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Abstract 
Objective: In recent years, "financial inclusion" has become a topic of interest for financial 

institutions, policymakers and researchers worldwide. This is due to the important role and position 

that financial inclusion can play in reducing poverty, inequality and improving the well-being of 

communities. Moreover, increased access to and use of financial products and services leads to 

increased resilience to financial and economic shocks and the empowerment of vulnerable groups 

such as women and villagers. This study investigates the effect of competition in the banking 

industry on financial inclusion. The findings of this study can lead to a better understanding of 

policy-making and planning in the banking sector to enhance financial inclusion. 
 

Method: In this study, the generalized method of Moments presented by Arellano and Bond 

(1991) has been used. It should be noted that one of the constant challenges in estimating 

econometric patterns is the possibility of false regression. Therefore, in the present study, Levin, 

Lin and Chou (2002) panel unit root tests were used to investigate the stationarity of variables. 

The data utilized in this study is related to 35 developing countries over the period 2004-2018. 

Due to the differences between data from different countries and with the aim of achieving a 

comparable benchmark between countries, the multidimensional indexing approach introduced by 

Sarma (2015) has been used to calculate the financial inclusion index. For measuring market power 

in banking industry, Learner index has been utilized. Other variables employed in this study, 

consisting of financial depth, private credit and gdp per capita. 
 

Results: The results of this study indicated that increasing concentration (reducing competition) 

in the banking industry has a negative and significant effect on financial inclusion. Since this index 

is in the range of zero and one (the closer to one it indicates the existence of market power and 

monopoly in that industry), it can be said that in developing countries, due to the negative effect 

of reducing competition on financial inclusion, the greater the monopoly in the monetary and credit 

system, the less households have access to the money market and its formal alternatives to improve 

their financial and credit needs. In other words, increasing market power leads to a decrease in the 

supply of loans and an increase in interest rates, and as a result, reduces borrowers' access to credit, 

which in a way confirms the hypothesis of market power. 
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Abstract 
 

Conclusion: In developing countries, due to the negative impact of declining competition on 

financial inclusion, the greater the monopoly on the monetary and credit system, the lower the 

household access to the money market and its formal alternatives to meet their financial and credit 

needs. The consequence of this process is the tendency of individuals to finance from informal 

sources, which also results in a reduction in financial inclusion in the economy. Based on this, it 

is suggested that banking policies and regulations be formulated in a way that can improve the 

financial inclusion situation and, consequently, its consequences on the main macroeconomic 

variables. Policies also need to consider the potential of using new technologies to improve 

financial inclusion. Moreover, it is suggested that financial inclusion in the upstream documents 

of the country be considered as a specific policy goal that requires the development of the National 

Financial Inclusion Strategy (NFIS). Also, in line with the main research question, it can be stated 

that, instead of restricting competition, it is necessary to design the structure of the banking 

industry in an open way that increases the possibility of more competition of banks. 
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 یبر شمول مال یاثر رقابت در بانکدار
 

 یروزبه بالونژاد نور
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 چکیده

همی نقش و جایگاه م که به دلیل انجام شده است یبر شمول مال یاثر رقابت در صنعت بانکدار یبررسبه منظور پژوهش حاضر،  هدف:

 کند.است که شمول مالی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می

 

 یهااستفاده شده است. داده دیارائه گرد (1991و باند )آرالنو که توسط  افتهی میتعم یگشتاورها نیمطالعه از روش تخم نیدر ا روش:

 .است 8112-8112 یکشور در حال توسعه و در بازه زمان 53پژوهش، مربوط به  نیبه کار رفته در ا
 

 ن،یشده است. همچن یمورد بررس یدر کشورها یموجب کاهش شمول مال یانحصار )کاهش رقابت( در صنعت بانکدار شیافزا :هایافته

به  GDPلحاظ نسبت اعتبارات به  طیدر شرا یتوسعه مال نکهیا تیداشت. در نها یاثر مثبت و معنادار بر شمول مال زیسرانه ن دیرشد تول

 بود. مالی شمول بر داراثر مثبت و معنا یدارادر الگو،  یکنترل ریمتغ کیعنوان 

 

و  یهر چه انحصار در نظام پول ،یرقابت بر شمول مال زانیکاهش م یدر حال توسعه، با توجه به اثر منف یدر کشورها :گیرییجهنت

ود کمتر خواهد خ یو اعتبار یمال ازین میآن به منظور ترم یرسم یهانیگزیخانوارها به بازار پول و جا یدسترس زانیشود، م شتریب یاعتبار

ر این اساس ب در اقتصاد است. یکاهش شمول مال زیآن ن جهیاست که نت یررسمیاز منابع غ یمال ینتأمافراد به  لیمسأله، تما نیا امدیشد. پ

ای تدوین شود که بتواند موجب بهبود وضعیت شمول مالی و در نتیجه پیامدهای آن شود سیاست و ضوابط بانکداری به گونهپیشنهاد می

بود های نوین در بههای استفاده از فناوریظرفیتها به گذاریهمچنین ضرورت دارد در سیاست بر متغیرهای اصلی اقتصاد کالن شود.

 شمول مالی توجه شود.

 .یقدرت بازار ،یرقابت در بانکدار ،یشمول مال ی کلیدی:هاواژه

 ..JEL: G21, D53, O16, L10 بندیطبقه
 .پژوهشی :مقاله نوع

، مجله توسعه و سرمایهی. بر شمول مال یاثر رقابت در بانکدار(. 1211) .شقایق، پورشجری؛ روزبه، بالونژاد نوری :استناد

7(1 ،)199-121.
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 مقدمه

گران در سطح جهان و پژوهش گذاراناستیس ،یمال یبه موضوع مورد توجه نهادها «1یشمول مال» ر،یاخ یهاسال یط

بهبود رفاه  و یدر کاهش فقر، نابرابر تواندیم یاست که شمول مال یمهم گاهیاز نقش و جا یامر ناش نیاست. اشده لیتبد

 ،یو خدمات مال از محصوالت شتریو استفاده ب یداده است که دسترس اننش یمطالعات تجرب جینتا نیکند. همچن فایجوامع ا

 انیستائمانند زنان و رو ریپذبیاقشار آس یو توانمندساز یو اقتصاد یمال یهادر برابر تکانه یآورتاب شیمنجر به افزا

 (.9118، 0نوئهیاو  9112، 1کیدیس، 9112، 9و جک یسور) گرددیم

پول و  یلالملنیمثل صندوق ب یالمللنیب یکه توسط نهادها ییهاکه با وجود گام دهدیانجام شده نشان م هاییبررس

 یادر کشوره ژهیاز افراد به و یابرداشته شده است، همچنان سهم قابل مالحظه یدر جهت ارتقاء شمول مال یبانک جهان

سوم  کیبه  کی، نزد5موجود یآمارها نیترهستند. طبق تازه یرسم یمال یبه نهادها یکاف یفاقد دسترس افتهیکمتر توسعه 

عداد زنان ت نیاز ا یمنی که اندنداشته یرسم یبه خدمات مال یدسترس گونهچینفر( ه اردیلیم 2/1)حدود  9112افراد در سال 

ها، نگاهخانوارها و ب یبر شمول مال مؤثرشناخت عوامل  رسدیرو به نظر م نیاز افاقد شغل هستند.  ایساکن روستا  ریفق

 داشته باشد. یتوسعه اشتغال و کاهش فقر و نابرابر ،یدر بهبود سطح زندگ یقابل توجه تیاهم

در  یدیکل گاهینقش و جا 2یمحصوالت و خدمات مال یکنندگان اصلها به عنوان عرضهچارچوب بحث، بانک در

که  ابدییچندان م دو تیاهم یموضوع زمان نی. اکنندیم فایها اخانوارها و بنگاه یو بهبود سطح دسترس یارتقاء شمول مال

 اتیر ادباست که د یبر شمول مال مؤثراز عوامل  یکی یداررقابت در صنعت بانک زانیو م یساختار بخش بانک میبدان

 .است گرفته قرار گرانمورد توجه پژوهش ریاخ یهاسال یط یاقتصاد

ه از محصوالت و استفاد یبر دسترس یمال یساختار بازارها یاثرگذار یدرخصوص چگونگ یراستا نظرات متفاوتنیا در

 هیکرد. براساس فرض یبندمیتقس 8و اطالعات 2قدرت بازار هیدو فرضدر چارچوب  توانیارائه شده که م یو خدمات مال

است.  یول مالشم شیافزا جهیو در نت یمال ینتأم نهیکاهش هز یبرا یعامل یرقابت در صنعت بانکدار شیقدرت بازار، افزا

 یواهد تجربکه ش هشدها قیمترقابت باعث کاهش  شیعلم اقتصاد استوار است که افزا یعموم هینظر نیبر ا هیفرض نیا

