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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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اثر رقابت در بانکداری بر شمول مالی


روزبه بالونژاد نوری


شقایق شجریپور

چکیده
هدف :پژوهش حاضر ،به منظور بررسی اثر رقابت در صنعت بانکداری بر شمول مالی انجام شده است که به دلیل نقش و جایگاه مهمی
است که شمول مالی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا میکند.
روش :در این مطالعه از روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته که توسط آرالنو و باند ( )1991ارائه گردید استفاده شده است .دادههای
به کار رفته در این پژوهش ،مربوط به  53کشور در حال توسعه و در بازه زمانی  8112-8112است.
یافتهها :افزایش انحصار (کاهش رقابت) در صنعت بانکداری موجب کاهش شمول مالی در کشورهای مورد بررسی شده است .همچنین،
رشد تولید سرانه نیز اثر مثبت و معنادار بر شمول مالی داشت .در نهایت اینکه توسعه مالی در شرایط لحاظ نسبت اعتبارات به  GDPبه
عنوان یک متغیر کنترلی در الگو ،دارای اثر مثبت و معنادار بر شمول مالی بود.
نتیجهگیری :در کشورهای در حال توسعه ،با توجه به اثر منفی کاهش میزان رقابت بر شمول مالی ،هر چه انحصار در نظام پولی و
اعتباری بیشتر شود ،میزان دسترسی خانوارها به بازار پول و جایگزینهای رسمی آن به منظور ترمیم نیاز مالی و اعتباری خود کمتر خواهد
شد .پیامد این مسأله ،تمایل افراد به تأمین مالی از منابع غیررسمی است که نتیجه آن نیز کاهش شمول مالی در اقتصاد است .بر این اساس
پیشنهاد میشود سیاست و ضوابط بانکداری به گونهای تدوین شود که بتواند موجب بهبود وضعیت شمول مالی و در نتیجه پیامدهای آن
بر متغیرهای اصلی اقتصاد کالن شود .همچنین ضرورت دارد در سیاستگذاریها به ظرفیتهای استفاده از فناوریهای نوین در بهبود
شمول مالی توجه شود.
واژههای کلیدی :شمول مالی ،رقابت در بانکداری ،قدرت بازاری.
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مقدمه

طی سالهای اخیر« ،شمول مالی »1به موضوع مورد توجه نهادهای مالی ،سیاستگذاران و پژوهشگران در سطح جهان
تبدیل شدهاست .این امر ناشی از نقش و جایگاه مهمی است که شمول مالی میتواند در کاهش فقر ،نابرابری و بهبود رفاه
جوامع ایفا کند .همچنین نتایج مطالعات تجربی نشان داده است که دسترسی و استفاده بیشتر از محصوالت و خدمات مالی،
منجر به افزایش تابآوری در برابر تکانههای مالی و اقتصادی و توانمندسازی اقشار آسیبپذیر مانند زنان و روستائیان
میگردد (سوری و جک ،9112 ،9سیدیک 9112 ،1و اینوئه.)9118 ،0
بررسیهای انجام شده نشان میدهد که با وجود گامهایی که توسط نهادهای بینالمللی مثل صندوق بینالمللی پول و
بانک جهانی در جهت ارتقاء شمول مالی برداشته شده است ،همچنان سهم قابل مالحظهای از افراد به ویژه در کشورهای
کمتر توسعه یافته فاقد دسترسی کافی به نهادهای مالی رسمی هستند .طبق تازهترین آمارهای موجود ،5نزدیک به یک سوم
افراد در سال ( 9112حدود  1/2میلیارد نفر) هیچگونه دسترسی به خدمات مالی رسمی نداشتهاند که نیمی از این تعداد زنان
فقیر ساکن روستا یا فاقد شغل هستند .از این رو به نظر میرسد شناخت عوامل مؤثر بر شمول مالی خانوارها و بنگاهها،
اهمیت قابل توجهی در بهبود سطح زندگی ،توسعه اشتغال و کاهش فقر و نابرابری داشته باشد.
در چارچوب بحث ،بانکها به عنوان عرضهکنندگان اصلی محصوالت و خدمات مالی 2نقش و جایگاه کلیدی در
ارتقاء شمول مالی و بهبود سطح دسترسی خانوارها و بنگاهها ایفا میکنند .این موضوع زمانی اهمیت دو چندان مییابد که
بدانیم ساختار بخش بانکی و میزان رقابت در صنعت بانکداری یکی از عوامل مؤثر بر شمول مالی است که در ادبیات
اقتصادی طی سالهای اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.
در اینراستا نظرات متفاوتی درخصوص چگونگی اثرگذاری ساختار بازارهای مالی بر دسترسی و استفاده از محصوالت
و خدمات مالی ارائه شده که میتوان در چارچوب دو فرضیه قدرت بازار 2و اطالعات 8تقسیمبندی کرد .براساس فرضیه
قدرت بازار ،افزایش رقابت در صنعت بانکداری عاملی برای کاهش هزینه تأمین مالی و در نتیجه افزایش شمول مالی است.
این فرضیه بر این نظریه عمومی علم اقتصاد استوار است که افزایش رقابت باعث کاهش قیمتها شده که شواهد تجربی
نیز آن را تأیید میکند (وانگ 1و همکاران 9191،و مِسلیه 11و همکاران .)9191 ،در مقابل ،فرضیه اطالعات بیان میکند
افزایش رقابت در صنعت بانکداری منجر به افزایش موانع تأمین مالی شده و هزینه تأمین مالی را افزایش میدهد .براساس
این فرضیه ،افزایش رقابت بانکی انگیزه بانکها برای قرضدهی به مشتریان بر اساس ارتباطات از پیش تعیین شده 11را،
بواسطه کاهش عدم تقارن اطالعات برای آنها ،افزایش میدهد .این بدان معنا است در شرایط رقابتی ،عدم تقارن اطالعات
بین بانکها و سایر وامگیرندگان افزایش و ارائه وام توسط بانکها کاهش مییابد (فانگاکوا 19و همکاران.)9112 ،
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با وجود رشد فینتکها و سایر ارائه دهندگان محصوالت و خدمات مالی،

بانکداری سنتی همچنان بیشترین سهم را در ارائه خدمات مالی ایفا میکند.

مجله توسعه و سرمایه /دوره هفتم /ش 125 /1

در نهایت باید گفت بررسی شواهد تجربی موجود نشان میدهد نتایج پژوهشها درخصوص اثرات رقابت و تمرکز در
صنعت بانکداری بر دسترسی به محصوالت و خدمات مالی و هزینه آن ،از هر دو فرضیه پیشگفته پشتیبانی میکنند .لذا
نمیتوان رابطه مشخصی بین ساختار بازار مالی و شمول مالی تعیین کرد؛ به عبارتی این مسأله بیشتر پدیدهای تجربی است.
در این راستا ،پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات رقابت و تمرکز در صنعت بانکداری کشورهای در حال توسعه بر
شمول مالی با استفاده از دادههای بین کشوری از  15کشور در حال توسعه که درآمد باالتر از متوسط داشتهاند و با استفاده
از روش تخمین گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) 1انجام شده است .این تحقیق در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که
آیا رقابت (و یا تمرکز) در صنعت بانکداری میتواند عاملی تاثیرگذار بر شمول مالی باشد؟
با توجه به بررسیهای انجام شده ،نوآوری پژوهش حاضر در این است که در داخل کشور تاکنون مطالعهای در
خصوص عوامل مؤثر بر شمول مالی انجام نشده است .همچنین رویکرد شاخصسازی چند بُعدی معرفی شده نیز در
مطالعات تجربی انجام شده داخلی مورد استفاده قرار نگرفته است که با توجه به ویژگیهایی که دارد میتواند مفید باشد.
در نهایت اینکه در مطالعات داخلی و خارجی ،اثر رقابت در بانکداری بر شمول مالی در کشورهای در حال توسعه به
عنوان یکی از عوامل مؤثر ،تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است.
با توجه به موارد فوق ،یافتههای حاصل از این پژوهش میتواند به درک بهتری از سیاستگذاری و برنامهریزی در
بخش بانکی به منظور ارتقاء شمول مالی بیانجامد .برای این منظور ،در بخش دوم مطالعه به مروری بر ادبیات تحقیق پرداخته
میشود .در بخش سوم مطالعه الگو و روش تحقیق و در بخش چهارم نتایج حاصل از برآوردهای الگو ارائه شده است .در
نهایت بخش پنجم نیز به نتیجهگیری و پیشنهادهای سیاستی اختصاص یافته است.
مبانی نظری و بسط فرضیههای پژوهش
تبیین مفهوم شمول مالی

