بررسـی تاثیـر استراتـژیهای اتخـاذ شـده
از سوی گروه بانکها بر سهم بازار آنها
توحید فیروزان سرنقی ،1یاسمن غفاری صومعه
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چکیـده

امروزه صنعت بانکداری در ایران ،نســبت به گذشته با ورود انواع موسسات اعتباری و افزایش
آنها رقابتیتر شده و بانکها ناچار به اتخاذ راهبردهای مختلف برای حفظ سهم بازار و افزایش آن
هســتند ،در غیر این صورت به مرور و با ســرعت ســهم خود را در بازار خدمات بانکی اعم از جذب
منابع ،اعطای تســهیالت و در نتیجه ســود از دســت خواهند داد .در این تحقیق ،عملکرد و رقابت
ســه گروه از بانکها (دولتی ،خصوصی و تازه خصوصی شــده) با نظر به رفتار اســتراتژیک آنها در
صنعت بانکداری کشور مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده است تا با استفاده از مدلهای اقتصاد
سنجی ،که مبتنی بر دادههای پانل در دوره زمانی  1392-1385است ،اثر اتخاذ هر استراتژی و میزان
اثرگذاری آن بر ســهم بازار بانکها نشــان داده شود .نتایج نشــان میدهد ،با توجه به شرایط حاکم
بر صنعت بانکداری کشــور اتخاذ اســتراتژی اعطای تسهیالت بیشتر توسط گروه بانکهای دولتی،
اســتراتژی تبلیغات توســط گروه بانکهای شبه خصوصی و اســتراتژی ارتقاء بانکداری الکترونیک
توسط گروه بانکهای خصوصی سهم بازار بیشتری را برای هر گروه بانکی رقم میزند.

کلیـد واژهها

رقابت بانکی ،استراتژی بانکها ،صنعت بانکداری و اقتصاد ایران

 .1استادیار گروه بانک ،بیمه و گمرک دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی ،نویسنده مسئولt_firoozan@yahoo.com ،
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بــا توجه به رقابتهای موجود و ضرورتهــای حاکم بر بازار ،یکی از مهمترین اهداف بانکها
در نظام بانکداری ایران کســب ســهم بازار حداکثری است .سهم بازار به معنی بخشی از کل بازار
اســت که ســازمان آن را به خــود اختصاص داده و برنامههــای بازاریابی خود را در راســتای رفع
نیازهای آن تنظیم میکند .به اعتقاد بســیاری ،ایجاد و حفظ ســهم بازار تنها فلســفه شــکلگیری
نامهــای تجاری بوده و نام تجاری قدرتمند مترادف با ســود کالن اســت .صنعــت بانکداری نیز
نســبت به گذشــته رقابتیتر شــده و بانکها ناچار به اتخاذ رفتار اســتراتژیک در قبال یک دیگر
شــدهاند .با توجه به شــکل گیری انواع مختلف بانکها در کشــور ،اگر بانکهای کشــور نتوانند
راهبردهــای خاصــی را در رقابت بــا یکدیگر تدوین کنند ،به مرور زمان ســهم خــود را در منابع،
مصارف و در نتیجه ســود از دســت خواهند داد .بنابراین در شــرایطی که اقتصاد ایران در حال
تجربه ورود بانکهای خارجی اســت ،توجه به اصالحات ساختاری در بانکداری و تحقیق در مورد
سهم بازار بانکها دارای اهمیت است.
از طرفــی ،افزایش تعداد بانکهای خصوصی ،احتمال ورود بانکهای خارجی به بازارهای مالی
داخلی و رویکرد دولت در کاهش نرخ تورم و به تبع آن کاهش نرخ ســود و حاشــیه سود بانکها،
باعث تشــدید فضای رقابتی در آینده خواهد شــد .فضای شدید رقابتی موجود در بازارهای مالی،
باعث شــده است تا بانکها در تالش برای شناســایی راهکارهایی برای کسب سهم بیشتر از بازار
مصــرف کننــدگان خدمات بانکی و همچنین حفظ مشتریانشــان باشــند .در ایــن میان برخی از
بانکها و موسسات مالی و اعتباری با عـــدم رعایت قواعـــد و مقرراتـــی که بانک مـــرکزی ابالغ
میکند موجب به هم ریختگی بازار خدمات بانکی در کشــور می شــوند .این وضعیت مشتریان را
مجبور به بروز رفتار خاصی در مورد بانکها می کند که میتواند باعث بدتر شــدن اوضاع شــود.
همچنیــن معرفی ابزارها و خدمات نویــن بانکی در قالب بانکداری مجازی و اینترنتی به نوبه خود
تغییراتی را در رفتار و استراتژی بانکها و ارتباط با مشتری ایجاد کرده است که آن نیز با افزایش
شــدت رقابت لزوم توجــه به راهبردها و رفتــار راهبردی را در بازار خدمــات و صنعت بانکداری
کشور نشان میدهد.
موارد فوق و تحوالتی که در صنعت بانکداری رخ داده اســت باعث می شــود که بانکها در
مقابل هم ناچار به اتخاذ رفتار اســتراتژیک شــوند .لذا مطالعه این رفتار مســاله اصلی این تحقیق
بوده و در آن ســعی شده تا با دستهبندی بانکهای کشــور به انواع بانکهای دولتی ،خصوصی و
تازه خصوصی شــده ،رفتار آنها در مقابل هم مدلســازی شود .بر این اساس همچنین سعی شده
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تا اســتراتژیهایی که بانکها در مقابل هم مورد اســتفاده قرار میدهند اســتخراج و مطرح شود.
بدیهی اســت بــا توجه به آمار و اطالعــات موجود از فعالیت موسســات اعتباری در کشــور این
تحقیق محدودیتهایی دارد ،بنابراین مدلســازی اولیه موضوع ،هــدف اصلی این تحقیق خواهد
بود .به این منظور ،این مقاله در قالب داده های پانل ایســتا ( 1)SPDبه بررسی چگونگی و میزان
تاثیرگــذاری اســتراتژیهای رقابتی بر روی ســهم بازار گروه بانکهــا در دوره زمانی 1385-1392
میپردازد .ابزار گردآوری اطالعات مورد نیاز با اســتفاده از گزارشها و آمارهای منتشــر شــده از
بانک مرکزی است .الزم به ذکر است در انتخاب بانکهای کشور ،بانکهایی انتخاب شدهاند که
دادههای آماری مربوط به این مطالعه در مورد آنها در دســترس بود.
در همین راســتا بانکهای کشور به ســه گروه بانکهای دولتی ،خصوصی و تازه خصوصی شده
تقسیم شدهاند که به ترتیب عبارتند از:2
•گروه بانکهای دولتی :بانکهایی هســتند که مطابق قانون اجرای سیاســتهای کلی اصل
 44قانون اساســی ،دولتی محســوب میشــوند .این بانکها عبارتند از :ملی ،ســپه ،مسکن،
کشاورزی ،صنعت و معدن ،توسعه تعاون ،توسعه صادرات.3
•گروه بانکهای خصوصی :بانکهایی هســتند که با مالکیت و مدیریت اشخاص غیردولتی
تاسیس میگردند .از سال  1380به بعد با ورود بانكهای خصوصی به صنعت بانكداری به
سرعت سهم آنها از این بازار افزایش یافت .بانکهای خصوصی که در این مطالعه در این
گروه قرار داده شــدهاند عبارتند از :پارسیان ،کارآفرین ،سامان ،اقتصاد نوین ،پاسارگاد ،سینا،
4
انصار ،مهر اقتصاد ،سرمایه ،شهر ،ایران زمین ،آینده ،دی ،گردشگری ،قوامین ،خاورمیانه
•گروه بانکهای تازه خصوصی شده (شبه خصوصی) :بانکهایی هستند که در چارچوب قانون
اجرای سیاستهای کلی اصل  44با تغییر روند مالکیت و مدیریت از بخش دولتی خارج شده
و در شــرایط فعلی به صورت کامل یا ناقص به مالکیت بخش غیردولتی درآمده و توسط این
بخش اداره میشوند .این بانکها عبارتند از :صادرات ،تجارت ،ملت و رفاه کارگران.
در ادامه پس از بررسی مبانی نظری و سابقه پژوهش ،ساختار مدل مورد استفاده معرفی و سپس
برآورد میشود و در نهایت نتیجه گیری و پیشنهادها ارائه میشود.
1. Static Panel Data