 کندیم انیاطالعات ب هیدر مقابل، فرض (.9191، و همکاران 11هیمِسلو  9191،و همکاران 1وانگ) کندیم ییدتأآن را  زین

. براساس دهدیم شیرا افزا یمال ینتأم نهیشده و هز یمال ینتأمموانع  شیمنجر به افزا یرقابت در صنعت بانکدار شیافزا

را،  11شده نییتع شیبر اساس ارتباطات از پ انیبه مشتر یدهقرض برای هابانک زهیانگ یبانک رقابت شیفزاا ه،یفرض نیا

عات عدم تقارن اطال ،یرقابت طیبدان معنا است در شرا نیا .دهدیم شیآنها، افزا یبواسطه کاهش عدم تقارن اطالعات برا

 (.9112 ،و همکاران 19فانگاکوا) ابدییها کاهش موام توسط بانک ئهو ارا شیافزا رندگانیگوام ریها و سابانک نیب

                                                                                                                                                                                     
1 Financial Inclusion 
2 Suri and Jack 
3 Siddik 
4 Inoue 

5 Global Findex 

 ،یارائه دهندگان محصوالت و خدمات مال ریو سا هاتکنیبا وجود رشد ف 6

 .ندکیم فایا یسهم را در ارائه خدمات مال نیشتریهمچنان ب یسنت یبانکدار

7 Market Power Hypothesis 
8 Information Hypothesis 
9 Wang 
10 Meslier 
11 Relationship lending 
12 Fungaycova 



 125/ 1هفتم/ ش  دورهمجله توسعه و سرمایه/ 
 

 در مرکزت و رقابت اثرات درخصوص هاپژوهش جینتا دهدیموجود نشان م یشواهد تجرب یبررس گفت دیبا تینها در

 لذا. کنندیم یانبیپشت گفتهشیپ هیآن، از هر دو فرض نهیو هز یبه محصوالت و خدمات مال یبر دسترس بانکداری صنعت

 است. یتجرب یادهیدپ شتریله بسأم نیا عبارتیکرد؛ به  نییتع یو شمول مال یساختار بازار مال نیب یخصرابطه مش توانینم

سعه بر در حال تو یکشورها یاثرات رقابت و تمرکز در صنعت بانکدار یراستا، پژوهش حاضر با هدف بررس نیا در

 فادهاست با و اندکشور در حال توسعه که درآمد باالتر از متوسط داشته 15از  یکشور نیب هایبا استفاده از داده یشمول مال

ه است ک یپرسش اصل نیپاسخ به ا یدر پ قیتحق نیشده است. ا انجام ) (1GMMیافتهمیتعم یگشتاورها نتخمی روش از

 باشد؟ یبر شمول مال رگذاریتاث یعامل تواندیم یتمرکز( در صنعت بانکدار ایرقابت )و  ایآ

در  ایاست که در داخل کشور تاکنون مطالعه نیپژوهش حاضر در ا یانجام شده، نوآور هاییتوجه به بررس با

ر د زیشده ن یمعرف یچند بُعد سازیشاخص کردیرو نیانجام نشده است. همچن یبر شمول مال مؤثرخصوص عوامل 

باشد.  دیمف دوانتیکه دارد م هایییژگیتوجه به و امورد استفاده قرار نگرفته است که ب یانجام شده داخل یمطالعات تجرب

در حال توسعه به  یدر کشورها یبر شمول مال یاثر رقابت در بانکدار ،یو خارج یدر مطالعات داخل نکهیا تیدر نها

 قرار نگرفته است. ی، تاکنون مورد بررسمؤثراز عوامل  یکیعنوان 

در  یزیرو برنامه یگذاراستیاز س یبه درک بهتر تواندیپژوهش م نیحاصل از ا یهاافتهیبا توجه به موارد فوق،  

پرداخته  قیتحق اتیبر ادب یمنظور، در بخش دوم مطالعه به مرور نیا ی. براانجامدیب یول مالبه منظور ارتقاء شم یبخش بانک

 الگو ارائه شده است. در یحاصل از برآوردها جیو در بخش چهارم نتا قیحق. در بخش سوم مطالعه الگو و روش تشودیم

 است. افتهیاختصاص  یاستیس یشنهادهایو پ یریگجهیبه نت زیبخش پنجم ن تینها

 های پژوهشمبانی نظری و بسط فرضیه
 یمفهوم شمول مال نییتب

گروه ت. ارائه شده اس یشمول مال یبرا یالمللنیب یتوسط نهادها یمتعدد فیکه تعار دهدینشان م یمنابع علم یبررس

را  یاست، شمول مال شرویپ یاسازمان توسعه 11مشتمل بر  یجهان ی، که مشارکت(9111)9 از فقرا تیحما یامشاوره

 یرسم یمال یارائه شده توسط نهادها یبه خدمات مال یموثر یفعال کشور، دسترس تیکه در آن جمع داندیم یتیوضع

و استفاده  یرسم یبه خدمات مال یبه مفهوم دسترس ی، شمول مال(9115پول ) یالمللنیصندوق ب دگاهیداشته باشند. از د

و استفاده  یدسترس ی، شمول مال(9118) یبانک جهان فیبراساس تعر نیها است. همچناز آنها توسط خانوارها و بنگاه

اعتبارات،  ،یبانک یهاها، حسابشامل پرداخت -صرفهو مقرون به  تیفیبا ک یها از محصوالت و خدمات مالافراد و بنگاه

 آنها را برآورده سازد. یازهایارائه شده و ن داریمسئوالنه و پا یاوهیاست که به ش -مهیو ب

بر اقتصاد در سطوح خرد و کالن است. در سطح خرد،  یاثرات مثبت یدارا یارتقاء شمول مال ،یچارچوب نظر در

توسعه  رشد و یهافرصت شیدرآمد و افزاکم یاخانواره یمنجر به بهبود سطح زندگ یو استفاده از خدمات مال یدسترس

 یطوح مصرفس توانندیانداز مپس شیبه اعتبارات و افزا یدسترس قی. خانوارها از طرگرددیکوچک و متوسط م یهابنگاه

 انیشامل روستائ ریفق یخانوارها ن،ی. همچن(9118، 1رایاوون و پر)زمان )با وجود نوسانات درآمد( هموار سازند  یخود را ط

                                                                                                                                                                                     
1 Generalized Methods of Moments (GMM) 
2 Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) 

3 Owen and Pereira 
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 ینتأم هریاز زنج یبه عنوان بخش یو دام یکشاورز داتیتول مهیاز جمله ب یامهیانواع محصوالت ب دیو کشاورزان با خر

کوچک و  یهابنگاه یدسترس (.9111، و همکاران 1بارمن)د را کاهش دهند خو یآت یهاسکیر توانندیخرد، م یمال

و  یاودزیآه) رددگیها مبنگاه نیا شتریو اشتغال و رشد ب یگذارهیسرما شیمنجر به افزا زین یمتوسط به اعتبارات بانک

؛ 9115، و همکاران 1سینور-دابال) یرشد اقتصاد شیمنجر به افزا یتوسعه شمول مال ز،ین ن. در سطح کال(9119 ،9اداد

و بهبود ثبات  (9112، 5یو هامور نوئهیا) ی، کاهش فقر و نابرابر(9191پول،  یالمللنیصندوق ب؛ 9118، و همکاران 0میک

 .گرددیم (9115، 2یتمنمهروتا و ؛ 9111، 2یهان و ملک) یو اقتصاد یمال

 کیاست که در  یتابع عوامل مختلف یاقتصاد هایدهیاز پد گرید یاریبه مانند بس زین یتوجه داشت که شمول مال دیبا

کاباکووا و )رد ک یبندطبقه یاسیفناورانه و س ک،یدموگراف-یاجتماع ،یآنها را به چهار گروه اقتصاد توانیم یدسته بند

انداز شم( است که چیتالیجیعوامل تحوالت فناورانه )د نیا نیمهمتر زا یکیبتوان گفت که  دیشا (.9118، 8پالکسنکف

بر شمول  میفناورانه به طور مستق یهاینشان داده که نوآور یمطالعات تجرب جیرا دگرگون ساخته است. نتا یخدمات مال

ود پرداز و خ هایاز جمله رشد تعداد دستگاه یبه توسعه خدمات بانک توانیاثر مثبت داشته است که از شواهد آن م یمال

 ،یاقتصاد جهان یداریبا وجود ناپا 9112تا  9111 یهاسال نیتوجه داشت که ب دیاشاره کرد. با یبانک هایانواع کارت ای

نوآورانه  یهایمرهون فناور شرفتیپ نیاند که بخش عمده اکرده دایپ یبه حساب بانک ینفر دسترس اردیلیم 9/1حدود 

امکان ارائه خدمات  یدهندگان خدمات مالها به ارائهو کالن داده تالیجید یبانکدار (.9191، رانو همکا 1فراست)است 

