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 عوامل موثر بر جذب منابع سپرده اي خصوصي در شبكه بانك هاي تجاري و
  1*تخصصي دولتي كشور

  2**دكتر رافيك نظريان
  3***مرجان محمد اسماعيل

  چكيده

 و تجاري هاي بانك در خصوصي بخش اي سپرده منابع جذب بر موثر عوامل بررسي به مقاله اين در
 فريدمن ميلتون پول تقاضاي نظريه اساس بر برآورد لگويا. است شده پرداخته) دولتي (منتخب تخصصي

 اقتصاد متغيرهاي اول گروه. است شده بنا متغيرها از گروه دو اساس بر افراد انداز پس به مرتبط ادبيات و
 متغيرهـاي  دوم گـروه  و مـستغالت  و امالك بهاي شاخص و ارز نرخ سود، نرخ ملي، درآمد شامل، كالن

 بـا  مـدل  دو. اسـت  ها بانك پرسنل تعداد و تسهيالت حجم شعب، تعداد املش بانكداري صنعت مختص
 هـاي داده مـدل  صـورت  به دولتي تخصصي بانك چهار و تجاري بانك شش ساالنه هاي داده از استفاده
 ملـي،  درآمـد  دهـد  مي نشان تخمين نتايج. است شده برآورد 1378-86 هاي سال براي 4متوازن تابلوئي

 بـر  منفـي  اثـر  مستغالت و امالك بهاي شاخص و ارز نرخ و مثبت اثر تسهيالت محج و واقعي سود نرخ
. اسـت  دارا دولتـي  تخصـصي  و تجاري هاي بانك شبكه در خصوصي بخش هاي سپرده جذب ميزان روي
  .ندارد خصوصي بخش انداز پس مالي منابع جذب ميزان روي معناداري آثار نيز پرسنل تعداد و شعب تعداد

  .تابلوئي هاي داده بانك، شعب بانكي، تسهيالت بانكي، هاي سپرده :يكليد هاي واژه
  JEL:  E21, G21, G29, C23 بندي طبقه

                                                 
با (اي شبكه بانكي كشور بررسي عوامل موثر بر جذب منابع سپرده« نتايج پايان نامه اي تحت عنوان  اين مقاله از*

 .كه در دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي دفاع شده استخراج شده است» )تاكيد بر بانك توسعه صادرات

 E-mail: Raf.Nazariyan@iauctb.ac.ir) نويسنده مسئول(استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي ** 

  E-mail: m_mohamadesmaeil@yahoo.com  كارشناس ارشد اقتصاد و كارشناس بانك توسعه صادرات ايران***
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  مقدمه

 بوده اقتصادي فعاليت هر اوليه نياز سرمايه تشكيل و گذاريسرمايه اقتصادي، رشد هايتئوري برطبق
 در گذاريسرمايه اينكه براي. هستند مطرح اقتصادي رشد و توليد براي اصلي متغيرهاي عنوان به و

 بانكي عمليات قانون مقصود، اين به نيل براي. گيرد صورت اندازپس ابتدا است الزم شود انجام اقتصاد
 قرار گذاريسرمايه جريان در بانكي نظام ازطريق مردم هايسپرده تا كرده ريزيپايه را چارچوبي ربا بدون
 است، بانك بر مبتني آنها مالي سيستم كه اقتصادايران نظير هايياقتصاد در هابانككلي طوره ب. گيرد
 اعطاي و پذيريسپرده طريق از مالي منابع تخصيص و تجهيز در ايعمده سهم اقتصادايران، نظير

 با ثروت، سطح هر با هم ها دولت و خانوارها ها،بنگاه شامل اقتصادي نهادهاي. دارند تسهيالت
 كنندمي انتخاب را ارزش كنندهذخيره داراييهاي از تركيبي و كرده اندازپس به ماقدا متفاوتي هايانگيزه

 بخشي حقوقي، و حقيقي از اعم اشخاص هايسپرده همچنين.كند آنها عايد را مطلوبي و مطمئن بازده كه
 نظرم اين از. شود محسوب وبانكي پولي سياستگذاران براي سياستي ابزار كه است نقدينگي و پولشبه از

 دو بواسطه آنها، گيريشكل ميزان بر موثر عوامل شناسايي و بانكي هايسپرده حجم تحوالت بررسي
 براي الزم منابع كه بانكي نظام و افراد براي درآمد كسب و اندازپس جنبه عنيي(فوق كاركرد
 از) آيدمي حساب به مهم سياستي متغير يك از بخشي اينكه عالوه به ميكند فراهم را گذاريسرمايه
. است برخوردار اقتصادي سياستگذاران و بانكي نظام مديران، كنندگاناندازپس نزد در ايويژه اهميت
 و اندازپس ادبيات قالب در را آنها توانمي كه مؤثرند هابانك در ايسپرده منابع تجهيز در بسياري عوامل
 ميزان بر موثر عوامل مطالعه مقاله اين هدف ساسا اين بر. داد قرار بررسي و بحث مورد پول براي تقاضا
 گرفته، انجام مطالعات نيز و پول تقاضاي و اندازپس ادبيات برطبق. است هابانك در ايسپرده منابع جذب

 موثر هابانك در ايسپرده منابع جذب ميزان در بانكي سيستم خاص عوامل و محيطي عوامل دسته دو
 كه است متغيرهايي شامل بانكي خاص عوامل و كالن اقتصاد رهايمتغي شامل محيطي عوامل. هستند
 آيا اينكه اول است زير فرضيه دو آزمون مقاله اين هدف واقع در. است هابانك هايويژگي كننده بيان

 سيستم خاص هايويژگي به دوم فرضيه. دارد منابع جذب ميزان بر تاثيري كالن اقتصاد محيطي عوامل
 ابتدا ادامه در. است شده انجام زير صورت به مقاله اين ساختاربندي ترتيب اين به. دشومي مربوط بانكي
 نمونه حجم و آماري جامعه ها، داده سپس شود، مي ارائه انداز پس ادبيات و پول تقاضاي نظري مباني
 در همفروض موارد ديگر از. شود مي بيان تحقيق تجربي تحليل و تجزيه روش و گرفته قرار بررسي مورد
  .بود خواهد سياستي هاي توصيه و آمده بدست نتايج تحليل و تجزيه و مدل برآورد مقاله اين
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  پژوهش پيشينه و نظري مباني

 ارزش سنجش معيار يا محاسبه واحد است، مبادله واسطه، دارد اصلي كاركرد سه اقتصادي هر در پول
: كندمي عمل ارزش ذخيره يك عنوان هب طريق سه به پول. است ارزش ذخيره وسيله نهايت در و است
 پولي مقدار: اندازپس-ب شود،مي نگهداري روزمره نيازهاي رفع براي كه پولي يعني: گردانتنخواه -الف
 - ج. شود حاصل وريبهره طريق ازآن تا شودمي گذاريسپرده هابانك ويژه به مالي هايواسطه نزد كه
  1.است پول گهداشتنن استفاده بي و بيهوده معناي به: كنز

 ذخيره وسيله توانند مي نيز قرضه اوراق و سهام اوراق طال، زمين، نظير ديگر هاي دارايي و كاالها
 نگهداري را پول و مختلف هايدارايي از تركيبي چه نقدينگي سطح هر با مردم اينكه. باشند ارزش
 ذخيرهي وسيله بر تكيه با مقاله ينا در. است وبررسي بحث قابل پول تقاضاي ادبيات قالب در كنندمي