 .2الزم به ذکر است در ایران به جز این سه گروه بانک ،بانکهای قرضالحسنه ،موسسات اعتباری متعدد و صندوقهای قرضالحسنه نیز
فعالیت میکنند که در این مطالعه مورد بررسی قرار نگرفتهاند.
 .3به دلیل عدم وجود اطالعات ،بانک دولتی پست بانک در این مطالعه مورد بررسی قرار نگرفته است.
 .4به دلیل عدم وجود اطالعات ،برخی از بانکهای خصوصی کشور نیر بانک حکمت ایرانیان در این مطالعه مورد بررسی قرار نگرفته است.
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مبـانی نظـری

بر اساس تعریفی مینتزبرگ ،استراتژی را در مفهوم یک برنامه قلمداد میکند و مجموعه اقداماتی
میداند که به شــکل آگاهانه و به منظور رســیدن به هدف خاصی اتخاذ می شــود (کوئین و همکاران،
 .)1373از طرفی سهم بازار قسمتی از کل بازار است که یک بانک آن را به خود اختصاص داده و نیازهای
آن را تأمین می کند .هرچه سهم بازار بانکها بیشتر شود سوددهی کلی آن بیشتر و اهداف استراتژیک
آن بانک بیشتر نیز محقق میشود (مس کلل و همکاران .)1995 ،سهم بازار نیز به نوعی ریشه در ساختار
بازارداردکه به عبارتی نحوه ســازماندهی واحدهای تولیدی در یک صنعت خاص اســت .ساختار بازار از
جمله مضامینی است که طیف گسترده ای از شرایط حاکم در صنعت (از انحصار کامل تا رقابت کامل)
را در بر میگیرد.
در شرایط فعلی نظام بانکی وضعیـــت موجـــود نه رقابتـــی و نه انحـــصاری اسـت .تعـدادی از
بانــکها با ویژگی های مختلف ولی با محصوالت یکســان و تقریبا مشــابه هــم فعالیت میکنند و
خدمــات بانکی را ارائه مــی دهند .با این وجود بانکها تالش میکنند با ایجاد تمایز در محصوالت،
تبلیغــات و ابزارهای مختلف ســهم بازار بیشــتری در اختیار بگیرند و البته با رقابت در نرخ ســود
اعطایی به ســپردهها ،دنبال جذب سپرده های بیشتر و سهم بازار بیشتر هستند .آنچه مسلم است
اینکــه وقتی شــرایط نظام بانکی رقابتی نیســت و از ویژگی های بازار رقابتــی فاصله دارد و از طرفی
انحصاری هم نیست بنابراین طیفی از بنگاهها یا بانکهای کوچک و بزرگ ،دولتی و غیردولتی رفتار
استراتژیک از خود نشان میدهند و رفتار و برنامههای آنها متقابال بر سودآوریشان موثر است.
البته در هر بازاری برای بررســی ماهیت رقابت و انحصار معموال متغیرهای ســاختاری شناسایی
و ارزیابی میشــوند .در مطالعات تجربی پیرامون ســاختار بازار برای قضاوت در زمین ه درج ه رقابت و
انحصار در هر بازار معمو ًال از مفهوم تمركز استفاده میشود .تمركز یكی از جنبهها و ابعاد مهم ساختار
بازار است كه رابط ه مستقیم با عدم عدالت در توزیع سهم بازار ورابط ه معكوس با تعداد بنگاهها دارد.
بر این اساس درجه باالی تمرکز ،میتواند منجر به شکل گیری انحصار در آن بازار شود.

