA

۱۹۹۴-۱۹۸۷

)Log(TI/TA

)Log(TA

۱۹۹۵-۱۹۹۳

فرانسه؛ آلمان؛ ایتالیا؛ اسپانیا
و انگلستان
سوئیس
یونان

1

Najarzadeh et al.
Nathan and Neave
3
Molyneux et al.
4
Rime
5
Hondroyiannis et al.
2
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مولینکس و همکاران )۱۹۹۴( ۳

مقیاس

مدت

منطقه
ایاالتمتحده نیویورک

۱۰۵

تأثیر صرفههای ناشی از مقیاس اقتصادی بر اندازه رقابت در صنعت بانکداری کشور
نویسنده
بیکر و گرانولد )۲۰۰۰( ۱

متغیر وابسته

مقیاس

منطقه

مدت

)Log(II/TA

)۱۹۹۶-۱۹۸۹ Log(TA

 ۱۵کشور اروپایی

دیباندت و دیویس )۲۰۰۰( ۲

)Log(II

)۱۹۹۶-۱۹۹۲ Log(EQ

فرانسه ،آلمان و ایتالیا

گلوس و رولدس )۲۰۰۴( ۳

)Log(II

)۱۹۹۹-۱۹۹۴ Log(TA

۸کشور اروپایی و
کشورهای آمریکایی التین

)Log(II/TA

)۱۹۹۸-۱۹۸۸ Log(TA

)Log(II

۱۹۹۷-۱۹۹۳ log(EQ) Log(TA),

بیکر و هاف ()۲۰۰۲
مورجان و رزا )۲۰۰۲( 4
کالسیز و الوان ()۲۰۰۴

Log(II/TA),

شرق عربستان

)۲۰۰۱-۱۹۹۴ Log(TA

 ۵۰کشور

شافر ()۲۰۰۴

)Log(TI

)۱۹۹۴-۱۹۸۴ Log(TA

ایاالتمتحده (تگزاس و
کنتاکی)

دراکون و کنستانتین )۲۰۰۵( 5

)Log(TI

)۲۰۰۰-۱۹۹۲ Log(TA

اتحادیه شوروی سابق

)Log(II/TA

)۲۰۰۲-۱۹۹۸ Log(TA

آمریکا

)Log(TI/TA

)۲۰۰۳-۱۹۹۷ Log(TA

کشورهای ا تحادیه اروپا

)۲۰۰۰-۱۹۹۰ Log(TA

ترکیه

مکرچین )۲۰۰۵( 6
کاسو و گراردون )۲۰۰۶( ۷
گانالپ و سلیک )۲۰۰۶( ۸
ایلدیریم و فیلیپاتوز )۲۰۰۷( ۹

)log(TI/TA

Log(II),
)log(TI

Log(TA), log(EQ),
)Log(TI/TA
)log(FA), log(L

۲۰۰۰-۱۹۹۳

گیشلر و استایل )۲۰۰۹( ۱۰

)Log(II

)۲۰۰۲-۱۹۹۳ Log(EQ

گودارد و ویلسون )۲۰۰۹(۱۱

Log(II),log(T
)I

)۲۰۰۷-۲۰۰۱ log(TA

کاربو و همکاران )۲۰۰۹( ۱۲

)Log(TI

)۲۰۰۱-۱۹۹۵ Log(TA

آمریکای التین
آلمان
کانادا ،فرانسه ،آلمان،
ایتالیا ،ژاپن ،انگلستان و
ایاالتمتحده
 ۱۴کشور اروپایی

منبع :پژوهش جاری

Bikker and Groeneveld
De Bandt and Davis
3
Gelos and Roldos
4
Murjan and Ruza
5
Drakos & Konstantinou
6
Mkrtchyan
7
Casu and Girardone
8
Günalp & Çelik
9
Yildirim and Philippatos
10
Gischer & Stiele
11
Goddard & Wilson
12
Carbo et al.
2
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1

۱۰۶

سال یازدهم /شماره  /۳۵بهار ۱۳۹۷

 ۳مبانی نظری

پژوهش حاضر به دنبال تعمیم مدل پنزار و راس با حضور مقیاس تولید و ارائه خدمات ،بخش
اول مدل پژوهش حاضر را به خود اختصاص میدهد .سپس آماره  Hپنزار و راس تعمیمیافته
استخراج خواهد شد .نهایتاً ،چگونگی تأثیر افزایش مقیاس اقتصادی بر کاهش آماره  Hپنزار
راس نشان داده میشود .فرم خالصه شده مدل پنزار و راس بر پایه قیمتهای ورودی و
متغیرهای کنترلی بهصورت رابطه ( )۱در زیر نشان داد شده است.
()۱

𝑗

𝜀 𝑙𝑜𝑔𝑇𝑅 = 𝛼 + ∑𝑛𝑖=۱ β𝑖 𝑙𝑜𝑔𝑤𝑖 + ∑𝑗=۱ 𝑦𝑗 log cf𝑗 +

 TRنشاندهنده درآمد حاصل از ارائه خدمات بانکی Wi ،عامل هزینههای بانکی و
متغیرهای کنترلی بازار متشکل پولی کشور است .برآورد مدل به کمک این فرض
Cf

 Ε(ε|𝑤1 , … , 𝑤𝑛 , cf1 , … , cf𝑗 ) = ۰ممکن خواهد شد .در مدل پنزار و راس از مجموع
کشش درآمدی اندازه رقابت به کمک آماره  Hقابل محاسبه است.
()۲

∑ni=ı β𝑖 = Η r
ساختار محاسبه آماره  Η rپنزار و راس که مشخصات آن در معادله ( )۱و ( )۲نشان داده

شده است شبیه به آنچه معموالً در ادبیات تجربی استفاده میشود .اگرچه انتخاب متغیرهای
وابسته و کنترلی میتواند ﻃوری باشد که با آنچه بهصورت مرسوم در ادبیات تجربی استفاده
می شود متفاوت باشد .در ادبیات بانکداری درآمد بهعنوان درآمد قابل تصرف و تنها فعالیت
واسطهگری بانکها استفاده میشود (بیکر و هاف  .)۲۰۰۲،۱بانکها تالش میکنند به

Bikker & Haaf

1

] [ Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir on 2023-01-09

روشهای ﻏیر از واسطهگری مالی با تغییر ساختار هزینه خود کسب درآمد بیشتر داشته
باشند .بسیاری از مطالعات آماری از دارایی بانکها بهعنوان متغیر کنترل در مدل پنزار و
راس استفاده شده است .البته در بعضی از مطالعات از لگاریتم نسبت درآمد بر دارایی بانکها
بهعنوان متغیر وابسته در مدل پنزارو راس که بهصورت لگاریتم نسبت دارایی بر درآمد بانکها
( ) TA/TRاستفاده شده است .که در این رابطه نسبت درآمد به دارایی بانکها بهعنوان
جایگزین شکاف میان قیمت محصول و هزینه نهادها در صنعت بانکداری جایگزین میشود
به عبارتی لگاریتم درآمد جایگزین لگاریتم قیمت در معادله شده است درمجموع سه روش
جایگزین متغیرها در ادبیات تجربی اندازهگیری رقابت برای مدل پنزارو راس وجود دارد اولین