 گرانیبه ظهور باز توانیم تالیجید یبارز بانکدار یهانمونه. از دهدیم یاز خدمات مال یمستثن یهاموثرتر را به گروه

هند اشاره کرد که امکان ارائه محصوالت و خدمات  رد FINOو  ایدر کن M-Pesaدر بنگالدش،  bKashمانند  تکنیف

 جادیا قیاز طر تال،یجید یهایفناور(. 9112، 11ایبانک توسعه آس)اند از افراد فراهم ساخته یعیوس یهاگروه یرا برا یمال

 .گرددیم یارتقاء شمول مال جهیو در نت یخدمات مال نهیمنجر به کاهش هز تک،نیف یهاها و شرکتبانک نیرقابت ب

دارد.  یخدمات مال ها بهو استفاده افراد و بنگاه یدر بهبود دسترس ینقش مهم ،یمال ستمیرقابت در اکوس تیوضع بهبود

 یتقاضا لیه دلب «یبانک یهاحساب»از جمله  یافراد به خدمات مال یسطح دسترس افتهیکمتر توسعه یاز کشورها یدر برخ

ارها در وککسب یبراساس سرشمار نیاست. همچن نییپا یادار یطوالن یندهایآمسافت و فر نه،یمانند هز یکم و موانع

 هکدرحالی ؛اندکرده افتیدر یتوسعه وام بانکدرحال کشورهای درها بنگاهاز  %10، تنها 9112کشور جهان در سال  112

را  یمال نیکوچک تأم یهااز بنگاه %15 توسعه،درحال یبوده است. در کشورها %51 افتهیتوسعه یسهم در کشورها نیا

 تیموضوع را محدود نیا افتهیتوسعه یها در کشورهابنگاه %12تنها  کهیعنوان کرده در حال یاصل تیمحدود کیعنوان به

 اند.خود اعالم نموده یاصل
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 نیاز ا یاریحال بس نیانجام شده است با ا یبه خدمات مال یجهت بهبود دسترس یادیز هایتالش ریچند دهه اخ در

 یمال ینمتأبحران ». به عنوان نمونه، از جمله عوامل وقوع اندشدهانحصار و عدم رقابت،  با شکست روبرو  لیها به دلتالش

 .(9،9111خان و آشتا) شودیم انیب یرسم یمال ینهادها ریبا سا مؤثر قابتدر هند، عدم ر 9111در سال « 1خرد آندراپرادش

 هتوسع نیو همچن یرقابت در نظام مال تیبر اهم تأکیدبا  یو مال یپول ینهادها ر،یاخ یهاسال یاساس ط نیا بر

 ینهادها از یکیاند. کرده جادیا یها به خدمات مالافراد و بنگاه یدر دسترس اینوآورانه، بهبود قابل مالحظه یهایفناور

نهاد که با  نیا هایبرنامه نیتریاست. از اصل یبانک جهان ،یمال شمول جیگسترش و ترو نهیدر زم شگامیپ یالمللنیب

 یهابرنامه»به کار گرفته شده،  یدر سطح جهان یو گسترش شمول مال جیمنظور تروپول به یالمللنیصندوق ب یهمکار

 یبه اهداف دسترس یابیتکمک به کشورها در دس یبرا کپارچهی یکردیها روبرنامه نی. در ااست« 1یبخش مال یابیارز

 رقابت و گسترش نقاط تیها، تقوبرنامه نیمورد اشاره در ا ی. دو حوزه اصلشودیبه کار گرفته م یو شمول مال یمال

و  یاز اصالحات مقررات تیاست. در خصوص رقابت، حما یشمول مال یدر راستا یارتقاء فناور نیو همچن یدسترس

ورد توجه واقع شده م تکنیتلکام و ف یهاشرکت رینظ یربانکیو غ یبانک سساتمؤ یسطح دسترس شیافزا یبرا ینظارت

 یهایو فناور تکنیف یهااستفاده از فرصت یبرا یبا مسئوالن مل یهمکار زین نوآورانه یهایاست. در بخش توسعه فناور

 از اهم موارد مطروحه است. دیجد
 یو رقابت در بانکدار یشمول مال

 ینتأمدر  یادیز نقش هادر حال توسعه، بانک یکشورها ژهیاقتصاد کشورها به و یکنون یناخواسته، در فضا ایخواسته 

 نی، ارتباط ب9118-9111 هایسال یتوجه داشت که پس از بحران مال دیدارند. با یاقتصاد هایخانوارها و بنگاه یمال

ه پژوهشگران مورد توج شیاز پ شیاعتبارات، ب ژهیبه و یمال خدماتبه محصوالت و  یو دسترس یرقابت در صنعت بانکدار

از  شیسترش بگ ،یبخش مال کنندگانمیگذاران و تنظاز قانون یاریسبحران، ب نیبا وقوع ا رایواقع شد. ز گذاراناستیو س

 ینظارت یهاتیحدودو خواهان م یآن بحران معرف لیاز دال یکیرا  دیجد یمال یو ورود نهادها یو بانک یحد بخش مال

 یها در برخدر همان زمان، اقدامات انجام شده توسط دولت. (9111 ،5شهیترو  9111، 0ترنر)ها شدند بر بانک یشتریب

دت تمرکز در در ش یاقابل مالحظه شیها، منجر به افزاادغام بانک ژهیمقابله با بحران، به و یبرا افتهیتوسعه  یاقتصادها

به اعتبارات  یو سطح دسترس یرقابت بانک ندهیدر خصوص آ یاریبس یهاموضوع، بحث نیکه ا دیردگ یصنعت بانکدار

 .(9111، 2یو توسعه اقتصاد یسازمان همکار)به وجود آورد 

وام  ایه نرخ سپرد رییدر تغ هابانک یزنچانهامکان ، وجود انحصار و داشتن قدرت بازار ،یدر چارچوب صنعت بانکدار

از  توانندیمطلبکاران  رسای و هابانک نی. همچنکندیمکمک  یمشتر ایخود بدون از دست دادن سود  هایینهگزبه نفع 

ه باشند داشت اریرا در اخت رندگانیاطالعات مهم مربوط به وام گ هیکه کل یبرخوردار شوند، در صورت یشتریقدرت ب

 محصول شنهاداتپی و سپرده نرخ وام، حرکت هابانکاز  یتعداد ی(. به طور معمول، وقت9112 ،و همکاران 2فدجانکو)
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درت بازار بانک باال است. ق نکقدرت بازار با انحصار و که سطح شودیمگفته  ،کنندیمکنترل  یبانک ستمیس کیرا در 

یک سیستم بانکی  بنابراین، اگر .کنندیم تیفعال یکمتر رقابت یبانک یفضا کی در هابانکاست که  یمعن نیبه ا نیهمچن

رفتار  تواندیم، اتهامات مالی باال و ایجاد روابط باالتر مشخص شود، هایقهوثبا نرخ وام باال به نرخ سپرده، وابستگی بیشتر به 

 (.9119 ،1ستورلی و پترتو) قدرت باالیی در بازار داشته باشد.

منجر به  هایمتقنزولی است و در نتیجه افزایش  هابنگاه روییشپدر این میان باید توجه داشت که منحنی تقاضای 

 کنندهمصرفموجب کاهش مازاد  هابنگاهکاهش مقدار تقاضا خواهد شد. همچنین تصمیم به کاهش عرضه نیز توسط این 

زیرا  هنددینم. بازارهای کامالً رقابتی چنین موضوعاتی را نشان شودیم. این امر از نظر اجتماعی نامطلوب تلقی شودیم

که این به نفع مشتری است. در نتیجه، بسیاری از کشورها مقررات ضد انحصاری یا  کنندیمرا منعکس  هایییمتق هابنگاه

 هاادغامغالباً  . چنین قوانینیکندیمدر افزایش قدرت بازار را محدود  هابنگاهکه توانایی  اندگرفتهقوانین دیگری را در نظر 

 (. 1209191 ،و همکاران 9لوکر) کندیمو گاه اختیارات قضایی را برای اجبار در واگذاری ایجاد  کندیمرا تنظیم 

 هیبر دو فرض یمبتن یکل دگاهیبه اعتبارات، دو د یبر دسترس یرقابت در نظام بانک ایو  انحصارخصوص اثرات  در

 یهاکه برگرفته از مدل 15عملکرد -رفتار -ساختار ایقدرت بازار  هیاطالعات وجود دارد. فرضفرضیه قدرت بازار و 

 بیرغت انهیو انحصارجو یضد رقابت یبه رفتارها راها شرکت ،یکه قدرت بازار دهدیاست، نشان م 12یصنعت یدهسازمان

