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 دهیکچ

وده و ب گذاران دارای موقعیتی ممتازمالی برای سپپدرده بانکی به جهت تأمین نیاز هایسپپدردهامروزه 

کی دارای ريزی برای سیستم بانايجاد فرصت برنامه نظر تجهیز منابع، تامین منابع مالی و همچنین از

ن زایم ربمحیطی  یرهایاثر متغ یریگو ان ازه یبا توجه به ضپپرورب بررسپپ. باشپپ ای میاهمیت ويژه

ک یفکبه تن، ارزش افزوده یتع اد شاغل یرهایژوهش حاضر اثر متغ، در پیسپدرده نظا  بانک ذب ج

نه کل خانوار به يت فعال و هزیجمع، يیالب اعطایتسپپپه و اسپپپتان، یمختلف اقتصپپپاد یهابخش

به  ینظا  بانکحجم سپپپدرده  بر یاسپپپم موزون نرخ بهرهو  ینگينرخ تور ، نق  ،یک اسپپپتانیتفک

 ج پژوهشيانت . ه ش یسپنج و با اسپتفاده از پانل ديتا   8939الی 8919در بازه زمانی  یک اسپتان یتفک

 ثرانه خانوار يهز و يیاعطا البی، تسپپهبخش خ مابارزش افزوده  یرهایمتغب یبه ترت ،نشپپان داد

با انجا  ر ادامه ددارن . ر وابسته یبر متغ یداریو معن یاثر منف ت فعالیجمعو تور   یهاریمثبت و متغ

اب انتخ يیبه عنوان م ل نهاتا يپانل دافت یرهاز  ی، م ل اثراب تصپپپادفیمختلف آمار یهاآزمون

يان . در پاباشپپپ ینماسپپپتان  هر یبرا ون ج اگانهیرگرسپپپاز به برآورد یم ل، نن يا . مطابقگردي 
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 همقدم -1

است  گپذاران، الز ان ازکنن گان از سپرمايهش ن پس با پولی ش ن اقتصادها و در نتیجه ج ا امروزه

 انتقال وجوه از افرادی که دارای مپازاد هسپتن  بپه افپرادی کپه بپا کسپریابزارهايی به منظور 

نهادهای مالی به عنوان اجزای اصلی  ن  وجود داشته باش . در حقیقپت بازارهپای مپالی وامواجه

ن  اهباشن  به افرادی که با کسری مواجوجوه از افرادی که دارای مازاد می سیستم مالی، وظیفه انتقپال

 ،جهت تسهیل در پیشرفت ديگر نهادهای اقتصادی شودمیگفته  همچنین  .را به عه ه دارن

توان عنوان نمود وجود نهادها و بازارهای مالی پیشرفته ان  و لذا میشکل گرفته های مالیواسطه

  يافتگی يک کشور ارتباط مستقیم دارد.های نوين، با درجه توسعههمراه با به کارگیری روش

، از هاکبانآي . بخش اقتصاد به شمار می در مالی هایهادنترين امروزه بانک اری يکی از با اهمیت

کنن  ها، امر مبادالب تجاری و بازرگانی را تسهیل میها و پرداختسازمان هی دريافت يک طرف، با

 و ه ايت ان ازهای ريز و درشتشون ؛ از طرف ديگر، با تجهیز پسگسترش بازارها می و موجب

ين ا در .آورن های رش  و شکوفايی اقتصاد را فراهم میهای تولی ی، زمینهبنگاه ها به سمتآن

انکی از های مختلف بشرايط جذب بیشتر منابع مالی و رقابت مؤثر در جذب اين منابع توسط گروه

در  یکشورها یستم مالیسدر  .موضوعاتی است که مورد توجه نهادهای مالی و اعتباری قرار دارد

ت یفاففق ان شو  یستم اداری، سنین کشورها در حوزه قوانيا یل ضعف ساختاریحال توسعه به دل

نسبت  ینقش بزرگتر یو موسساب مال هابانکشامل  یمال یاغلب نهادها ،یاقتصاد یهاتیدر فعال

از منابع  یبخش بزرگ یبه عنوان موسساب انتفاع هابانک کنن .یم یدر اقتصاد باز یمال یبه بازارها

ن یامتان خود يخرد و کالن مشتر یهاجذب سدردق ياز طرالب خود را یتسه یاعطا یاز برایمورد ن

ستم یدرده سبر جذب س یتیو جمع یاقتصاد یرهایاثر متغ یریگو ان ازه يیشناسان يبنابرا. ن ينمایم

ت یاز اهم هاانکبو  ساالنه شعب یزيربرنامه یبرا با دقت باال ان ازه سدرده ینیبشیپبا ه ف  یبانک

  .برخوردار است يیبه سزا

 یعموما بر رو، انجا  شپپ ه حوزهن يا در که يیهاپژوهش اکثره  آم  گونه که در ادامه خواهمان

ک منطقه خاص و يا مقايسه يا در يک بانک خاص يموثر بر جذب سدرده در  درون سازمانی عوامل

که نگاه کالن نگری در اين مطالعاب  شپپپودمیمالحظه  ب ين ترتیب، اسپپپت چن  بانک با هم بوده

 یابرتوان ضپرورب آن را در طراحی پرسپشنامه بانک اطالعاب محیطی   مغفول مان ه اسپت که می 

 جهتبینی ان ازه سپپپدرده ارزيابی کارايی و پیشجهت تالش در  و شپپپعب یستاسپپپاعطای مجوز 

 .به انجا  رسان  عوامل محیطیگرفتن  ريزی ساالنه شعب با در نظربرنامه
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 های زير پاسخ داده شود.به پرسش ه تالش شحاضر  مقاله دربه اين دلیل 

  ؟تاثیر خواه  داشتبر سدرده نظا  بانکی  محیطیمتغیرهای  ک ا 

  باش ؟بر جذب سدرده نظا  بانکی چگونه میحیطی مش ب و ان ازه اثر متغیرهای 

و  ینظر یمبان یدر بخپپپپش دو  بپپپپه بررسپپپپ ش ه است:  یسامان ه يردر ادامه، مقاله به صورب ز

است  تپهيافها و روش پژوهش ادامپه داده یف. بخش بع ی با توصشودیپژوهش پرداخته م یشپینهپ

و  یبن پنجم، جمع م ل اختصاص دارد. سپپپپرانجا  و در بخش يحو بخش چهار  به برآورد و تشر