 از بخشي مثابه به ديداري هايسپرده براي تقاضا بانكي، سيستم نزد اندازپس طريق از پول بودن ارزش
  .گرفت خواهد قرار بحث مورد قالب همين در نيز آن بر موثر عوامل. شودمي قلمداد پول براي تقاضا

 است دارايي صور از يكي تنها پول كندمي عنوان خود ي نظريه از اي تازه بيان در فريدمن ميلتون
 ثروت مختلف اشكال بندي طبقه با وي. كنندمي نگهداري نقد صورت به را خود ثروت از بخشي افراد كه
 سرمايه و مادي كاالي سهام، ي قرضه اوراق پول، عنوان پنج تحت شود مي داري نگه افراد توسط كه

 نوعي كنندهمصرف براي پول است معتقد فريدمن. پردازد مي هادارايي اين هايويژگي شناخت به انساني
 حساب به توليدي نهاده نوعي كننده توليد براي و دارد معامالت انجام سهولت خاطر به رواني مطلوبيت

 مشخص طور به. شود مقايسه پول جايگزين هاي دارايي بازدهي با پول مطلوبيت اين بايد كه آيدمي
. شودمي آن دارنده خاطر امنيت همچنين و روزمره مبادالت تسهيل موجب پول صورت به ثروت دارينگه
 پول دارينگه كه است حقيقتي هم اين حال عين در اما دارند، همراه به مطلوبيتي ترديد بي مواهب اين

 غيره و بانكي سپرده و سهام قرضه، اوراق از اعم دارايي ديگر هاي شكل كه درآمدهايي از را شخص
  .كند مي محروم سازد مي وي نصيب

 : 1رابطه 

  
Md پول، اسمي تقاضاي P ها، قيمت سطح rB قرضه، اوراق بهره نرخ rE بازار، برابري نرخ p 

 تقاضاي تابع در. است انساني سرمايه h و واقعي درآمد y سليقه، u ،)دارايي بازده اسمي نرخ (تورم نرخ

                                                 
  223- 222صص ). 1388( ترجمه حسين قضاوي»اقتصاد پول، بانكداري و بازارهاي مالي«). 2010.(اس.ميشكين فردريك .1
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 قرضه اوراق و كاالها (ثروت ديگر انواع جانشين عنوان به پول نگهداري) 1دارايي سبد دلم (فريدمن پول
 و مالي هاي دارايي ديگر و پول حفظ بين مردم كه صورت بدين.است مالي برنامه انتخاب در )سهام و

 قرضه، وراقا بازده نرخ بهره، نرخ مانند عواملي انتخاب اين در. زنند مي انتخاب به دست خدمات و كاالها
   2.است تاثيرگذار ... و تورم نرخ

 اينكه به توجه با. است درآمد گذاشتن كنار و نكردن خرج معناي به اندازپس پولي، هاي نظريه برطبق
 و بيشتر مصرف اميد به است ممكن امساك اين. شودمي هادارايي انباشت باعث كننده مصرف امساك
 دارايي و درآمد كردن خرج امكان فعالً كه اين يا و باشد آينده در جاري مصرف از باالتر مطلوبيت كسب
. اختياري اندازپس) الف. كنندمي تفكيك صورت دو به آن انجام به تمايل نظر از را اندازپس. ندارد وجود
 فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، ساختار به بسته شودمي اندازپس كه درآمد از بخشي. اجباري اندازپس) ب

 نسبتاً مالي بازارهاي با پيشرفته كشور يك در. بگيرد خود به را مختلفي اشكال است ممكن امعهج يك
 مهمي مالي منابع و شده سرازير بانكي سيستم و بهادار اوراق بازار سوي به راحتي به اندازهاپس اينكارا،
 است ممكن دازهاانپس اين كلي، حالت در. كندمي فراهم اقتصادي سيستم گسترش و بسط براي را

 قرضه اوراق و سهام اوراق خريد براي اختياري صورت به رود، كار به گذاريسرمايه براي افراد خود توسط
 صورت به شود، تبديل هابانك در اندازپس هاي سپرده به ا يگيرد، قرار استفاده مورد خصوصي يا دولتي
   3.شود كنز و آمده در راكد صورت به حتي و درآيد كشور از سرمايه خروج
 هر سود، كاهش با و يابد مي افزايش گذاريسرمايه و اندازها پس سود، افزايش با اسميت آدام نظر از

 نتيجه در و رفته باال كار عامل وريبهره تا شودمي موجب كار تقسيم همچنين. يافت خواهند كاهش دو
 و اندازها پس افزايش موجب واقعي درآمد يشافزا. يابد افزايش دارانسرمايه جمله از و افراد واقعي درآمد

 كه شود مي حاصل) نياز مورد فني پيشرفت آن با همراه (سرمايه تراكم نتيجه در. شودميگذاريسرمايه
 و اندازپس و شده سود ميزان مجدد افزايش باعث خود اين و بوده هاهزينه در كاهش آن ينتيجه
  4.سازدمي ممكن را بيشتري گذاريسرمايه
 اندازپس موجب سود چون. است سودها تجمع يثمره و نتيجه سرمايه، تمركز ريكاردو، يعقيده به
 عامل دو به سرمايه تمركز كه بود معتقد او. شودمي استفاده آن از سرمايه تمركز براي و شده ثروت

 تمركز در مؤثرتري نقش زانداپس براي توانايي انداز پس براي اراده و اندازپس براي توانايي: دارد بستگي

                                                 
1. Portfolio 

 .105-107ص.ص). 1384(د و حسن زاده، عليمجتهد، احم .2

 )1370(رحماني تيمور .3

 116-122، صص )1372(قره باغيان، مرتضي .4
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 باشد، بيشتر خالص آمد در چه هر. دارد جامعه) توليد مازاد (خالص درآمد به بستگي و داشته سرمايه
 كافي ياندازه به سود نرخ كه زماني تا است معتقد ريكاردو. بود خواهد زيادتر نيز اندازپس براي توانايي

  1.بپردازند گذاريسرمايه و اندازپس به بود خواهند قادر دارانسرمايه باشد، باال
 درتضاد كامالً هانئوكالسيك ينظريه با گذاريسرمايه و اندازپس بازار عملكرد مورد در كينز ينظريه

 گروه يك گذارانسرمايه و كنندگان اندازپس كه اين بر مبني هانئوكالسيك فرض كينز نظر به. است
. نيست صحيحي فرض كنندمي گذاري سرمايه و اندازپس ،مشترك عامل يك خاطر به و هستند واحد
 مختلف، عوامل خاطر به و هستند مختلف گروه دو گذاران سرمايه و كنندگان اندازپس است معتقد كينز
 مستقيم غير تابع  و ملي درآمد مستقيم تابع اندازپس وي يعقيده به. كنندمي گذاريسرمايه و اندازپس
  :است)گذاريسرمايه نهايي بازده بودن ثابت شرط به . (بهره نرخ

iFI)(            0f              )1(رابطه         0f          )(YFS   
  .هستند ملي آمد در كننده تعيين بلكه كندينم تعيين را بهره نرخ گذاري،سرمايه و اندازپس كينز، نظر به