ده بهره ش یهانرخ شیقدرت بازار منجر به کاهش عرضه وام و افزا شیافزا ،یبانکدار اتی. در ادب(9111، 1وریوات) کندیم

 افتهی شیفزاا یاعتبار یبندهیحالت، احتمال سهم نی. در ادهدیبه اعتبارات را کاهش م رندگانیگوام یدسترس جهیو در نت

 ها منجر به کاهشبانک نیرقابت ب شیافزا ه،یفرض نیدر چارچوب ا(. 9111، 0گازمن) ابدییکاهش م هیو نرخ انباشت سرما

ها به اعتبارات و اهافراد و بنگ هیکل یدسترس شیآن افزا جهیها شده که نتبانک یاتیعمل ییکارا شیو افزا یمال ینتأم نهیهز

 .(9111، و همکاران 2والورده-کاربوو  1118، 2برگر و حنان، 1119، 5بسانکو و تاکور) تاس یخدمات مال ریسا

ه اعتبارات عرض شیمنجر به افزا تواندیم ،یتمرکز در صنعت بانکدار شیاطالعات، افزا هیمقابل و براساس فرض در

 یاراطالعات اعتب شیکاهش عدم تقارن اطالعات، مبادرت به پا یها برامتمرکز، بانک یبانک یدر بازارها رای. زگردد

 شیو افزا انرندگیگوام یمنجر به کاهش نرخ بهره برا ندیفرآ نی. اکنندیروابط بلندمدت با آنها م جادیو ا رندگانیگوام

 لیه دلب یرقابت یدر بانکدار ه،یفرض نیبر اساس ا گرید انیبه ب .(1115 ،8پترسون و راجان) گرددیبه اعتبارات م یدسترس

 یبرا ژهینرخ بهره بو نده،یآ مورددر  ینانیاز فقدان روابط بلندمدت( و نااطم ی)ناش رندهیگبه اطالعات وام یعدم دسترس

 نی. بر ا(9112، 11هاسوالد و مارکوئزو  9119، 1مارکوئز) ابدییم شیافزا رشفافیو با اطالعات غ سکیپرر رندگانیگوام

منجر به  یته و حتگذاش یاعتبار اثر منف افتیدر یبرا رندگانیگوام یهازهیبر انگ تواندیم یمال ینتأم نهیهز شیاساس افزا

 .(1115پترسون و راجان، ) اعتبار گردد افتیعدم در
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 قیوز بطور دقهن کنندیارائه م یو  شمول مال یاز رابطه رقابت بانک یبهتر حیتوض ه،یدو فرض نیاز ا کیکدام  نکهیا

به  یکه با بهبود سازوکارها دهندیرا اتخاذ کرده و نشان م یاانهیم کردیرو هادگاهید ی. البته برخستیمشخص ن

. به (9119، 1ایالو و پر)فائق آمد  یرقابت یبر مشکالت بانکدار توانیم رندگانیگوام یاطالعات اعتبار یگذاراشتراک

، 9لنکویالو و ما) شودیم رندهیگبانک و وام نیروابط بلندمدت ب نیگزیجا یحالت توسعه نظام اعتبار نیدر ا گر،ید انیب

ها بنگاه خانوارها و شتریب یترسو دس یدهبه گسترش وام تواندیم یچارچوب، توسعه نظام اطالعات اعتبار نی. در ا(9111

 .(9191 ،5و براون امزیلیوو  9111 ،و همکاران 0هوستنو  9119، 1و پاگانو یجاپل)منتج گردد  یدر بازار رقابت یبه منابع مال

 پیشینه پژوهش

شور که در داخل ک دهدینشان م یبر شمول مال یمطالعات انجام شده در خصوص اثر رقابت در صنعت بانکدار یبررس

از مطالعات انجام شده در حوزه اثر رقابت  یبخش به برخ نیرو در ا نیانجام نشده است. از ا ایخصوص مطالعه نیدر ا

 .است شده اشاره هابانک یرپذیسکیو ر هاثبات بانک ،یپول استیبر کانال انتقال س یدر بانکدار

 یدارکدرجه رقابت در صنعت بان یرگیدرمطالعه خود در گام نخست به سنجش و اندازه (1119)نظریان و همکاران 

ج یکردند. نتا یابیرا ارز یبانک یدهوام کانال قیاز طر یپول استیبر انتقال س یپرداخته و سپس اثر رقابت در بانکدار رانیا

 . ابدییم شیافزا یدارکتوسعه رقابت در بان با کبان یدهانال وامکق یاز طر یاست پولین مطالعه نشان داد اثر سیا

بات رقابت منجر به کاهش ث شیگرفتند که افزا جهیمطالعه خود نت یهاافتهیبراساس  (1115همکاران )و چی پوستین

 اشته است.اثر مثبت را بر ثبات د نیشتریها، ببانک ییدارا زین یمورد بررس یرهایمتغ نیشده است. در ب رانیدر ا یبانک

 رانیا یهابانک یریپذسکیر زانیرا بر م یاهیو الزامات سرما یدر نظام بانک اثر رقابت (1112) رحمانی و همکاران

 یریپذکسیان رزیبر م یر مثبت و معناداریوقفه، تأث یکگرفتند درجه رقابت در بازار سپرده با  جهیکرده و نت یبررس

 شود.یها مکبان یریپذ کسیاهش رکالت، منجر به یرقابت در بازار تسه درجهش یافزا یها دارد؛ ولبانک

ز در صنعت رقابت و تمرک انیرابطه م یحوزه به بررس نیدر ا قاتیاز تحق یکه بخش دهدینشان م یمطالعات تجرب یبررس

است.  افتهی باشد اختصاص یبر بهبود شمول مال یتواند عامل-یکه خود م یو مال یاستفاده از خدمات پول زانیبا م یبانکدار

 کیرا در مکز یبه حساب بانک یو دسترس یرقابت در صنعت بانکدار نیبرابطه  (9111) 2و شواب نیماربه طور نمونه 

از آنست که حرکت از انحصار کامل به انحصار دو جانبه در صنعت  یحاک نیا جیکردند. نتا لیو تحل هیو تجز یبررس

 . گرددیم یبانک یهاحساب شیمنجر به افزا ،یبانکدار

 یهاافتهیمود. ن ینوظهور و در حال توسعه بررس یبه اعتبارات در کشورها یرا بر دسترس یاثر تمرکز بانک (9115) 2لئون

وام و بهبود  بیتصو ندیمنجر به آسانتر شدن فرآ یرقابت در صنعت بانکدار شیاز آنست که افزا یحاک قیتحق نیا

 قدرت بازار است.  هیمنطبق با فرض جیانت نیکه ا شود؛یم یها به منابع مالبنگاه یدسترس
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کشور  12کوچک و متوسط در  یهابنگاه یمال ینتأم نهیها را بر هزبانک یاثر قدرت بازار (9191و همکاران ) وانگ

 شود؛یبارات ماعت نهینشانگر آنست که  قدرت بازار باعث کاهش هز قیتحق نیا جیکردند. نتا یاروپا بررس هیعضو اتحاد

 شتریوش، بمخد یبا نظام اطالعات اعتبار ییدر کشورها نیو همچن رشفافیبا اطالعات غ یهااثر در بنگاه نیالبته شدت ا

 بوده است.

 هیکشور حاش 10در  یررسمیبخش غ یهابه اعتبار بنگاه یرا بر دسترس یاثر رقابت بانک (9191) 1یندیبیو س ویمو

 ینتأمها به بنگاه یسبر دستر یرقابت در صنعت بانکدار ینشانگر اثر منف قیتحق نیا جیکردند. نتا یبررس قایآفر یصحرا

 ( است.راطالعات )قدرت بازا هیاست که سازگار با فرض یمال

از  از مطالعات با استفاده یبرخ ریاخ هایکه در سال دهدینشان م ق،یتحق اتیمرتبط با ادب یمطالعات تجرب مرور

بطور نمونه  .اندداشته یبر شمول مال یتمرکز در صنعت بانکدار ایاثر رقابت  یاقدام به بررس قیمختلف تحق هایروش

 0قایآفر یصحرا هیحاش یدر کشورها یشمول مالرا بر  1یمال المتو س یاثر رقابت بانک (9118) 9زیسِ -و پرز ستویمنگ

حصوالت و خدمات به م یاحتمال دسترس ،یرقابت بانک شینشانگر آنست که با افزا قیتحق نیا یهاافتهیکردند.  یبررس

 یهااخصش یاز اثربخش ی. در مقابل، شواهد قوابدییم شیو اعتبارات( افزا یبانک یهاکارت ،یبانک یها)حساب یمال

 .امدی)سطح استقراض افراد( بدست ن ی( بر شمول مالینگینقد ای هیسرما تی)مانند کفا یبانک ترازنامه

کشور  91را در  یو رشد اقتصاد یرقابت در صنعت بانکدار ،یشمول مال نیرابطه ب زین (9191) 5و ماشامبا نودایچ