شكل شماره  :1رابطه تئوریك میان تمركز بازار و قدرت بازاری
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شواهد متناقضـــی در رابطـــه با تاثیـر شـــدت انحصـار در یـــک بازار بر تعالی و پیشرفت یک
اقتصاد وجود دارد .از یک ســو بیان میشــود وجود شرایط انحصاری ،باعث از بین رفتن انگیزههای
رقابتی شده و در نتیجه اثر بخشی و کارایی منابع بهکار گرفته شده از بین خواهد رفت (حنان 1998؛
جیمنــز و همکاران .)2007 ،از ســوی دیگر برخــی محققان (آلن و همــکاران2004 ،؛ بک و همکاران،
 )2006بیان میکنند وجود شــرایط رقابتی ســبب خواهد شــد تا ریســک فعالیت بنگاهها به شدت
افزایــش یافته و از ســوی دیگــر باعث کاهش بازده بانکها میشــود .به این ترتیب این دســته از
محققــان نتیجه میگیرنــد ،که نظام بانکداری متمرکز میتواند موثرتر از بانکداری رقابتی باشــد .از
اینرو روشــن اســت که شــدت تمرکز در صنعت بانکداری میتواند از طریق تحت تاثیر قرار دادن
کارایی و اثر بخشی منابع (در جهت مطلوب یا نا مطلوب) پیامدهای با اهمیتی بر سودآوری بانکها
داشته باشد.
نحــوه تاثیرگــذاری مثبــت تمرکز صنعت بر ســودآوری را میتوان در دو دیــدگاه خالصه کرد:
دیدگاه کالسیک و دیدگاه معاصر ،دیدگاه کالسیک (سنتی) تمایل دارد تا به صنعت به عنوان واحد
تحلیل ،تمرکز کرده و حداقل توجه را به موضوعات خاص شــرکت یا تفاوتهای بین شرکتی داشته
باشــد .در این دیدگاه مهمترین عوامل تعیین کننده ســودآوری صنعت ،درجــه تمرکز و رقابت در
صنعـت ،بهویـــژه در بین شـرکتهای با ثـبات است .درجـه باالی تمرکـز به معنـی سهولت بیشتر
(و هزینه پایینتر) توافق (تبانی) است و از اینرو ،صنعت سودآورتر خواهد بود.
دیــدگاه معاصر ،تمامی بازارهــا را تا حدودی رقابتی میداند و کارایی (صرفه جوییهای) ناشــی
از مقیــاس را ناچیــز یا بیاهمیت میشــمارد .موضوع کلیدی توجه به تفاوتهای شــرکت ،به ویژه
تفاوتهای در کارایی اســت .شــرکتهای کاراتر سودآورتر بوده و همچنین سهم بزرگتری از بازار را
به دست میآورند.
رقابت را ویش ( )2005اینگونه تعریف میکند" :رقابت ،هماوردی اســت که در آن بنگاهها در
تالش برای جذب مشــتریان در طول زمان هســتند و هدف از آن افزایش ســهم بازاری و به دست
آوردن سود بیشتر است".
نگاهی عمیق به محیط پیرامون ،این حقیقت را آشکار میسازد که رقابت بر مبنای زمان ،اطالعات
انبــوه ،کارایــی ارتباطــات ،افزایش دانش و اطالعــات و قدرت تصمیم گیری مشــتری بر عملکرد و
اســتراتژیهای بانکها به شدت اثرگذار اســت و این همه بیانگر یکپارچگی بازارها و پیچیدگی روز
افزون بازارها و پویایی محیط فراروی بانکها در کشــور اســت .در چنین فضایی این ســئوال مطرح
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است که رمز بقا و غلبه یک بانک بر سایر رقبا چیست؟ آیا باید در مقابل رقبا تسلیم شد؟ و یا باید
از مفهومی به نام استراتژی رقابتی سود جست؟
در دنیای رقابتی امروز ســازمانها باید به هنگام اتخاذ اســتراتژیهای رقابتی خالقیت بیشتری
از خود نشــان داده و به منظور دســتیابی اهداف مورد نظر ،گزینههای اســتراتژیک را به دقت مورد
ارزیابی قرار دهند(استون و گود.) 2001 ،
استراتژیهای رقابتی با توسعه ویژگیهایی سر و کار دارند که سازمان و ارزشهای رقابتی آن را
نسبت به سایر رقبا متمایز میسازند(مورچتا ،اسوبوداب و کلین .)2006 ،به علت افزایش رقابت در
صنعت بانکداری در ســالهای اخیر ،انتخاب استراتژی مناســب برای رقابت موثر در بازار اهمیت
دوچندانی یافته است.
مایکل پورتر اولین کسی بود که به طور خاص به مفهوم استراتژی رقابتی پرداخت .بر طبق نظر
پورتر ،اســتراتژیهای رقابتی به عنوان فعالیتهایی درک میشــوند که یک ســازمان برای دستیابی
بــه یــک مزیت رقابتی پایدار ،در یک صنعت خاص انجام میدهد .این فعالیتها بر مبنای تصمیم های
اســتراتژیک ،و مزایای رقابتی مورد نظر تعیین میشــوند .یک مزیت رقابتی باید ویژگیهای زیر را
دارا باشد(بروکسبانک:)1994 ،
•ارزشها و خواستههای مشتریان هدف را برآورده سازد
•توسط مشتریان قابل درک باشد
•پایدار باشد (به آسانی توسط رقبا قابل دستیابی نباشد)
در نتیجــه مزیــت رقابتی که یک شــرکت انتخاب میکنــد باید بر مبنای منابــع ،نقاط قوت یا
برتریهای متمایز کننده ســازمان نســبت به رقبا بوده ،و توسط مشتریان قابل درک باشد .بنابراین
مشــتریان نیز باید از این اســتراتژیها آگاه باشند .اســتراتژی رقابتی باید بهطور همزمان مشتریان
و رقبا را مورد توجه قرار دهند(ایکر .)1192 ،پورتر ســه اســتراتژی رقابتی را به منظور غلبه بر رقبای
موجــود در یک صنعت پیشــنهاد کرد که عبارتند از :اســتراتژی کاهش هزینه ،اســتراتژی تمایز و
استراتژی تمرکز( ِد ِرجر.)2004 ،
در اســتراتژی رهبری هزینه ،سازمان اقدام به تولید و عرضه محصوالت و خدمات استانداردی
میکند که بهای تمام شده هر واحد آن برای مشتریان کاهش مییابد .موفقیت در اجرای استراتژی
رهبــری هزینــه به نتایج مفیدی از جمله کارایی باالتر ،دقت بیشــتر در دادن بودجه ،حیطه نظارت
گستردهتر ،کاهش هزینههای نگه داری ،و مشارکت کارکنان در کنترل هزینههای زاید منجر خواهد
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شد(آموآکو و آکوا .)2008 ،تقلید رقیب میتواند یکی از خطرات ناشی از اجرای این استراتژی باشد
که این امر باعث کاهش کل ســود یک صنعت خاص خواهد شــد .البته با پیشرفت تکنولوژی ،این
اســتراتژی اثربخشی خود را تا حدودی از دست میدهد ،چرا که مشتریان به ویژگیهای دیگری به
غیر از قیمت توجه میکنند.
هــدف از اســتراتژی تمرکز تامیــن نیاز گروههای کوچکی از مشــتریان با ارائــه محصوالت و یا
خدماتی خاص اســت .این اســتراتژی هنگامی موفق اســت که بخشــی از صنعــت ،دارای اندازه و
وسعت کافی و از رشد بالقوه برخوردار باشد .از آنجا که تنها یک سازمان میتواند با کمترین هزینه،
محصوالت و خدماتی متمایز از محصوالت و خدمات ســازمانهای رقیب ارائه کند ،سایر سازمانها
باید برای متمایز ساختن محصول و خدمت خود درصدد یافتن راههای دیگری در صنعت مربوطه
برآیند .اســتراتژیهای مبتنی بر تمرکز بر گروه خاصی از مشــتریان ،زمانی بسیار اثر بخش خواهند
بود که مشتریان دارای سلیقههای بسیار متمایز باشند و سازمانهای رقیب هم درصدد دستیابی به
همین بخش از بازار نباشند .خطرات ناشی از استراتژی مبتنی بر تمرکز بر گروه خاصی از مشتریان
به شرح زیر است:
تعداد زیادی از سازمانهای رقیب ضمن اینکه متوجه این واقعیت میشوند که سازمان توانسته
اســت اســتراتژی مزبور را به شــیوهای موفقیت آمیز به اجــرا درآورد ،درصدد ارائه نســخ دومی از
این اســتراتژی بر میآیند ،همچنین در برخی مواقع ،ســلیقه مشــتریان تغییر میکند و نســبت به
ویژگیهای محصول مزبور بیعالقه میشــوند ،ســازمانی که از اســتراتژی مبتنی بــر تمرکز بر گروه
خاصی از مشــتریان استفاده میکند ،میکوشد خدمات خاصی را به بازار محدود عرضه کند که این
بازار میتواند به صورت منطقه جغرافیایی ،بخش خاصی از مصرف کنندگان یک محصول یا خدمت
و یا گروههای ویژهای از مشتریان باشد(پورتر. )1985 ،
پورتر بر این باور اســت که سازمانها به منظور دســتیابی به موفقیت باید از بین سه استراتژی
ذکر شده یکی را انتخاب کنند .در غیر این صورت ،در سطح متوسطی از بازار رقابتی و بدون داشتن
مزیت رقابتی باقی خواهند ماند و به تدریج ســطح عملکرد آنها به پایینتر از ســطح متوســط نزول
خواهد کرد(کویستینن و جاروینن.)2009 ،
اجرای استراتژیهای رقابتی همواره با موفقیت روبرو نبوده ،و برخی از شرکتهایی که آن را اجرا
کردهاند متوجه شدهاند که نمیتوانند آن استراتژی را حفظ و ادامه دهند .هر یک از این استراتژیها
ویژگیهــای خــاص خود را دارا هســتند .از اینرو مدیران و تصمیم گیرندگان در ســازمانها باید با
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شــناخت ویژگیها و معیارهای هر یک از این استراتژیها و تطبیق آنها با قابلیتهای سازمان خود،
بهترین استراتژی را انتخاب کنند.