 مصرف تابع يقرينه كه است زير صورت به دهدمي ارائه اقتصادي ادبيات در كينز كه اندازيپس تابع
  :اوست توسط شده ارائه

ympcaS                                                )2(رابطه  )1(   
  2.است ملي درآمد مستقيم تابع اندازپس رابطه، اين بقط
  .شودمي اشاره زمينه اين در كشور خارج و داخل در گرفته انجام هاي پوهش از برخي به ادامه در

 داري در مقاله اي عوامل موثر بر ميزان سپرده گذاري را در سيستم بانك3)1991(سادين هارن و سايرين
آنها در مطالعه خود از داده هاي ماهيانه استفاده كرده اند و با . قرارداده انداسالمي مالزي مورد بررسي 

 و هااستفاده از تكنيك هاي هم انباشتگي و مدل تصحيح خطاي برداري شش معادله براي خانوارها، بنگاه
دولت براي دو نوع پس انداز جاري و قرض الحسنه و حساب سرمايه گذاري كوتاه مدت و بلندمدت 

نتايج بدست آمده نشان مي دهد حجم سپرده ها در سيستم بانكداري اسالمي نيز تحت . رد كرده اندبرآو
 – 82هاي  براساس اطالعات سال4)1990(يوسف و پيترز . تاثير متغيرهاي مالي و اقتصادي هستند

نتيجه  برآورد كرده و به اين GLS, OLSاندازي را با استفاده از روش  از كشور كره تابع پس1965
. انداز وجود دارددار و پسهاي مدتدار بين نرخ بهره واقعي سپردهرسيدند كه يك رابطه مثبت معني

                                                 
 .132همان، ص.1

 )1376(تفضلي، فريدون .2

3.Sudin Haron & Wan Nursofiza Wan Azmi(1991) 

4.Yusuf,S and Peter, R. K. (1990) 
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 83هاي هاي فصلي سال و با استفاده از دادهVARبا استفاده از مدل اقتصادسنجي ) 1386(فريده رونق 
 زادهكريم.  برآورد كرده استدار نسبت به نرخ سود راهاي مدتهاي مربوط به انواع سپرده كشش1377 –
. پردازددر مطالعه اي به بررسي عوامل موثر بر حجم سپرده ها در بانك هاي دولتي ايران مي) 1386(

 و با استفاده از تكنيك 1373:1-1383:4ايشان با استفاده از داده هاي فصلي اقتصاد ايران براي دوره 
متغيرهايي كه ايشان در الگوي خود وارد . است به بررسي موضوع فوق پرداخته ARDL1اقتصادسنجي 

كرده است شامل حجم كل سپرده ها و سپرده هاي غيرديداري در دو مدل به عنوان متغير وابسته و 
متغير هاي نرخ سود اوراق مشاركت، شاخص مسكن، شاخص سهام، توليد ناخالص داخلي، نرخ تورم به 

 اين پژوهش نشان مي دهد متغير شاخص سهام اثر نتايج بدست آمده در. عنوان متغير توضيحي است
همچنين نرخ سود اوراق مشاركت در كوتاه مدت و بلند مدت رابطه . معناداري روي حجم سپرده ها ندارد

اي به تجزيه و تحليل در مقاله) 1384(ابونوري، اسمعيل و سپانلو، هادي. معكوس با حجم سپرده ها دارد
در مطالعه آنها . اندذب سپرده ها در بانك ملت در شهر تهران پرداختهعوامل درون سازماني موثر بر ج

گذاري هاي سرمايهقرض الحسنه جاري و پس انداز، سپرده(ميانگين سه ساله مانده چهار سپرده اصلي
شعب به عنوان متغير وابسته و متغيرهاي ميانگين سه ساله تعداد كاركنان شاغل ) كوتاه مدت و بلندمدت

ميانگين سه ساله تعداد باجه هاي دريافت و پرداخت وجه به مشتريان، ميانگين سه ساله انواع در شعبه، 
تسهيالت اعطايي شعبه، تجهيزات شعبه و ضريب تغييرات حقوق كاركنان به عنوان متغير مستقل وارد 

طايي نتايج بدست آمده از اين مطالعه گوياي آن است كه تجهيزات شعب و حجم تسهيالت اع. شده است
 تعداد كاركنان بواسطه كاهش و ضريب تغييرات حقوق اثر مثبت روي حجم سپرده ها دارد و افزايش

اي به بررسي عوامل موثر در مطالعه) 1384(فراتي. وري اثر منفي بر روي حجم سپرده ها مي گذاردبهره
استفاده از تكنيك  با 1370-81بر جذب سپرده هاي بانكي به صورت مطالعه موردي بانك سپه طي دوره 

متغير سپرده هاي موثر در اين مطالعه . اقتصادسنجي داده هاي تابلويي براي دوره مورد نظر پرداخته است
 كوتاه مدت و بلندمدت هايبانك سپه كه حاصل جمع سپرده هاي قرض الحسنه جاري و پس انداز، سپرده

هاي  پرسنل، حجم سپردهد تعداد شعب، تعدااست به عنوان متغير وابسته و متغيرهاي درآمد سرانه حقيقي،
نتايج بدست آمده از اين مطالعه .  استان مورد آزمون قرار گرفته است17دوره گذشته، نرخ تورم  براي 

درآمد . نشان مي دهد كه تعداد شعب، تعداد پرسنل بيشترين اثر مثبت را بر حجم سپرده هاي واقعي دارد
متغير نرخ تورم بنا به آزمون هاي علّيت . ري روي متغير وابسته مي گذاردسرانه واقعي نيز اثر مثبت معنادا

اي به بررسي ارتباط بين ميزان در مقاله) 1386(انوار رستمي و سمناني. گرانجري از الگو حذف شده است
گذاري در بورس اوراق هاي بانكي و اوراق مشاركت با ميزان جذابيت سرمايهگذاري در سپردهسرمايه

                                                 
1.Autoregressive Distributed Lag 
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  35........................ و تخصصي عوامل موثر بر جذب منابع سپرده اي خصوصي در شبكه بانك هاي تجاري

),0( 2
uit NU 

niTtUXY ititiit ,...2,1,,...2,1....  

itX

i

 سطح در تحقيق اين در آمده به عمل هايتحليل از حاصل نتايج پايه بر. پردازندار تهران ميبهاد

 بانكي هاي سپرده در گذاريجاذبيت سرمايه ميزان ميان كه كرد ادعا چنين توان مي درصد 95 اطمينان

 اين .دارد جودو معناداري و مثبت تهران، ارتباط بهادار اوراق بورس در گذاري سرمايه جاذبيت ميزان و

 .است ايران در ايسرمايه و پولي بازار مختلف دو در گذاري سرمايه يجاذبه ميزان سويي هم معناي به

 مشاركت اوراق در گذاري سرمايه كه آن است گرنشان همچنين آمده عمل به تحليل هاي از حاصل نتايج

 آن در گذاري سرمايه جذابيت كاهنده و انتهر بهادار اوراق بورس بازار فعاليتهاي رقيب و ايران، مخرب در

  .است نداشته بورس هايفعاليت بر معناداري و بسزا تأثير عموم، به آن فروش و نبوده وعرضه