۱۰۷

تأثیر صرفههای ناشی از مقیاس اقتصادی بر اندازه رقابت در صنعت بانکداری کشور

رویکرد استفاده از معادله درآمد در مدل پنزارو راس که لگاریتم دارایی بانکها بهعنوان متغیر
کنترل بهصورت رابطه  ۳وارد مدل میشود.
()۳

𝜀 Log(TR) = 𝛼 + ∑𝑛𝑖=𝚤 β𝑖 log 𝑤𝑖 + ∑𝑗𝑗=𝚤 𝑦𝑗 log cf𝑗 + 𝛿 log(𝑇𝐴) +

نتیجه حاصل از رابطه  ۳بهصورت آماره  Hsr = ∑ni=ı βiمدل پنزار و راس قابل استفاده
است که شامل مجموع کشش درآمدی قیمت نهادههای مورد استفاده در بانک است در این
رابطه  rاشاره به میزان درآمد بانک دارد و  sبه مقیاس در صنعت بانکداری را نشان میدهد
آزمون این مدل برای سنجش رفتار رقابتی در صنعت دخانیات و اوراق بهادار ژاپن مورد
استفاده قرار گرفته است (بیکر و همکاران .)۲۰۱۰ ،پنزارو راس در سال  ۱۹۷۷اندازه رقابت را
در صنعت روزنامه با استفاده از تیراژ انتشار بهعنوان اندازه و مقیاس تولید بهجای دارایی مورد
بررسی قرار دادند .دومین رویکرد استفاده از معادله درآمد در مدل پنزار و راس خارج کردن
لگاریتم دارایی بانکها بهعنوان متغیر کنترل بهصورت رابطه ( )۴است:
()۴

TR

𝜀 Log (TA) = 𝛼 + ∑𝑛𝑖=۱ β𝑖 𝑙𝑜𝑔𝑤𝑖 + ∑𝑗𝑗=۱ 𝑦𝑗 cf𝑗 +

p
نتیجه حاصل از رابطه ( )۴بهصورت آماره  Hs = ∑nj=۱ βiمدل پنزار و راس قابل
اندازهگیری است در این رابطه  Pمیزان قیمت محصول ارائه شده توسط بانک اشاره میکند
و  sبه مقیاس در صنعت بانکداری را نشان میدهد .آخرین رویکرد استفاده از معادله درآمد
در مدل پنزار و راس وارد کردن اندازه بانکها بهعنوان متغیر کنترل بهصورت رابطه ( )۵است:

()۵

TR

𝜀 Log (TA) = 𝛼 + ∑𝑛𝑖=۱ β𝑖 𝑙𝑜𝑔𝑤𝑖 + ∑𝑗𝑗=۱ 𝑦𝑗 cf𝑗 + 𝛿Log (TA) +

در صنعت بانکداری را نشان میدهد .تصریح این نوع مدل پنزار و راس برای اولین بار توسط
مولینکس و همکاران در  ۱۹۹۴انجام شده است .هنگامیکه لگاریتم داراییهای بانک توسط
برآوردهای تجربی از معادالت قیمت همتراز با معادله درآمدی قرار میگیرد اختالف شیبی که
ضریب متغیر کنترلی با عدد یک متناسب با مدل برآوردی اندازهگیری مقیاس را امکانپذیر خواهد
کرد .مسئله اساسی پژوهش جاری ارتباط میان آماره  Hپنزار و راس در حالتهای در نظر گرفتن
اثر مقیاس و بدون نظر گرفتن این اثر است .در ادامه نتایج کنترل مقیاس بانکها در مدل پنزار
و راس مورد ارزیابی قرار میگیرد .برای محاسبه مقدار آماره  Hپنزار و راس و ضریب آن در معادله
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نتیجه حاصل از رابطه ( )۵بهصورت آماره 𝑖 Hs𝑝 = ∑ni=ı βمدل پنزار و راس قابل اندازهگیری
است در این رابطه  Pمیزان قیمت محصول ارائه شده توسط بانک اشاره میکند و  sبه مقیاس

۱۰۸

سال یازدهم /شماره  /۳۵بهار ۱۳۹۷

لگاریتمی نیازمند محاسبه کشش خواهیم بود .بهعالوه نتایج مدل پنزار و راس با فرض ثابت
بودن تکنولوژی در ﻃول زمان استخراج شده است .همچنین در معادلهی درآمدی اثر صرفههای
مقیاس در نظر گرفته نشده است و تابع هزینه نهایی همگن از درجه یک در سطح قیمتها در

نظر گرفته شده است که این مدل پنزار و راس بهصورت رابطه  ۶نشان داده میشود.
()۶

=۱

𝑐𝑚
𝑖𝑤𝑔𝑜𝑙𝛿

∑∩𝑖=۱ 𝛿 log

برای هر یک از نهاده  iام با قیمت  wiمیتوان بهﻃور خالصه نشان داد که کشش درآمد
نسبت به قیمت نهاده باید با کشش درآمدی نسبت به هزینه نهایی برابر باشد از آنجا خواهیم
داشت:
()۷

𝑤𝑔𝑜𝑙𝛿𝛿𝑇𝑅/

𝑅𝑇𝑔𝑜𝑙𝛿

𝑖
𝑤𝑔𝑜𝑙𝛿= ∑𝑛𝑖=۱ 𝛿𝑙𝑜𝑔𝑚𝑐/
𝑟𝐻 = 𝑤𝑔𝑜𝑙𝛿 = ∑𝑛𝑖=۱
𝑖

𝑖

𝑅𝑇𝑔𝑜𝑙𝛿
𝑐𝑚𝑔𝑜𝑙𝛿

بنابراین  Hrدر مدل پنزار و راس نشاندهندهی کشش درآمد نسبت به هزینه نهایی تحت
این فرض که تابع هزینه پایدار است و تغییرات در هزینه نهایی ناشی از تغییرات در قیمت یکی
از نهادهها خواهد بود .در بخشهای مختلف این پژوهش از جایگزینی آماره  Hrبا
𝑐𝑚𝑔𝑜𝑙𝛿 𝛿𝑙𝑜𝑔𝑇𝑅/استفاده خواهد شد با استفاده از یک رویکرد مشابه برای آماره HP
میتوان آمار  Hپنزار و راس برای معادله قیمت بدون در نظر گرفتم اثر مقیاس بهصورت رابطه
( )۸خواهیم داشت :
()۸