پیشینه پژوهـش

با توجه به بررسی ها و جستجوهای انجام شده در منابع داخلی و خارجی مطالعات مرتبط موجود
به شرح زیر است:
کرد بچه و جهان مهین ( )1391پژوهشــی را تحت عنوان« :آیا سیاســتهای غیر قیمتی نقش
مهمی در تفاوت عملکرد بانکها در نظام بانکی ایران داشته اند؟» انجام دادند .این مقاله به عنوان
یك مطالعه پیشگام تالش كرده است اثر چنین سیاستهایی را بر عملكرد بانكهای ایران با استفاده
از یك نمونه شامل  12بانك تجاری طی دوره 1386-1381بررسی كند .به همین منظور رویكرد مرزی
تك مرحلهای دادههای تركیبی استفاده شده است .همچنـــین بهمنـــظور بـررسی سـازگاری روشها
و كنترل نتـــایج ،روش كارایـــی برتر نیـز مـورد استفـاده قرار گرفتـــه است .در تخمـین این مدلها،
به منظوركنترل اثر ســایر عوامل مؤثر بر عملكرد بانكها مانند ساختار مالكیت ،تجربه بانك ،ریسك
عملكرد و تمركز بازار ،این متغیرها نیز در مدل لحاظ شــدهاند .نتایج این مطالعه نشان میدهند كه
صرف نظر از روش مورد اســتفاده سیاســتهای غیرقیمتی مانند تمایز تولید ،تبلیغات و بانكداری
الكترونیك باعث بهبود عملكرد بانكها در نمونه مورد بررسی شده است.
اعظم احمدیان ،در سال ( )1392پژوهشی را تحت عنوان« :تحلیل سهم بازار بانکها (»)1391-1390
انجام داده اســت .در این گزارش ســعی بر آن است با توجه به اهمیت ســهم از بازار بانکها ،سهم
هریک از بانکهای کشــور در اقالم مختلف ترازنامه ،ســود و زیان ،فعالیتهــای ارزی و بانکداری
الکترونیک بررسی شود .نتایج گزارش نشان میدهد که عمده سبد دارایی بانکهای کشور را دارایی
درآمدزا ( تسهیالت اعطایی) و عمده سبد بدهی را بدهی هزینهدار(سپرده سرمایه گذاری) تشکیل
داده اســت .به عبارت دیگر منابع پایدار بانکها به داراییهای بلند مدت اختصاص یافته اســت و
تمرکز داراییهای کشــور بر اعطای تســهیالت احتمال افزایش ریسک اعتباری را در دوره های آتی
افزایش میدهد .سهم بانکهای کشور از فعالیت بانکداری الکترونیک نیز در حال افزایش است و
در نهایت بانکهای بزرگ کشــور بیشــتر متمرکز بر فعالیتهای ارزی مربوط به اعتبارات اسنادی
و ضمانت نامه ارزی هســتند و این موضوع این بانکها را بیشــتر در معرض ریسک ناشی از عدم
تطابق سر رسیدها و ریسک ناشی از وضعیت باز ارزی قرار میدهد.
رابرت ریتز ،در سال  2008پژوهشی را تحت عنوان« :محرکهای استراتژیک برای سهم بازار»
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انجام داد .در این مقاله رفتار اســتراتژیکدر تاثیر گذاری بر سهم بازار بررسی شده و محققین بر این
باورند که انگیزههای استراتژیک برای سهم بازار ممکن است منجر به تسلط بر فروششود اما نتایج
رقابتی کمتری را در پی دارد .همچنین زمانی که رقابت جایگزین رفتار استراتژیک میشود بازیکنان
بیشــتر تمایــل به رفتار تهاجمی دارنــد و رفتار خود در مقابل رقبا را کمتر دســتکاری میکنند .تابع
هدف مدیر در بازار محصول بر پایه سود و سهم بازار بهصورت زیر است:
)(1

					 Ω i=Π i+γ i σ i

مــارک پیلــس ،دونالد مولینیاکس در ســال  2010پژوهشــی را تحت عنوان« :ســرمایه گذاری
بازاریابـــی بانـــک و عملکـــرد بانک» انجـام دادنـد .هــــدف از این مقـاله بررســـی تجـربی اثـرات
ســرمایهگذاری بانکهای آمریکا بر روی تبلیغات و ترویج عملکردشان در زمینه سودآوری و سهم
بازار بانکها است .مدل ارائه شده در این مقاله نظریهای بر پایهی تابع سود است .که از یک مدل
پایه با دادههای پانل اثرات ثابت برای تخمین مدل اســتفاده شــدهاســت .مشــخص شدهاست که
هزینه تبلیغات موجب افزایش قابل توجهی در سود بانکی و سهم بازار بانکها شده است.
اشــی ایلمن ،در سال  2010پژوهشــی را تحت عنوان« :ســرمایهگذاری بانک بر روی سهم بازار
سپردههای بانکهای نیجریه( »)1986-2006انجام دادند .این مطالعه به بررسی سرمایه سهامداران
بر روی سهم بازار سپردههای بانک نیجریه میپردازد .در این مطالعه سهم بازار بانکها و دادههای
سری زمانی و مقطعی از بانک مرکزی نیجریه بهدست آمده است .این مدل بر مبنای روش حداقل
مربعات تخمین زده شــده اســت .این مطالعه مشــخص میکند که یک رابطه قوی بین ســرمایه،
سپرده ،وامها و سودآوری بانک وجود دارد .نتایج نشان میدهد که سرمایه سهامداران و دارایی کل
اثر مثبت و معناداری بر روی کل ســپردههای بانک دارند و ســرمایه ســهامداران میتواند به عنوان
یک محرک قوی بر روی عملکرد بانکهای تجاری نیجریه و افزایش اعتماد مشــتریان به سیســتم
مالی نیجریه در اقتصاد جهانی باشد.
)Bank deposit = f (shareholders fund, total assets, μ
)Loan and advances (LA) = f (shareholders fund, total assets, μ

عمر مســعود ،برونو ســرگی در ســال  ٢٠١١پژوهشــی را تحت عنــوان« :سیســتم بانکی چین،
ســاختار بازار و وضعیت رقابتی» با اســتفاده از روش پانزار -راس H-statistic 5انجام دادند .پانزار
5. Panzar – Rosse
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و راس نشــان دادند که مجموع کشــش درآمدی عوامــل قیمتی ،تعیینکننده حالــت بازار از نظر
رقابت کامل ،رقابت انحصـــاری و یا انحصار کامل بودن است .آماره  Hپانزار  -راس عبارتســـت از:
∂TR
______ ∑ =  Hکه اگر  H ≤ 0بازار در شــرایط انحصار یک جانبه اســت ،اگر  0 > H > 1بازار در
∂W
حالت رقابت انحصاری اســت و اگر  H=1بازار در حالت رقابت کامل اســت .این مقاله یک برآورد
تجربی از ساختار بازار و شرایط رقابتی بانکداری ارائه میدهد و نشان داده شده که بخش بانکداری
چیــن در فاصله  ٢٠٠٧-٢٠٠٤حالت رقابت انحصاری داشــته و بانکهای چینی نتوانســتهاند در این
شرایط به سود آوری باال برسند .هم چنین بانکهایی که در شرایط با انحصار رقابتی بیشتر فعالیت
میکنند کارایی کمتری دارند و نشــان داده شــده است که رابطه منفی ولی کم اهمیت میان تراکم و
رقابت وجود دارد.
K

) Hi = a + bCi + e							( 2

 =Hiدرجهی رقابت
 =Ciبردارمتغیرها (شــامل دو گروه است.گروه فاکتورهای کنترل صنعت :بهرهوری ،سودآوری،
سرمایه .گروه شاخصهای ساختار بازار :تمرکز مالکیت خارجی بانکها)
اوگنی گنچو درسال  ٢٠١٢پژوهشی را تحت عنوان« :اثر سهم بازار در سود آوری بانک «با استفاده
از روش پانل دیتا انجام داد .در این مقاله رابطه بین ســهم بازار و ســود آوری در سیاســتگذاری
اقتصادی کامال مطالعه شــده است و هدف آن بررسی تاثیر فاکتورهای مختلف (مانند سهم بازار و
نسبت تراکم) روی میزان اندازهگیری شده سودآوری بانکها در بلغارستان است .برای اندازهگیری
ســودآوری بانکها از یکی از متداولترین شــاخصها یعنی ( ROEبازده حقوق صاحبان سهام) نام
برده شده است.
) 	( 3