  نهاداب ارائه ش ه است.یشپ
 

 پژوهشمبانی نظري و پیشینه  -2

تقاضای پول که به وسیله ريکاردو، فیشر، کینز و توبین و بامول بررسی و طرح گردي  های ر م لد

را  ای دارد. اما فري من تقاضای پولبازی اهمیت ويژهو ج ايی بین تقاضای معامالتی و سفته تمايز

های برای نهاده کنن هکنن ه و تقاضای تولی در بستر نظريه سنتی اقتصاد خرد درباره رفتار مصرف

ريه در اين پژوهش نظ شودمیان از تلقی گذاری نوعی پسکه سدرده جاتولی ، بررسی کرد. از آن

  گردد.فري من در اين خصوص طرح می

ها دارن  چون نگه اری پول به آنکنن گان پول را نگه میمصرف (8391) در دي گاه فري من

کنن ه، در غیاب توهم پولی تقاضا برای کاالهای طورکه تقاضای مصرف. همانده میمطلوبیت 

ی حقیقی هاها کاری ن ارد، تقاضای پول هم باي  برای مان هحقیقی مصرفی است و به ارزش پولی آن

اضا . اين تقدشومی، مورد تقاضا واقع ده میه ئکاال به اعتبار مطلوبیتی که ارا همانن باش . چون پول 

 کنن گان باش . تولیهای ديگر نگه اری دارايی نیز وابسته میبه سطح درآم  حقیقی و بازده و روش

ن . کنسازد، نگه اری میها را هموار مینیز پول را به عنوان دارايی مول  که جريان هزينه و درآم  آن

 درآم  حقیقی و حقیقی که به سطح محصول يا ها برای خ ماب سرمايه  تقاضای آندرست مانن

  .(8931)شاکری،  های نگه اری ثروب بستگی داردعاي اب نسبی ساير روش

های دارايی به عنوان جايگزينی برای پول و همچنین قیود بخش بزرگی از نظريه فري من درباره بازده

درده با جذب س توان  رابطه معناداریتولی  ناخالص داخلی میب ين منظور،  و مح وديت مالی است.

جا که متغیرهای ارزش افزوده، اشتغال، جمعیت، جمعیت فعال از و از آن باش  سیستم بانکی داشته

ر رود که اين متغیرها نیز اثانتظار می ،باشن اجزای اساسی شکل دهن ه تولی  ناخالص داخلی می

و ساير  نگه اری پولبین ه باشن . طبق نظريه فري من مرد  معناداری برجذب سدرده بانکی داشت
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و از  ش .باکنن  و اين گزينش تحت تاثیر نرخ بهره، نرخ تور  و... میهای مالی انتخاب میدارايی

و ت اسان از کردن جا که مبادله بین مصرف حال و آين ه به نفع مصرف آين ه، مستلز  پسآن

املی توان ادعا کرد که عوبر مبنای نظريه فري من، می شودمیان از تلقی گذاری، نوعی پسسدرده

ل که بر م  در صورتی ... ارزش افزوده، اشتغال، جمعیت، جمعیت فعال و نظیر نرخ بهره، تور ،

ان از و به تبع آن بر توان  بر پسمی ،هزينه فرد در طول زن گی هر انسان موثر باش  -درآم 

و  هابانکساختار مالکیت  8337 سال در 8نظريه لوين اساس ر. بگرددگذاری شخص موثر سدرده

 .است ادیاقتص رش  و مالی توسعه فرآين  در حیاتی متغیر ها در اقتصاد ملی يکنقش بنیادی آن

 يیهاپروژه ویس به مالی اعتباراب و منابع که است مسأله اين تضمین بانک اری، بخش اصلی وظیفه

 سیستم رد نیز دولت نقش . کن کمک آين ه رش  به تا شود، ه ايت کارآم ی بیشتر و وریبهره با

 یفهوظ اين خود، دقیق نظارب و مقرراب و قوانین طريق از هابانک که امر است اين تضمین مالی،

  دهن . انجا  امکان کاراتر ح  تا را حیاتی

عوامل ه، ک نمودبیان « کشور یز منابع مالیعوامل موثر بر تجه»تحت عنوان  یادر مقاله (8919خضرا )

، یبانک ت خ مابیفی، تنوع و کهابانکشاغل در  یانسان یرویاطالعاب و ارتباطاب، مهارب ن اوریفن

از  ن،ينو یو محل استقرار شعب در بانک ار یط داخلیت محیان از کارکنان و مطلوبيت مشتريرضا

  قابل توجهی دارد.تاثیر  ینه منابع پولیجذب بهدر  که ترين مواردی هستن جمله مهم

چهار فرضیه در مورد تبعیت میزان  در پژوهش خود به بررسی( 8917) کاکرودشعبانی و زاده قلی

 در که  ناپرداخته پرداختی تسهیالب و ها،سدرده سود م رن، تکنولوژی شعب، تع اد از هاسدرده

رسی   تأيی  هب "هاسدرده سود" نیز و "شعب تع اد" و "هاسدرده میزان" بین رابطه بودن دارمعنی نتیجه

 البتسهی میزان" يا و "بانکی م رن خ ماب تع اد" و "هاسدرده میزان" بین داریمعنی رابطه ولی

  .نگردي  تأيی  "پرداختی

شته اشاره دا یدر تابع جذب سدرده بانکموثر  عوامل به بررسیان نامه خود يدر پا (8917) یمحم 

، تور  و ی، درآم  سرانه واقعدوره قبل هایسدرده، عبارتن  از: تع اد شعب است که اين عوامل

ع اد ت و بع  از آن سرانه یدرآم  واقع از آن است که یق حاکیج حاصل از تحقينتا .ت کشوریجمع

 هایدردهس. حجم م ب بانک صادراب استبلن  هایسدردهن اثر مثبت بر حجم يشتریب یداراشعب 

 هایدردهسالحسنه و اشخاص و قرض یجار هایسدردهرگذار بر حجم یثأاز عوامل تز ین نیشیپ یدوره

م ب بلن  هایسدردهمثبت بر حجم  ثیرأتکه  يیرهاین متغی. از بباش میم ب بانک صادراب بلن 

                                                        
1. Levine 
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ر یرها، متغین متغیدر ببوده و همچنین ر تور  یب مربوط به متغين ضريبانک صادراب دارن  کمتر