در بلندمدت  یباعث کاهش شمول مال یرقابت بانک شیمطالعه، افزا نیا جیقرار دادند. براساس نتا یمورد بررس ییقایآفر

 مثبت است. یاثر رقابت بر شمول مال مدتاهاطالعات است. اما در کوت هیکه منطبق با نظر شودیم

 روش پژوهش

 قیتحق یو مکان یبازه زمان

 یبازه زمان یبرا یکشور نیب هایاز داده یبر شمول مال یاثر رقابت در صنعت بانکدار یمطالعه به منظور بررس نیدر ا

با هدف  نیهمچن .2در حال توسعه استفاده شده است یکشورها یو بر اساس حداکثر اطالعات موجود برا 1891-1091

شورها که آن دسته از ک زیدر حال توسعه ن یکشورها انیاز م ران،یا تیوضع سهیو مقا جیبهتر نتا لیتطابق و امکان تحل

پژوهش انتخاب شدند  یالگو نیآنها در دسترس بودند در تخم ازیمورد ن هایدرآمد باالتر از متوسط بوده و داده یدارا

 (.1 وستی)پ

 پژوهش یالگو یمعرف

استفاده  یکشور نیب یهااز داده یبر شمول مال یساختار صنعت بانکدار انیرابطه م یدر پژوهش حاضر با هدف بررس

 مؤثرعوامل  نهیدر زم یباشد. نخست آنکه تاکنون مطالعات به نسبت اندک دیمف تواندیموضوع از دو منظر م نیشده است. ا

 نیب هایکشور انجام شده است و استفاده از داده کیمواقع در سطح  شتریدر ب زیمطالعات ن نیانجام شده و ا یبر شمول مال

                                                                                                                                                                                     
1 Moyo and Sibindi 
2 Mengistu and Perez-Saiz 
3 Financial Soundness 
4 Sub-Saharan Africa (SSA) 

5 Chinoda and Mashamba 
 نیرآخ یرقابت در بانکدار ریمتغ یبرا یالمللنیب یهادر بانک داده 6

 است. 9118سال  یدر دسترس برا یهاداده
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 ،یوزه مطالعاتح نینوپا بودن ا لیآنکه به دل گریاثرات را فراهم کند. د نیاز ا تریمناسب لیامکان تحل تواندیم یکشور

در  ندتوایم یکشور نیب هایاز داده ادهرو استف نیپژوهشگران قرار ندارد. از ا اریبه مقدار الزم در اخت ازیمورد ن هایداده

 موثرتر باشد. جینتا لیتحل

 ،یپژوهش یسئوال اصل یقدرت بازار و اطالعات و به منظور بررس هیدو فرض یموجود، بر مبنا ینظر یتوجه به مبان با

 زده خواهد شد0 نیتخم 1معادله 

(1) 
, 1 , 1 2 , 3 , 4 , ,i t i t i t i t i t i t

FI FI Concentration GDP Control    


     

 دیتول GDP ،بانکداری صنعت در تمرکز و رقابت دهندهنشان ریمتغ Concentration ،یشمول مال FIمعادله فوق  در

 الگو هستند. یکنترل یرهایمتغ Controlسرانه و  یقیحق

از ابعاد  دیبا یبرخوردار نیمحسوب شده که ا یاز خدمات مال یبرخوردار یبه نوع یشمول مال ،ینظر اتیادب در

. در (9115، 0 سارما) کردیدسته بند یاز خدمات مال 1استفاده زانی، و م9نفوذ ،1در سه بُعد در دسترس بودن یعنیگوناگون 

، نشانگر یبُعد دسترس انیم نیاستفاد شده است. در ا یمختلف یرهایاز متغ ار،یمع نیمطالعات مختلف به منظور سنجش ا

ت اس مانند زمان و مسافت ییهاتیبه محدود جهبا تو یاستفاده از محصوالت و خدمات مال یها براخانوارها و بنگاه ییتوانا

دارد  یخدمات بانک یریهزار نفر(. بُعد نفوذ اشاره به فراگ 111هر  یبه ازا یتعداد شعب بانک ای)مانند تعداد خودپردازها 

الت محصو فمصر ی( و در بُعد استفاده، الگوهایفیبُعد ک یهزار نفر به نوع 111به ازاء هر  یبانک های)مانند تعداد حساب

( یاستفاده از اعتبارات بانک زانی)به طور نمونه، تعداد مبادالت هر حساب و م شودیمورد توجه واقع م ،یو خدمات مال

 .(5،9191و ماشامبا نودایچ)

آدئوال و ، (9191و ماشامبا ) نودایچو  (9191)و همکاران  2کهبدهاز اغلب مطالعات از جمله  یرویپژوهش به پ نیا در

هزار  111)به ازاء  یبانک هایدر بُعد نفوذ از تعداد حساب (9111) 1کومارو  (9112و همکاران ) 8دیرش ،(9112) 2اوانس

 نیهزار نفر( و همچن 111بانک )به ازاء  هایهزار نفر( و تعداد شعبه 111از تعداد خود پردازها )به ازاء  یترسنفر(، در بُعد دس

 11Global FDDو 11FAS داده گاهیکه از پا استفاده شده GDP)استفاده از اعتبارات )درصد از  زانیدر بُعد استفاده م

  .19به کار گرفته شده است یدر محاسبه شاخص شمول مالو استخراج شده 

                                                                                                                                                                                     
1 Access 
2 Penetration 
3 Usage 
4 Sarma 

در  یتوسعه فناور زانیت تابع ماخدم نیاز ا یاریتوجه داشت توسعه بس باید 5

ر محاسبه رو د نیاست. از ا تالیجید یبانکدار گرید یبه عبارت ای یحوزه بانکدار

از اثر  یاندهیبه عنوان نما ATM یهااثر تعداد دستگاه یشاخص شمول مال

 شده است. اظدر محاسبات لح یبر شمول مال کیالکترون یبانکدا
6 Kebedeh 
7 Adeola and Evans 
8 Rasheed 
9 Kumar 

10 Financial Access Survey 
11 Global Financial Development Database 

ت ی از وضعیاندهینمادر چارچوب مبانی نظری، متغیرهای مختلفی به عنوان  12

نه ی اصلی در زمیهاچالش. با این حال یکی از شودیمشمول مالی کشورها معرفی 

بررسی و بهبود وضعیت شمول مالی که در کشورها و مطالعات مختلف به آن 

است که بر همین  اشاره شده است، نبود پایگاه داده منسجم برای این موضوع

ی اصلی خود در تدوین اسناد ملی شمول هایاستراتژاساس نیز کشورها یکی از 

ی مورد هادادهی الزم به منظور جمع آوری هاساخت( را ایجاد زیر NFISمالی )

ام ی مورد نیاز برای انجهاداده. بر این اساس نیز در دسترس بودن دهندیمنیاز قرار 

اتفاق نظر نسبی نیز برای استفاده از آنها وجود داشته باشد، از مطالعات تجربی که 

 مهمترین دالیل انتخاب متغیرهای پژوهش حاضر است.



 یبر شمول مال یاثر رقابت در بانکدار/ 191

 

ابل ق اریمع کیمختلف و با هدف حصول  یمربوط به کشورها هایداده انیپژوهش حاضر با توجه به تفاوت م در

به منظور محاسبه شاخص  (9115سارما، )شده توسط  یمعرف یچند بُعد سازیشاخص کردیاز رو ،یکشور نیب سهیمقا

را  یکشور ای ایمنطقه نیب هایشاخص سهیمقا امکانالزم،  هاییژگیبا داشتن و اریمع نیاستفاده شده است. ا یشمول مال

دستاورد هر کشور در هر بُعد  زانیم 9ساختن شاخص مورد نظر در گام اول الزم است  براساس رابطه  ی. براکندیمفراهم 

روش  نیاز ا زین (9191) و همکاران 1اهیانس از مطالعات مرتبط از جمله یاری( محاسبه شود که در بسid) یاز شمول مال

 استفاده شده است.