بررسی منابع علمی نشان میدهد که تعاریف متعددی توسط نهادهای بینالمللی برای شمول مالی ارائه شده است .گروه
مشاورهای حمایت از فقرا  ،)9111(9که مشارکتی جهانی مشتمل بر  11سازمان توسعهای پیشرو است ،شمول مالی را
وضعیتی میداند که در آن جمعیت فعال کشور ،دسترسی موثری به خدمات مالی ارائه شده توسط نهادهای مالی رسمی
داشته باشند .از دیدگاه صندوق بینالمللی پول ( ،)9115شمول مالی به مفهوم دسترسی به خدمات مالی رسمی و استفاده
از آنها توسط خانوارها و بنگاهها است .همچنین براساس تعریف بانک جهانی ( ،)9118شمول مالی دسترسی و استفاده
افراد و بنگاهها از محصوالت و خدمات مالی با کیفیت و مقرون به صرفه -شامل پرداختها ،حسابهای بانکی ،اعتبارات،
و بیمه -است که به شیوهای مسئوالنه و پایدار ارائه شده و نیازهای آنها را برآورده سازد.
در چارچوب نظری ،ارتقاء شمول مالی دارای اثرات مثبتی بر اقتصاد در سطوح خرد و کالن است .در سطح خرد،
دسترسی و استفاده از خدمات مالی منجر به بهبود سطح زندگی خانوارهای کمدرآمد و افزایش فرصتهای رشد و توسعه
بنگاههای کوچک و متوسط میگردد .خانوارها از طریق دسترسی به اعتبارات و افزایش پسانداز میتوانند سطوح مصرفی
خود را طی زمان (با وجود نوسانات درآمد) هموار سازند (اوون و پریرا .)9118 ،1همچنین ،خانوارهای فقیر شامل روستائیان
Owen and Pereira
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و کشاورزان با خرید انواع محصوالت بیمهای از جمله بیمه تولیدات کشاورزی و دامی به عنوان بخشی از زنجیره تأمین
مالی خرد ،میتوانند ریسکهای آتی خود را کاهش دهند (بارمن 1و همکاران .)9111 ،دسترسی بنگاههای کوچک و
متوسط به اعتبارات بانکی نیز منجر به افزایش سرمایهگذاری و اشتغال و رشد بیشتر این بنگاهها میگردد (آهیاودزی و
اداد .)9119 ،9در سطح کالن نیز ،توسعه شمول مالی منجر به افزایش رشد اقتصادی (دابال-نوریس 1و همکاران9115 ،؛
کیم 0و همکاران9118 ،؛ صندوق بینالمللی پول ،)9191 ،کاهش فقر و نابرابری (اینوئه و هاموری )9112 ،5و بهبود ثبات
مالی و اقتصادی (هان و ملکی9111 ،2؛ مهروتا و یتمن )9115 ،2میگردد.
باید توجه داشت که شمول مالی نیز به مانند بسیاری دیگر از پدیدههای اقتصادی تابع عوامل مختلفی است که در یک
دسته بندی میتوان آنها را به چهار گروه اقتصادی ،اجتماعی-دموگرافیک ،فناورانه و سیاسی طبقهبندی کرد (کاباکووا و
پالکسنکف .)9118 ،8شاید بتوان گفت که یکی از مهمترین این عوامل تحوالت فناورانه (دیجیتالی) است که چشمانداز
خدمات مالی را دگرگون ساخته است .نتایج مطالعات تجربی نشان داده که نوآوریهای فناورانه به طور مستقیم بر شمول
مالی اثر مثبت داشته است که از شواهد آن میتوان به توسعه خدمات بانکی از جمله رشد تعداد دستگاههای خود پرداز و
یا انواع کارتهای بانکی اشاره کرد .باید توجه داشت که بین سالهای  9111تا  9112با وجود ناپایداری اقتصاد جهانی،
حدود  1/9میلیارد نفر دسترسی به حساب بانکی پیدا کردهاند که بخش عمده این پیشرفت مرهون فناوریهای نوآورانه
است (فراست 1و همکاران .)9191 ،بانکداری دیجیتال و کالن دادهها به ارائهدهندگان خدمات مالی امکان ارائه خدمات
موثرتر را به گروههای مستثنی از خدمات مالی میدهد .از نمونههای بارز بانکداری دیجیتال میتوان به ظهور بازیگران
فینتک مانند  bKashدر بنگالدش M-Pesa ،در کنیا و  FINOدر هند اشاره کرد که امکان ارائه محصوالت و خدمات
مالی را برای گروههای وسیعی از افراد فراهم ساختهاند (بانک توسعه آسیا .)9112 ،11فناوریهای دیجیتال ،از طریق ایجاد
رقابت بین بانکها و شرکتهای فینتک ،منجر به کاهش هزینه خدمات مالی و در نتیجه ارتقاء شمول مالی میگردد.
بهبود وضعیت رقابت در اکوسیستم مالی ،نقش مهمی در بهبود دسترسی و استفاده افراد و بنگاهها به خدمات مالی دارد.
در برخی از کشورهای کمتر توسعهیافته سطح دسترسی افراد به خدمات مالی از جمله «حسابهای بانکی» به دلیل تقاضای
کم و موانعی مانند هزینه ،مسافت و فرآیندهای طوالنی اداری پایین است .همچنین براساس سرشماری کسبوکارها در
 112کشور جهان در سال  ،9112تنها  %10از بنگاهها در کشورهای درحالتوسعه وام بانکی دریافت کردهاند؛ درحالیکه
این سهم در کشورهای توسعهیافته  %51بوده است .در کشورهای درحالتوسعه %15 ،از بنگاههای کوچک تأمین مالی را
بهعنوان یک محدودیت اصلی عنوان کرده در حالیکه تنها  %12بنگاهها در کشورهای توسعهیافته این موضوع را محدودیت
اصلی خود اعالم نمودهاند.
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در چند دهه اخیر تالشهای زیادی جهت بهبود دسترسی به خدمات مالی انجام شده است با این حال بسیاری از این
تالشها به دلیل انحصار و عدم رقابت ،با شکست روبرو شدهاند .به عنوان نمونه ،از جمله عوامل وقوع «بحران تأمین مالی
خرد آندراپرادش »1در سال  9111در هند ،عدم رقابت مؤثر با سایر نهادهای مالی رسمی بیان میشود (خان و آشتا.)9111،9
بر این اساس طی سالهای اخیر ،نهادهای پولی و مالی با تأکید بر اهمیت رقابت در نظام مالی و همچنین توسعه
فناوریهای نوآورانه ،بهبود قابل مالحظهای در دسترسی افراد و بنگاهها به خدمات مالی ایجاد کردهاند .یکی از نهادهای
بینالمللی پیشگام در زمینه گسترش و ترویج شمول مالی ،بانک جهانی است .از اصلیترین برنامههای این نهاد که با
همکاری صندوق بینالمللی پول بهمنظور ترویج و گسترش شمول مالی در سطح جهانی به کار گرفته شده« ،برنامههای
ارزیابی بخش مالی »1است .در این برنامهها رویکردی یکپارچه برای کمک به کشورها در دستیابی به اهداف دسترسی
مالی و شمول مالی به کار گرفته میشود .دو حوزه اصلی مورد اشاره در این برنامهها ،تقویت رقابت و گسترش نقاط
دسترسی و همچنین ارتقاء فناوری در راستای شمول مالی است .در خصوص رقابت ،حمایت از اصالحات مقرراتی و
نظارتی برای افزایش سطح دسترسی مؤسسات بانکی و غیربانکی نظیر شرکتهای تلکام و فینتک مورد توجه واقع شده
است .در بخش توسعه فناوریهای نوآورانه نیز همکاری با مسئوالن ملی برای استفاده از فرصتهای فینتک و فناوریهای
جدید از اهم موارد مطروحه است.
شمول مالی و رقابت در بانکداری