  . اشته استبانک صادراب ن هایسدردهبر حجم  یداریمعن ثیرأتت یجمع

  ناخالص ینرخ تور ، تول یهااثر شپپاخص یبه بررسپپ ی( در پژوهشپپ8913) یمنصپپف و منصپپور 

مت مسپکن و نرخ سپود اورام مشارکت بر حجم سدرده   یمت سپها ، شپاخص ق  ی، شپاخص ق یداخل

با  یحید توضخو یالگو یسنجروش اقتصادهشگران با استفاده از ن مقاله پژويپرداختن . در ا یبانک

ل از ج حاصپپيقرار دادن . نتا یرها را ج اگانه مورد بررسپپین متغياثر هر ک ا  از ا یعيتوز یهاوقفه

جم با ح ی  ناخالص داخلینرخ سود اورام مشارکت و تول یرهایان متغیکه م ده میپژوهش نشان 

  وجود دارد. و مثبت یب رابطه منفیبه ترت یسدرده بانک

عوامل موثر بر  یبن و رتبه يیشناسا"با عنوان  یادر مقاله (8932و همکاران ) یآباد يفشر یمروت

ده عامل موثر بر جذب سدرده  "یفاز VIKORدر بانک با استفاده از روش  يانجذب سپدرده مشتر 

 املمطالعه نشپپان داد دو ع يجدر بانک را با در نظرگرفتن نظر خبرگان احصپپا نمودن . نتا يانمشپپتر

  ارد.را بر جذب سدرده د یرتاث یشترينب ياننرخ سود سدرده و نحوه برخورد کارکنان با مشتر

 ینزما یاسپپپتان سپپپمنان در دوره  یعوامل موثر بر منابع بانک یبن ( به رتبه8939)ی و همت یعرفپان 

شپپپاخص  ده یپژوهش نشپپپان م يجپرداختن . نتا 8تاپسپپپیس یکبا اسپپپتفاده از تکن 8939تا  8919

 نکیمنابع با یزعوامل موثر بر تجه یناول را در ب يگاهجا 98111با مق ار  یبپه شپپپبکپه بانک   ینپان اطم

 ه است.استان سمنان ب ست آورد

ای و با ه ف بررسی نقش بازاريابی داخلی در جذب منابع سدرده یپژوهش (8939مظهری ) نعامی و

در میزان رابطه  (تعاون و بانک شهرتوسعه دولتی و خصوصی )بانک بین يک همچنین تبیین تفاوب 

توان به نقاط با استفاده از نتايج اين پژوهش می ان .دادهای انجا  بین بازاريابی داخلی و منابع سدرده

ای از منظر بازاريابی داخلی پی برد و در راسپپتای ضپپعف و قوب فعلی بانک در جذب منابع سپپدرده

اصپپپل از های حترين منبع بانک بهره گرفت. يافتهش و تجهیز آن به عنوان اصپپپلیکمپک بپه افزاي  

ای نقش دارد؛ و رابطه بازاريابی دارد کپه بازاريابی داخلی در جذب منابع سپپپدرده پژوهش بیپان می 

تعاون  دولتی نسبت به بانک توسعه ای در بانک شهر به عنوان يک بانک غیرداخلی و منابع سپدرده 

  ک بانک دولتی بارزتر است.به عنوان ي

. از ان به عوامل موثر بر جذب منابع بانکی اشپپاره داشپپته خود( در تحقیق 8931) نیلچی و همکاران

هزينه  توان به بازاريابی،اسپپپاس نظر خبرگان بانکی تهیه شپپپ ه بود می  مهمترين عوامل موثر که بر

                                                        
1. Topsis 
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ه تحقیق، اگر مسپپئولین بانک به نحوه ارائبنا بر نتايج اين آموزش و تع اد کارکنان اشپپاره داشپپت.  

رآم های د منابع پولی و در ادامه ایتوانن  به طور قابل مالحظهخ ماب بانکی توجه داشته باشن  می

  غیر مشاع خود را افزايش دهن .

ی خصپپوصپپی در مقايسپپه با  هابانکبه بررسپپی وضپپعیت عملکردی   (2999) 8کورنت و همکاران

 ده یمهای اين تحقیق نشان يافته ان .سدرده و میزان سودآوری پرداخته ی دولتی در جذبهابانک

ی ی خصپپوصپپ هابانکای سپپودآوری کمتری نسپپبت به  ی دولتی به طور قابل مالحظههابانککه 

 دارن .

ی مالزی پرداختن  هابانکگذاری در ( به بررسپی عوامل موثر بر سدرده 2991) 2هارون و ون هزمی

 رود. گذاری به شمار میيک عامل موثر در سدرده رسی ن  که نرخ سود سدردهن نتیجه و به اي

چون  یدر کشپپپور هن  عوامل یدولت یهابانک یبر رو یابا مطالعه (2993) 9مپان و همکاران یآبه

 بانک، یت مکانیمحل اسپپتقرار و موقع ط بانک،یمح الب کارکنان،یسپپطح تحصپپ  ،یانسپپان یروین

ن يها را از عوامل جذب سپپدرده دانسپپته و مهمترو کاهش دخالت یدولت ن و مقررابیقوان غاب،یتبل

 ان . دانسته یانسان یرویعامل را ن

 شيبه منظور افزا یبانک هایسدردهعوامل موثر بر جذب  ای بهمطالعه در (2981اسپتادی و سرلک ) 

تا  8973های بانک سده در سال هایسدردهجامعه آماری  .ان پرداختهبانک سده اصفهان  یسپهم نسب 

 ترهای بانک ارینتايج نشپپپان داد که اثر پارام .مورد اسپپپتفپاده پنل ديتا بوده اسپپپت   روش و 8913

ی هامتغیر .اسپپت بانکی مثبت و قابل توجه هایسپپدرده جذب درATM  و  POSالکترونیکی مانن 

 و تور  متغیرهای ديگر مانن  داشته و بانکی هایسدرده اثر مثبت برو عرضپه پول   سپود سپدرده  نرخ 

  بر جذب سدرده داشته است. داریمنفی و معنی اثربازار پول  با رقابتدر سها   بازار

 اقتصپپاد يا یعملکرد بانک یهاشپپاخصدر پژوهش خود دسپپت يافتن  که  (2981) 1تورهانی و ه ا

 ينگینق  یزانم( 8دو عامل مهم  ین،قرار داده اسپپپت. همچن یرهپا را تحت تاث هسپپپدرد یزانکالن، م