(9) i i
i i

i i

A m
d w

M m





 

بُعد  یواقع زانیم iA(. شودیمحاسبه م 9PCA است )که از روش کیصفر و  نیوزن هر بُعد و ب زانیم iwرابطه فوق  در

i ،امim بُعد  نییکران پاi ام وiM بُعد  یکران باالiنقطه  میفرض کن یدسیاقل یاگر در فضا نیام است. همچن

 0,0,...,0O  نظر و نقطه  موردبه بُعد  یابیدست تیوضع نبدتری با اینقطه دهندهنشان 1 2, ,..., nW w w w 

 نیاز بدتر (X)ر وضع موجود هر کشو یابیبه بُعد مورد نظر باشد، آنگاه فاصله نقط دست یابیآل دست دهیا توضعی دهندهنشان

 یشاخص چند بُعد توانیم زیبدست خواهد آمد که بر اساس آنها ن ری، از روابط ز(2X)آل  دهیا تیو وضع (1X) تیوضع

 محاسبه کرد. زیرا ن (IFI) یشمول مال
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 یعدچند بُ ،یکنواختی بودن، دارکران هاییژگیبوده و از و تیّشاخص بدون کم کیاست که که  نیدر ا IFI تیمز

هر کشور در  یابیروش امکان محاسبه سطح تحقق و دست نیاشاره کرد که در ا دیبا نیبرخوردار است. همچن زین یو همگن

 اریکه بس( PCA) یاصل هایمولفه لیمانند تحل سازیشاخص گرید هایامکان در روش نیفراهم است که ا زیهر بُعد ن

 . ستیهستند فراهم ن زیپرکاربرد ن

به منظور لحاظ تمرکز در صنعت  (9191) 1کیشافر و اسپرژاز مطالعات از جمله  یاز برخ یرویپژوهش حاضر به پ در

 یازارو قدرت ب یسنجش قدرت انحصار یشاخص برا نتریبتوان گفت شناخته شده دیکه شا 0از شاخص لرنر یبانکدار

آن از  هایاستفاده شده که داده Concentration ریمتغ یبرا است یو بازار انحصاری قدرت دهندهنشان یریبوده و به تعب

 متیق نیو در واقع شکاف ب دآییبدست م کیشاخص در بازه صفر و  نیاستخراج شده است. ا Global-FDDداده  گاهیپا

                                                                                                                                                                                     
1 Nsiah 
2 Principal Components Analysis (PCA) 

3 Shaffer and Spierdihik 
4 Lerner Index 
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(P) یینها نهیهز و (MC )انحصار  ندههدباشد نشان کیکه اگر  نصورتی. به ادهدینشان م دیدر سطح تول متیرا نسبت به ق

 (.9191و همکاران،  1ژانگ)کامل و اگر برابر صفر باشد نشان دهنده رقابت کامل است 

 یکنترل ریبه عنوان متغ زین (Credit) یو نسبت اعتبارات بخش خصوص (Depth) یعمق مال ریاز متغ 1معادله  نیدر تخم 

(Control)از نسبت حجم  (9191) و همکاران 9فیحناز  یرویمنظور به پ نیا یالگو استفاده شده است. برا نیدر تخم

به  GDPبانک به  یاز منابع داخل یو از نسبت اعتبارات بخش خصوص یاز عمق مال ایندهیبه عنوان نما GDPبه  ینگینقد

 (WDI) 1یداده بانک جهان گاهیاز پا ازیمورد ن هایکه داده دیدر الگو لحاظ گرد زین یاعتبارات بخش خصوص ریعنوان متغ

آن  یل مالشمو زانیم بر زیهر کشور ن یرشد اقتصاد زانیم رودیاشاره کرد که انتظار م دیبا تی. در نهادیاستخراج گرد

 شیر اقتصاد و افزاد یگذارهسرمای و اندازپس زانیم شیبر افزا یرابطه بواسطه اثر رشد اقتصاد نیباشد. ا رگذاریثأکشور ت

 یناخالص داخل دیتول تمی، از لگار1رو در معادله  نی. از ا(9115،  0اوانس)اتفاق خواهد افتاد  یخدمات مال یتقاضا برا

 استخراج شده است. Global-FDDداده  گاهیآن از پا هایاستفاده شده است که داده (GDP)سرانه  یقیحق

 پژوهش یالگو نیروش تخم

استفاده شده است.  دیارائه گرد (1111) 5آرالنو و باندکه توسط  افتهی میتعم یگشتاورها نیمطالعه از روش تخم نیا در

حل  به توانیاست که از آن جمله م یاریبس یایمزا یدارا رود،یبه کار م ایپانل پو یهابرآورد مدل یروش که برا نیا

فتن (، در نظر گریحیتوض ریمتغ کیوابسته به عنوان  ریباوقفه متغ مقدارافزودن  قی)از طر 2رهایمتغ ییمشکل درونزا

 در مدل اشاره کرد. یکاهش همخط ایو رفع  یحیتوض یرهایمتغ نیب یرفع همبستگ ،یمقطع یهایناهمسان

هستند  زمان ثابت یکه ط شودیم ییرهایحذف متغ نیو همچن رهایمتغ یبعد زمان شیمدل منجر به افزا نیبر آن، ا عالوه

وجه داشت ت دیگردد. با ترقیکاراتر و دق یمنجر به برآوردها تواندیمدل، م نیاستفاده از ا ی. به طور کل(9111،  2ائویهش)

 یزمان یهاورهاز تعداد د شیب یکه تعداد مقاطع مورد بررس گرددیاستفاده م یطیدر شرا افته،ی میتعم یکه مدل گشتاورها

 . (9118، 8یبالتاج)باشد 

 ونیامکان بروز مشکل رگرس ،یاقتصاد سنج یالگوها نیدر تخم یشگیهم هایاز چالش یکیتوجه داشت که  دیبا

و  نیل ،نیلو یواحد پانل شهیر یهااز آزمون رهایمتغ ییستایا یبررس یبرا یرو در پژوهش حاضر برا نیکاذب است. از ا

مقاطع است  هیکل یبرا ویبودن پارامتر اتورگرس کسانی ونآزم نیدر ا یاستفاده شده است. فرض اصل (LLC) (9119) 1چو

 .(9118، یبالتاج)

                                                                                                                                                                                     
1 Zhang 
2 Hanif 
3 World Development Indicators 
4 Evans 
5 Arellano and Bond 

والً، وجود دارد. ا ییتابلو یهابر داده یمبتن یهادر برآورد مدل یدو مشکل اصل6 

 ایمعکوس  تیعل لیمدل ممکن است درونزا بوده و به دل یحیتوض یرهایمتغ

الت ح نیداشته باشند. در ا یخاص همبستگ یبا جزء خطا ،یریگاندازه یخطا

ه منجر ب ییدرونزا نیعدم در نظرگرفتن ا لیبرآوردگر اثرات ثابت، به دل

آن برآورد گردند  یقیکمتر از مقدار حق جیناسازگار شده و نتا یهانیتخم

منجر به تورش در  توانندیحذف شده در مدل م یرهایمتغ اً،ی(. ثان9110)بونفوند، 

 برآورد شوند.
7 Hsiao 
8 Baltagi 
9 Levin, Lin and Chu (LLC) 
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وابستگی مقطعی و همگنی در ضرایب شیب، از موضوعاتی است که پژوهشگران در  اخیر امکان وجود یهاسالر د

 یآمار یهاآزمون قیاز طر وابستگی مقطعی رو الزم است در ابتدا موضوع نیاز اخود به آن توجه دارند.  هایینتخم

 است0 ریآن به صورت ز هیشود که فرض یبرس

(2) H_0:Cov(ε_(k,i,t),ε_(k,j,t) )=0 

H_1:Cov(ε_(k,i,t),ε_(k,j,t) )≠0 
و آزمون  (9110)و همکاران   9پسران CD، (1181) 1پاگان-وشیبر یمقطع یآزمون همبستگ سهمطالعه حاضر از  در

LM استفاده شده است. (9118) 1پسران و همکاران افتهی لیتورش تعد 

اید مورد ب پانل یهاداده بر مبتنی یهامدل تخمین درنیز ( شیب) ضرایب همگنی فرض بحث عالوه بر موضوع فوق،

 مبدأ، از ضعر در تنها نه مقطعی بین یهاتفاوت دارد وجود امکان این فرض، این برخالف دیگر بیان به توجه قرار گیرد.