						)P_(i,t) = f (MS, CR

نتایـج
 -1رابطه بین سهم بانک و سودآوری بانک مثبت است و از نظر آماری مهم است.
 -2رابطه بین نســبت تراکم و ســودآوری بانک اهمیت ندارد و همچنین ســودآوری بانکهای
بلغارســتان تحت تاثیر عواملی اســت که به تصمیمات مدیریتی بســتگی دارد نــه به تغییرات در
محیط اقتصاد کالن خارجی.
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دانگ جیـــن شیـــن ،برایان کیـم  ،در سـال  2013در پژوهـشی تحـــت عنـوان« :تمـرکز و رقابـت
بانک :شواهد تجـــربی از صنعـــت بانـکداری کره» انجـــام دادنـد .این مقـــاله به مطالعـه و بررسـی
وضـــعیت ثبــات بانکی و ســاختار رقابتی در صنعت بانکــداری میپردازد .درجــ ه رقابت در صنعت
بانکداری با اســتفاده از مدل پانزار و روس با رویکرد غیرسازهای بین سالهای  2007-1992اندازهگیری
میشــود .نتایج برآورد نشــان میدهد رقابت انحصاری در بازار رقابت بانکها موجب افزایش غلظت
بازار میشود.
علی میرزایی و همکاران در سال  2013پژوهشی را تحت عنوان« :آیا ساختار بازار بر روی ثبات و
سود دهی بانکها تاثیر میگذارد؟ اقتصاد پیشرفته در برابر اقتصاد نوظهور» انجام دادند .این مطالعه
بهطور تجربی به بررســی اثر ســاختار بازار بر ســودآوری و ثبات  1929بانک در  40اقتصاد نوظهور و
پیشــرفته در بین ســال های  2008-1999به وســیل ه فرضی ه سنتی ســاختار ،رفتار و عملکرد و فرضیه
پیشــرفت ه قدرت نســبی بازار میپردازد .بازارهای بزرگتر منجر به سودآوری بیشتر بانکها بر مبنای
نظریه قدرت نسبی بازار در اقتصاد پیشرفته میشوند .در حالی که هیچ کدام از نظریهها بر سودآوری
در اقتصادهای نو ظهور را حمایت نمیکنند .فرضیه ســنتی در بانکهای پیشــرفته نشان میدهد که
تمرکز در سیســتم بانکداری منجر به آســیب پذیری ثبات مالی میشود .در حالی که فرضیه قدرت
نسبی بازار منجر به ثبات مالی در هر دو اقتصاد میشود .مدارک و شواهد نشان میدهد که سودآوری
و افزایش ثبات در بازارهای رقابتی بیشــتر از بازارهای نوظهور اســت .به طور کلی این نتایج نشــان
میدهد که اگر چه سیاســت برای ترویج رقابت منجر به رشد اقتصاد میشود ولی اجرای بیش از حد
آن ممکن است اثر نامطلوبی بر روی بانکها بگذارد.
) πict=f(Market structureict) 						( 4

اتی نوروتی ،نوئر آزام اچســانی ،دیدین هفیدادین و نونانگ نوریارتونو در ســال  ٢٠١٤پژوهشی را
تحت عنوان « :ســاختار بازار و عملکرد بانک :شــواهد تجربی از بانکداری اســامی در اندونزی» با
روش آنالیز رگرسیون پانل دیتا انجام دادند .در مطالعات گذشته (مثال به روش  )SCPنشان داده
شده است که ساختار بازار یکی از فاکتورهای اساسی در عملکرد بانکها است .بیشتر این مطالعات
روی صنعت بانکهای متعارف انجام شده و مطالعه در زمینه بانکداری اسالمی در اندونزی بسیار
محدود بوده است.
) Yit= α1 + α2 D1 + β1 Xit + eit 					( 5
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 = Yitعملکرد بنگاه( :بازده حقوق صاحبان سهام ،بازگشت دارایی ،نسبت هزینههای عملیاتی به
درآمد عملیاتی ،نسبت سرمایه به سپرده ،کل دارایی ،سود ،سرمایه گذاری)
 = Xitســاختار بازار( :تعداد بانکهای اســامی ،تعداد واحد شریعت کسب و کار ،اندازه بانک،
شاخص هرفیندال  -هیرشمن)
 = D1متغیرهای ساختگی ،بهمنظور تعیین تفاوت برای مالکیت دو نوع دولتی و خصوصی.
نتیجه این بررســیها حاکی از آن اســت که رابطــه قابل توجهی بین تراکم بــازار و ( )ROEدر
بانکهای اســامی اندونزی وجود دارد .همچنین تعداد واحدهای تجاری اسالمی تاثیر مثبت روی
( )ROAو ( )ROEبانکهای اسالمی در اندونزی دارد.
دیوید میالن ،فوینا میالن در ســال  2015پژوهشــی را تحت عنوان « :ســاختار بازار بانکهای
آمریکا :اســتنتاج ماهیت و مفاهیم» انجام دادند .در این مطالعه به بررسی تاثیر چگونگی تغییرات
ســاختار بازار بر روی رفتار بانکها در رابطه با رقابت ،خطر و ســود میپردازد .با استفاده از شاخص
هرفیندال-هیرشــمن و شــاخص لرنر مشخص می شــود که دوران بحران اخیر مالی موجب افزایش
در تمرکز بازار شــده اســت .نتایج حاکی از آن است که تغییر در ســاختار بازار تاثیر مثبت بر سود
میگــذارد و رقابــت در بازار منجر به افزایش ریســک در بازار بانکها نمیشــود و با توجه به وجود
فاکتورهــای متفاوت در زمان و اندازه هیچ رابطه ســادهای بین ســاختار بــازار و رقابت و خطر وجود
ندارد.
بــا عنایت به مطالب فوق و مرور ادبیات در ایران شــواهد موید عــدم انجام مطالعهای با این
موضوع اســت لذا مطالعه حاضر در نوع خود مطالعه جدیدی محســوب میشــود که سعی دارد
با بررســی رفتــار و عملکرد بانکها و با اتکا به مدلهای اقتصادســنجی اســتراتژیهای بانکها را
استخراج کند.

تصریح مدل و برآورد

در این مقاله با استفاده از مطالعات مارک پیلس و مولینیاکس ( ،)2010اشی ایلمن ( ،)2010عمر
مسعود و سرگی ( ،)2011اوگنی گنچو ( ،)2012دانگ جین شین و کیم ( ،)2013اتی نوروتی و همکاران
( ،)2014دیوید و فوینا مـــیالن ( )2015و بـــا توجـه به متغیـرهای مختلـــف تاثیرگذار بر سهم بازار
بانکها برای بررســی میزان تاثیرگذاری هر یک از اســتراتژیهای رقابتی بر روی سهم بازار بانکها
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از مدل زیر استفاده شده است:
)(6

TMSit=β0+β1Rat1it+β2Rat2it+β3Rat3it+β4 Ratatmit+β5 Ratonlineit +β6
						 Ratpinpadit+Uit

در ایــن معادله  6TMSســهم بــازار از کل بانکها 7Rat1 ،اســتراتژی تســهیالت اعطاییRat2 ،

8

استراتژی سرمایهگذاری در دارایی ثابت و بنگاهداری بانکها 9 Rat3 ،استراتژی تبلیغات ،10 Ratatm
نسبت دستگاههای  ATM، 11Ratonlineنسبت شعب  ONLINE، 12Ratpinpadنسبت تعداد
دســتگاههای  U، PINPADجمله خطای معادله و  t،iنشاندهنده بانک و زمان هستند .مدل فوق
در قالب یک الگوی کلی برای ســهم بازار کل بانکها برآورد شــدهاســت .ابتدا یک رگرســیون پایه
برای کل بانکها برآورد شــد ،به طوری که استفاده از این استراتژیها ،امكان بهدست آوردن اثرات
به کارگیری از این راهکارها بر روی ســهم بازار از بانک ها را فراهم میسازد و در نهایت  3رگرسیون
برای هر گروه از بانکهای دولتی ،خصوصی و شــبهخصوصی برای مشــخص کردن اینکه کدام یک
از این استراتژی ها در کدام یک از گروه ها اثر معنادار دارند و به میزان بیشتری بر روی سهم از بازار
بانکها تاثیر میگذارد برآورد میشود .مختصرا ً حاالت زیر در این پژوهش درنظرگرفته شده است.
•مدل کلی برآورداستراتژیهای افزایش سهم بازار بر روی کل بانکها(مدل پایه)
•3مدل رگرسیون برای سه گروه بانک دولتی ،خصوصی و شبه خصوصی ،برآورد استراتژیهای
افزایش سهم بازار بر روی هر یک از گروهها.
در ادامه جهت بررسی ایستایی یا ناایستایی متغیرها در این مقاله ازآزمون ریشه واحد پانل استفاده
شــد و نتایج حاصل از این آزمون برای متغیرهای مورد اســتفاده در این مقاله در جدول شــماره  1نشان
داده شدهاست.