ین همچن .گذاردمی یرکالن تاث هایسدرده سطح بر ،یها در ارز خارجنرخ بهره سدرده( 2و  هابانک

گا  به هن توان از عوامل مهمی اسپپپت که می یشپپپتری يکم -روابط بانک درکآنان دريافتن  که 

  .باش بسیار حائز اهمیت  یبحران یهااثراب دوره يريتم گذاری جهت سیاست

                                                        
1. Cornett (2005) 
2. Haron & Wan Azmi (2008) 
3. Abhiman (2009) 
4. Turhani & Hoda (2016) 
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وهش خود به بررسپی عوامل اقتصپاد کالن و جمعیت شناختی بر روی سطح   ژ( در پ2981) 8اورمبیا

عوامل ( 8اين پژوهش گويای آن است که  از ان از کشپور نیجريه پرداخته اسپت. نتايج حاصل  پس

از دو دهه مورد مطالعه نقش مثبت و مطلوب  یشان از در بپس یزانم یحدر توضپپ یشپپناخت یتجمع

و قابل  یاثر منف ی( نرخ تور  داخل9، )در ايجاد پس ان از نقش دارد( نرخ بهره 2، )اسپپتکرده  يفاا

به طور مثبت  FPIکه توسپپپط  یخارج يهسپپپرما يپان ( جر1انپ از دارد و ) در نسپپپبپت پس  یتوجه

  .ده یمقرار  یررا تحت تاث یجريهان از در نپس یزانم یبه طور قابل توجه استش ه  یریگان ازه
 

 تحقیقروش  -3

باش . یم افت پانلیبا استفاده از ره یونیتحلیلی و رگرس –، کاربردی یاز نوع کمروش پژوهش 

و برخی  ینادو اس یاروش کتابخانهبه با مطالعه پیشینه پژوهش و از متغیرهای پژوهش  برخیهمچنین 

، ان فعالیت در حوزه ستادی بانک داشتهسال سابقه  89بانکی که ح اقل  خبرگانمصاحبه با از  ديگر

از سال انه یو به صورب سال سال 89مورد مطالعه،  یدوره زمان ،پژوهشن يدر ا .شناسايی گردي 

های بینیآزمايی، پیشدر ادامه به منزله راستی هستن .ها مقاطع، استانو  بوده 8939 سالتا  8919

ان توجه يشامورد ارزيابی قرار گرفت.  8931های واقعی موجود تا پايان سال از م ل با داده لحاص

افزوده  ارزشت فعال، ینرخ تور ، جمع یرهایأله متغمس ین بار حل مق ماتي  که پس از چن باشیم

ذب ج موثر بر یهان شاخصيتربه عنوان مهم يیالب اعطایکل خانوار و تسه نهيهزبخش خ ماب، 

    ش ن .يیتابانکی سدرده 
 

 روش پانل دیتا -3-1

، در اين روشجه قرار گرفته است. ی اخیر بیشتر مورد توهاسالدر های پانل دادهروش برآوردی 

های پانل گیرن . استفاده از دادهيک سری واح های مقطعی طی چن  سال مورد برازش قرار می

 .(8917 ،)اشرف زاده و مهرگان ها، دارای مزايايی استنسبت به ساير روش

 اين مزايا عبارتن  از:

 یجه و در نت است های ديگر بیشترها در حالت پانل نسبت به حالتتع اد مشاه اب و داده

  شود.باعث اعتماد بیشتر به برآوردها می

  ای را تبیین و آزمون کن .های پیشرفتهم ل ده میبه محقق اجازه 

                                                        
1. Urmbia (2018) 
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 ،برد.خطی در اقتصاد سنجی را تا ح ود زيادی از بین میمساله هم زياد بودن تع اد مشاه اب  

 رود.های پانل، تورش برآورد از بین میبا استفاده از داده  

 

 متغیرهاي پژوهش -3-2

 باش .وابسته، سدرده جذب ش ه سیستم بانکی می متغیر

ادی؛ مختلف اقتصهای ارزش افزوده و تع اد شاغلین به تفکیک بخش متغیرهای مستقل شامل؛

زينه ه تولی  ناخالص داخلی، صنعت و مع ن، خ ماب، ساختمان، جمعیت، جمعیت فعال، کشاورزی،

 سرمايه هایسدردهنرخ بهره موزون پرداختی به خانوار به تفکیک استانی، نق ينگی، حجم پول، 

  ها عبارب است از:و تور  است. با توجه به منابع اقتصادی تعريف آنگذاری 

 قی، ی است که به وسیله اشخاص حقیقی، حقوهايسدردهشامل  :سپرده سیستم بانکی

و شامل  شودمیسدرده  هابانکهای دولتی طبق ضوابطی به وزارتخانه و ها،شرکت

 است. گذاریسرمايهان از و جاری، پس هایسدرده

 اقامتگاه جمعی که ی خانوارهای معمولی ساکن و خانوارهای دستهاعضای همه :جمعیت

ها در زمان سرشماری در کشور قرار دارد و نیز کلیه اعضای کلیه خانوارهای معمولی آن

 دهن .معمولی غیر ساکن، جمعیت کشور را تشکیل می

 ساله و بیشتر که در هفته قبل از هفته آمارگیری در  89شامل تما  افراد  :جمعیت فعال

 ان .لیت مشارکت برخوردار بودهتولی  کاال و خ ماب مشارکت داشته و يا از قاب

 ساله و بیشتر که در طول هفته قبل از هفته  89تما  افراد  :های اقتصادیشاغلین بخش

آمارگیری ح اقل يک ساعت کار کرده و يا به داليلی به طور موقت کار را ترک کرده 

 ها بخش مورد نظر باش . عالیت آنباشن  و حوزه ف

 ش ه  ارزش اضافی ايجاد :های مختلف اقتصادیارزش افزوده به تفکیک بخش

 مسکن و ساختمان، صنعت و مع ن کشاورزی، ،های اقتصادیدر جريان تولی  در بخش

و خ ماب که از طريق محاسبه تفاوب بین ارزش ستان ه و مصرف واسطه در هر فعالیت 

 آي .اقتصادی به دست می

 جمع پول و شبه پول. :نقدینگی 

 :با سکه و اسکناس در گردش.برابر است  حجم پول 

 ها.عبارب است از نرخ رش  شاخص قیمت :نرخ تورم 
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 نرخ بهره موزون ش ه به نسبت سهم انواع سدرده در  :نرخ بهره موزون پرداختی

 .گذاریسرمايه هایسدردهمجموع 

 ادی از طريق مستقیم به فعاالن اقتص اعتباراب پرداختی مستقیم و غیر :تسهیالت اعطایی

  .8912ب بانکی ب ون ربا مصوب سال قراردادهای مختلف اسالمی به موجب قانون عملیا

 عبارب است از ارزش پولی کاالی تهیه ش ه يا خ مت انجا  ش ه  :هزینه کل خانوار

 توسط خانوار به منظور مصرف اعضا و يا ه يه. 