خواسته یا ناخواسته ،در فضای کنونی اقتصاد کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه ،بانکها نقش زیادی در تأمین
مالی خانوارها و بنگاههای اقتصادی دارند .باید توجه داشت که پس از بحران مالی سالهای  ،9118-9111ارتباط بین
رقابت در صنعت بانکداری و دسترسی به محصوالت و خدمات مالی به ویژه اعتبارات ،بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران
و سیاستگذاران واقع شد .زیرا با وقوع این بحران ،بسیاری از قانونگذاران و تنظیمکنندگان بخش مالی ،گسترش بیش از
حد بخش مالی و بانکی و ورود نهادهای مالی جدید را یکی از دالیل آن بحران معرفی و خواهان محدودیتهای نظارتی
بیشتری بر بانکها شدند (ترنر 9111 ،0و تریشه .)9111 ،5در همان زمان ،اقدامات انجام شده توسط دولتها در برخی
اقتصادهای توسعه یافته برای مقابله با بحران ،به ویژه ادغام بانکها ،منجر به افزایش قابل مالحظهای در شدت تمرکز در
صنعت بانکداری گردید که این موضوع ،بحثهای بسیاری در خصوص آینده رقابت بانکی و سطح دسترسی به اعتبارات
به وجود آورد (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی.)9111 ،2
در چارچوب صنعت بانکداری ،وجود انحصار و داشتن قدرت بازار ،امکان چانهزنی بانکها در تغییر نرخ سپرده یا وام
به نفع گزینههای خود بدون از دست دادن سود یا مشتری کمک میکند .همچنین بانکها و سایر طلبکاران میتوانند از
قدرت بیشتری برخوردار شوند ،در صورتی که کلیه اطالعات مهم مربوط به وام گیرندگان را در اختیار داشته باشند
(دجانکوف 2و همکاران .)9112 ،به طور معمول ،وقتی تعدادی از بانکها حرکت وام ،نرخ سپرده و پیشنهادات محصول
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را در یک سیستم بانکی کنترل میکنند ،گفته میشود که سطح انحصار و قدرت بازار بانک باال است .قدرت بازار بانک
همچنین به این معنی است که بانکها در یک فضای بانکی کمتر رقابتی فعالیت میکنند .بنابراین ،اگر یک سیستم بانکی
با نرخ وام باال به نرخ سپرده ،وابستگی بیشتر به وثیقهها ،اتهامات مالی باال و ایجاد روابط باالتر مشخص شود ،میتواند رفتار
قدرت باالیی در بازار داشته باشد( .ستورلی و پترتو.)9119 ،1
در این میان باید توجه داشت که منحنی تقاضای پیشروی بنگاهها نزولی است و در نتیجه افزایش قیمتها منجر به
کاهش مقدار تقاضا خواهد شد .همچنین تصمیم به کاهش عرضه نیز توسط این بنگاهها موجب کاهش مازاد مصرفکننده
میشود .این امر از نظر اجتماعی نامطلوب تلقی میشود .بازارهای کامالً رقابتی چنین موضوعاتی را نشان نمیدهند زیرا
بنگاهها قیمتهایی را منعکس میکنند که این به نفع مشتری است .در نتیجه ،بسیاری از کشورها مقررات ضد انحصاری یا
قوانین دیگری را در نظر گرفتهاند که توانایی بنگاهها در افزایش قدرت بازار را محدود میکند .چنین قوانینی غالباً ادغامها
را تنظیم میکند و گاه اختیارات قضایی را برای اجبار در واگذاری ایجاد میکند (لوکر 9و همکاران.)1209191 ،
در خصوص اثرات انحصار و یا رقابت در نظام بانکی بر دسترسی به اعتبارات ،دو دیدگاه کلی مبتنی بر دو فرضیه
قدرت بازار و فرضیه اطالعات وجود دارد .فرضیه قدرت بازار یا ساختار -رفتار -عملکرد 15که برگرفته از مدلهای
سازماندهی صنعتی 12است ،نشان میدهد که قدرت بازاری ،شرکتها را به رفتارهای ضد رقابتی و انحصارجویانه ترغیب
میکند (واتیرو .)9111 ،1در ادبیات بانکداری ،افزایش قدرت بازار منجر به کاهش عرضه وام و افزایش نرخهای بهره شده
و در نتیجه دسترسی وامگیرندگان به اعتبارات را کاهش میدهد .در این حالت ،احتمال سهمیهبندی اعتباری افزایش یافته
و نرخ انباشت سرمایه کاهش مییابد (گازمن .)9111 ،0در چارچوب این فرضیه ،افزایش رقابت بین بانکها منجر به کاهش
هزینه تأمین مالی و افزایش کارایی عملیاتی بانکها شده که نتیجه آن افزایش دسترسی کلیه افراد و بنگاهها به اعتبارات و
سایر خدمات مالی است (بسانکو و تاکور ،1119 ،5برگر و حنان 1118 ،2و کاربو-والورده 2و همکاران.)9111 ،
در مقابل و براساس فرضیه اطالعات ،افزایش تمرکز در صنعت بانکداری ،میتواند منجر به افزایش عرضه اعتبارات
گردد .زیرا در بازارهای بانکی متمرکز ،بانکها برای کاهش عدم تقارن اطالعات ،مبادرت به پایش اطالعات اعتباری
وامگیرندگان و ایجاد روابط بلندمدت با آنها میکنند .این فرآیند منجر به کاهش نرخ بهره برای وامگیرندگان و افزایش
دسترسی به اعتبارات میگردد (پترسون و راجان .)1115 ،8به بیان دیگر بر اساس این فرضیه ،در بانکداری رقابتی به دلیل
عدم دسترسی به اطالعات وامگیرنده (ناشی از فقدان روابط بلندمدت) و نااطمینانی در مورد آینده ،نرخ بهره بویژه برای
وامگیرندگان پرریسک و با اطالعات غیرشفاف افزایش مییابد (مارکوئز 9119 ،1و هاسوالد و مارکوئز .)9112 ،11بر این
اساس افزایش هزینه تأمین مالی میتواند بر انگیزههای وامگیرندگان برای دریافت اعتبار اثر منفی گذاشته و حتی منجر به
عدم دریافت اعتبار گردد (پترسون و راجان.)1115 ،
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اینکه کدام یک از این دو فرضیه ،توضیح بهتری از رابطه رقابت بانکی و شمول مالی ارائه میکنند هنوز بطور دقیق
مشخص نیست .البته برخی دیدگاهها رویکرد میانهای را اتخاذ کرده و نشان میدهند که با بهبود سازوکارهای به
اشتراکگذاری اطالعات اعتباری وامگیرندگان میتوان بر مشکالت بانکداری رقابتی فائق آمد (الو و پریا .)9119 ،1به
بیان دیگر ،در این حالت توسعه نظام اعتباری جایگزین روابط بلندمدت بین بانک و وامگیرنده میشود (الو و مایلنکو،9
 .)9111در این چارچوب ،توسعه نظام اطالعات اعتباری میتواند به گسترش وامدهی و دسترسی بیشتر خانوارها و بنگاهها
به منابع مالی در بازار رقابتی منتج گردد (جاپلی و پاگانو 9119 ،1و هوستن 0و همکاران 9111 ،و ویلیامز و براون.)9191 ،5
پیشینه پژوهش