6. The total market share of banks
7. Strategy facilities
8. Fixed asset investment strategy and entrepreneurial banks
9. Advertising strategy
10. ATM Machines
11. Branches online
12. Pinpad machines
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جدول شماره  :1بررسي ايستايي و ناايستايي متغيرها
نوع رگرسیون

TRAT2

TRAT3

RATATM

RATONLINE

RATPINPAD

-1/28558 -2/20394
)(0/0993) (0/0138

1/07248
)(0/8582

-1/39116
)(0/0821

-6/33447
)(0/0000

-7/1E+13
)(0/0000

-3/79116
)(0/0001

آزمون پسران و شین درتفاضل مرتبه
) (P- alueاول

___

-3/93293
)(0/0000

-1/94337
)(0/0260

-2/13303
)(0/0165

___

___

___

آزمون پسران و شین درتفاضل مرتبه
) (P- alueدوم

___

___

___

___

___

___

___

نتیجه

I0

I1

I1

I1

I0

I0

I0

آزمون پسران و شین درسطح

)(P- alue

TMS

TRAT1

Δ

Δ

Δ

منبع  :محاسبات محقق با استفاده از نرم افزار EVIEWS8

نتایج با استفاده از روش ایم پسران شین نشان میدهد که سهم بازار کل بانکها ،نسبت دستگاههای
 ،ATMنسبت شعب  ONLINEو نسبت دستگاههای  PINPADدر سطح ،نسبت تسهیالت اعطایی
به منابع ،نسبت دارایی ثابت و بنگاهداری بانکها به منابع ،نسبت هزینه تبلیغات به کل هزینههای بانک،
در تفاضل مرتبه اول ایستا هستند .بنابراین فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد رد میشود .در نتیجه
پایداری دادههای مورد استفاده در پایاننامه قبل از برآورد مدل مورد تأئید واقع می شوند.
به منظور تخمین معادله شماره  1ابتدا الزم است تا نوع روش تخمین جهت نوع خاص دادههای
پانل تعیین شود .بنابراین ابتدا برای تعیین وجود(عدم وجود) عرض از مبدأ جداگانه برای هریک از
بانک ها از آماره  Fاســتفاده شــد .با توجه به میزان آماره  Fمحاسبه شده در جدول شماره  2با سطح
اطمینان باالی  ٩٩درصد فرضیه صفر آزمون مبنی بر اســتفاده از روش حداقل مربعات معمولی رد
میشــود .در نتیجه رگرســیون مقید (حداقل مربعات معمولی) دارای اعتبار نیست و باید عرض از
مبدأهای مختلفی (روش اثرات ثابت یا تصادفی) را در مدل لحاظ کرد .ســپس برای آزمون این که
مدل با بهرهگیری از روش اثرات ثابت یا تصادفی برآورد شود ،از آزمون هاسمن استفاده شد .انجام
این آزمون با اســتفاده از نرم افزار  EVEIWS8انجام گرفت .با توجه به میزان آماره  x2به دســت
آمده از انجام محاسبات برای این رگرسیون درجدول شماره  2فرضیه صفر مبنی بر استفاده از روش
تصادفی رد میشود ،از این رو اثرات ثابت برای تخمین مدل تایید میشود و در نهایت  3رگرسیون
به بررســی تاثیر متغییرهای فوق در سه گروه بانکهای دولتی ،خصوصی و شبه دولتی برای تعیین
معنادار بودن متغیرها و تعیین اســتراتژیی که به میزان بیشتری بر روی سهم از بازار بانکها تاثیر
میگذارد برآورد میشود ،که نتایج مربوط به آنها در جدول شماره  2ارائه شده است.
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برآورد مدل

جدول شماره  : 2نتایج برآورد تأثیر استراتژیهای رقابتی بر سهم بازار کل بانکها به روش اثرات ثابت
(متغیر وابسته :سهم بازار کل بانکها)

)(P- alue

متغیرهایتوضیحی
RAT1

Δ

مدل گروه بانکهای مدل گروه بانکهای مدل گروه بانکهای
دولتی
شبه خصوصی
خصوصی
ضرایب
ضرایب
ضرایب
{آماره }t
{آماره }t
{آماره }t

مدل پایه
ضرایب
{آماره }t

مدلهای برآورد شده

)(P- alue

)(P- alue

)(P- alue

0/051176
1/003429
()0/3234

0/061184
2/026105
()0/0578

0/153741
3/900978
()0/0005

0/212491
2/515123
()0/0132

0/004155
0/174148
()0/8629

0/011206
0/176092
()0/8626

0/011087
2/907488
()0/0071

0/035495
2/033363
()0/0445

RAT2

0/010354
2/181364
()0/0369

0/183891
2/533098
()0/0208

0/017787
2/131346
()0/0420

0/047157
3/100187
()0/0025

RAT3

0/087235
3/297280
()0/0021

0/130738
1/302118
()0/2125

0/008009
0/538547
()0/5945

0/087499
4/ 671918
()0/00000

RATATM

0/084897
2/248238
()0/0294

0/092214
3/937045
()0/0013

0/103151
1/444615
()0/1597

0/112035
2/223477
()0/0281

RATONLINE

0/074622
2/080496
()0/0441

0/098946
2/757701
()0/0147

0/007385
3/472418
()0/0012

0/109403
2/591834
()0/0107

RATPINPAD

-65/09432

-24/32249

-6/928681

8/918508

C

0/903736

0/934741

0/984238

0/964566

R2

1/015615

1/599659

1/349315

1/219160

D-W

Δ

Δ

Δ

=)F(19.107
=)F(6.35
=)F(3.22
=)F(8.38
92/007023
69/034075
74/042187
36/290193
]P - value = [0/0000] P - value = [0/0000] P - value = [0/0000] P - value = [0/0000

Ftest

= )CHISQ(19
= )CHISQ(6
= )CHISQ(3
= )CHISQ(8
379/433448
122/502243
77/012619
114/289586
]P - value = [0/0000] P - value = [0/0000] P - value = [0/0000] P - value = [0/0000