 و ثابت ثرا مانند) پانل یهاداده مرسوم هایینتخم انجام وضعیت این در. باشد داشته وجود نیز رگرسیون ضریب در بلکه

 وجود عدم یا وجود بررسی منظور به نیز حاضر مطالعه در رو این از. داشت نخواهد همراه به صحیح نتایج( تصادفی اثر

 شده است. استفاده (9118) 0اماگاتایپسران و  معرفی شده توسطدلتا  آزمون از رگرسیون، ضریب در ناهمگنی

 پژوهش نتایج

 دهندیماین جدول نشان  یهادادهآورده شده است.  1پژوهش در جدول  یهادادهمربوط به توصیف آماری  یهاداده

که البته مقدار اندکی  است 115/1که حداقل میزان شمول مالی در بازه زمانی مورد بررسی در کشورهای درحال توسعه 

اشت که در این کشورها به صورت میانگین مقدار شاخص . البته باید توجه داست 25/1است؛ همچنین میزان حداکثر آن نیز 

که در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی، پراکندگی  دهدیماست که نشان  958/1و با انحراف معیار  0/1شمول مالی 

یت قوکه ت رسدیمزیادی بین کشورها وجود دارد. با این حال به نظر  یهاتفاوتاست که  یاگونهمیزان شمول مالی به 

 . گرددیمپیش نیازهای بهبود شمول مالی یکی از الزامات این کشورها محسوب 

با انحراف معیار  91/1بر اساس نتایج بدست آمده، میانگین شاخص تمرکز در صنعت بانکداری )شاخص لرنر( نیز 

. های زیادی وجود دارددهد میان کشورهای در حال توسعه از نظر سطح رقابت در صنعت بانکداری تفاوتنشان می 12/1

 بندی کرد.توان در قالب کیفیت حکمرانی طبقهباشد که بخش زیادی از آنها را میمختلفی داشته عللتواند این اختالف می

. همچنین است 1/00درصد با انحراف  5/29رهای مورد بررسی ، میانگین عمق مالی در کشو1بر اساس نتایج جدول 

 دالر است. 9219دالر و با انحراف  2128تولید سرانه در این کشورها بطور میانگین 
 پژوهش هایداده یآمار فیتوص. 1جدول 

 حداکثر حداقل S.d میانگین Obs ریمتغ

Concentration 151 91/1  12/1  111/1  51/1  

GDP 185 2128 9219 9900 10191 

Credit 185 9/09  1/92  8/5  5/111  

Depth 180 5/29  1/00  1/11  1/900  

FI 185 0/1  958/1  115/1  25/1  

 تحقیق یهاافتهیمنبع0 

                                                                                                                                                                                     
1 Breusch–Pagan test for cross-sectional correlation 
2 Cross-sectional Dependence (CD) Test of Pesaran 

3 A Bias-Adjusted LM Test of Pesaran 
4 Delta test (Testing  for Slope Homogeneity) of Pesaran and Yamagata 
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است در ابتدا  الزم پانل یهادادهی در اقتصاد سنج یهانیتخمانجام گفته شد، به منظور استخراج  ترشیپبر اساس آنچه 

 دهدیمآورده شده است. نتایج آزمون نشان  9که نتایج آزمون مذکور در جدول  شودهمبستگی بین مقطعی انجام  آزمون

 .شودینمدرصد رد  پنج یدارامعن که فرضیه صفر مبتنی بر عدم همبستگی میان مقاطع در سطح
 . نتایج آزمون همبستگی بین مقطعی۲جدول 

 (P-valueاحتمال )ارزش  مقدار آماره آزمون نام آزمون

 19/1 2/10 پاگان-آزمون بریوش

 CD 9/1 11/1آزمون 

 02/1 1/5 تورش تعدیل یافته LMآزمون 

 تحقیق یهاافتهیمنبع0 

. است شیب() مورد بررسی قرار گیرد، همگنی یا ناهمگنی ضرایب ستیبایمیکی از دیگر نکاتی که پیش از تخمین 

. به این معنی که در است 15/1 با ارزش احتمال 98/9( برابر (Δ̃dدر این راستا نتایج نشان داد که مقدار آماره آزمون دلتای 

 .شودینمدرصد، فرضیه صفر مبتنی بر همگنی ضرایب رد  15سطح احتمال 

ز این رو با ا کاذب است. یکی از مشکالت احتمالی در فرآیند تخمین الگوهای اقتصاد سنجی، امکان وجود رگرسیون

ر اینصورت در غی ریشه واحد نسل اول استفاده کرد یهاآزموناز  توانیمتوجه به اینکه وابستگی بین مقاطع وجود ندارد، 

و آزمون  ،LLC واحد شهیبا استفاده از آزمون ر بر این اساس ریشه واحد نسل دوم بکار گرفته شود. یهاآزمونالزم بود 
1IPS  در آزمون ریشه واحد، فرضیه صفر وجود  .است شده آورده 1 جدول در نتایج آن شده و آزمون رهایمتغ ییستایا

 عدم دهنده نشان موضوع نیا و شده رد رهایمتغ تمام آزمون در صفر هیفرض ،9ریشه واحد است. با توجه به نتایج جدول 

 .است رهایمتغ تمام ییستایا جهینت در و واحد شهیر وجود
 الگو یرهایواحد متغ شهیآزمون ر جینتا. ۳جدول 

 ریمتغ
 IPSآزمون  LLCآزمون 

 وضعیت
 سطح معناداری آماره سطح معناداری آماره

Concentration 28/9- 11/1 51/9- 11/1 I(0) 
GDP 2/2- 11/1 19/5- 11/1 I(0) 
Credit 1/5- 11/1 1/0- 11/1 I(0) 
Depth 5/2- 11/1 1/5- 11/1 I(0) 
FI 1/2- 11/1 90/2- 11/1 I(0) 

 تحقیق یهاافتهیمنبع0 

 به 9J آماره جینتا ،دهندیم نشان جدول نیا یهاداده همانطور. است شده وردهآ 0 جدول در 1 معادله نیتخم جینتا

است.  یابزار ریپسماندها با متغ یهمبستگ عدمبر  یصفر آزمون مبن هیفرض نشدن دهنده ردمربوطه نشان یبحران ریهمراه مقاد

و برای الگوی دوم نیز مقدار آماره برابر  50/1با سطح معناداری  5/91برابر  Jمقدار آماره  1به این صورت برای الگوی 

 .ندربرخوردا الزم اعتبار از الگو نیکار رفته در تخمبه یابزار یرهایمتغدهد است نشان می 91/1با سطح معناداری  0/11

                                                                                                                                                                                     
1 Im, Pesaran and Shin (IPS) 2 J-Statistics 
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 تمیارلگ یرهایمتغ و وابسته ریبه عنوان متغ یشمول مال ریمتغ 1 معادله نیتخم در دهند،یمنشان  1همانطور که نتایج جدول 

GDP دهندیم نشان جینتا. ه استشد گرفته نظر در ی به عنوان متغیرهای مستقللو عمق ما ی، تمرکز در صنعت بانکدارهسران 

خصوص  در .است رگذاریتاث مالی شمول بر وقفه کی با که بودهمعنادار  وعالمت مثبت  یدارا 101/1با ضریب  سرانه دیتول که

تصاد و همزمان با رشد اق دهدیماینطور بیان کرد که رشد اقتصادی تقاضا برای خدمات مالی را افزایش  توانیماین نتیجه 

. در این میان رشد اقتصادی، بخش خصوصی را ابدییمنیز افزایش  گذارانهیسرماتقاضای کارگزاران اقتصادی از جمله 

 که این خود موجب افزایش تقاضا برای خدمات کندیمو کارهای جدید  کسبدر اقتصاد و ایجاد  ترفعالتشویق به حضور 

ه میان رشد اقتصادی و که رابط اندکرده(. با این حال باید توجه کرد برخی محققان اشاره 9115اوانس، مالی خواهد شد )

 (.9112، 1مندیگورن و شمول مالی ممکن است خنثی و یا حتی منفی باشد )بطور نمونه 

 
 پژوهش یالگو نیتخم جینتا. 2جدول 

 ریمتغ
 9 یالگو (FI) وابسته ریمتغ 1 یالگو (FI) وابسته ریمتغ

بیضر احتمال سطح  بیضر  احتمال سطح   

FI(-1) 22/1  11/1  215/1  11/1  

GDP(-1) 101/1  11/1  15/1  12/1  

Depth(-1)   128/1  12/1  

Concentration 12/1-  11/1  192/1-  10/1  

Depth 115/1-  89/1  118/1  19/1  

Credit   10/1-  11/1  

J 5/91آماره   50/1  0/11  91/1  

 تحقیق یهاافتهیمنبع0 

است. در نتیجه در پاسخ به سئوال  معنادارو  -12/1همچنین میزان تمرکز و انحصار در صنعت بانکداری نیز دارای ضریب 

بیان کرد که در میان کشورهای مورد بررسی، افزایش قدرت بازاری و انحصار در صنعت بانکداری  توانیماصلی پژوهش، 

بهره شده  یهانرخ شیقدرت بازار منجر به کاهش عرضه وام و افزا شیزاافباعث کاهش شمول مالی شده است. به بیان دیگر 

به بیان  .ستاکننده فرضیه قدرت بازار  دییتأکه به نوعی  دهدیبه اعتبارات را کاهش م رندگانیگوام یدسترس جهیو در نت

در  .محور شوند یمشتر شتریدارند، ب ینییسود پا هیکه حاش ییهابانک شودیباعث م)کاهش انحصار(  رقابتدیگر، افزایش 

سعی خواهند داشت که کارایی خود را افزایش داده  تا کسب و کارشان توسعه یابد. در نتیجه با توسعه آنها  هابانکنتیجه این 

 .(9111مارین و شواب، ) شودیمدر دسترس بودن خدمات مالی نیز بیشتر 

در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی،  دهدیماست که نشان  -115/1در نهایت متغیر عمق مالی نیز دارای ضریب 