)𝐴𝑇(𝛿 log
𝑖𝑤𝑔𝑜𝑙𝛿

𝑅𝑇

𝑅𝑇

= 𝛿 log (𝑇𝐴) /𝛿𝑙𝑜𝑔𝑤𝑖 = 𝛿𝑙𝑜𝑔 𝛿𝑙𝑜𝑔𝑤 −
𝑖

𝑃𝑔𝑜𝑙𝛿
𝑖𝑤𝑔𝑜𝑙𝛿

تعادل بلندمدت پس از هرگونه ورود و خروج بنگاه ناشی از تغییر ساختار هزینه و تقاضا تنظیم
میشود .برای معادله درآمد مدل پنزار و راس عامل مشترک ،شامل لگاریتم کل داراییها
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درنتیجه امکان تشخیص تعادل رقابتی کوتاهمدت با بلندمدت به وجود خواهد آمد .تعادل
رقابتی کوتاهمدت قبل از شوک هزینه یا تقاضا اتفاق خواهد افتاد .در چنین بنگاههایی
اقتصادی قیمتگذاری با در نظر گرفتن هزینه نهایی صورت میپذیرد .اما در برخی از این
بنگاههای اقتصادی که تعادل کوتاهمدت قابل مشاهده نیست ورود و خروج بنگاهها با وقفه
زمانی مواجه خواهد شد که در صورت وجود سود در بازار ،رقبای بیشتری جذب بازار خواهد
شد و به همین صورت زیان بازار خروج برخی از رقبا را تضمین خواهد کرد اما در نقطه مقابل

تأثیر صرفههای ناشی از مقیاس اقتصادی بر اندازه رقابت در صنعت بانکداری کشور

۱۰۹

(همان جایگزین اندازهگیری مقیاس) بهعنوان یک برآوردگر جداکننده  ۱در فرم خالصه شده
معادله درآمد همانند معادله ( )۳قابل مشاهده است .به نظر میرسد این عامل مشترک در
اکثر مطالعات ادبیات تجربی مدل پنزار و راس بدون تحلیل و بحﺚ صریح مورد استفاده قرار
گرفته است ،درعینحال مشتق آمار  Hپنزار و راس صرفههای مقیاس را بهعنوان یک برآوردگر
جداکننده نشان نمیدهد این نکته بهعنوان بررسی اثرات چنین ظرفیتی از اهمیت باالیی
برخوردار است بهصورت مستقیم کنترل مقیاس اقتصادی واقعیتی را آشکار میسازد زیرا
بنگاهها با مقیاس بزرگ درآمد بیشتری از ﻃریق روشهای به ﻏیر از تغییر در قیمت نهادهها
با ثابت بودن سایر شرایط کسب خواهند کرد .درصورتیکه معادله فرم خالصه شده درآمد

مقیاس میزان آماره  𝐻𝑠𝑟 > 0حاصل خواهد شد .معادله قیمت مدل پنزار و راس بدون کنترل
نمودن ) log(TAاز ( log )Pبهعنوان متغیر وابسته استفاده شده است که در ادامه به برخی
از این پژوهشها اشاره خواهد شد تحت فروض استاندارد نظریه دوگانگی و نظریات
نئوکالسیک بنگاه ،همانگونه که در اثبات آماره  Hپنزارو راس ،تحدب تکنولوژی تولید در

a separate regressor
Mamatzakis et al

1
2
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برای بنگاهها با اندازه های مختلف با در نظر گرفتن اثر مقیاس و بدون در نظر گرفتن این اثر
معیار خوبی برازش ضعیف خواهد بود در واقع برای توجیه انتخاب )log(P)=log(TR/TA
بهجای ) log(TRبهعنوان متغیر وابسته هنگامیکه در رگرسیون مقیاس اقتصادی حذف شده
است (ماماتزاکس و همکاران  .)۲۰۰۵ ،۲مشکل اصلی در ارتباط با بنگاههای با ساختار رقابت
ناقص ناشی میشود مقدار استاندارد آماره  Hr<0در واکنش به تغییرات قیمت نهادههای برای
شرایط انحصار به میزان تنظیم قدرت انحصار متکی خواهد بود .درصورتیکه انحصارگر با تابع
تقاضا با کشش مواجه باشد آنگاه فاصله میان قیمت و هزینه نهایی ارتباط با قدرت انحصاری
نخواهد داشت .ازاینرو کل درآمد همراستا با قیمت نهادهها تغییر خواهد کرد در این صورت
با  Hr>0مواجه خواهیم بود .رابطه  Mr=Mc>0شرط الزم حداکثر سازی سود بنگاه با وجود
تابع تقاضای با کشش در سطح محصول تعاملی را نشان میدهد .برای امکان کنترل
) ، log(TAبه رگرسیون آماری دارای مقدار ثابت ستاده نیازمند خواهیم بود آنگاه آماره 𝑟𝑠𝐻
میزان واکنش درآمد کل به قیمت نهادهها در سطح مقیاس ثابت ستاده را نشان خواهد داد.
این برآورد آماری 𝐻𝑠𝑟 > 0برای هر انحصارگر در هنگامیکه کنترل مقیاس از معادله درآمد ی
حاصل خواهد شد .همین استدالل نیز در انحصار چند جانبه و معادله قیمت صادق است.
بنابراین نتایج برآورد رفتار رقابتی برای بنگاههای انحصاری یا انحصار چند جانبه با کنترل

۱۱۰

سال یازدهم /شماره  /۳۵بهار ۱۳۹۷

تابع هزینه  Uشکل نمود پیدا کرده است (پنزار و راس .)۱۹۷۷ ،بنابراین ،در تعادل رقابتی
بلندمدت 𝑖𝑤𝛿 𝛿𝑇𝐴/برابر صفر خواهد بود چرا که با فرض تکنولوژی ثابت تولیدی مقیاس
محصول که در آن هزینههای متوسط به حداقل شوند در این صورت قیمت نهادهها تحت
تأثیر قرار نخواهد گرفت .بنابراین  𝛿 log(𝑇𝐴) /𝛿𝑙𝑜𝑔𝑤𝑖 = ۰آنگاه خواهیم داشت:
()۹

𝑟𝐻 = 𝑖𝑤𝑔𝑜𝑙𝛿𝐻𝑃 = ∑∩𝑖=۱ 𝛿𝑙𝑜𝑔𝑃/𝛿𝑙𝑜𝑔𝑤𝑖 = ∑∩𝑖=۱ 𝛿 log 𝑇𝑅/

ازاینرو اندازه قدرت رقابت بلندمدت در معادله قیمت و معادله درآمد برای یک تابع
هزینههای متوسط ( uشکل) یک نتیجه یکسان ) (Hr=HP=1دربر خواهد داشت بنابراین
درصورتیکه ) log(TAبهعنوان متغیر کنترلی وارد مدل نماییم و حتی در صورت عدم استفاده
از ) log(TAبهعنوان یک متغیر کنترل نتایج تغییر نخواهد کرد .این نتیجه آماره= H P
 HSP = HSr = ۱برای اندازه رقابت در تعادل بلندمدت بنگاههای با تابع هزینه  uشکل برقرار
خواهد بود .در ادبیات اقتصادی ارزیابی ساختار هزینه قیمت انحصار تابعی افزایش از هزینه
نهایی است ( ,۲۰۰۲چاکوارتی  .)۱به این معنا که تغییرات قیمت نسبت به تغییرات هزینه
نهایی مثبت خواهد بود بنابراین رابطه  δ𝑙𝑜𝑔𝑃/𝛿𝑙𝑜𝑔𝑚𝑐 > ۰برای تابع همگن خطی نسبت
به قیمت نهادهها برقرار است.