 قیم يک تولی ی مهای اقتصادی واح های نتیجه نهايی فعالیت :تولید ناخالص داخلی

  کشور در يک دوره زمانی معین.

 

 يکاربرد مدل -4

اب در ذ یگذارجا که سدردهان از مورد توجه قرارگرفت. ازآنپس،  منيپول فر یدر م ل تقاضا

، کسب (یاطیاحت ی)تقاضا یاحتمال یازهای، نیمعامالب آت ین مالیتامبا ه ف  ان ازپس یخود نوع

 ینگاه تجرب  من ويپول فر یه تقاضايدر پژوهش حاضر با در نظرگرفتن نظر ،باش یت و ... میمطلوب

مختلف  یهاک بخشین به تفکیمستقل شامل؛ ارزش افزوده و تع اد شاغل یرهایمتغاثر  ،خبرگان

   ناخالصیت فعال، تولیت، جمعی، صنعت و مع ن، خ ماب، ساختمان، جمعی؛ کشاورزیاقتصاد

به  ینرخ بهره موزون پرداخت، حجم پول، ینگي، نق یاستان کیخانوار به تفک نهي، هزیداخل

 یپانل، بر جذب سدرده نظا  بانک یهاداده کیتکن از استفادهبا و تور   گذاریسرمايه هایسدرده

ن یبه منظور کاهش نوسان در تخمن یهمچن ر است.يآن به شکل ز یاضير م لکه  برآورد ش ه است

  .ان استفاده ش ه یتميصورب لگاربه  هاریمتغاغلب م ل 
 

𝐿𝑜𝑔(𝑝𝑑)𝑖𝑡 =  ∝∘+∝1 𝐿𝑜𝑔(𝑃𝑉𝑆)𝑖𝑡 +∝2 𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐼𝐹)𝑡  +∝3 𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐹𝑎𝑎𝑙)𝑖𝑡

+∝4 𝐿𝑜𝑔(𝐻𝐾)𝑖𝑡  +∝5 𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐹)𝑖𝑡   +∝6 𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐸𝐴)𝑖𝑡  
+∝7 𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐸𝐼)𝑖𝑡   +∝8 𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐸𝑆)𝑖𝑡  +∝9 𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐸𝐶)𝑖𝑡

+∝10 𝐿𝑜𝑔(𝑃𝑉𝐴)𝑖𝑡 +∝11 𝐿𝑜𝑔(𝑃𝑉𝐼)𝑖𝑡 +∝12 𝐿𝑜𝑔(𝑃𝑉𝐶)𝑖𝑡

+∝13 𝐿𝑜𝑔(𝑃𝑃)𝑖𝑡 +∝14 𝐿𝑜𝑔(𝑃𝑇𝐸)𝑖𝑡 +∝15 𝐿𝑜𝑔(𝐿𝑖)𝑡

+∝16 𝐿𝑜𝑔(𝑀1)𝑡 +∝17 𝐿𝑜𝑔(𝑃𝑅𝑅)𝑡 + 𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐺𝐷𝑃)𝑖𝑡 
 

 که در آن:

 بنابراين خواهیم داشت: .است یدهن ه دوره زماننشان 𝑡س يانگر مقاطع و ان یب 𝑖س يان 

:log (𝑃𝑉𝐴)𝑖𝑡 و ساالنه یک استانیبه تفک یتم ارزش افزوده بخش کشاورزيلگار 
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:log (𝑃𝑉𝐼)𝑖𝑡 و ساالنه یک استانیتم ارزش افزوده بخش صنعت و مع ن به تفکيلگار 

:log (𝑃𝑉𝐶)𝑖𝑡 و ساالنه یک استانیبه تفک مسکنتم ارزش افزوده بخش يلگار 

:log (𝑃𝑉𝑆)𝑖𝑡 و ساالنه یک استانیخ ماب به تفکتم ارزش افزوده بخش يلگار 

:log (𝑃𝐸𝐴)𝑖𝑡 و ساالنه یک استانیبه تفک ین بخش کشاورزیتم شاغليلگار 

:log (𝑃𝐸𝐼)𝑖𝑡 و ساالنه یک استانین بخش صنعت و مع ن به تفکیتم شاغليلگار 

:log (𝑃𝐸𝐶)𝑖𝑡 و ساالنه یک استانیبه تفک مسکنن بخش یتم شاغليلگار 

:log (𝑃𝐸𝑆)𝑖𝑡 و ساالنه یک استانیبه تفک خ مابن بخش یتم شاغليلگار 

:log (𝑃𝑇�َ�)𝑖𝑡 و ساالنه یک استانین به تفکیتم شاغليلگار 

:log (𝑃𝑃)𝑖𝑡 و ساالنه یک استانیت به تفکیتم جمعيلگار 

:log (𝑃𝐹𝑎𝑎𝑙)𝑖𝑡 و ساالنه یک استانیبه تفک ت فعالیجمعتم يلگار 

:log (𝐻𝐾)𝑖𝑡 و ساالنه یک استانیبه تفک نه کل خانواريهزتم يلگار 

:log (𝑃𝐹)𝑖𝑡 و ساالنه یک استانیبه تفک يیالب اعطایتسهتم يلگار 

:log (𝑃𝐼𝐹)𝑡 ساالنه نرخ تور تم يلگار 

:log (𝑃𝑅𝑅)𝑡 ساالنه ،گذاریسرمايه هایسدردهبه  یپرداخت ونتم نرخ بهره موزيلگار 

:log (𝑙𝑖)𝑡 ساالنه ینگيتم نق يلگار 

:log (𝑀1)𝑡 ساالنه حجم پولتم يلگار 

log(𝑃𝐺𝐷𝑃)𝑖𝑡 :یک استانیساالنه به تفک ی  ناخالص داخلیتم توليلگار 
 

 1آزمون ریشه واحد -4-1

 ، با رگرسیون کاذب مواجه خواهیم نباش 2صورتی که متغیرهای مورد استفاده در پژوهش نامانا در