  داده ها و روش تحقيق در اين پژوهش

 و 1378-86آمار و اطالعات مورد استفاده در اين پژوهش شامل داده هاي ساالنه براي دوره زماني 
هاي تخمين معادالت در حالت داده.  است1ي شامل بانك هاي تجاري و تخصصي دولتينمونه انتخاب

. كنيم بستگي به فرض هايي دارد كه در مورد ضرايب عرض از مبدأها و جمله خطا اعمال مي2تابلويي
  چرا كه ابتدا ما فرض مي كنيم كه. البته اين فروض، جدا از فروض كالسيك است

 هايكنيم اضافه بر فرض اين فرض هاي جديد كه مي خواهيم اعمال. رقرار استتصادفي و بقيه فرض ها ب
  :در اين وضعيت پنج حالت را مي توان در نظر گرفت. كالسيك است

حالت اول   
منتهي جمالت خطا در . فرض كنيد كه عرض از مبدأها و ضرايب بين مقاطع و دوره ها يكسان باشند

 معمولي نيز قابل OLSاين ساده ترين رهيافتي است كه با . اشندطول دوره ها و بين مقاطع متفاوت ب
  .تخمين است
حالت دوم :  

. ضرايب شيب ها ثابت هستند ولي عرض از مبدأها بين مقاطع مختلف، متفاوت از هم هستند
  :چارچوب و زير بناي مدلهاي داده هاي تابلويي به صورت زير است

                  )    4( رابطه

 بين اختالف. دارد وجود      در مبدأ از عرض احتساب بدون توضيحي متغير k مدل اين در كه
 آوردن حساب براي راه يك. شوند مي فرض ثابت زمان طول در كه شود مي داده نشان     در هامقطع

                                                 
خصصي تهاي تجارت، ملي، سپه، صادرات ايران، ملت و رفاه كارگران و بانك: ي تجاري دولتي شاملبانك ها.1

 .دولتي شامل كشاورزي، صنعت و معدن، مسكن و توسعه صادرات است

2.Panel Data 
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uXDY  

 مبدأ از عرض يك مقطع هر يعني باشند متفاوت مبدأها از عرض كه است اين مقطعي واحدهاي طبيعت
   1ثابت اثرات مدل به سنجي اقتصاد ادبيات در كه هستند يكسان ضرايب منتهي. باشد داشته خودش براي

  :كنيم استفاده موهومي متغير روش از توانيم مي متفاوت، مبدأهاي از عرض كردن لحاظ براي. است معروف
  )5(رابطه 

  
  
  
  
  

  . نيز معروف است2مجازيمدل باال به مدل حداقل مربعات متغير 
 حالت سوم   

 از استفاده با باز. هستند متفاوت ها دوره بين و مقاطع بين مبدأها از عرض ولي ثابت هاشيب ضرايب
  :نوشت زير صورت به را آن توان مي مجازي متغير روش

  )6(رابطه 
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  تعريف به صورت  راDحال اگر ماتريس .  هستندT×1 ها بردارهاي α 1 و T ×1 بردار Iكه در آن 

  : داشته باشد خواهيم داشتNT×Nكنيم كه ابعاد                                   
   )7(رابطه 

  . هم تخمين زدOLSمدل باال را مي توان به روش 
حالت چهارم   
 تابع مقطعي هر كه است اين بيانگر فوق حالت. هستند متفاوت مختلف، مقاطع بين ضرايب تمام
 تك تك براي را معادله كه است اين مثل درست. هستند متفاوت هم با توابع و داراست ار خود مختص

                                                 
1. Fixed Effect Model(FEM) 
2. Least Square Dummy Variable(LSDV) 
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  37........................ و تخصصي عوامل موثر بر جذب منابع سپرده اي خصوصي در شبكه بانك هاي تجاري

02 

02 

 است اين بيانگر شود تأييد داري معني طور به چهارم حالت اگر. بزنيم تخمين جداگانه صورت به مقاطع
  .نيستند شدن تلفيق قابل ها داده كه

حالت پنجم   
  .باشند متفاوت مختلف، هاي دوره و مقاطع براي ها شيب و مبدأها از عرض
ititiitiiit      )8 (رابطه UXXY  33221    
ii        )9(رابطه    11   

 از عرض كه كنيممي فرض تصادفي اثرات رهيافت در. است ساده متغيره سه مدل يك باال معادله
 iε براي زير فروض كه است تصادفي جزء يك عالوة به ثابت مقدار يك با برابر مقطع هر براي مبدأ

) تابلويي هاي داده در اختالالت به مربوط اخالل جزء (Uit و) مقطعي هاي تفاوت به مربوط اخالل جزء(
  :گيريم مي نظر در را

)0,(                                  )10(رابطه  2
uit NU  0,( و( 2

 Ni   

)(),........(0),(),(),(

0),(

stjiUUEUUEUUE

UE

jtitjsitisit

iti




 
 را ميانگين اطراف در مبدأها از عرض پراكندگي εi و مبدأهاست از عرض ميانگين 1β مدل اين در
  :داشت خواهيم) 10 (و) 9 (روابط تركيب با. است مبهم و ناشناخته εi اما دهد مي نشان

itiititit                           ) 11(رابطه  UXXY   33221  
itititit                                  ) 12(رابطه  wXXY  33221  

22)var(

0)(

uit

it

W

WE

  



  
اما مشكلي . اهد بود نخو1و اثرات تصادفي) اثرات ثابت (OLSباشد تفاوتي بين مدل            اگر 

  :كه اين مدل دارد احتمال وجود خود همبستگي در مدل مي باشد زيرا 

                          13رابطه 
22

2

),(
st

t
isit WWCov






    

 صورت دو به تابلويي هاي داده خالصه بطور. است همبستگي خود وجود بيانگر باشد            اگر كه
 از يكي از بايد مدل بودن مناسب و ها داده نوع به بسته كه شود مي آزمون يتصادف اثرات و ثابت كلي

                                                 
1.Random Effect Model(REM) 
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s

 را شود استفاده روش كدام از اينكه تشخيص جهت الزم هاي آزمون بعدي، قسمت در. كرد استفاده آنها
 .داد خواهيم توضيح

 از گيريبهره با دلم تخمين براي فوق روش دو كدام از كرد مشخص بايد كه است اين دارد وجود كه ايمسئله
  . گيريممي كار به را) 1980(هاسمن آزمون  منظور اين براي. كنيم استفاده شده تلفيق هاي داده

s

s

H

H







:

:

1

0

  
  )باشند مي هاسمن آماره به مربوط مبدا از عرض     (
 مبداها از عرض به مربوط اخالل جزء بين ارتباطي كه است معني اين به صفر فرضيه ديگر عبارته ب

 معني اين به مقابل فرضيه كه حالي در). هستند مستقل همديگر از (ندارد وجود توضيحي يمتغيرها و
 وجود هنگام به چون و دارد وجود همبستگي توضيحي متغيرهاي و نظر مورد اخالل جزء بين كه است

 بنابراين شويم مي مواجه ناسازگاري و تورش مشكل با توضيحي متغيرهاي و اخالل جزء بين همبستگي
   تحت. كرد استفاده ثابت اثرات روش از) H0 شدن رد( H0 شدن پذيرفته صورت در كه است تربه