()۱۰

𝑃𝐻 = 𝑖𝑤𝑔𝑜𝑙𝛿𝛿𝑙𝑜𝑔𝑃/𝛿𝑙𝑜𝑔𝑚𝑐 = ∑∩𝑖=۱ 𝛿𝑙𝑜𝑔𝑃/

Chakravarty

1
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درنتیجه در شرایط انحصاری اگر براساس معادله درآمدی که اثر مقیاس لحاظ نشده باشد
برای آماره پنزارو راس یک ویژگی متضاد بهصورت 𝐻𝑃 > ۰ ،و  𝐻𝑟 < ۰قابل مشاهده خواهد
بود .همچنین در شرایط بازار انحصار یا انحصار چند جانبه با آماره پنزار و راس بهصورت
 𝐻𝑃 > ۰و  𝐻𝑆𝑃 > ۰روبرو خواهیم شد .در جدول شماره  ۲بهصورت خالصه نتایج آماره H
پنزار و راس مطابق ادبیات ارزیابی رقابت ارائه شده است

۱۱۱

تأثیر صرفههای ناشی از مقیاس اقتصادی بر اندازه رقابت در صنعت بانکداری کشور

جدول ۲
خالصهای از خواص آمار  Hتحت شرایط جایگزین هزینه
معادله
قیمت

معادله
تجدیدنظر
شده مقیاس

معادله تجدید شده بدون
مقیاس

عملکرد Ac

قدرت بازار

𝐻𝑃 = ۱
𝐻𝑃 = ۱

𝐻𝑆𝑟 = ۱
𝐻𝑆𝑟 = ۱

𝐻𝑟 = ۱
 ۰ < 𝐻 𝑟 < ۱یا 𝐻 < ۰

 uشکل
افقی

رقابت بلندمدت
رقابت بلندمدت

𝐻𝑃 > ۰

𝐻𝑆𝑟 > ۰

 ۰ < 𝐻 𝑟 < ۱یا𝐻 𝑟 < ۰

 uشکل

رقابت کوتاهمدت

 uشکل
افقی
 uشکل
افقی

انحصاری
انحصاری
انحصاری چند جانبه
انحصار چند جانبه

 𝐻 𝑟 < ۰یا ۰ < 𝐻 𝑟 = ۱

 uشکل

رقابت انحصاری

𝐻𝑟 < ۰

افقی و  uشکل

قیمتگذاری ثابت)(APH

𝑃𝐻
𝑃𝐻
𝑃𝐻
𝑃𝐻

>۰
>۰
>۰
>۰

𝐻𝑃 > ۰

>۰

>۰
>۰
>۰
>۰

=۱

𝑟𝑆𝐻
𝑟𝑆𝐻
𝑟𝑆𝐻
𝑟𝑆𝐻
𝑟𝑆𝐻
𝑟𝑆𝐻

𝐻𝑃 = ۱
منبع :بیکر و همکاران) )۲۰۰۸

𝑟

<۰
<۰
<۰
<۰

𝑟

𝐻
𝑟𝐻
𝑟𝐻
𝑟𝐻

بنابراین در جدول  ۲از نظر تئوری امکان پیشبینی برای هر سه حال آماره ( 𝑟𝐻 و 𝑟𝑠𝐻 و
𝑟𝐻) پنزار و راس و تشخیص مقادیر اختالف بین آنها وجود دارد برای مثال در تعادل رقابتی

ناقص انتظار میرود که آماره پنزار و راس با لحاظ نمودن اثر مقیاس و بدون آن بهصورت
 𝐻𝑟 < ۰و اما  𝐻𝑆𝑟 > ۰و  𝐻𝑃 > ۰باشد.

 ۱.۳مقیاس اقتصادی و آماره  Hپنزار -راس در بازار متشکل پولی

دادهها و اﻃالعات بانکی را مشخص مینماید که به کمک آماره  Hتا حدودی امکان بررسی
تغییرات قیمت نهادهها در تعادل یا درآمدهای خاص بانک قابلتشخیص خواهد شد .در این
پژوهش از مطالعه باربوسا و همکاران در سال  ۲۰۱۵برای آماره پنزارو راس تعمیمیافته
استفاده میشود اگر
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آزمون تجربی پنزار-روس تمایز میان رقابت کامل ،رقابت انحصاری و انحصار ،با استفاده از

۱۱۲

()۱۱

سال یازدهم /شماره  /۳۵بهار ۱۳۹۷

R ( ) 
) 1 Rc ( 0 )  pc 1  e0 Rc ( 0
 0 0 
)  ( 2
DRc qc  q0 e0
qc
q0 

Hc 

از معادالت سود و شرط مرتبه اول خواهیم داشت  Rc (0 )  p  ei  1با جایگذاری این


 ei 

i

qi

عبارت در معادله  HCخواهیم داشت:
()۱۲

p (e  1) (e0  1) 
) 1  pc p0 (1  e0 ) 2 (1  e0
 0 0


2
2
D  q0 q0
e0
e0
qc e0
e 

Hc 

ازآنجاکه پژوهش حاضر به دنبال نشان دادن اثر مقیاس اقتصادی بر آماره  Hبانکداری
چند محصولی در بازار نسبت به محصوالت بانکی کالسیک است ،بنابراین چگونگی اثر گزاری
تغییر پارامتر  γبر آماره  HCاز اهمیت ویژهی برخوردار است .فرایند محاسبه مشتق  HCبه
ترتیب باوجود پارامتر  γساده نخواهد بود.
()۱۳

qc
ec e0  0
pc



)  2C ( 0
اگر اندازه و مقیاس پارامتر  γهزینه نهایی را کاهش دهد  0
qi

 0

) dH c (
d

سپس خواهیم

داشت:

معادله  ۱۴نشان میدهد که هرچقدر صرفههای ناشی از مقیاس در صنعت بانکداری بیشتر
باشد مقدار آماره پنزارو راس تعمیمیافته  Hکمتر خواهد بود .این نتیجه به دلیل وجود
صرفههای ناشی از مقیاس در صنعت بانکداری باعرضه محصوالت کالسیک و ﻏیر کالسیک
محتمل است .صرفههای ناشی از مقیاس در بخش نزولی هزینه نهایی بانک محصول ارائه
میدهد که خود موجب افزایش شکاف میان قیمت-هزینه در صنعت بانکداری خواهد شد.
الن و رای ( )۱۹۹۶و واندرونت ( ،)۲۰۰۲از تابع ترانسلوگ برای برآورد تابع هزینه چند
محصولی (دو محصول کالسیک و ﻏیر کالسیک ارائه میداد ) استفاده کردند .از مزیتهای
شناخت شده این تابع ،شکل انعطافپذیر آن میباشد .بنابراین صرفههای ناشی از مقیاس با
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()۱۴