بررسی مطالعات انجام شده در خصوص اثر رقابت در صنعت بانکداری بر شمول مالی نشان میدهد که در داخل کشور
در این خصوص مطالعهای انجام نشده است .از این رو در این بخش به برخی از مطالعات انجام شده در حوزه اثر رقابت
در بانکداری بر کانال انتقال سیاست پولی ،ثبات بانکها و ریسکپذیری بانکها اشاره شده است.
نظریان و همکاران ( )1119درمطالعه خود در گام نخست به سنجش و اندازهگیری درجه رقابت در صنعت بانکداری
ایران پرداخته و سپس اثر رقابت در بانکداری بر انتقال سیاست پولی از طریق کانال وامدهی بانکی را ارزیابی کردند .نتایج
این مطالعه نشان داد اثر سیاست پولی از طریق کانال وامدهی بانک با توسعه رقابت در بانکداری افزایش مییابد.
پوستینچی و همکاران ( )1115براساس یافتههای مطالعه خود نتیجه گرفتند که افزایش رقابت منجر به کاهش ثبات
بانکی در ایران شده است .در بین متغیرهای مورد بررسی نیز دارایی بانکها ،بیشترین اثر مثبت را بر ثبات داشته است.
رحمانی و همکاران ( )1112اثر رقابت در نظام بانکی و الزامات سرمایهای را بر میزان ریسکپذیری بانکهای ایران
بررسی کرده و نتیجه گرفتند درجه رقابت در بازار سپرده با یک وقفه ،تأثیر مثبت و معناداری بر میزان ریسکپذیری
بانکها دارد؛ ولی افزایش درجه رقابت در بازار تسهیالت ،منجر به کاهش ریسک پذیری بانکها میشود.
بررسی مطالعات تجربی نشان میدهد که بخشی از تحقیقات در این حوزه به بررسی رابطه میان رقابت و تمرکز در صنعت
بانکداری با میزان استفاده از خدمات پولی و مالی که خود می-تواند عاملی بر بهبود شمول مالی باشد اختصاص یافته است.
به طور نمونه مارین و شواب )9111( 2رابطه بین رقابت در صنعت بانکداری و دسترسی به حساب بانکی را در مکزیک
بررسی و تجزیه و تحلیل کردند .نتایج این حاکی از آنست که حرکت از انحصار کامل به انحصار دو جانبه در صنعت
بانکداری ،منجر به افزایش حسابهای بانکی میگردد.
لئون )9115( 2اثر تمرکز بانکی را بر دسترسی به اعتبارات در کشورهای نوظهور و در حال توسعه بررسی نمود .یافتههای
این تحقیق حاکی از آنست که افزایش رقابت در صنعت بانکداری منجر به آسانتر شدن فرآیند تصویب وام و بهبود
دسترسی بنگاهها به منابع مالی میشود؛ که این نتایج منطبق با فرضیه قدرت بازار است.
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وانگ و همکاران ( )9191اثر قدرت بازاری بانکها را بر هزینه تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در  12کشور
عضو اتحادیه اروپا بررسی کردند .نتایج این تحقیق نشانگر آنست که قدرت بازار باعث کاهش هزینه اعتبارات میشود؛
البته شدت این اثر در بنگاههای با اطالعات غیرشفاف و همچنین در کشورهایی با نظام اطالعات اعتباری مخدوش ،بیشتر
بوده است.
مویو و سیبیندی )9191( 1اثر رقابت بانکی را بر دسترسی به اعتبار بنگاههای بخش غیررسمی در  10کشور حاشیه
صحرای آفریقا بررسی کردند .نتایج این تحقیق نشانگر اثر منفی رقابت در صنعت بانکداری بر دسترسی بنگاهها به تأمین
مالی است که سازگار با فرضیه اطالعات (قدرت بازار) است.
مرور مطالعات تجربی مرتبط با ادبیات تحقیق ،نشان میدهد که در سالهای اخیر برخی از مطالعات با استفاده از
روشهای مختلف تحقیق اقدام به بررسی اثر رقابت یا تمرکز در صنعت بانکداری بر شمول مالی داشتهاند .بطور نمونه
منگیستو و پرز -سِیز )9118( 9اثر رقابت بانکی و سالمت مالی 1را بر شمول مالی در کشورهای حاشیه صحرای آفریقا

0

بررسی کردند .یافتههای این تحقیق نشانگر آنست که با افزایش رقابت بانکی ،احتمال دسترسی به محصوالت و خدمات
مالی (حسابهای بانکی ،کارتهای بانکی و اعتبارات) افزایش مییابد .در مقابل ،شواهد قوی از اثربخشی شاخصهای
ترازنامه بانکی (مانند کفایت سرمایه یا نقدینگی) بر شمول مالی (سطح استقراض افراد) بدست نیامد.
چینودا و ماشامبا )9191( 5نیز رابطه بین شمول مالی ،رقابت در صنعت بانکداری و رشد اقتصادی را در  91کشور
آفریقایی مورد بررسی قرار دادند .براساس نتایج این مطالعه ،افزایش رقابت بانکی باعث کاهش شمول مالی در بلندمدت
میشود که منطبق با نظریه اطالعات است .اما در کوتاهمدت اثر رقابت بر شمول مالی مثبت است.
روش پژوهش
بازه زمانی و مکانی تحقیق

در این مطالعه به منظور بررسی اثر رقابت در صنعت بانکداری بر شمول مالی از دادههای بین کشوری برای بازه زمانی
 9110-9118و بر اساس حداکثر اطالعات موجود برای کشورهای در حال توسعه استفاده شده است .2همچنین با هدف
تطابق و امکان تحلیل بهتر نتایج و مقایسه وضعیت ایران ،از میان کشورهای در حال توسعه نیز آن دسته از کشورها که
دارای درآمد باالتر از متوسط بوده و دادههای مورد نیاز آنها در دسترس بودند در تخمین الگوی پژوهش انتخاب شدند
(پیوست .)1
معرفی الگوی پژوهش

در پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان ساختار صنعت بانکداری بر شمول مالی از دادههای بین کشوری استفاده
شده است .این موضوع از دو منظر میتواند مفید باشد .نخست آنکه تاکنون مطالعات به نسبت اندکی در زمینه عوامل مؤثر
بر شمول مالی انجام شده و این مطالعات نیز در بیشتر مواقع در سطح یک کشور انجام شده است و استفاده از دادههای بین
5