به بررسی مانايی و نامانايی  8ش . بنابراين با استفاده از نتايج آزمون ريشه واح  در قالب ج ول 

  :ش ه است متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته
 

 

 

 

 

                                                        
1. Unit Root Test 
2. Non Stationary 
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 نتایج آزمون پایایی :1جدول 

 آماره یر / ناممتغ

 یتملگار

 یرهایمتغ

سپرده 

 جذب شده

لگاریتم 

ارزش 

افزوده 

بخش 

 خدمات

نرخ 

 تورم

لگاریتم 

جمعیت 

 فعال

لگاریتم 

هزینه کل 

 خانوار

لگاریتم 

تسهیالت 

 پرداختی

Levin, Lin & Chu t 39392/1- 12993/82- 71989/8- 9798/23- 1187/81- 8399/81- 

 9999/9 9999/9 9999/9 9932/9 9999/9 9999/9 احتمال

Im, Pesaran & shin W- 

Stat 
29919/8- 9129/88- 97199/2- 99117/1- 11919/2- 19391/9- 

 9992/9 9913/9 9999/9 3182/9 9999/9 8813/9 احتمال

ADF-Fisher chi square 9937/38 839/811 3279/83 317/829 291/829 1987/88 

 9923/9 9999/9 9999/9 9999/8 9999/9 9929/9 احتمال

PP-Fisher chi square 181/219 1972/19- 9113/33 1997/93 1919/38 39911/2 

 9999/8 9983/9 9971/9 9113/9 9913/9 9999/9 احتمال

 های پژوهشيافته منبع:

 

، متغیرهای مورد بررسی با استفاده از چهار آماره مورد آزمون قرار گرفت که نتايج 8 مطابق ج ول

، لگاريتم متغیرهای سدرده جذب ش ه ، Levinبه شرح ذيل است: بر مبنای آماره حاصل از آن

لگاريتم ارزش افزوده بخش خ ماب، لگاريتم جمعیت فعال، نرخ تور ، لگاريتم هزينه کل خانوار، 

اين در حالی است که متغیرهای لگاريتم ارزش افزوده  .باشن لگاريتم تسهیالب پرداختی مانا میو 

های آزمون ريشه واح ، مانا شناخته بخش خ ماب و لگاريتم هزينه کل خانوار بر مبنای کلیه آماره

های اس آمارهاس ش ن . متغیرهای لگاريتم سدرده جذب ش ه و لگاريتم جمعیت فعال، به ترتیب بر

Im, Pesaran & shin W- Stat  وPP-Fisher chi square صورتی ان ، درنامانا شناخته ش ه 

 باشن . متغیر لگاريتم تسسهیالب اعطايی برها، متغیرهای ياد ش ه مانا میکه بر اساس ساير آماره

مبنای  مانا و بر PP-Fisher chi squareو  Im, Pesaran & shin W- Statاساس دو آماره 

باش . و در پايان متغیر نرخ تور  بر مبنای نامانا می ADF-Fisher chi squareو  Levinهای آماره

 Im, Pesaran & shinهایاساس آماره مانا و بر PP-Fisher chi squareو  Levinهای آماره

W- Stat  وADF-Fisher chi square  نامانا است. در اين پژوهش دو متغیر لگاريتم تسهیالب

  اعطايی و نرخ تور  به وسیله دو آماره مانا و دو آماره ديگر نامانا شناخته ش ن .
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 هاي تعیین نوع اثراتآزمون -4-2

 یقیم ل تلف دو انیم از نشيگز یبرا .ش برآورد  8م ل اثراب ثابتک يو  یقیتلفک م ل يدر ابت ا 

کوچکتر  Fآماره  احتمالجا که از آن 2ج ول  مطابقاستفاده ش .  2مریل Fاز آزمون و اثراب ثابت 

 یهافت دادهاین رهي. بنابراشودمیها رد أعرض از مب  یبر برابر یه صفر مبنیفرض باش ،یم 99/9 از

  .ش ح داده یترج یقیتلف یهابر داده یپانل
 

 مریل Fآزمون ج ینتا: 2جدول 

 

 
 
 

 های پژوهشيافته منبع:                      

 

اثراب م ل ان م ل اثراب ثابت و یانتخاب م یبران زده ش . یتخم 9یک م ل اثراب تصادفي سدس

شان ن 9 ج ول بربنا ن آزمون يج اي. نتا يگردهاسمن استفاده افت پانل از آزمون یدر ره یتصادف

رد نش ه  یحیوضت یرهایمتغو  یفردن اثراب یرابطه بوجود  ع   بر یه صفر مبنیکه فرض ده می

  .شودمیرفته يپذ يیم ل نهابه عنوان  ین م ل اثراب تصادفيبنابرا .است
 

 آزمون هاسمنج ینتا :3جدول 

 

 های پژوهشيافتهمنبع:                       

 

 تایپانل د 4یآزمون هم انباشتگ -4-3

ردن اضافه ک معموالً ن حالتيدر اا باشن . يرها ناپایاز متغ یها ممکن است تع ادپژوهش یدر برخ

ا يش ه  tو  F یهاآمارهآزمون که موجب کاهش اعتبار  گردي هه یو ... توص یریگرون ، تفاضل

از  ه،اد ش يحل مشکالب  یبراتوان یمن حالت يدر ا .بردین میرا از برها یمتغ اطالعاب بلن م ب

                                                        
1. Fixed Effect 
2. F Leamer 
3. Random Effect 
4. Co-Integration Test 

 اثر آزمون آماره درجه آزادی احتمال

989999 281/27 929191/7 Cross-section F 

989999 27 789983/812 Cross-section Chi-square 

 خالصه آزمون کای دو مارهآ درجه آزادی احتمال

312/9 9 9999/9  Cross-section F 
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ر یا چن  متغيدو  یآن است که وقت یم انباشتگه یاستفاده کرد. مفهو  اقتصاد یروش هم انباشتگ

 8بلن م ب یتعادل م لک يشون  تا یگر ارتباط داده ميک يبا  ینظر یبر اساس مبان (یزمان ی)سر

بوده باشن ، اما در طول زمان  یرون  تصادف یرها داراین متغيهر چن  ممکن است ا ،را شکل دهن 

انباشته هم یرهایدارد متغ در کوتاه م ب امکان .(8939، ی)نوفرست کنن یدنبال م یگر را به خوبيک ي