) dH c (
 0, 
d

تأثیر صرفههای ناشی از مقیاس اقتصادی بر اندازه رقابت در صنعت بانکداری کشور

۱۱۳

استفاده تابع هزینه ترانسوگ ،قابلمحاسبه خواهد بود .تصریح اقتصادسنجی تابع هزینه
ترانسوگ بهصورت زیر خواهد بود:
()۱۵
) 𝑡𝑏𝑖𝑤(∑𝑖=۱,۲ ln

𝐿𝑛 𝑇𝐶𝑏𝑡 (𝑞𝑐𝑏𝑡 , 𝑞𝑜𝑏𝑡 ; 𝑤۱𝑏𝑡 , 𝑤۲𝑏𝑡 ) = 𝛼۰ + ∑𝑖=𝑐,𝑜 ln(𝑞𝑖𝑏𝑡 ) +

۱
۱
) 𝑡𝑏𝑗𝑤(𝑛 𝑙 ) 𝑡𝑏𝑖𝑤(𝑛𝑙 𝑗𝑖𝛿 ∑ ∑ ∑ ∑ 𝛼𝑖𝑗 ln(𝑞𝑖𝑏𝑡 ) 𝑙𝑛(𝑞𝑗𝑏𝑡 ) +
𝑜۲ 𝑖=𝑐,𝑜 𝑗=𝑐,
𝑜۲ 𝑖=𝑐,𝑜 𝑗=𝑐,
۱
𝑡𝑏𝑣 + ∑ ∑ 𝜌𝑖𝑗 𝑙𝑛(𝑞𝑖𝑏𝑡 ) 𝑙 𝑛(𝑤𝑗𝑏𝑡 ) + 𝜇𝑏 + €𝑡 +
𝑜۲ 𝑖=𝑐,𝑜 𝑗=𝑐,
+

در معادله فوق )  TCbt (.هزینه کل بانک  bدر دوره زمانی  tاست 𝑞𝑖𝑏𝑡 .میزان کل درآمد
حاصل از ارائه خدمات کالسیک (سنتی) را نشان میدهد 𝑞𝑜𝑏𝑡 .کل درآمد حاصل از ارائه
خدمات ﻏیر کالسیک را نشان میدهد 𝑤۱𝑏𝑡 .و 𝑡𝑏 𝑤۲قیمت نهادههای مورداستفاده بانک در
فرآیند ارائه خدمات میباشد 𝜇𝑏 ،€𝑡 ،𝑣𝑏𝑡 .به ترتیب اثرات ثابت زمان ،نوفه سفید و اثرات
ثابت مقاﻃع (بانکها) میباشند.

 ۴دادهها و تخمین مدل

متغیرهای تابع ترانسلوگ در معادله ( 𝑇𝐶𝑏𝑡 (. ) ،)۱۵هزینه کل 𝑞𝑖𝑏𝑡 ,میزان کل درآمد حاصل
از ارائه خدمات متداول را نشان میدهد 𝑞𝑜𝑏𝑡 .درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات (بیمه،
 ۱سایر بانکها به دلیل نوظهور بودن و عدم دسترسی به دادههای آنها ،در مدل گنجانده نشدهاند.
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در این بخش از پژوهش به ارزیابی تجربی مدل ساختار بازار متشکل پولی ایران براساس
الگوی دادههای تابلویی و روش بازنمونهگیری بوت استرپ در صنعت بانکداری ایران پرداخته
شده است .در این تحقیق از اﻃالعات آماری هجده بانک فعال در بازار متشکل پولی استفاده
شده است  ۱که دادههای آن از گزارش عملکرد بانکداری ایران در سالهای ۱۳۸۷-۹۴
استخراجشده است .در مراحل اولیه برآورد مدل ابتدا نیاز است که تابع هزینه ترانسلوگ چند
محصولی برای بازار متشکل پولی ایران برآورد شود .با برآورد تابع هزینه چند محصولی
ترانسلوگ ،صرفههای ناشی از مقیاس محصوالت بانکی در بازار متشکل پولی ایران محاسبه
خواهد شد .فرم تابع ترانسوگ یکی از توابع رایج در برآورد کارایی بانکها در ادبیات تجربی
میباشد .از مزیتهای شناخت شده ،شکل انعطافپذیر و کارایی این تابع است .بنابراین
صرفههای ناشی از مقیاس با استفاده معادله ترانسوگ تابع هزینه ،قابل استنباط خواهد بود.

۱۱۴

سال یازدهم /شماره  /۳۵بهار ۱۳۹۷

لیزینگ ،صرافی و کارگزاری) را نشان میدهد 𝑤۱𝑏𝑡 .و 𝑡𝑏 𝑤۲قیمت نهادههای مورد استفاده
بانک در فرآیند ارائه خدمات میباشد .نتایج برآوردهای آماری با توجه به آزمونهای تشخیصی
مدل در بخش قبل در جدول ( )۳برای تابع هزینه چند محصولی برای بازار متشکل پولی
ایران در بازه زمانی  ۱۳۸۷-۹۴قابلمشاهده است.
جدول ۳
نتایج حاصل از برازش تابع هزینه ترانسلوگ چند محصولی بازار متشکل پولی ایران
نماد متغیر

نام متغیر

ضریب متغیر

احتمال

لگاریتم درآمد مشاع

)Ln(RC

-۰٫۷۵۰۹۸۸

۰٫۰۰۰۴

لگاریتم درآمد ﻏیر مشاع

)Ln(RO

-۰٫۴۷۳۱۵۳

۰٫۰۰۲۲

لگاریتم قیمت سرمایه

)Ln (cost of capital

-۰٫۴۰۸۷۰۷

۰٫۰۰۰۰

لگاریتم قیمت نیروی کار

)Ln (wage

۰٫۷۶۶۳۴۱

۰٫۰۴۳۲

مجذور لگاریتم درآمد مشاع

Ln(RC)2

۰٫۰۱۷۹۹۹

۰٫۰۶۷۲

اثرات متقابل درامدها

)Ln(RC) ×Ln(RO

۰٫۰۳۲۷۶۴

۰٫۱۴۶۱

مجذور لگاریتم درآمد ﻏیر مشاع

Ln(RO)2

۰٫۰۱۳۲۶۹

۰٫۰۲۲۹

مجذور لگاریتم قیمت سرمایه

Ln (cost of capital)2

۰٫۰۰۴۶۴۹

۰٫۰۰۰۰

اثرات متقابل هزینهها

Ln (cost of capital) × Ln
)(wage

-۰٫۰۲۶۲۷۳

۰٫۰۲۰۰

مجذور لگاریتم نیروی کار

Ln (wage)2

۰٫۰۳۸۹۷۷

۰٫۱۵۵۶

اثرات متقابل درآمد مشاع بر
قیمت نیروی کار

)Ln(RC) ×Ln (wage

-۰٫۰۳۶۴۵۴

۰٫۲۶۱۶

اثرات متقابل درآمد مشاع بر
قیمت سرمایه

)Ln(RC) × Ln (cost of capital

۰٫۰۴۱۵۹۲

۰٫۰۰۰۰

اثرات متقابل درآمد ﻏیر مشاع بر
قیمت نیروی کار

)Ln(RO) ×Ln (wage

-۰٫۰۱۸۴۴۶

۰٫۴۳۲۱

اثرات متقابل درآمد ﻏیر مشاع بر
قیمت سرمایه

)Ln(RO) × Ln (cost of capital

۰٫۰۰۰۱۸۵

۰٫۰۴۳۲

ضریب تعیین

۰٫۹۶۲۱

۱۶۵٫۳۹
آمارهF
آماره دوربین واتسون ۱٫۴۴۴۳
منبع :پژوهش جاری

ضریب تعیین تعدیلشده ۰٫۸۸۲۲
معنیداری (۰٫۰۰۰۰ )P-Value
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مقدار عرض از مبدأ