Moyo and Sibindi

1

در بانک دادههای بینالمللی برای متغیر رقابت در بانکداری آخرین

Mengistu and Perez-Saiz

2

Financial Soundness

3

)Sub-Saharan Africa (SSA

4

Chinoda and Mashamba
6

دادههای در دسترس برای سال  9118است.
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کشوری میتواند امکان تحلیل مناسبتری از این اثرات را فراهم کند .دیگر آنکه به دلیل نوپا بودن این حوزه مطالعاتی،
دادههای مورد نیاز به مقدار الزم در اختیار پژوهشگران قرار ندارد .از این رو استفاده از دادههای بین کشوری میتواند در
تحلیل نتایج موثرتر باشد.
با توجه به مبانی نظری موجود ،بر مبنای دو فرضیه قدرت بازار و اطالعات و به منظور بررسی سئوال اصلی پژوهشی،
معادله  1تخمین زده خواهد شد0
FI i ,t  1 FI i , t 1  2 Concentrationi , t  3GDPi , t  4 Controli , t   i , t

()1

در معادله فوق  FIشمول مالی Concentration ،متغیر نشاندهنده رقابت و تمرکز در صنعت بانکداری GDP ،تولید
حقیقی سرانه و  Controlمتغیرهای کنترلی الگو هستند.
در ادبیات نظری ،شمول مالی به نوعی برخورداری از خدمات مالی محسوب شده که این برخورداری باید از ابعاد
گوناگون یعنی در سه بُعد در دسترس بودن ،1نفوذ ،9و میزان استفاده 1از خدمات مالی دسته بندیکرد (سارما  .)9115 ،0در
مطالعات مختلف به منظور سنجش این معیار ،از متغیرهای مختلفی استفاد شده است .در این میان بُعد دسترسی ،نشانگر
توانایی خانوارها و بنگاهها برای استفاده از محصوالت و خدمات مالی با توجه به محدودیتهایی مانند زمان و مسافت است
(مانند تعداد خودپردازها یا تعداد شعب بانکی به ازای هر  111هزار نفر) .بُعد نفوذ اشاره به فراگیری خدمات بانکی دارد
(مانند تعداد حسابهای بانکی به ازاء هر  111هزار نفر به نوعی بُعد کیفی) و در بُعد استفاده ،الگوهای مصرف محصوالت
و خدمات مالی ،مورد توجه واقع میشود (به طور نمونه ،تعداد مبادالت هر حساب و میزان استفاده از اعتبارات بانکی)
(چینودا و ماشامبا.)9191،5
در این پژوهش به پیروی از اغلب مطالعات از جمله کهبده 2و همکاران ( )9191و چینودا و ماشامبا ( ،)9191آدئوال و
اوانس ،)9112( 2رشید 8و همکاران ( )9112و کومار )9111( 1در بُعد نفوذ از تعداد حسابهای بانکی (به ازاء  111هزار
نفر) ،در بُعد دسترسی از تعداد خود پردازها (به ازاء  111هزار نفر) و تعداد شعبههای بانک (به ازاء  111هزار نفر) و همچنین
در بُعد استفاده میزان استفاده از اعتبارات (درصد از  (GDPاستفاده شده که از پایگاه داده  FAS11وGlobal FDD11

استخراج شده و در محاسبه شاخص شمول مالی به کار گرفته شده است.19

Financial Access Survey

10

Access

1

Global Financial Development Database

11

Penetration

2

 12در چارچوب مبانی نظری ،متغیرهای مختلفی به عنوان نمایندهای از وضعیت

Usage

3

Sarma

4

شمول مالی کشورها معرفی میشود .با این حال یکی از چالشهای اصلی در زمینه
بررسی و بهبود وضعیت شمول مالی که در کشورها و مطالعات مختلف به آن

5

باید توجه داشت توسعه بسیاری از این خدمات تابع میزان توسعه فناوری در

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

حوزه بانکداری یا به عبارتی دیگر بانکداری دیجیتال است .از این رو در محاسبه

اساس نیز کشورها یکی از استراتژیهای اصلی خود در تدوین اسناد ملی شمول

شاخص شمول مالی اثر تعداد دستگاههای  ATMبه عنوان نمایندهای از اثر

مالی ( )NFISرا ایجاد زیر ساختهای الزم به منظور جمع آوری دادههای مورد

بانکدای الکترونیک بر شمول مالی در محاسبات لحاظ شده است.

نیاز قرار میدهند .بر این اساس نیز در دسترس بودن دادههای مورد نیاز برای انجام

Kebedeh

6

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

Adeola and Evans

7

Rasheed

8

Kumar

9

مهمترین دالیل انتخاب متغیرهای پژوهش حاضر است.
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در پژوهش حاضر با توجه به تفاوت میان دادههای مربوط به کشورهای مختلف و با هدف حصول یک معیار قابل
مقایسه بین کشوری ،از رویکرد شاخصسازی چند بُعدی معرفی شده توسط (سارما )9115 ،به منظور محاسبه شاخص
شمول مالی استفاده شده است .این معیار با داشتن ویژگیهای الزم ،امکان مقایسه شاخصهای بین منطقهای یا کشوری را
فراهم میکند .برای ساختن شاخص مورد نظر در گام اول الزم است براساس رابطه  9میزان دستاورد هر کشور در هر بُعد
از شمول مالی ( )diمحاسبه شود که در بسیاری از مطالعات مرتبط از جمله انسیاه 1و همکاران ( )9191نیز از این روش
استفاده شده است.

Ai  mi
()9
M i  mi
در رابطه فوق  wiمیزان وزن هر بُعد و بین صفر و یک است (که از روش  PCA9محاسبه میشود) Ai .میزان واقعی بُعد
di  wi

iام mi ،کران پایین بُعد iام و  Miکران باالی بُعد iام است .همچنین اگر در فضای اقلیدسی فرض کنیم نقطه

 O   0,0,...,0 نشاندهنده نقطهای با بدترین وضعیت دستیابی به بُعد مورد نظر و نقطه W   w1 , w2 ,..., wn 

نشاندهنده وضعیت ایده آل دستیابی به بُعد مورد نظر باشد ،آنگاه فاصله نقط دستیابی وضع موجود هر کشور ) (Xاز بدترین
وضعیت ( )X1و وضعیت ایده آل ( ،)X2از روابط زیر بدست خواهد آمد که بر اساس آنها نیز میتوان شاخص چند بُعدی
شمول مالی ( )IFIرا نیز محاسبه کرد.
d12  d 22  ...  d n2

()1

 w22  ...  wn2 
2

()0

 ...   wn  d n 

2

w

2
1

X1 

 w1  d1    w2  d2 
2

 w12  w22  ...  wn2 
1
 X1  X 2 
2

()5

X 2  1

IFI 

مزیت  IFIدر این است که که یک شاخص بدون کمیّت بوده و از ویژگیهای کراندار بودن ،یکنواختی ،چند بُعدی
و همگنی نیز برخوردار است .همچنین باید اشاره کرد که در این روش امکان محاسبه سطح تحقق و دستیابی هر کشور در
هر بُعد نیز فراهم است که این امکان در روشهای دیگر شاخصسازی مانند تحلیل مولفههای اصلی ( )PCAکه بسیار
پرکاربرد نیز هستند فراهم نیست.
در پژوهش حاضر به پیروی از برخی از مطالعات از جمله شافر و اسپرژیک )9191( 1به منظور لحاظ تمرکز در صنعت
بانکداری از شاخص لرنر 0که شاید بتوان گفت شناخته شدهترین شاخص برای سنجش قدرت انحصاری و قدرت بازاری
بوده و به تعبیری نشاندهنده قدرت انحصاری و بازاری است برای متغیر  Concentrationاستفاده شده که دادههای آن از
پایگاه داده  Global-FDDاستخراج شده است .این شاخص در بازه صفر و یک بدست میآید و در واقع شکاف بین قیمت