 صورت در يعني است ناكارا ثابت اثرات روش ولي هستند، سازگار دو هر FE هم و RE هم H0 فرضيه
 H1 فرضيه نشدن رد

 روش H1 فرضيه تحت كه صورتي در. شود استفاده تصادفي اثرات روش از بايد 
 اگر حال. كرد استفاده ثابت اثرات روش از بايد و است ناسازگار تصادفي اثرات روش و سازگار ثابت تاثرا
b ثابت اثرات روش زن تخمين (LSDV) و β تصادفي اثرات روش زن تخمين (GLS) داريم باشند:  

)()()(),(),() 14 (رابطه  bCovbCovVarbVarbVar  

مين زن ناكارا  مي گويد كه كواريانس تخمين زن كارا با تفاضل آن از تخ0Hهاسمن تحت فرضيه 
  صفر است يعني 

)),((),()(0)                     15 (رابطه   VarbCovbCov 

  :از اين رو داريم

)                                   16(رابطه  )var()()( bbVarVar    

  .است آزمون براي مناسبي آماره و باشد مي دو – كا توزيع داراي زير آمارة كه كند مي اثبات هاسمن

                                )17(رابطه      KbbW 21   
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  39........................ و تخصصي عوامل موثر بر جذب منابع سپرده اي خصوصي در شبكه بانك هاي تجاري

 يعني شود مي رد H0 فرضيه باشد جدول آماره از بزرگتر شده محاسبه دوي – كا آمارة اگر حال
 توانمي 1.دارد وجود همبستگي توضيحي متغيرهاي و مبداها از عرض به مربوط اخالل جزء بين اينكه
 روش مسائل سري يك روش اين كند، تغيير مقاطع بين ها شيب آن در كه گرفت نظر در را حالتي
 خصوص اين در پژوهشي. داشت خواهد دنبال به را اي پيچيده محاسبات همچنين. دارد پي در را شناسي
 متغيرهاي ضرايب داد اجازه توان مي اساس اين بر. است گرفته صورت 2)1984 (اسميت و كارنول توسط
  .نمايد تغيير) ها بانك (مقاطع بين تسهيالت حجم و پرسنل تعداد شعب، تعداد يعني داري بانك صنعت
 مسائل سري يك روش اين كند، تغيير مقاطع بين ها شيب آن در كه گرفت نظر در را حالتي توانمي
 اين در ايمطالعه .داشت خواهد دنبال به را ايپيچيده محاسبات همچنين و دارد پي در را شناسيروش

 ضرايب دهيم اجازه توانيممي اساس براين. است گرفته صورت 3)1984( اسميت و كارنول توسط خصوص
  .كند تغيير) هابانك (مقاطع بين تسهيالت حجم و پرسنل تعداد شعب، تعداد يعني داريبانك صنعت متغيرهاي

  مدل تخمين

 به ثروت نگهداريي درباره فريدمن ميلتون نظري ادبيات خصوص در شده عنوان مطالب به توجه با
 در هاسپرده جذب در موثر عوامل توانمي انداز پس به جعرا تجربي مطالعات نيز و مختلف هايشكل
 تحليل و تجزيه مورد وجوه تقاضاي و عرضه مازاد طرف دو هر بر اثرگذار هاي مولفه اساس بر را هابانك
  .داد قرار

  :مدل تجربي كه در اين تحقيق برآورد شده به شكل زير است
  )18(رابطه 
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 تخصصي و تجاري هاي بانك واقعي 4بلندمدت گذاري سرمايه هاي سپرده حجم DEP فوق، رابطه در
 NI. است آمده بدست كننده مصرف قيمت شاخص به ريالي هاي سپرده حجم تقسيم از كه است دولتي
 هابانك دار مدت هاي سپرده واقعي سود نرخ RRAT. است 1376 سال ثابت قيمت به سرانه درآمد
 اداري صورته ب ايران اقتصاد جمله از توسعه درحال كشورهاي غالب در سود نرخ هاينك به توجه با. است

 از رو اين از باشد مي متفاوت سررسيد دوره اساس بر نرخ اين و شود مي تعيين مركزي بانك توسط و
                                                 

1. William H. Greene(2002) 
2. Cornowell and Schmidt(1984)  
3. Cornowell and Schmidt(1984) 

 .شامل مجموع سپرده هاي سرمايه گذاري يك ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله است .4
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 هانرخ از يك هر وزن. است شده استفاده ساله پنج تا ساله يك هاي سپرده سود هاي نرخ موزون ميانگين
 شاخص: HPI. باشد مي ها سپرده كل در ساله پنج و ساله سه ساله، دو ساله، يك هاي سپرده همس

 هايبانك شعب تعداد: BRA رسمي، غير بازار ارز اسمي نرخ EXR كشور، كل در مستغالت و امالك قيمت
   .است انتخابي نمونه هاي بانك اعطايي تسهيالت حجم: TAS و پرسنل تعداد: PER. نظر مورد
 رو اين از بود خواهد همراه پرسنل تعداد افزايش با قطعاً ها بانك شعب تعداد افزايش اينكه به توجه با
 داشته وجود بااليي نسبتاً همبستگي مختلف هاي بانك براي متغير دو اين بين كه است آن بر انتظار
. است ضرائب برآورد كردن دار تورش و متغيرها بين كامل نسبتاً خطي هم ايجاد آن عواقب از يكي. باشد

 جذب ميزان بر داريبانك صنعت هايويژگي تاثير بررسي پژوهش، اين اهداف از يكي ديگر طرف از
  .شد برآورد جداگانه مدل دو تجربي بررسي در كه است دار مدت گذاري سرمايه هايسپرده

  اول مدل

 هايسپرده سود نرخ موزون نميانگي واقعي، سرانه درآمد (كالن اقتصاد متغيرهاي شامل اول مدل
 متغيرهاي و) رسمي غير بازار ارز نرخ و مستغالت و امالك قيمت شاخص دار،مدت گذاريسرمايه
 متغيرهاي عنوان به) ها بانك شعب تعداد و اعطايي تسهيالت حجم (شامل داريبانك صنعت مختص

 ده هايداده از استفاده با دلم اين. است وابسته متغير عنوان به واقعي هاي سپرده حجم و توضيحي
  .است آمده) 1 (جدول در برآورد نتايج. است  شده برآورد 1378- 86 دوره براي دولتي بانك

 اين براي كه. شود مشخص بودن تصادفي يا ثابت اثرات لحاظ به مدل نوع بايد ابتدا تخمين براي
 سطح و ) F =12/5(  آزمون آماره مقدار به توجه با. است شده استفاده) 1980( هاسمن آزمون از كار

 و گرفته قرار بحراني ناحيه در آزمون آماره مقدار كه شود مي مشخص ) P=00/0 (آن با متناظر احتمال
 توضيحي متغيرهاي و مبداها از عرض به مربوط اخالل جزء بين ارتباطي كه اين بر مبني صفر فرضيه
 اثرات رهيافت از مدل برآورد براي كه است بهتر و شود مي رد) هستند مستقل همديگر از (ندارد وجود
  . شود استفاده ثابت
 تفاوت منابع جذب ميزان و شعب و پرسنل تعداد و فعاليت حجم لحاظ به ها بانك اينكه به توجه با
 دليل اين به. بود نخواهد ذهن از دور مقاطع بين واريانس ناهمساني وجود دارند، هم با اي مالحظه قابل
 مقطعي اثرات كردن لحاظ با و يافته تعميم وزني مربعات حداقل روش از واريانس اهمسانين رفع جهت
 براي شده برآورد مقدار توان مي ترتيب اين به كه شده برآورد لگاريتمي - خطي صورت به مدل 1وايت