C

۱۵٫۷

۰٫۰۰۰۰

تأثیر صرفههای ناشی از مقیاس اقتصادی بر اندازه رقابت در صنعت بانکداری کشور

۱۱۵

در نتایج برآورد میزان ضریب تعیین و آماره دوربین واتسون در بازه قابل قبولی برای
دادهها ی تابلویی قرار دارد .توابع هزینه چند محصولی در فرم ترانسلوگ شاخص صرفههای
سراسری یا معیار بردار صرفه به مقیاس بامول کشش هزینه نسبت به ستاده است با این فرض
که ترکیب محصول ثابت است .این شاخص بهصورت رابطه زیر تعریف میشود:
()۱۶

𝑃𝑌 𝑛𝐿𝜕𝑆𝐶𝐴𝐿𝐸 (𝑌) = ∑ 𝜕𝐿𝑛 𝐶 (𝑌)/

)𝑌( 𝐶 یک تابع هزینه چند محصولی و  Yبردار محصول و  Pنشاندهندهی قیمت
محصوالت مختلف است .بر این اساس ،معیار )𝑌( 𝐸𝐿𝐴𝐶𝑆 درصد تغییرات در هزینه را به
ازای یک درصد تغییر در تمامی هزینهها نشان میدهد 𝑆𝐶𝐴𝐿𝐸 (𝑌) .درصورتیکه کوچکتر
از یک باشد بر وجود صرفه به مقیاس داللت دارد چراکه افزایش در هزینهها بهﻃور تناسبی
کمتر از افزایش در محصول است .درصورتیکه بزرگتر از یک باشد بر عدم وجود صرفه به
مقیاس داللت دارد محدودیت معیار فوق در این است که این معیار برای بانکهایی مناسب
است که رشد آنها در تغییر در مقیاسشان است و ترکیب محصوالتشان تغییر نمیکند .با
استفاده از برآورد مدل اقتصادسنجی نتایج بهدستآمده از تابع ترانسلوگ چند محصولی برای
برآورد صرفه های ناشی از مقیاس کاربردی خاص در این پژوهش خواهد داشت .نتایج
محاسبات صرفههای ناشی از مقیاس برای صنعت بانکداری در جدول ( )۵نشان داده شد
است.

] [ Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir on 2023-01-09

۱۱۶

سال یازدهم /شماره  /۳۵بهار ۱۳۹۷

جدول ۵
روند متغیر صرفههای ناشی از مقیاس در صنعت بانکداری
پستبانک
توسعه صادرات
صنعت و معدن
کشاورزی
مسکن
ملی
سپه
رفاه
اقتصاد نوین
پارسیان
پاسارگاد
تجارت
سامان
سینا
سرمایه
صادرات
کارآفرین
ملت

۱۳۸۷

۱۳۸۸

۱۳۸۹

۱۳۹۰

۱۳۹۱

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۴

۰٫۹۵
۰٫۶۸
۰٫۶۶
۰٫۷۶
۰٫۹۴
۰٫۸۳
۰٫۷۶
۰٫۸۰
۰٫۸۸
۱٫۰۳
۱٫۰۰
۰٫۷۸
۰٫۹۴
۰٫۹۲
۰٫۷۱
۰٫۸۶
۰٫۹۸
۰٫۷۳

۰٫۸۲
۰٫۷۴
۰٫۶۴
۰٫۷۵
۰٫۹۰
۰٫۸۳
۰٫۷۸
۰٫۸۱
۰٫۹۷
۰٫۸۸
۱٫۰۰
۰٫۷۳
۰٫۹۰
۰٫۹۰
۰٫۷۱
۰٫۸۸
۰٫۹۳
۰٫۷۳

۰٫۹۴
۰٫۸۰
۰٫۶۶
۰٫۷۶
۰٫۸۸
۰٫۷۸
۰٫۷۶
۰٫۸۴
۰٫۹۰
۰٫۹۱
۱٫۰۱
۰٫۷۴
۰٫۸۸
۰٫۸۱
۰٫۶۶
۰٫۸۵
۰٫۹۱
۰٫۷۳

۰٫۸۳
۰٫۶۶
۰٫۵۷
۰٫۷۲
۰٫۸۳
۰٫۷۵
۰٫۷۴
۰٫۸۷
۰٫۸۶
۰٫۸۳
۰٫۸۷
۰٫۷۵
۰٫۸۳
۰٫۸۲
۰٫۶۷
۰٫۸۶
۰٫۸۵
۰٫۷۱

۰٫۶۵
۰٫۶۷
۰٫۵۳
۰٫۷۰
۰٫۷۹
۰٫۷۵
۰٫۷۵
۰٫۸۳
۰٫۸۳
۰٫۸۱
۰٫۸۶
۰٫۷۵
۰٫۷۹
۰٫۸۰
۰٫۶۹
۰٫۸۳
۰٫۸۶
۰٫۷۱

۰٫۶۲
۰٫۶۹
۰٫۴۳
۰٫۶۷
۰٫۷۹
۰٫۷۶
۰٫۷۶
۰٫۸۳
۰٫۸۲
۰٫۸۴
۰٫۹۱
۰٫۷۵
۰٫۷۹
۰٫۷۹
۰٫۶۸
۰٫۷۹
۰٫۸۵
۰٫۷۳

۰٫۶۱
۰٫۷۱
۰٫۵۸
۰٫۷۳
۰٫۸۵
۰٫۷۶
۰٫۷۴
۰٫۸۳
۰٫۸۸
۰٫۸۷
۰٫۹۳
۰٫۷۵
۰٫۸۵
۰٫۷۹
۰٫۶۸
۰٫۸۵
۰٫۹۰
۰٫۷۲

۰٫۶
۰٫۷
۰٫۵۵
۰٫۷۴
۰٫۸
۰٫۷۴
۰٫۷۳
۰٫۸۲
۰٫۸۱
۰٫۸۳
۰٫۹
۰٫۶۸
۰٫۶۷
۰٫۷۶
۰٫۶۴
۰٫۸۳
۰٫۸۴
۰٫۷۴