 گرددیم خود بر یتعادلها در بلن م ب به حالت رابطه آن ی ا کنن ، ولیپن خود انحراف یاز رابطه ب

 . (8913کبخت، یو ن ی)افالطون

آزمون، ن يدر ابه کار برده ش .  8339در سال  2یتوسط پ رون ن باریاولتا يپانل د یانباشتگآزمون هم 

، روشن يدر ا دارد. موجود در م ل یرهایان متغیم یداللت بر ع   وجود هم انباشتگ فرض صفر

 یبرا. ش ه استبرآورد  (استان :ن پژوهشيدر ا) مقطع هر یبرا یاج اگانه یهم انباشتگون یرگرس

ب يضراها ن آزموني. چهار مورد از اگردي آماره استفاده  7جمالب اخالل از  يیايآزمون پا

ن ياکنن . بنابریب میح  ترکشه وايمختلف در طول آزمون ر یهاستانان یو را در بیرگرساتو

گر ياره دکسان باش . سه آميتما  مقاطع  یکنن  تا برایرا مح ود م و مرتبه اولیرگرساتو یپارامترها

 .شودیمن زده یهر مقطع ج اگانه تخم یباشن  که برایمرگرسیو اتوب ين ضرایانگیاس مبر اس

که  نماي ر ییگر تغيبه مقطع د یکه از مقطع ده میاجازه  رگرسیواتوب يها به ضران آمارهين ايبنابرا

 یباشتگانن آماره همیشون . اولینل شناخته مان پیانگیم -یگروه یهم انباشتگ یهابه عنوان آماره

 Rhoب ینل به ترتانوع آماره پ نین و سومیک است. دوميانس ناپارامتريک آزمون نسبت وارينل اپ

به طور مشابه دو مورد اول از . نل استاپ ADFن آماره یباش  و چهارمیم( PP) دس پرونیلیو ف

دس پرون است. یلیف tو  Rho یهاب آمارهین پانل به ترتیانگیم -یگروه یانباشتگهم یهاآماره

 . (8939و همکاران،  ی)سحابن است یانگیم -یگروه ADFز آزمون ین آماره نیسوم
 

 تایپانل د یانباشتگج آزمون همینتا :4 جدول

 

 

 
 

                                                        
1. A Long Run Equilibrium Relationship 
2. Pedroni 

 آزمون
 گروهی پانل

 احتمال آماره احتمال آماره

V 191991/2- 3329/9 - - 

Rho 878119/2 3198/9 982139/1  9999/8 

PP  9278/89-  9999/9 82111/29-  9999/9 

ADF 9891/89-  9999/9 8338/81-  9999/9 

 های پژوهشيافتهمنبع: 
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انباشتگی بین متغیرهای وجود هم ،پانل و گروهی Rhoپانل و  v هایآزمونبر مبنای  ،1 مطابق ج ول

همجمعی بین متغیرهای م ل  ،پانل و گروهی ADFو  PP هایآزمونو بر اساس  شودمیالگو رد 

د از مجموع هفت آماره مور ده می. در کل، نتايج آزمون هم انباشتگی پانل نشان شودمیپذيرفته 

میان متغیرهای م ل  ها داللت بر وجود هم انباشتگی دراستفاده، چهار آماره يعنی اکثريت آن

 دارد.  یبرآورد
 

 1آزمون متغیر حذف شده -4-4

سازی، متغیر مستقلی که تاثیری معنادار بر متغیر وابسته دارد از م ل حذف هرگاه در فرآين  م ل

ر . مگشودمیش ن ضرايب برآوردی ساير متغیرهای م ل  دارناسازگاری و تورششود، منجر به 

اينکه متغیر يا متغیرهای حذف ش ه با متغیرهای موجود در م ل ناهمبسته باشن . در اين صورب، 

ضرايب برآورد ش ه جزء ثابت اريب خواه  بود، همچنین خطاهای معیار به سمت باال اريب بوده، 

در  .(8931 )بروکز، نامناسبی را به همراه خواه  داشتهای های فرضیه، استنباطبنابراين آزمون

اده استف حذف ش ه از آزمون متغیر حذف ش ه،پژوهش حاضر برای تشخیص درستی متغیرهای 

 (:8913های صفر و مقابل در آزمون به شکل زير است )افالطونی و نیکبخت، گردي . فرضیه

𝐻0: .متغیرحذف ش ه، تاثیر معناداری روی متغیر وابسته ن ارد 

𝐻1: .متغیرحذف ش ه، تاثیر معناداری روی متغیر وابسته دارد 

درص  باش ،  9برای آزمون متغیرهای حذف ش ه، کمتر يا مساوی  Fدر صورتی که احتمال آماره 

  نشان داده ش ه است. 9. نتايج آزمون در ج ول شودمیرد  𝐻0فرضیه 

متغیر مورد بررسی تنها متغیر لگاريتم ارزش افزوده بخش مسکن  82ده  از نتايج آزمون نشان می

جا که شاخص لگاريتم ارزش افزوده بخش مسکن با ورود به م ل، باي  در م ل وارد شود. از آن

 ده ، به علت ناچیز بودن، برایبهبود می 999311/9ضريب تعیین تع يل ش ه م ل را به ان ازه 

 جويی از اين شاخص صرف نظر گردي .رعايت اصل صرفه
 

 

 

 

 

 

                                                        
1. Omitted Variables Test  
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 نتایج آزمون متغیر حذف شده :5جدول 

 ردیف متغیرهای حذف شده -tآماره -F آمار احتمال

 1 لگاریتم اشتغال بخش مسکن 911181/8 989917/2 8819/9

8123/9  893817/2  2 لگاریتم اشتغال بخش کشاورزی 8811318/8 

 3 لگاریتم اشتغال بخش صنعت 989291/8 921198/8 9881/9

 4 لگاریتم اشتغال بخش خدمات 738939/9 129198/9 1231/9

 5 لگاریتم حجم پول 121982/8 912721/9 111/9

 6 لگاریتم جمعیت 999181/9 991117/9 9738/9

 7 لگاریتم ارزش افزوده بخش کشاورزی 189998/9 872981/9 1712/9

 8 لگاریتم تولید ناخالص داخلی 323055/9 891919/9 7113/9

 9 لگاریتم ارزش افزوده بخش صنعت 931337/9 897197/9 1387/9

 11 لگاریتم ارزش افزوده بخش مسکن 283982/2 321989/1 9279/9

 11 نرخ بهره موزون 191981/9 199999/9 9281/9

 12 لگاریتم نقدینگی 991871/9 291282/9 1898/9

 درجه آزادی 273 273/1 

 های پژوهشيافتهمنبع:        