  .كرد لحاظ مستقل متغير به نسبت وابسته متغير كشش را ضرائب
                                                 

1. White 
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87.1,98.02  DWR  
   نتايج تخمين مدل شامل تعداد شعب و حجم تسهيالت به تفكيك بانكها-1جدول 
 RE 35/8=F 00/0=P و FEجهت تشخيص بين ) 1980(نتايج آزمون هاسمن

tمقدار آماره مقدار ضريب متغير

 -008/0 -104/0 عرض از مبداء

LNI) 035/2 86/0 )لگاريتم درآمد سرانه واقعي 

LRRAT)085/2 03/0 )ميانگين موزون نرخ سود واقعي بانك ها 

LEXR)482/4 -596/1 )لگاريتم نرخ ارز بازار غير رسمي- 

LHPI)762/0 -456/0 )لگاريتم شاخص قيمت امالك و مستغالت- 

 LBRA_MEL)( 66/2 98/2 متغير شعب بانك ملي

 LBRA_MELA)( 02/0 044/0 متغير شعب بانك ملت

 -LBRA_TEJ)( 06/1- 1/1 متغير شعب بانك تجارت

 -LBRA_SAD)( 93/1- 46/0 متغير شعب بانك صادرات

 -LBRA_SEP)( 52/2- 31/2 متغير شعب بانك سپه

 -LBRA_REF)( 02/0- 035/0 متغير شعب بانك رفاه

 -LBRA_AGRE)( 53/0- 126/0 متغير شعب بانك كشاورزي

 LBRA_MAS)( 373/6 265/2متغير شعب بانك مسكن 

 LBRA _SAN)( 468/0 29/0 متغير شعب بانك صنعت و معدن

i 

 LBRA _EDB)( 699/3 287/1 متغير شعب بانك توسعه صادرات

 LTAS_MEL)( 408/0 495/2 متغير تسهيالت بانك ملي
 LTAS _MELA)( 573/0 492/5 متغير تسهيالت بانك ملت 

 LTAS _TEJ)( 527/0 411/4 متغير تسهيالت بانك تجارت

 LTAS _SAD)( 752/0 822/6 متغير تسهيالت بانك صادرات
i 

 LTAS _SEP)( 667/0 667/6 متغير تسهيالت بانك سپه
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 LTAS _REF)( 867/0 796/4 متغير تسهيالت بانك رفاه

 LTAS _AGRE)( 467/1 66/6 متغير تسهيالت بانك كشاورزي

 -LTAS _MAS)( 357/0- 056/1متغير تسهيالت بانك مسكن 

 LTAS _SAN)( 635/1 79/1 متغير تسهيالت بانك صنعت و معدن

 LTAS _EDB)( 087/0 11/2 متغير تسهيالت بانك توسعه صادرات

 R2 98/0مقدار 

 8/1 مقدار آماره دوربين واتسون

  يافته هاي تحقيق: منبع و ماخذ
  اول مدل ضرايب تحليل و يهتجز

 درآمد لگاريتم متغير براي شده برآورد ضريب مقدار شود مي مالحظه مدل، اين برآورد نتايج برطبق
 درصد يك ميزان به واقعي سرانه درآمد اگر دهد مي نشان كه است 86/0 برابر واقعي سرانه

) كاهش/افزايش (درصد 86/0 يزانم به واقعي دار مدت گذاري سرمايه هاي سپرده يابد،) كاهش/افزايش(
 نيز دار مدت گذاريسرمايه هاي سپرده واقعي سود نرخ موزون ميانگين خصوص در. يافت خواهد

 گذاريسرمايه هاي سپرده يابد) كاهش/افزايش (درصد 1 ميزان به واقعي سود نرخ چنانچه شود مي مالحظه
 (LEXR) غيررسمي بازار ارز نرخ متغير دمور در. يافت خواهد) كاهش/افزايش (درصد 03/0 ميزان به
 56/1 ميزان به واقعي هاي سپرده حجم ابد،ي) كاهش/افزايش (درصد يك متغير اين چنانچه بينيممي

 بين غيرمستقيم رابطه يك از حاكي متغير اين ضريب تخمين نتايج. يافت خواهد) افزايش/ كاهش (درصد
 بر ارز نرخ اثرگذاري جهت يا عالمت. است ها بانك عيواق هاي سپرده حجم و غيررسمي بازار ارز نرخ

 كه شودمي بحث طرف يك از. باشد نمي مشخص دقيقاً مرتبط پولي نظري مباني اساس بر پول تقاضاي
 پول ارزش كاهش نتيجه در و كنند مي ارزيابي داخلي پول براساس را خود دارايي سبد ثروت صاحبان

 پايه افزايش معني به پديده اين .شود داخلي شهروندان خارجي هاي دارايي ارزش افزايش باعث تواندمي
 همچنين. است معروف 1ثروت اثر به كه بوده پول تقاضاي افزايش و بهره نرخ كاهش نيز و داخلي پول
 براي داخلي، پول ارزش تنزل هنگام دارند شديد ارزي وابستگي كه كشورهايي در كه شودمي بيان

 داخلي پول ارزش تضعيف و پول تقاضاي ميان مستقيمي رابطه بنابراين است نياز بيشتري پول به واردات
 تواندمي امر اين نتيجه. دارند آنرا بيشتر كاهش انتظار مردم داخلي، پول ارزش كاهش با همچنين. دارد وجود

  .است موسوم جانشيني اثر به پديده اين. شود منجر داخلي پول براي تقاضا كاهش به

                                                 
1.Wealth Effect 
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 و اسكوئي و بهمني. يافتند دست ارز نرخ و پول تقاضاي بين نسبي رابطه به) 1981 (ريندي آرنگو
 ارز نرخ معنادار اثر آمريكا و ژاپن كانادا، كشورهاي براي پول تقاضاي تابع برآورد با) 1990 (پورحيدريان

 با) 1378 (يكيان هژبر و) 1374(نوفرستي ،)1995 (اسكويي و بهمني. كردند مشاهده را پول تقاضاي بر
 در. يافتند دست پول تقاضاي بر ارز نرخ تاثيرگذاري با ارتباط در متفاوتي نتايج به پول تقاضاي مطالعه
 پول گسترده و محدود تعريف مورد دو هر در ارز نرخ و پول تقاضاي بين رابطه) 1376 (كياني مطالعه
 در ثروت اثر مبين اين است،و مثبت شده برآورد معادله دو هر در ارز نرخ متغير ضريب يعني بوده مستقيم
 قرار پول گسترده تعريف در دار مدت گذاري سرمايه هاي سپرده اينكه به توجه با 1.است مربوط ادبيات

 اثر مدل اين در گفت توان مي لذا است منفي ضريب اين برآورد مورد در آمده بدست عالمت و گيرندمي
  .است تر ويق درآمدي اثر به نسبت ارز نرخ جانشيني