منبع :یافتههای تحقیق

مدل اقتصادسنجی که امکان برآورد تغییرات در آماره  Hcبه علت صرفههای ناشی از مقیاس
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روند مورد بررسی در  ۱۸بانک موردمطالعه در ﻃی بازه زمانی  ۱۳۸۷-۹۴تا حدودی داری
یکروند منظم در ﻃول زمان است .به عبارتی در تمام بانکها ،صرفههای ناشی از مقیاس
دیده میشود .در ادامه ،تغییر در قدرت بازاری ناشی از فعالیت بانکداری چند محصولی با
استفاده از رویکرد تجربی پیشنهاد شده توسط پنزار و راس برآورد خواهد شد .ابتدا معادله
درآمدی ،واسطهگری مالی که بهعنوان تابع از قیمت نهاده واسطهگری مالی است برآورد
خواهد شد و میزان آماره  Hپنزار و راس به همراه تغییر این آماره به علت به وجود آمدن
صرفههای ناشی از مقیاس (تولید در قسمت نزولی هزینهها) به دست خواهد آمد .یعنی ∆Hc
میزان آماره پنزار و راس تعمیمیافته برای صنعت بانکداری را محاسبه میکند .در این بخش

تأثیر صرفههای ناشی از مقیاس اقتصادی بر اندازه رقابت در صنعت بانکداری کشور

۱۱۷

در صنعت بانکداری به وجود میآورد ارائه خواهد شد .دگریز و همکاران ،)۲۰۰۹( ۱برای اولین
بار از این رویکرد استفاده نمودند .معادله درآمد توسط رابطه جبری زیر قابل برآورد است:
(𝑙𝑛(𝑅𝑇𝑖𝑡 ) = 𝛼 + 𝑙𝑛(𝑤𝑖𝑡 )𝛽′ + 𝑙𝑛(𝑤𝑖𝑡 ) × 𝑆𝑐𝑎𝑙𝑖𝑡 𝜃 + 𝑍𝑖𝑡 𝜃 + 𝜇𝑖 + 𝛿 𝑖𝑡 + )۱۷
𝑡𝑖𝜀
) 𝑡𝑖𝑇𝑅(𝑛𝑙 کل درآمد واسطهگری مالی بانک  iام در زمان  tام است 𝑤𝑖𝑡 .بردار مربوط به
قیمتهای نهاده بانک 𝑆𝑐𝑎𝑙𝑖𝑡 ،صرفههای ناشی از مقیاس که از رابطه  ۱۶قابلمحاسبه است.
که بردارهای 𝑡𝑖 𝛿  𝑍𝑖𝑡 𝜃, 𝜇𝑖 ,متغیرهای کنترلی مدل را نشان میدهند 𝜀𝑖𝑡 .نوفه سفید معادله
 ۱۷خواهد بود که به ترتیب اثرات ثابت زمان ،نوفه سفید و اثرات ثابت مقاﻃع(بانکها)
میباشند .آماره پنزار و راس متداول بهصورت رابطه زیر قابل برآورد است:
()۱۸

́
Standard − H = ∑m
k=۱ 𝛽k

دارد .از روش بوت استرپ برای محاسبه انحراف معیار و فاصله اﻃمینان استفاده میشود.
بهعبارتدیگر از این روش برای تصحیح اریبی در استنباط آماری استفاده میشود.در این
1

Degryse et al
resampling
3
cross-validation
4
Jackknife
5
delta-method
6
bootstrap
2
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بنابراین برای هرکدام از محصوالت رقابتی ارائهشده در بازار متشکل پولی (کالسیک و ﻏیر
کالسیک) یک مقدار آماره  Hمتفاوتی به دست خواهد آمد .یکی از مسائل مهم در مطالعات
اقتصادسنجی ،مقدار محاسبه شده برای یک برآوردگر و یا میزان تغییرات آن ازلحاظ
معنیداری آماری است .ازاینرو الزم است با محاسبه فاصله اﻃمینان آماری ،اعتبار آماری
شاخص برآورده شده سنجیده شود .ازآنجاکه شناسایی توزیع و برآورد انحراف معیار
شاخص های اقتصادی به دلیل پیچیدگی ازلحاظ تحلیلی مشکل است ،لذا محققان از
روشهای بازنمونهگیری  ۲استفاده مینمایند .روشهای بازنمونهگیری ،روشهایی هستند که
با حداقل هزینه ،خطای نمونهگیری را نسبت به روشهای مرسوم کاهش میدهند .سه روش
سنتی و یک روش مدرن در بازنمونهگیری وجود دارد .روشهای سنتی عبارتاند از :روش
اعتبار تقاﻃعی  ،۳روش جک نایف  4و روش دلتا  .5روش مدرن بازنمونهگیری بوت استرپ  6نام

۱۱۸

سال یازدهم /شماره  /۳۵بهار ۱۳۹۷

بررسی با استناد به روش افرون( )۱۹۹۵از نمونههای موجود  ۲۰۰بار نمونهگیری و فاصله
اﻃمینان  ۹۵درصد برای ضرایب محاسبهشده است .انحراف معیار و فاصله اﻃمینان برای
برآوردگرهای مدل رگرسیونی تصریحشده براساس روش بوت استرپ در جدول( )۶ذکرشده
است.
جدول ۶
نتایج روش بازنمونهگیری بوت استرپ برای الگوی دادههای تابلویی مدل ارزیابی ساختار بازار
متشکل پولی ایران
نام متغیر
مقدار عرض از مبدأ

نماد متغیر
C

ضریب متغیر
۲٫۱۳

احتمال
۰٫۱۲۵

لگاریتم قیمت سرمایه

)Ln (cost of capital

۰٫۱۸

۰٫۰۷۹

لگاریتم قیمت نیروی کار

)Ln (wage

۱٫۱۱

۰٫۰۰۰

لگاریتم هزینه وام دادهشده

)Ln(Cost of loan

-۰٫۵۶

۰٫۰۶۷

اثرات متقابل لگاریتم قیمت سرمایه در
صرفههای ناشی از مقیاس

ScopScal × Ln
)(cost of capital
× ScopScal
)Ln(wage

-۰٫۱۵۱۲

۰٫۰۹۷

-۰٫۸۷

۰٫۰۰۲

اثرات متقابل لگاریتم هزینه وام
دادهشده در صرفههای ناشی از مقیاس

× L Scal
)Ln(Cost of loan

۰٫۵۸۴۲

۰٫۰۴۸

صرفههای ناشی از مقیاس
شاخص تمرکز

Scal
HHI

-۲٫۰۲
-۵۶٫۷۱

۰٫۰۵۱
۰٫۰۰۲

سهم بازاری

Market share

۱۳۲٫۴۳

۰٫۰۰۰

اثرات متقابل لگاریتم قیمت نیروی کار
در صرفههای ناشی از مقیاس

منبع :پژوهش جاری

نتایج روش بازنمونه گیری بوت استرپ برای الگوی اثرات مختلط /چند سطحی مدل
ارزیابی ساختار بازار متشکل پولی ایران در هر سه بخش تأثیر مثبت داشته است .برای ارزیابی
رقابت در صنعت بانکداری مجدداً آماره پنزار و راس متداول با استفاده از نتایج الگوی اثرات
مختلط /چند سطحی برای مدل ارزیابی ساختار بازار متشکل پولی ایران در جدول  ۶بهصورت
زیر:
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حداکثر راست نمایی
آماره کای دو