Htest

منبع :یافتههای پژوهش
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نتایج حاصل از برآورد معادالت در مدل کلی از بانکهای کشــور به روش اثرات ثابت در دوره
زمانی  1385 -1392در جـدول شماره  2نشان میدهد:
•اســتراتژی نسبت تسهیالت اعطایی به منابع تاثیر مثبت و معناداری بر سهم بازار بانکها
در مدل کلی از برآورد بانکهای کشور دارد .بنابراین فرضیه مربوط به ارتباط معنادار میان
استراتژی تسهیالت اعطایی و سهم بازار بانکها را نمیتوان رد کرد.
•استراتژی نسبت دارایی ثابت و بنگاه داری بانکها به منابع تاثیر مثبت و معناداری بر سهم
بازار بانکهای کشور دارد .بنابراین فرضیه مربوط به ارتباط معنادار میان استراتژی دارایی
ثابت و بنگاه داری بانکها و سهم بازار بانکها را نمیتوان رد کرد.
•استراتژی نسبت هزینه تبلیغات بانکها به کل هزینههای بانک تاثیر مثبت و معناداری بر
ســهم بازار بانکهای کشــور دارد .بنابراین فرضیه مربوط به ارتباط معنادار میان استراتژی
تبلیغات بانکها و سهم بازار بانکها را نمیتوان رد کرد.
• نسبت دستگاههای  ATMکه جزء استراتژی بانکداری الکترونیک است ،تاثیر مثبت و
معناداری بر سهم بازار بانکهای کشور دارد .بنابراین فرضیه مربوط به ارتباط معنادار میان
استراتژی بانکداری الکترونیک بانکها و سهم بازار بانکها را نمیتوان رد کرد.
•نســبت شــعب  ONLINEکه جزء اســتراتژی بانکداری الکترونیک اســت ،تاثیر مثبت و
معناداری بر سهم بازار بانکهای کشور دارد .بنابراین فرضیه مربوط به ارتباط معنادار میان
استراتژی بانکداری الکترونیک بانکها و سهم بازار بانکها را نمیتوان رد کرد.
•نسبت دستگاههای  PINPADکه جزء استراتژی بانکداری الکترونیک است ،تاثیر مثبت و
معناداری بر سهم بازار بانکهای کشور دارد .بنابراین فرضیه مربوط به ارتباط معنادار میان
استراتژی بانکداری الکترونیک بانکها و سهم بازار بانکها را نمیتوان رد کرد.
مقدار ضریب تعیین در معادالت نشــان میدهد که بیش از نود درصد از تغییرات ســهم بازار
بانکها توســط متغیرهای مستقل مدل توضیح داده شده است .در نتیجه با توجه به برآورد کلی از
مدل بانکها مشــخص میشود که بانکها از همه استراتژی فوق جهت افزایش سهم خود در بازار
و همچنین افزایش هرچه بیشــتر منابع خود اســتفاده میکنند .در ادامه با توجه به جدول شــماره2
که برآورد رگرســیونهای متفاوت برای یکی از گروههای بانکها را نشــان میدهد به بررسی کارایی
استراتژیهای فوق برروی سهم بازار آنها پرداخته شدهاست.
نتایــج حاصل از بــرآورد معادالت درمدل گروه بانک های دولتی بــه روش اثرات ثابت در دوره
زمانی 1385 -1392در جـدول( )2نشان میدهد:
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•با توجه به مدل تأثیر میزان اســتراتژی تســهیالت اعطایی بر ســهم بازار بانکهای دولتی
مثبت و معناداراست و یک واحد افزایش در استفاده از این استراتژی ،سهم بازار بانکهای
دولتی را به میزان  0/153741واحد افزایش خواهد داد.
•تأثیر میزان استراتژی بنگاهداری بانکها بر سهم بازار بانکهای دولتی مثبت و معناداراست
و یکواحد افزایش در اســتفاده از این اســتراتژی ،ســهم بازار بانکهای دولتی را به میزان
0/011087واحد افزایش خواهد داد.
•تأثیــر میزان اســتراتژی تبلیغات بر ســهم بازار بانکهــای دولتی مثبت و معناداراســت و
یک واحد افزایش در اســتفاده از این اســتراتژی ،ســهم بازار بانکهای دولتــی را به میزان
0/017787واحد افزایش خواهد داد.
•تأثیر میزان نســبت دستگاههای  PINPADبر سهم بازار بانکهای دولتی مثبت و معنادار
اســت و یک واحد افزایش در استفاده از این نسبت ،سهم بازار بانکهای دولتی را به میزان
0/007385واحد افزایش خواهد داد.
براســاس بــرآورد مــدل فوق نتایج حاکی از آن اســت که بــا توجه به ضرایــب ،تاثیر یک واحد
تغییر در تســهیالت اعطایی و مطالبات در بخش های مختلف اعم از(کشــاورزی ،صنعت و معدن،
ساختمان و مسکن ،بازرگانی ،خدمات و صادرات) بر سهم بازار بانکهای دولتی بیشتر از تاثیر یک
واحد تغییر در استراتژی های دیگر است.
همچنین باتوجه به نمودار زیر طی ســالهای  92-85مشــخص میشــود که رونــد بهکارگیری
نسبت تسهیالت اعطایی به منابع در بانکهای دولتی نسبت به دو گروه بانک دیگر بیشتر است.

نمودار شماره  :1روند تسهیالت اعطایی بانکها (استراتژی تسهیالت اعطایی)
منبع  :بانک مرکزی و محاسبات محقق
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نتایج حاصل از برآورد معادالت درمدل گروه بانکهای شــبه خصوصی به روش اثرات ثابت در
دوره زمانی  1385-1392در جـدول شماره  2نشان میدهد:
•بــا توجه به مدل تأثیر میزان اســتراتژی تســهیالت اعطایی بر ســهم بازار بانکهای شــبه
خصوصی مثبت و معنادار است و یک واحد افزایش در استفاده از این استراتژی ،سهم بازار
بانکهای شبه خصوصی را به میزان 0 /061184واحد افزایش خواهد داد.
•تأثیر میزان استراتژی تبلیغات بر سهم بازار بانکهای شبه خصوصی مثبت و معناداراست
و یک واحد افزایش در اســتفاده از این اســتراتژی ،سهم بازار بانکهای شبه خصوصی را به
میزان  0/183891واحد افزایش خواهد داد.
•تأثیر میزان به کارگیری دســتگاههای  PINPADبر ســهم بازار بانکهای شــبه خصوصی
مثبت و معنادار است و یک واحد افزایش در استفاده از این استراتژی ،سهم بازار بانکهای
شبه خصوصی را به میزان  0/098946واحد افزایش خواهد داد.
•تأثیر میزان به کارگیری شــعب  ONLINEبر ســهم بازار بانکهای شبه خصوصی مثبت
و معنادار اســت و یک واحد افزایش در استفاده از این استراتژی ،سهم بازار بانکهای شبه
خصوصی را به میزان  0/092214واحد افزایش خواهد داد.
براســاس برآورد مدل فوق نتایج حاکی از آن اســت که با توجه به ضرایب ،تاثیر یک واحد تغییر در
تبلیغات بر سهم بازار بانکهای شبه خصوصی بیشتر از تاثیر یک واحد تغییر در استراتژیهای دیگر است.
همچنین باتوجه به نمودار زیر طی ســالهای  92-85مشــخص می شــود که روند به کارگیری
نسبت تبلیغات به منابع در بانکهای شبه خصوصی نسبت به دو گروه بانک دیگر بیشتر است.