Shaffer and Spierdihik

3

Nsiah

Lerner Index

4

)Principal Components Analysis (PCA

1
2

مجله توسعه و سرمایه /دوره هفتم /ش 191 /1

( )Pو هزینه نهایی ( )MCرا نسبت به قیمت در سطح تولید نشان میدهد .به اینصورت که اگر یک باشد نشاندهنده انحصار
کامل و اگر برابر صفر باشد نشان دهنده رقابت کامل است (ژانگ 1و همکاران.)9191 ،
در تخمین معادله  1از متغیر عمق مالی ( )Depthو نسبت اعتبارات بخش خصوصی ( )Creditنیز به عنوان متغیر کنترلی
()Controlدر تخمین الگو استفاده شده است .برای این منظور به پیروی از حنیف 9و همکاران ( )9191از نسبت حجم
نقدینگی به  GDPبه عنوان نمایندهای از عمق مالی و از نسبت اعتبارات بخش خصوصی از منابع داخلی بانک به  GDPبه
عنوان متغیر اعتبارات بخش خصوصی نیز در الگو لحاظ گردید که دادههای مورد نیاز از پایگاه داده بانک جهانی)WDI( 1

استخراج گردید .در نهایت باید اشاره کرد که انتظار میرود میزان رشد اقتصادی هر کشور نیز بر میزان شمول مالی آن
کشور تأثیرگذار باشد .این رابطه بواسطه اثر رشد اقتصادی بر افزایش میزان پسانداز و سرمایهگذاری در اقتصاد و افزایش
تقاضا برای خدمات مالی اتفاق خواهد افتاد (اوانس .)9115 ، 0از این رو در معادله  ،1از لگاریتم تولید ناخالص داخلی
حقیقی سرانه ( )GDPاستفاده شده است که دادههای آن از پایگاه داده  Global-FDDاستخراج شده است.
روش تخمین الگوی پژوهش

در این مطالعه از روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته که توسط آرالنو و باند )1111( 5ارائه گردید استفاده شده است.
این روش که برای برآورد مدلهای پانل پویا به کار میرود ،دارای مزایای بسیاری است که از آن جمله میتوان به حل
مشکل درونزایی متغیرها( 2از طریق افزودن مقدار باوقفه متغیر وابسته به عنوان یک متغیر توضیحی) ،در نظر گرفتن
ناهمسانیهای مقطعی ،رفع همبستگی بین متغیرهای توضیحی و رفع یا کاهش همخطی در مدل اشاره کرد.
عالوه بر آن ،این مدل منجر به افزایش بعد زمانی متغیرها و همچنین حذف متغیرهایی میشود که طی زمان ثابت هستند
(هشیائو .)9111 ، 2به طور کلی استفاده از این مدل ،میتواند منجر به برآوردهای کاراتر و دقیقتر گردد .باید توجه داشت
که مدل گشتاورهای تعمیم یافته ،در شرایطی استفاده میگردد که تعداد مقاطع مورد بررسی بیش از تعداد دورههای زمانی
باشد (بالتاجی.)9118 ،8
باید توجه داشت که یکی از چالشهای همیشگی در تخمین الگوهای اقتصاد سنجی ،امکان بروز مشکل رگرسیون
کاذب است .از این رو در پژوهش حاضر برای برای بررسی ایستایی متغیرها از آزمونهای ریشه واحد پانلی لوین ،لین و
چو )LLC( )9119( 1استفاده شده است .فرض اصلی در این آزمون یکسان بودن پارامتر اتورگرسیو برای کلیه مقاطع است
(بالتاجی.)9118 ،

برآوردگر اثرات ثابت ،به دلیل عدم در نظرگرفتن این درونزایی منجر به

Zhang

1

تخمینهای ناسازگار شده و نتایج کمتر از مقدار حقیقی آن برآورد گردند

Hanif

2

(بونفوند .)9110 ،ثانیاً ،متغیرهای حذف شده در مدل میتوانند منجر به تورش در

World Development Indicators

3

Evans

4

برآورد شوند.
Hsiao

7

Baltagi

8

)Levin, Lin and Chu (LLC

9

Arellano and Bond

5

6دو مشکل اصلی در برآورد مدلهای مبتنی بر دادههای تابلویی وجود دارد .اوالً،
متغیرهای توضیحی مدل ممکن است درونزا بوده و به دلیل علیت معکوس یا
خطای اندازهگیری ،با جزء خطای خاص همبستگی داشته باشند .در این حالت
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در سالهای اخیر امکان وجود وابستگی مقطعی و همگنی در ضرایب شیب ،از موضوعاتی است که پژوهشگران در
تخمینهای خود به آن توجه دارند .از این رو الزم است در ابتدا موضوع وابستگی مقطعی از طریق آزمونهای آماری
برسی شود که فرضیه آن به صورت زیر است0
H_0:Cov(ε_(k,i,t),ε_(k,j,t) )=0
()2
H_1:Cov(ε_(k,i,t),ε_(k,j,t) )≠0
در مطالعه حاضر از سه آزمون همبستگی مقطعی بریوش-پاگان CD ،)1181( 1پسران 9و همکاران ( )9110و آزمون

 LMتورش تعدیل یافته پسران و همکاران )9118( 1استفاده شده است.
عالوه بر موضوع فوق ،بحث فرض همگنی ضرایب (شیب) نیز در تخمین مدلهای مبتنی بر دادههای پانل باید مورد
توجه قرار گیرد .به بیان دیگر برخالف این فرض ،این امکان وجود دارد تفاوتهای بین مقطعی نه تنها در عرض از مبدأ،
بلکه در ضریب رگرسیون نیز وجود داشته باشد .در این وضعیت انجام تخمینهای مرسوم دادههای پانل (مانند اثر ثابت و
اثر تصادفی) نتایج صحیح به همراه نخواهد داشت .از این رو در مطالعه حاضر نیز به منظور بررسی وجود یا عدم وجود
ناهمگنی در ضریب رگرسیون ،از آزمون دلتا معرفی شده توسط پسران و یاماگاتا )9118( 0استفاده شده است.
نتایج پژوهش

دادههای مربوط به توصیف آماری دادههای پژوهش در جدول  1آورده شده است .دادههای این جدول نشان میدهند
که حداقل میزان شمول مالی در بازه زمانی مورد بررسی در کشورهای درحال توسعه  1/115است که البته مقدار اندکی
است؛ همچنین میزان حداکثر آن نیز  1/25است .البته باید توجه داشت که در این کشورها به صورت میانگین مقدار شاخص
شمول مالی  1/0و با انحراف معیار  1/958است که نشان میدهد که در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی ،پراکندگی
میزان شمول مالی به گونهای است که تفاوتهای زیادی بین کشورها وجود دارد .با این حال به نظر میرسد که تقویت
پیش نیازهای بهبود شمول مالی یکی از الزامات این کشورها محسوب میگردد.
بر اساس نتایج بدست آمده ،میانگین شاخص تمرکز در صنعت بانکداری (شاخص لرنر) نیز  1/91با انحراف معیار
 1/12نشان میدهد میان کشورهای در حال توسعه از نظر سطح رقابت در صنعت بانکداری تفاوتهای زیادی وجود دارد.
این اختالف میتواند علل مختلفی داشتهباشد که بخش زیادی از آنها را میتوان در قالب کیفیت حکمرانی طبقهبندی کرد.
بر اساس نتایج جدول  ،1میانگین عمق مالی در کشورهای مورد بررسی  29/5درصد با انحراف  00/1است .همچنین
تولید سرانه در این کشورها بطور میانگین  2128دالر و با انحراف  9219دالر است.
جدول  .1توصیف آماری دادههای پژوهش
Obs