بر شمول مالی ندارد. به بیان دیگر در این کشورها  معنادار)به عنوان معیاری از عمق مالی( اثر  GDPافزایش نسبت نقدینگی به 

توسعه بخش مالی نتوانسته خدمات مناسبی برای همه افراد ایجاد کرده و به نوعی توزیع مزایای حاصل از رشد بخش مالی به 

ار است که گهای بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز سازنحو مناسبی در جامعه گسترش نیافته است. این امر با واقعیت

 شود.در آنها بطور معمول بخشی اصلی خدمات بانکی و اعتباری نصیب بخشی محدودی از افراد جامعه می

                                                                                                                                                                                     
1 Gourene and Mendy 
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نیز به عنوان متغیر  GDPدر دومین الگوی تخمین زده شده، عالوه بر متغیر عمق مالی، نسبت اعتبارات بخش خصوصی به 

بت به الگوی نخست در مجموع از نظر عالمت و اندازه اثر متغیرهای کنترلی وارد الگو گردید. نتایج تخمین الگوی اخیر نس

بر شمول  معناداردارای اثر مثبت و  15/1با ضریب  GDPاصلی بر شمول مالی تغییر زیادی نداشت. به اینصورت که لگاریتم 

بوده که  -192/1یب مالی است. همچنین شاخص لرنر به عنوان یک متغیر نیابتی از رقابت در صنعت بانکداری دارای ضر

 کاهش رقابت در صنعت بانکداری بر شمول مالی در میان کشورهای درحال توسعه است.  معنادارنشان دهنده اثر منفی و 

بر شمول مالی اثرگذار باشد. نتایج بدست آمده در الگوی اول  رفتیمعمق مالی یکی دیگر از عواملی است که انتظار 

 یهالیحلتبا این حال با توجه به وجود معیارهای مختلف برای بررسی عمق مالی در اقتصاد و به تبع . کردینم دییتأاین فرضیه را 

به عنوان  GDPمختلف برای آنها، در تخمین الگوی دوم متغیر نسبت اعتبارات بخش خصوصی از محل منابع داخلی بانک به 

 118/1ا ضریب ی بعمق مال ،شرایط وجود این متغیر در الگومتغیر کنترلی وارد الگو گردید. نتایج تخمین الگو نشان داد در 

و  -10/1دوم  یالگو نیدر تخم زین اعتبارات بخش خصوصی ریمتغ بیضر نیدارد. همچن یبر شمول مال معناداراثر مثبت و 

 برای ریراگشده به صورت ف جادیا یقیدر اغلب موارد منابع حق ،یمورد بررس یاست کشورها نیا همآن  لیاست. دل معنادار

 اعتبارات شیبا افزا ،هابانک نزد یداخل محدود منابع به توجه. از این رو با ردیگینم رقرا افراد در دسترس عموم یمال نیتأم

 .داشت اهدنخو یمال شمول بر یمثبت اثر جهیدرنت و کاهش هاتیفعال ریسا به منابع صیتخص امکان محل، نیااعطایی از 

 پژوهش یشنهادهایپگیری و نتیجه

با توجه به اهمیت موضوع شمول مالی و اثرات آن بر متغیرهای اقتصادی از جمله رشد اقتصادی و رفاه، هدف از پژوهش 

های ادهد گاهیپامورد نیاز از  یهاداده. برای این منظور استحاضر، بررسی اثر رقابت در صنعت بانکداری بر شمول مالی 

استخراج گردید. با توجه  WDI( و پایگاه داده IMF)مربوط به  Global-FDDو  FASمعتبر بین المللی از جمله پایگاه داده 

به سئوال اصلی پژوهش نیز جامعه مورد نظر کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شد که در نهایت با توجه به در دسترس 

 ر انتخاب گردید.کشو 15کشورها،  یهادادهبودن 

 یمال شمول چند بُعدی شاخص ،در این پژوهش در ابتدا با استفاده از ابعاد تبیین شده در چارچوب نظری شمول مالی

 اثرگذاری میزان تمرکز و رقابت در صنعت بانکداری بر این شاخص مورد بررسی قرار گرفت. ،وابسته ریمحاسبه و به عنوان متغ

در داخل کشور محاسبه شاخص شمول مالی  . نخست آنکهاستوری آاز چند منظر دارای نودراین چارچوب پژوهش حاضر 

در میان  گر آنکهدی .ردیگیمو معرفی شاخص چند بُعدی معرفی شده برای نخستین بار است که مورد استفاده قرار  انجام نشده

کشورهای در حال توسعه مورد توجه پژوهشگران قرار  درمطالعات داخلی و خارجی اثر رقابت در بانکداری بر شمول مالی 

 نگرفته است.

 و یمنف اثر یدارا یبانک صنعت در)کاهش رقابت(  تمرکز افزایش نشان داد که نتایج تخمین الگوی تحقیقبر این اساس 

از آنجا که این شاخص در دامنه صفر و یک قرار داشته )هر چه به سمت یک نزدیک شود نشان  .است یمال شمول بر معنادار

ا در حال توسعه، ب یکرد که در کشورها انیب توانیم(، استآن صنعت  یهابنگاهدهنده وجود قدرت بازاری و انحصار در 

 یدسترس انزیشود، مبیشتر  یو اعتبار یم پولهر چه انحصار در نظا ،یرقابت بر شمول مال زانیمکاهش  یتوجه به اثر منف

 ،گرید نبیاخود کمتر خواهد شد. به  مالی و اعتباری ازین میترم منظوربه آن  رسمی یهانیگزیجابه بازار پول و  خانوارها

بوده  یاونهگبه  هابانکرقابت  یو فضا یمورد بحث، قدرت انحصار یدر کشورها تاکنون برداشت نمود کهاینطور  توانیم
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به دالیل مختلف از جمله وجود رانت و  هابانک خدمات یهانیجانش ،هابانکو قدرت بازاری انحصار  شیکه با افزا ستا

کاهش  مالی از منابع غیررسمی بوده که نتیجه آن نیز نیتأمتمایل افراد به  آن امدیپ آن، به خوبی در دسترس نبوده و یهانهیهز

برخالف و  (9111مارین و شواب )و  (9191چینودا و ماشامبا )با نتایج مطالعات  راستاهماین نتایج  است.در اقتصاد  یشمول مال

 رابطه معکوسکننده وجود دییتأ. در واقع نتایج مطالعه این پژوهشگران است (9111) و همکاران 1آسومینگنتیجه مطالعه 

 .استه اطالعات یمیان رقابت و شمول مالی و یا به نوعی فرض

کننده فرضیه قدرت بازار در کشورهای در حال توسعه  دییتأدر واقع  این مطالعه نتایجدر نهایت الزم به ذکر است که 

 جمله تدوین سند ملی در سطح ملی از گذاراناستیساز این رو الزم است بهبود وضعیت شمولی جزو اهداف اصلی  است.

بتنی بر م یهااستیسبا توجه به تحوالت اخیر در حوزه فناوری، الزم است  رسدیمشمول مالی قرار گیرد. همچنین به نظر 

ی همچنین در راستای سئوال اصلشود.  یزیربرنامهدسترسی به خدمات مالی  ترعیسرو  ترارزان یهاروشبازار با اتکا به 

الزم است بجای محدود سازی رقابت، ساختار صنعت بانکداری به  کالن یهااستیسبیان نمود که در  توانیمپژوهش نیز 

 ها در آن افزایش یابد. باز طراحی شود که امکان رقابت بیشتر بانک یاگونه

 تقدیر و تشکر

 .گرددقدردانی مینظرانی که در تکمیل این پژوهش ما را یاری کردند، صمیمانه تشکر و بدینوسیله از صاحب

 منابع
)دانش  یمال ،یدوفصلنامه اقتصاد پولها. بر ثبات بانک یرقابت در صنعت بانکدار ری(. تأث1115) یمصطف زاده،میکر ؛حسن ،یلیتحص ؛یمجتب ،یچنیپوست

 .191-105، (11)91، وتوسعه سابق(

 یریذپ کسیزان ریبر م یاهیو الزامات سرما کیستم بانیرقابت در س درجهر ی(. تأث1112) یتی، گیرکشا ؛نیچراغلو، ام یمور؛ مهرآرا، محسن؛ محسنی، تیرحمان

 .95-00، (1)51، یقات اقتصادیتحقران. یا یهاکبان

 یدهال وامانکق یاز طر یاست پولیانتقال آثار س یبر اثربخش یدارکر رقابت درصنعت بانی(. تأث1119) یعل ،یفرج ؛پور، محمدرضایفرهاد ک؛یان، رافینظر

 .01-20، (29و  21)91، فصلنامه روند. کبان
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