نمودار شماره  :2روند هزینه تبلیغات بانکها (استراتژی تبلیغات)
منبع  :بانک مرکزی و محاسبات محقق
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نتایــج حاصل از برآورد معادالت درمدل گروه بانکهای خصوصی به روش اثرات ثابت در دوره
زمانی  1385-1392در جـدول شماره  2نشان میدهد:
•با توجه به مدل تأثیر میزان اســتراتژی تبلیغات بر ســهم بازار بانکهای خصوصی مثبت و
معناداراست و یک واحد افزایش در استفاده از این استراتژی ،سهم بازار بانکهای خصوصی
را به میزان  0/010354واحد افزایش خواهد داد.
•تأثیــر میزان به کارگیری دســتگاههای  ATMبر ســهم بازار بانکهــای خصوصی مثبت و
معناداراست و یک واحد افزایش در استفاده از این استراتژی ،سهم بازار بانکهای خصوصی
را به میزان  0/087235واحد افزایش خواهد داد.
•تأثیــر میــزان به کارگیری شــعب  ONLINEبر ســهم بــازار بانکهــای خصوصی مثبت
و معنادار اســت و یک واحد افزایش در اســتفاده از این اســتراتژی ،ســهم بازار بانکهای
خصوصی را به میزان 0/084897واحد افزایش خواهد داد.
•تأثیر میزان بهکارگیری دســتگاههای  PINPADبر ســهم بازار بانکهای خصوصی مثبت
و معنادار اســت و یک واحد افزایش در اســتفاده از این اســتراتژی ،ســهم بازار بانکهای
خصوصی را به میزان  0/074622واحد افزایش خواهد داد.
لذا در مجموع تأثیر میزان اســتراتژی بانکداری الکترونیک بر ســهم بازار بانکهای خصوصی
مثبــت و معنادار اســت و یک واحد افزایش در اســتفاده از این اســتراتژی ،ســهم بــازار بانکهای
خصوصی را به میزان  0/246754واحد افزایش خواهد داد.
براســاس بــرآورد مــدل فوق نتایج حاکی از آن اســت که بــا توجه به ضرایــب ،تاثیر یک واحد
تغییر در ارتقا بانکداری الکترونیک اعم از(دســتگاههای  ،ATMدســتگاههای  ، PINPADشــعب
 )ONLINEبر ســهم بازار بانکهای خصوصی بیشــتر از تاثیر یک واحد تغییر در اســتراتژیهای
دیگر است.
براســـاس تحلیـل دادهها و محاســبه متوسـط نـرخ رشـد دستـگاههــای  ATMطـی پـنج سـال
اخیـر مـیتـوان متوجــه شـد که بانــکهای خصــوصی با میانگـین رشـد  %38/4بیشــترین ارتــقاء
در زمیــــنه بانکــــداری الکتــــرونیک داشـــته و از این طــــریق منابع و سهم بازار خود را گسترش
دادهانــد.
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نمودار شماره  :٣روند نرخ رشد دستگاه های  ATMبانکها (استراتژی بانکداری الکترونیک)
منبع  :بانک مرکزی و محاسبات محقق

طبق محاسبات صورت گرفته متوسط نرخ رشد شعب  ONLINEطی پنج سال اخیر برای سه
گروه از بانکها نشان میدهد که نرخ رشد شعب  ONLINEبرای گروه بانکهای خصوصی فاصله
چشمگیری در مقایسه با دو گروه بانک دیگر دارد.

نمودار شماره  :4روند نرخ رشد شعب  ONLINEبانکها (استراتژی بانکداری الکترونیک)
منبع  :بانک مرکزی و محاسبات محقق

بــا توجه به تحلیل دادهها و محاســبات صورت گرفته نرخ رشــد دســتگاههای  PIN PADدر
بانکهای خصوصی نسبت به دو بانک دیگر با سرعت بیشتری گسترشیافتهاست.
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نمودار شماره  :5روند نرخ رشد دستگاههای  PINPADبانكها (استراتژی بانکداری الکترونیک)
منبع  :بانک مرکزی و محاسبات محقق

براین اســاس تحلیل نمودارهای فوق نشــان میدهد که بانکهای خصوصی نسبت به دو بانک
دیگر به میزان بیشــتری از اســتراتژی توسعه شعب و شــبکه و بانکداری الکترونیک برای افزایش
سهم خود در بازار و سودآوری استفاده کرده است.
بــر این اســاس ،برای بانکهای دولتی اســتراتژی تســهیالت اعطایی و مطالبات ،بــرای بانکهای
خصوصی استراتژی ارتقا بانکداری الکترونیک اعم از(دستگاههای  ،ATMدستگاههای  ، PINPADشعب
 )ONLINEو برای بانکهای شبه دولتی که بیشترین سهم بازار بانک را به خود اختصاص داده است
استراتژی تبلیغات ،به عنوان برترین استراتژی در جذب منابع و پرتفوی بانک به دست آمد.

نتیجهگیری

همانطور که آمار نشــان میدهد ،ســهم بازار بانکهای دولتی در سال  92برابر  ،29/47بانکهای
خصوصی برابر  35/62و بانکهای شــبه خصوصی برابر  34/9اســت ،که نشــان از کاهش ســهم بازار
بانکهای دولتی و شــبه خصوصی نســبت به سال  91و افزایش سهم بازار بانکهای خصوصی نسبت
به ســال  91دارد .الزم به ذکر است که در بازار صنعت بانکداری  7بانک دولتی 16 ،بانک خصوصی و
 4بانک شبه خصوصی مشغول فعالیت هستند ،لذا نوع عملکرد و چگونگی به کارگیری استراتژیهای
مختلف توســط آنها سهم به سزایی در پیشــرفت صنعت بانکداری کشور دارد .شایان توجه است با
توجه به سهم جزئی بانکهای خصوصی جدید ،اثر آن ها بر بازار نادیده گرفته شده است .بر این اساس
به منظور بررسی تأثیر استراتژیهای رقابتی بر سهم بازار گروه بانکهای دولتی ،خصوصی و شبه دولتی
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مدلهای معرفی شده در این مقاله با استفاده از روشهای پانل ایستا( )SPDبرآورد شدهاند .که نتایج
حاصل از آزمون فرضیهها به روش اثرات ثابت بر روی سهم بازار بانکها نشان میدهد:
•در گروه بانکهای دولتی از بین اســتراتژیهای رقابتی ،اســتراتژیهای تسهیالت اعطایی،
بنگاهداری بانکها،تبلیغات و اســتفاده از دستگاههای  PINPADتاثیر مثبت و معناداری
بر روی سهم بازار بانکهای دولتی میگذارند که براساس برآورد مدل فوق نتایج حاکی از
آن اســت که با توجه به ضرایب ،تاثیر یک واحد تغییر در تســهیالت اعطایی و مطالبات
در بخشهای مختلف اعم از (کشــاورزی ،صنعت و معدن ،ســاختمان و مسکن ،بازرگانی،
خدمــات و صادرات) بر ســهم بازار بانکهای دولتی بیشــتر از تاثیر یــک واحد تغییر در
اســتراتژیهای دیگر اســت .به عبارتی بانکهای دولتی بیشتر با اتکا به اعطای تسهیالت
بیشــتر به دنبال حفظ ســهم از بازار هستند و بدیهی اســت که به دلیل انفعالی بودن این
اســتراتژی و افزایــش مطالبات معوق ایــن راهبرد در بلندمدت بیــش از پیش بانکهای
دولتی و سهم بازار آنها را به مخاطره خواهد انداخت .این بانکها در اتخاذ این استراتژی
تا حدودی مبتنی بر ترجیحات دولت و فضای رکود سالهای اخیر قرار دارند.
•در گروه بانکهای شــبه خصوصی از بین اســتراتژیهای رقابتی ،استراتژیهای تسهیالت
اعطایی ،تبلیغات ،اســتفاده از دســتگاههای  PINPADو شــعب  ONLINEتاثیر مثبت و
معناداری بر روی ســهم بازار بانکهای شــبه خصوصی میگذارند که براســاس برآورد مدل
فوق نتایج حاکی از آن است که باتوجه به ضرایب ،تاثیر یک واحد تغییر در تبلیغات بر سهم
بازار بانکهای شبه خصوصی بیشتر از تاثیر یک واحد تغییر در استراتژیهای دیگر است.
•در گروه بانکهای خصوصی از بین استراتژیهای رقابتی ،تبلیغات ،استفاده از دستگاههای
 ،PINPADشــعب  ONLINEو بکارگیری دســتگاههای  ATMتاثیر مثبت و معناداری
بر روی سهم بازار بانکهای خصوصی میگذارند که براساس برآورد مدل فوق نتایج حاکی
از آن اســت که با توجه به ضرایــب ،تاثیر یک واحد تغییر در ارتقــا بانکداری الکترونیک
اعم از(دســتگاههای  ،ATMدســتگاههای  ،PINPADشــعب  )ONLINEبر سهم بازار
بانکهای خصوصی بیشتر از تاثیر یک واحد تغییر در استراتژیهای دیگر است.
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