 اقتصاد متغيرهاي كنار در. نيست معنادار الگو اين در مستغالت و امالك قيمت شاخص متغير ضريب
 براورد ها بانك براي مقطعي خاص اثرات عنوان به اعطايي تسهيالت حجم و شعب تعداد متغير دو كالن
 مثبت اثر شعب ادتعد مسكن و ملي هاي بانك براي تنها شود مي مالحظه كه همانطوري. است شده

 توسعه بانك خصوص در. دارد ها بانك دار مدت گذاري سرمايه هاي سپرده حجم روي معناداري
 حجم يعني ديگر متغير مورد در .ندارد ها سپرده جذب ميزان روي معناداري تاثير متغير اين نيز صادرات

 تسهيالت حجم ادرات،ص توسعه بانك شامل دولتي، بانك 9 براي شود مي مالحظه اعطايي تسهيالت
 و معدن و صنعت تخصصي بانك دو براي كه دارد منابع جذب ميزان روي معناداري و مثبت اثر اعطايي

 ضريب مقدار مدل اين در صادرات توسعه بانك براي. است داشته را تاثير بيشترين متغير اين كشاورزي
 بخش به كه بانك اين ريالي تتسهيال حجم چنانچه دهد مي نشان كه است 087/0 برابر آمده بدست

 087/0 متناظر طوره ب آن هاي سپرده حجم يابد) كاهش/افزايش (درصد 1 شود مي اعطا خصوصي
 تغييرات از خوبي برازش دهد مي نشان كه بوده 99/0 برابر مدل 2R مقدار. يافت خواهد تغيير درصد
 برابر هم واتسون -دوربين آماره مقدار. است شده ارائه توضيحي متغيرهاي كردن لحاظ با وابسته متغير

  .است خودهمبستگي فاقد مدل دهد مي نشان كه بوده 8/1

  دوم مدل

 متغير عنوان به دولتي تخصصي و تجاري هاي بانك واقعي هاي سپرده لگاريتم شامل دوم مدل
 ارز نرخ لگاريتم واقعي، سود نرخ موزون ميانگين لگاريتم واقعي، سرانه درآمد لگاريتم متغيرهاي و وابسته
 مستقل متغير عنوان به ها بانك اعطايي تسهيالت حجم لگاريتم و پرسنل تعداد لگاريتم رسمي، غير بازار

                                                 
 )1385. (فر صميمي، احمد و سايرينجع.1
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 هايرهيافت از يك كدام دهيم تشخيص اينكه براي شد گفته كه همانطوري. است شده لحاظ الگو در
 به توجه با. است شده استفاده هاسمن آزمون از تاس مناسب مدل تخمين براي تصادفي يا ثابت اثرات
 رهيافت كه شود مي مشخص ) P=00/0 (آن با متناظر احتمال سطح و F=35/8 آزمون آماره مقدار
 با وزني، مربعات حداقل روش از استفاده با مدل نهايت در. است تر مناسب مدل تخمين براي ثابت اثرات

 زده تخمين معادله. است شده گزارش) 2 (جدول در تخمين نتايج. شد برآورد متقاطع اثرات گرفتن نظر در
  .باشد مي زير صورت به شده
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8.1,98.02  DWR  
   نتايج تخمين مدل شامل تعداد پرسنل و حجم تسهيالت به تفكيك بانكها-2جدول 
 RE 12/5=F 00/0=P و FE جهت تشخيص بين) 1980(نتايج آزمون هاسمن

 tمقدار آماره  مقدار ضريب متغير

 -242/0 -57/1 عرض از مبداء

LNI) 06/2 96/0 )لگاريتم درآمد سرانه واقعي 

LRRAT)47/2 029/0 )ميانگين موزون نرخ سود واقعي بانك ها 

LEXR)36/2 -23/1 )لگاريتم نرخ ارز بازار غير رسمي- 

LHPI)36/2 -579/0 )الك و مستغالتلگاريتم شاخص قيمت ام- 

 -LPER_MEL)( 197/2- 82/3متغير پرسنل بانك ملي

 LPER_MELA)( 407/0 38/1 متغير پرسنل بانك ملت

 -LPER_TEJ)( 277/0- 514/1 متغير پرسنل بانك تجارت

 LPER_SAD)( 618/1 53/0 متغير پرسنل بانك صادرات

 -LPER_SEP)( 081/0- 3/0  سپهمتغير پرسنل بانك

 LPER_REF)( 45/0 299/0 متغير پرسنل بانك رفاه

 -LPER_AGRE)( 325/0- 249/0 متغير پرسنل بانك كشاورزي

 -LPER_MAS)( 0389/0- 07/0متغير پرسنل بانك مسكن 

i 

 -LPER_SAN)( 689/0- 7/0 متغير پرسنل بانك صنعت و معدن
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 -LPER_EDB)( 86/0- 7/0 ادراتمتغير پرسنل بانك توسعه ص

 LTAS_MEL)( 31/0 53/2 متغير تسهيالت بانك ملي
 LTAS _MELA)( 32/0 31/4 متغير تسهيالت بانك ملت 

 LTAS _TEJ)( 24/0 43/3 متغير تسهيالت بانك تجارت

 LTAS _SAD)( 55/0 11/9 متغير تسهيالت بانك صادرات

 LTAS _SEP)( 31/0 33/7  بانك سپهمتغير تسهيالت

 LTAS _REF)( 536/0 61/1 متغير تسهيالت بانك رفاه

 LTAS _AGRE)( 156/1 01/6 متغير تسهيالت بانك كشاورزي

 LTAS _MAS)( 382/0 56/1متغير تسهيالت بانك مسكن 

 LTAS _SAN)( 628/1 52/6 متغير تسهيالت بانك صنعت و معدن

i 

 LTAS _EDB)( 46/0 96/1 انك توسعه صادراتمتغير تسهيالت ب

 R2 98/0مقدار 

 /87 مقدار آماره دوربين واتسون

  يافته هاي تحقيق: منبع
  دوم مدل در ضرايب تحليل و تجزيه
 درصد 1 ميزان به  واقعي سرانه درآمد چنانچه گفت توانمي آمده بدست نتايج اساس بر

 خواهد) كاهش/افزايش (درصد 97/0 ميزان به ها بانك واقعي هاي سپرده حجم يابد) كاهش/افزايش(
 سطح از آمده بدست ضريب آن، با متناظر احتمال سطح و t=0639/2 آماره مقدار به توجه با. يافت

 هايسپرده سود نرخ چنانچه دهد مي نشان برآوردها همچنين. است برخوردار قبولي قابل معناداري
 03/0 ميزان به ها بانك واقعي هاي سپرده حجم يابد) كاهش/شافزاي (درصد 1 ميزان به گذاريسرمايه
 بازار ارز نرخ چنانچه شود مي مشاهده ارز نرخ متغير خصوص در .يافت خواهد) كاهش/افزايش (درصد
 درصد -23/1 ميزان به هابانك هايسپرده حجم يابد) كاهش/افزايش (درصد 1 رسمي غير

 هابانك هاي سپرده مورد در ارز نرخ جانشيني اثر هم باز هدد مي نشان و يافت خواهد) افزايش/كاهش(
 و امالك قيمت شاخص افزايش شود مي مالحظه مستغالت و امالك شاخص خصوص در. است موثر