میانگین

S.d

حداقل

حداکثر

متغیر
Concentration

151

1/91

1/12

1/111

1/51

GDP

185

2128

9219

9900

10191

Credit

185

09/9

92/1

5/ 8

111/5

Depth

180

29/5

00/1

11/1

900/1

FI

185

1/ 0

1/958

1/115

1/25

منبع 0یافتههای تحقیق
A Bias-Adjusted LM Test of Pesaran

3

Breusch–Pagan test for cross-sectional correlation

Delta test (Testing for Slope Homogeneity) of Pesaran and Yamagata

4

Cross-sectional Dependence (CD) Test of Pesaran

1
2
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بر اساس آنچه پیشتر گفته شد ،به منظور استخراج انجام تخمینهای اقتصاد سنجی در دادههای پانل الزم است در ابتدا
آزمون همبستگی بین مقطعی انجام شود که نتایج آزمون مذکور در جدول  9آورده شده است .نتایج آزمون نشان میدهد
که فرضیه صفر مبتنی بر عدم همبستگی میان مقاطع در سطح معناداری پنج درصد رد نمیشود.
جدول  .۲نتایج آزمون همبستگی بین مقطعی

مقدار آماره آزمون

ارزش احتمال ()P-value

آزمون بریوش-پاگان

10/2

1/19

آزمون CD

1 /9

1/11

آزمون  LMتورش تعدیل یافته

5 /1

1/02

نام آزمون

منبع 0یافتههای تحقیق

یکی از دیگر نکاتی که پیش از تخمین میبایست مورد بررسی قرار گیرد ،همگنی یا ناهمگنی ضرایب (شیب) است.
در این راستا نتایج نشان داد که مقدار آماره آزمون دلتای )  )Δ̃dبرابر  9/98با ارزش احتمال  1/15است .به این معنی که در
سطح احتمال  15درصد ،فرضیه صفر مبتنی بر همگنی ضرایب رد نمیشود.
یکی از مشکالت احتمالی در فرآیند تخمین الگوهای اقتصاد سنجی ،امکان وجود رگرسیون کاذب است .از این رو با
توجه به اینکه وابستگی بین مقاطع وجود ندارد ،میتوان از آزمونهای ریشه واحد نسل اول استفاده کرد در غیر اینصورت
الزم بود آزمونهای ریشه واحد نسل دوم بکار گرفته شود .بر این اساس با استفاده از آزمون ریشه واحد  ،LLCو آزمون
 IPS1ایستایی متغیرها آزمون شده و نتایج آن در جدول  1آورده شده است .در آزمون ریشه واحد ،فرضیه صفر وجود
ریشه واحد است .با توجه به نتایج جدول  ،9فرضیه صفر در آزمون تمام متغیرها رد شده و این موضوع نشان دهنده عدم
وجود ریشه واحد و در نتیجه ایستایی تمام متغیرها است.
جدول  .۳نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهای الگو

آزمون LLC

متغیر

آزمون IPS

وضعیت

آماره

سطح معناداری

آماره

سطح معناداری

Concentration

-9/28

1/11

-9/51

1/11

)I(0

GDP

-2/2

1/11

-5/19

1/11

)I(0

Credit

-5/1

1/11

-0/1

1/11

)I(0

Depth

-2/5

1/11

-5/1

1/11

)I(0

FI

-2/1

1/11

-2/90

1/11

)I(0

منبع 0یافتههای تحقیق

نتایج تخمین معادله  1در جدول  0آورده شده است .همانطور دادههای این جدول نشان میدهند ،نتایج آماره  J9به
همراه مقادیر بحرانی مربوطه نشاندهنده رد نشدن فرضیه صفر آزمون مبنی بر عدم همبستگی پسماندها با متغیر ابزاری است.
به این صورت برای الگوی  1مقدار آماره  Jبرابر  91/5با سطح معناداری  1/50و برای الگوی دوم نیز مقدار آماره برابر
 11/0با سطح معناداری  1/91است نشان میدهد متغیرهای ابزاری بهکار رفته در تخمین الگو از اعتبار الزم برخوردارند.

J-Statistics

2

)Im, Pesaran and Shin (IPS

1
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همانطور که نتایج جدول  1نشان میدهند ،در تخمین معادله  1متغیر شمول مالی به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای لگاریتم
 GDPسرانه ،تمرکز در صنعت بانکداری و عمق مالی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است .نتایج نشان میدهند
که تولید سرانه با ضریب  1/101دارای عالمت مثبت و معنادار بوده که با یک وقفه بر شمول مالی تاثیرگذار است .در خصوص
این نتیجه میتوان اینطور بیان کرد که رشد اقتصادی تقاضا برای خدمات مالی را افزایش میدهد و همزمان با رشد اقتصاد
تقاضای کارگزاران اقتصادی از جمله سرمایهگذاران نیز افزایش مییابد .در این میان رشد اقتصادی ،بخش خصوصی را
تشویق به حضور فعالتر در اقتصاد و ایجاد کسب و کارهای جدید میکند که این خود موجب افزایش تقاضا برای خدمات
مالی خواهد شد (اوانس .)9115 ،با این حال باید توجه کرد برخی محققان اشاره کردهاند که رابطه میان رشد اقتصادی و
شمول مالی ممکن است خنثی و یا حتی منفی باشد (بطور نمونه گورن و مندی.)9112 ،1
جدول  .2نتایج تخمین الگوی پژوهش