-۴۰٫۱۰۵
۱۴۶٫۱۰

معنیداری (۰٫۰۰۰۰ )P-Value

۱۱۹

تأثیر صرفههای ناشی از مقیاس اقتصادی بر اندازه رقابت در صنعت بانکداری کشور

́
𝑆tandard − H = ∑m
k=۱ βk = −۰٫۵۵۶۳ + ۰٫
برای هر محصول رقابتی بازار یک مقدار آماره  Hمتفاوتی به دست خواهد آمد .هدف
پژوهش جاری بررسی چگونگی افزایش قدرت بازاری با در نظر گرفتن اثر مقیاس در بازار
متشکل پولی کشور است .بنابراین این تئوری بهوسیله مدلهای اقتصادسنجی توضیح
دادهشده در روابط باال به کمک آزمون فرضیه زیر قابلبررسی است:
𝐻 ۰ ∶ ∆𝐻 𝐶 ≥ ۰
𝐻 𝑎 ∶ ∆𝐻 𝐶 < ۰
تغییرات در آماره  Hپنزار و راس سنتی به دلیل صرفههای ناشی از مقیاس در صنعت
́
 ∆HC = ∑mبرآورد میشود.
بانکداری کشور ∆HC ،بهوسیله رابطهk=۱ θk ،
́
∆HC = ∑m
k=۱ θk = −۰٫۸۷۰۲ + ۰٫۵۸۴۲ − ۰٫۱۵۱۲ = −۰٫۴۳۷۲

بازنمونهگیری بوت استرپ نتایج پژوهش جاری باوجوداین نوآوری که ساختار مالکیتی و نوع
فعالیت بانکها در برآورد مدل اثرگذار بوده مورد تائید قرارگرفته است و روش بوت استرپ
تائید محکمی بر نتایج بهدستآمده است.
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پژوهش جاری به دنبال بررسی ارزیابی ساختار بازار متشکل پولی ایران براساس رویکرد
تابع چند محصولی و اثر مقیاس بوده است که در این راستا با برآورد تابع هزینه چند محصولی
ترانسلوگ امکان برآورد و محاسبه صرفههای ناشی از مقیاس محصول بانکی به وجود آمده
است .پس از محاسبه تابع توزیع صرفههای ناشی از مقیاس به برآورد آماره  Hپنزار و راس
تعدیلشده پرداختهشده است آماره پنزار و راس تعدیلشده از مجموع آماره پنزار و راس
تعدیلشده و تغییرات در آماره  Hپنزار و راس سنتی به دلیل صرفههای ناشی از مقیاس در
́
 ∆HC = ∑mبرآورد میشود .فرضیات
بانکداری چند محصولی ∆HC ،بهوسیله رابطهk=۱ θk ،
مطالعه جاری در این راستا مورد تائید واقعشده است که بهﻃوریکه با افزایش میزان مقیاس
محصول ارائه شده توسط بازار متشکل پولی کشور میزان آماره  Hپنزار و راس کمتر میشود
و به ﻃبع میزان قدرت انحصاری را افزایش داده است .نکته قابلتوجه و مهم استفاده از
تکنیک اقتصادسنجی برای نشان دادن نوع فعالیت و نوع مالکیت بانکهای موردمطالعه است
به عبارتی الگوی اثرات مختلط /چند سطحی برای مدل ارزیابی ساختار بازار متشکل پولی
ایران امکان بررسی را بهﻃور قابلتوجه گستردهتر و دقیقتر کرده است در کنار استفاده از روش
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در تحقیق حاضر بهمنظور بررسی تأثیر صرفههای مقیاس بر ساختار بازار متشکل پولی ایران
در چارچوب مدل ساختاری پنزار و راس تعمیمیافته ،ابتدا تابع هزینه ترانسلوگ چند محصولی
برای بازار متشکل پولی ایران برآورد شده و سپس صرفههای ناشی از مقیاس محصوالت بانکی
محاسبه گردید .در گام بعدی ،آماره  Hپنزار و راس تعمیمیافته برای هر یک از محصوالت
رقابتی تولیدشده در بازار متشکل پولی محاسبه شد و در نهایت نتایج تحقیق با استفاده از
روش بازنمونهگیری بوت استرپ مورد آزمون قرار گرفت .نتایج بهدستآمده از تابع هزینه
ترانسلوگ برای صرفههای ناشی از مقیاس در صنعت بانکداری کشور ،وجود صرفههای مقیاس
در این صنعت را تائید کرده است .آماره پنزار و راس متداول با استفاده از نتایج الگوی دادههای
تابلویی و روش بازنمونهگیری بوت استرپ برای ارزیابی ساختار بازار متشکل پولی ایران با
مقدار  ۰٫۸۲۸۸به دست آمد .با در نظر گرفتن صرفههای ناشی از مقیاس در صنعت بانکداری،
تغییرات آماره  Hتعمیمیافته برابر  -۰٫۴۳۷۲برآورد شد که نشاندهنده افزایش قدرت بازاری
به دلیل وجود صرفههای مقیاس در صنعت بانکداری ایران است .بهﻃورکلی ،اندازه و مقیاس
اقتصادی و همچنین مقیاس محصول (سپرده و اعتبارات) در صنعت بانکداری ایران منجر
به کاهش آماره  Hپنزار و راس و درنتیجه افزایش قدرت بازاری را دنبال داشته است .بنا بر
نتایج تحقیق ،اگرچه صرفههای ناشی از مقیاس ،قدرت انحصاری مطلوب برای بانکها را به
دنبال دارد ،اما فاصله گرفتن بازار متشکل پولی از ساختار رقابتی درنتیجهی صرفههای مقیاس
نیز ،باید مدنظر قرار گیرد .حرکت بازار متشکل پولی به سمت فعالیتهای تخصصی در نظام
بانکی ،افزایش قدرت بازاری را به همراه داشته است بنابراین نقش کلیدی صرفههای ناشی از
مقیاس بر رقابت در بازار متشکل پولی توجه ویژه مدیران و سیاستگذاران این بازار را
میﻃلبد .از نتایج این پژوهش میتوان برای چراغ راه سیاستگذاری استفاده شود به عبارتی
در صورت تمایل سیاستگذار برای کنترل بازار متشکل پولی کشور ضروری خواهد بود در
تعیین پرتفوی محصوالت ارائه شده توسط بانکها قواعد و مقررات تشویقی اعمال شود .در
راستای ارتقاء رقابت ،تن ظیم مقررات هدفمند در نظام بانکی کشور در اولویت قرار گیرد و
اولین گام شفافسازی در پرتفوی محصوالت ارائهشده در بازار متشکل پولی کشور خواهد بود
که در صورت مشخص بودن این پرتفوی محصول ارائهشده نظارت هدفمند ،بهﻃوریکه نظام
مالی کشور از بنگاهداری فاصله مناسب گرفته و در حوزه تأمین مالی سرمایهگذاریها و پول
در گردش برای خطوط تولیدی تجهیز و هدایت شود.
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