 قيمت شاخص چنانچه صورت اين به. دارد ها بانك اي سپرده منابع ميزان روي منفي اثر مستغالت
 ميزان به ها بانك واقعي هاي سپرده حجم يابد) كاهش/يشافزا (درصد 1 ميزان به مستغالت و امالك

  . يافت خواهد) افزايش/كاهش (درصد 58/0
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 تقريباً پرسنل تعداد، شود مي مالحظه اعطايي تسهيالت حجم و پرسنل تعداد متغيرهاي خصوص در
 در ها بانك اكثر براي حاليكه در. ندارد ها بانك اي سپرده حجم روي معناداري تاثير ها بانك همه براي
 مدل 2R مقدار. دارد شده جذب هاي سپرده ميزان بر معنادار مثبت اثر اعطايي تسهيالت حجم الگو اين
 ارائه توضيحي متغيرهاي كردن لحاظ با وابسته متغير تغييرات از خوبي برازش دهد مي نشان 99/0 برابر
  .است خودهمبستگي فاقد مدل دهدمي نشان كه بوده 9/1 ربراب هم واتسون- دوربين آماره مقدار. است شده

   گيري نتيجه

 كالن اقتصاد محيط متغيرهاي تاثير اينكه يكي. بود سوال دو به گوييپاسخ دنبال مقاله اين هدف
 ميزان بر تاثيري چه بانكداري صنعت متغيرهاي اينكه ديگر. است چگونه ها بانك ايسپرده منابع روي
 بهبود كه دهد مي نشان مدل برآورد از آمده بدست نتايج .دارد خصوصي بخش ايهسپرد منابع جذب
 و ها بانك دار مدت گذاري سرمايه هاي سپرده واقعي سود نرخ موزون ميانگين سرانه، واقعي ملي درآمد

 ايسپرده منابع جذب ميزان روي معنادار و مثبت تاثير ها بانك اعطايي تسهيالت ميزان افزايش
 نيز افراد درآمد اقتصاد، در توليد افزايش با كه است آن گوياي آمده بدست نتيجه. دارد ها بانك خصوصي
 عنوان به نيز گذاريسرمايه هايسپرده براي تقاضا پول، تقاضاي مباني اساس بر. يافت خواهد افزايش
 تقاضاي نظري مباني قالب در هم مذكور نتيجه اين بنابر. يافت خواهد افزايش خانوار اندازپس از بخشي
 سود نرخ خصوص در آمده بدست نتايج همچنين. است تاييد مورد اندازپس ادبيات قالب در هم و پول

 هايسپرده قيمت افزايش كه است آن بيانگر دارايي، نوع اين قيمت عنوان به بانكي هايسپرده
 قالب در بيشتر اندازپس (وجوه تربيش عرضه به تحريك را هادارايي نوع اين كنندگانعرضه گذاريسرمايه
  .است سازگار عرضه تابع خرد اقتصاد مباني با نتيجه اين عني يكندمي) گذاريسرمايه هايسپرده
 كاهش موجب غيررسمي ارز نرخ و مستغالت و امالك شاخص افزايش حاصله، نتايج به توجه با
 ملي پول ارزش كاهش كه زماني افراد كه امعن اين به. شود مي اي سپرده منابع صورت به افراد اندازپس
 و يافته افزايش خارجي پول براي تقاضا نتيجه در دارند را بيشتر هاي كاهش انتظار كنندمي مشاهده را

 با. يافت خواهد كاهش نيز ثروت نگهداري هاي بخش از يكي عنوان به اي سپرده منابع براي تقاضا
 و امالك شاخص افزايش ايران، اقتصاد نظير اقتصادهاي رد تورمي شرايط در موجود ادبيات به توجه

 .دهدمي سوق خود سمت به را اندازيپس منابع و كرده عمل قوي جايگزين دارايي يك عنوان به مستغالت
 معناداري تاثير پرسنل تعداد و شعب تعداد افزايش كه شد مالحظه بانكداري صنعت متغيرهاي مورد در

 هايسپرده خصوص در( مالي سيستم فيزيكي توسعه كه است اين بر انتظار. ردندا منابع جذب ميزان روي
 باشد، داشته ايسپرده منابع جذب ميزان بر معناداري نقش) پرسنل تعداد افزايش و شعب توسعه بانكي
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 در منتخب، هاي بانك مورد در ايران اقتصاد قالب در بانك بر مبتني مالي سيستم فيزيكي توسعه ليكن
 به بايد باشند، داشته را خود فعاليت توسعه قصد مطالعه مورد بانكداران چنانچه و است اعاشب حد

  .شوند وارد مالي خدمات ارائه نوين هايعرصه
 هابانك هايسپرده جذب بر داريمعني تأثير كالن اقتصاد شرايط بهبود كه گفت توان مي مجموع در
 مثبت اثر ها بانك تمام براي تسهيالت حجم چه گرا ها، بانك سازماني هايويژگي خصوص در. دارد
 جذب ميزان روي معناداري تاثير پرسنل تعداد و شعب تعداد افزايش ليكن دارد منابع جذب ميزان روي
  .ندارد اي سپرده منابع

  سياستي هايتوصيه و پيشنهادات

 افزايش جهت ولتد به را زير پيشنهادهاي توانمي پژوهش اين در آمده بدست نتايج به توجه با
  :درك مطرح اي سپرده منابع صورت به اندازهاپس

 دولت بايد برنامه ها و سياست هاي اقتصادي را به نحوي تدوين كند كه افزايش توليد و درآمد را -1
  .انداز به صورت منابع سپرده اي فراهم شوددر پي داشته باشد تا از اين طريق زمينه افزايش پس

مثبت نرخ سود واقعي پيشنهاد مي شود دولت از سياست سركوب گرايانه مالي  با توجه به اثر -2
اجتناب ورزد و با دخالت نكردن در تعيين اين متغير و مقررات زدايي، اجازه دهد تعيين ) كنترل نرخ بهره(

ها انداز در بانكنرخ سود تعادلي توسط نيروهاي بازار صورت گيرد تا از اين طريق زمينه افزايش پس
  .ايجاد شود

شود  با توجه به تاثير مثبت حجم تسهيالت اعطايي بانك ها روي ميزان جذب منابع پيشنهاد مي-3
دولت با سياستهاي منضبط و قانونمند پولي در جهت رونق فعاليت هاي اقتصادي گام هاي موثري بردارد 

  .تا از اين طريق زمينه افزايش جذب منابع براي بانك ها فراهم شود
 توجه به تاثير منفي نرخ ارز بازار غير رسمي به عنوان يك دارايي جايگزين روي ميزان جذب  با-4

نرخ ارز واقعي را به عنوان لنگر سياستي و ابزار ) با در نظر گرفتن نرخ تورم(منابع پيشنهاد مي شود دولت 
 نظر قرار دهد تا فاصله سياست پولي و ارزي انتخاب كند و نيروهاي واقعي بازار را در تعيين نرخ ارز مد

بين دو نرخ رسمي و غير رسمي كاهش يافته و افراد به اين دارايي به عنوان يك دارايي جايگزين پول 
  .اندازي در بانك ها فراهم شودداخلي ننگرند و از اين طريق زمينه افزايش منابع پس
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