متغیر

متغیر وابسته ) (FIالگوی 1

متغیر وابسته ) (FIالگوی 9

ضریب

سطح احتمال

ضریب

سطح احتمال

)FI(-1

1/22

1/11

1/215

1/11

)GDP(-1

1/101

1/11

1/15

1/12

1/128

1/12

Concentration

-1/12

1/11

-1/192

1/10

Depth

-1/115

1/89

1/118

1/19

Credit
آماره J

-1/10

1/11

91/5

1/50

11/0

1/91

)Depth(-1

منبع 0یافتههای تحقیق

همچنین میزان تمرکز و انحصار در صنعت بانکداری نیز دارای ضریب  -1/12و معنادار است .در نتیجه در پاسخ به سئوال
اصلی پژوهش ،میتوان بیان کرد که در میان کشورهای مورد بررسی ،افزایش قدرت بازاری و انحصار در صنعت بانکداری
باعث کاهش شمول مالی شده است .به بیان دیگر افزایش قدرت بازار منجر به کاهش عرضه وام و افزایش نرخهای بهره شده
و در نتیجه دسترسی وامگیرندگان به اعتبارات را کاهش میدهد که به نوعی تأیید کننده فرضیه قدرت بازار است .به بیان
دیگر ،افزایش رقابت (کاهش انحصار) باعث میشود بانکهایی که حاشیه سود پایینی دارند ،بیشتر مشتری محور شوند .در
نتیجه این بانکها سعی خواهند داشت که کارایی خود را افزایش داده تا کسب و کارشان توسعه یابد .در نتیجه با توسعه آنها
در دسترس بودن خدمات مالی نیز بیشتر میشود (مارین و شواب.)9111 ،
در نهایت متغیر عمق مالی نیز دارای ضریب  -1/115است که نشان میدهد در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی،
افزایش نسبت نقدینگی به ( GDPبه عنوان معیاری از عمق مالی) اثر معنادار بر شمول مالی ندارد .به بیان دیگر در این کشورها
توسعه بخش مالی نتوانسته خدمات مناسبی برای همه افراد ایجاد کرده و به نوعی توزیع مزایای حاصل از رشد بخش مالی به
نحو مناسبی در جامعه گسترش نیافته است .این امر با واقعیتهای بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز سازگار است که
در آنها بطور معمول بخشی اصلی خدمات بانکی و اعتباری نصیب بخشی محدودی از افراد جامعه میشود.
Gourene and Mendy
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در دومین الگوی تخمین زده شده ،عالوه بر متغیر عمق مالی ،نسبت اعتبارات بخش خصوصی به  GDPنیز به عنوان متغیر
کنترلی وارد الگو گردید .نتایج تخمین الگوی اخیر نسبت به الگوی نخست در مجموع از نظر عالمت و اندازه اثر متغیرهای
اصلی بر شمول مالی تغییر زیادی نداشت .به اینصورت که لگاریتم  GDPبا ضریب  1/15دارای اثر مثبت و معنادار بر شمول
مالی است .همچنین شاخص لرنر به عنوان یک متغیر نیابتی از رقابت در صنعت بانکداری دارای ضریب  -1/192بوده که
نشان دهنده اثر منفی و معنادار کاهش رقابت در صنعت بانکداری بر شمول مالی در میان کشورهای درحال توسعه است.
عمق مالی یکی دیگر از عواملی است که انتظار میرفت بر شمول مالی اثرگذار باشد .نتایج بدست آمده در الگوی اول
این فرضیه را تأیید نمیکرد .با این حال با توجه به وجود معیارهای مختلف برای بررسی عمق مالی در اقتصاد و به تبع تحلیلهای
مختلف برای آنها ،در تخمین الگوی دوم متغیر نسبت اعتبارات بخش خصوصی از محل منابع داخلی بانک به  GDPبه عنوان
متغیر کنترلی وارد الگو گردید .نتایج تخمین الگو نشان داد در شرایط وجود این متغیر در الگو ،عمق مالی با ضریب 1/118
اثر مثبت و معنادار بر شمول مالی دارد .همچنین ضریب متغیر اعتبارات بخش خصوصی نیز در تخمین الگوی دوم  -1/10و
معنادار است .دلیل آن هم این است کشورهای مورد بررسی ،در اغلب موارد منابع حقیقی ایجاد شده به صورت فراگیر برای
تأمین مالی در دسترس عموم افراد قرار نمیگیرد .از این رو با توجه به منابع محدود داخلی نزد بانکها ،با افزایش اعتبارات
اعطایی از این محل ،امکان تخصیص منابع به سایر فعالیتها کاهش و درنتیجه اثر مثبتی بر شمول مالی نخواهد داشت.
نتیجهگیری و پیشنهادهای پژوهش

با توجه به اهمیت موضوع شمول مالی و اثرات آن بر متغیرهای اقتصادی از جمله رشد اقتصادی و رفاه ،هدف از پژوهش
حاضر ،بررسی اثر رقابت در صنعت بانکداری بر شمول مالی است .برای این منظور دادههای مورد نیاز از پایگاه دادههای
معتبر بین المللی از جمله پایگاه داده  FASو ( Global-FDDمربوط به  )IMFو پایگاه داده  WDIاستخراج گردید .با توجه
به سئوال اصلی پژوهش نیز جامعه مورد نظر کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شد که در نهایت با توجه به در دسترس
بودن دادههای کشورها 15 ،کشور انتخاب گردید.
در این پژوهش در ابتدا با استفاده از ابعاد تبیین شده در چارچوب نظری شمول مالی ،شاخص چند بُعدی شمول مالی
محاسبه و به عنوان متغیر وابسته ،اثرگذاری میزان تمرکز و رقابت در صنعت بانکداری بر این شاخص مورد بررسی قرار گرفت.
دراین چارچوب پژوهش حاضر از چند منظر دارای نوآوری است .نخست آنکه در داخل کشور محاسبه شاخص شمول مالی
انجام نشده و معرفی شاخص چند بُعدی معرفی شده برای نخستین بار است که مورد استفاده قرار میگیرد .دیگر آنکه در میان
مطالعات داخلی و خارجی اثر رقابت در بانکداری بر شمول مالی در کشورهای در حال توسعه مورد توجه پژوهشگران قرار
نگرفته است.
بر این اساس نتایج تخمین الگوی تحقیق نشان داد که افزایش تمرکز (کاهش رقابت) در صنعت بانکی دارای اثر منفی و
معنادار بر شمول مالی است .از آنجا که این شاخص در دامنه صفر و یک قرار داشته (هر چه به سمت یک نزدیک شود نشان
دهنده وجود قدرت بازاری و انحصار در بنگاههای آن صنعت است) ،میتوان بیان کرد که در کشورهای در حال توسعه ،با
توجه به اثر منفی کاهش میزان رقابت بر شمول مالی ،هر چه انحصار در نظام پولی و اعتباری بیشتر شود ،میزان دسترسی
خانوارها به بازار پول و جایگزینهای رسمی آن به منظور ترمیم نیاز مالی و اعتباری خود کمتر خواهد شد .به بیان دیگر،
میتوان اینطور برداشت نمود که تاکنون در کشورهای مورد بحث ،قدرت انحصاری و فضای رقابت بانکها به گونهای بوده

 /191اثر رقابت در بانکداری بر شمول مالی

است که با افزایش انحصار و قدرت بازاری بانکها ،جانشینهای خدمات بانکها به دالیل مختلف از جمله وجود رانت و
هزینههای آن ،به خوبی در دسترس نبوده و پیامد آن تمایل افراد به تأمین مالی از منابع غیررسمی بوده که نتیجه آن نیز کاهش
شمول مالی در اقتصاد است .این نتایج همراستا با نتایج مطالعات چینودا و ماشامبا ( )9191و مارین و شواب ( )9111و برخالف
نتیجه مطالعه آسومینگ 1و همکاران ( )9111است .در واقع نتایج مطالعه این پژوهشگران تأییدکننده وجود رابطه معکوس
میان رقابت و شمول مالی و یا به نوعی فرضیه اطالعات است.
در نهایت الزم به ذکر است که نتایج این مطالعه در واقع تأیید کننده فرضیه قدرت بازار در کشورهای در حال توسعه
است .از این رو الزم است بهبود وضعیت شمولی جزو اهداف اصلی سیاستگذاران در سطح ملی از جمله تدوین سند ملی
شمول مالی قرار گیرد .همچنین به نظر میرسد با توجه به تحوالت اخیر در حوزه فناوری ،الزم است سیاستهای مبتنی بر
بازار با اتکا به روشهای ارزانتر و سریعتر دسترسی به خدمات مالی برنامهریزی شود .همچنین در راستای سئوال اصلی
پژوهش نیز میتوان بیان نمود که در سیاستهای کالن الزم است بجای محدود سازی رقابت ،ساختار صنعت بانکداری به
گونهای باز طراحی شود که امکان رقابت بیشتر بانکها در آن افزایش یابد.
تقدیر و تشکر

بدینوسیله از صاحبنظرانی که در تکمیل این پژوهش ما را یاری کردند ،صمیمانه تشکر و قدردانی میگردد.
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