 

 نتایج مدل  -4-5

تغیرهای م برای تخمین ش ب و نوع رابطه لگاريتمچه که طرح ش ، م ل اثراب تصادفی بر آن بنا

 ب پرداختی بر، نرخ تور  هزينه کل خانوار و تسهیالارزش افزوده بخش خ ماب، جمعیت فعال

گرفت که نتايج به دست آم ه از برآورد م ل، در قالب  مورد استفاده قرار سدرده سیستم بانکی

  ج ول زير نشان داده ش ه است.
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 نتایج مدل برآورد شده :6جدول 

 نام متغیر ضریب همبستگی tآماره  احتمال

7912/9  989123/9-  9811917/9-  عرض از مبدا 

9999/9  121993/1  297179/9  اعطایی لگاریتم تسهیالت 

9921/9  988793/9-  813921/9-  لگاریتم جمعیت فعال 

9999/9  73312/89  19199/9  لگاریتم ارزش افزوده بخش خدمات 

9999/9  291311/9-  939192/9-  نرخ تورم 

9872/9  93191/2  298997/9  لگاریتم هزینه کل خانوار 

 تعداد 221 

 39198/9  تعیین تعدیل شدهضریب  

9999/9  211/8221  Fآماره  

27/2  آماره دوربین واتسون 

 های پژوهشيافته منبع:                

 

و آماره  39/9، مطابق نتايج به دست آم ه ضريب تعیین تع يل ش ه م ل در ح ود 1در ج ول 

نیست. زيرا  8برآورد انجا  ش ه، رگرسیون کاذب ده میکه نشان  باش می 27/2دوربین واتسون آن 

معمول يک رگرسیون کاذب، داشتن ضريب تعیین باال، نزديک يک و آماره دوربین های از مشخصه

ش ه، وجود  همچنین مطابق م ل برآورد(. 8939 )نوفرستی، واتسون پايین، نزديک به صفر است

 .شودمیعرض از مب ا در م ل رد 

 ای سیستمهدرص  از تغییراب )واريانس( در رفتارسدرد 39در اين م ل، متغیرهای توضیحی ح ود 

، م ل به خوبی ده مینشان  Fو آزمون نیکويی برازش با استفاده از آماره  ده میبانکی را شرح 

ی ضرايب م ل به استثنای عرض از مب ا گونه که مشاه ه گردي ، همهبرآورد ش ه است. همان

باشن . یضرايب،کشش م. در اين حالت کن میفر  لگاريتمی تبعیت  معنادار هستن . همچنین م ل از

، با افزايش يک درص  تسهیالب اعطايی به ان ازه ده میلگاريتم تسهیالب اعطايی نشان ضريب 

يب ضر . همچنین منفی بودنياب میافزايش  هابانکمرد  نزد  گذاریسدردهدرص  تمايل  29/9

سی کمتر اين تبع آن دستردهن ه افزايش ش ي  نرخ بیکاری و به توان  نشانلگاريتم جمعیت فعال می

نتظار گونه که اگذاری باش . همانبخش از جمعیت به درآم های پولی و به دنباله آن کاهش سدرده

رفت نرخ تور  اثر منفی بر متغیر وابسته يعنی جذب سدرده سیستم بانکی دارد. کوچک بودن می

  . درهای مورد بررسی باشسالتوان  ناشی از عرضه فزاين ه پول در اقتصاد طی ضريب نرخ تور  می

                                                        
1. Spurious Regression 
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 يتملگار يبضر. ش درآم  کل خانوار در م ل وارد  8اين مقاله هزينه کل خانوار به عنوان شاخص

حجم  درص  2/9با افزايش يک درص  در هزينه خانوار بیش از  ده مینشان  کل خانوار ينههز

. از میان متغیرهای توضیحی موجود در م ل، ضريب لگاريتم ياب میسدرده جذب ش ه افزايش 

ارزش افزوده بخش خ ماب بیشترين اثر را در توضیح رفتار متغیر وابسته دارد. مطابق ج ول باال، 

بانکی را افزايش  هایسدردهدرص  حجم  19/9يک درص  افزايش در ارزش افزوده بخش خ ماب 

  .ده می
 

 2استفاده از مدل براي پیش بینی -4-6

یای بینی درست متغیر وابسته در دنهای بررسی کارآم ی م ل برآوردی، توانايی پیشيکی از روش

صورب گرفت  8939الی  8919ی سال اساس دادها سازی برم ل .به شکل تکرار پذير است واقعی

بینی به انجا  ش . نسبت ع د پیش 8938 و 8932 ،8939 ،8931های بینی تست م ل برای سالپیش و

 % 31819 ،%31892، % 31899به ترتیب با  8938 و 8932 ،8939 ،8931های متغیر وابسته واقعی در سال

  باش .درص  می 1کمتر از  بینی م لده  خطای پیشبود که نشان می % 31811و 
 

 اتبندي و پیشنهادجمع -5

در کشپپورهای در حال توسپپعه نظیر ايران نقش بسپپیار مهمی در تامین منابع مالی مورد نیاز   هابانک

 هایهسدردکه بخش بزرگی از اين منابع از محل  نماين ايفا می گذاریسپرمايه های و طرح هاپروژه

 ایهدردهسپپکنن ه . بنابراين در پژوهش حاضپپر به دلیل نقش تعیینشپپودمیتامین  هابانکمرد  نزد 

به بررسپپی عوامل محیطی موثر بر جذب سپپپدرده   هابانکمردمی در تامین مالی تسپپهیالب اعطايی  

و يک م ل  9بانکی پرداخته شپپ . برای شپپناسپپايی و گزينش يک م ل کارا، ابت ا يک م ل جمعی 

لیمر مشپپخص گردي  رهیافت  Fپانل اثراب ثابت به ترتیب تخمین زده شپپ . سپپدس با انجا  آزمون 

پانل بر رهیافت جمعی اولويت دارد. در ادامه برای انتخاب يکی از دو م ل اثراب ثابت يا تصادفی، 

پس از برآورد م ل اثراب تصپادفی، آزمون هاسمن انجا  و بر مبنای نتايج آن م ل اثراب تصادفی  

و هم انباشتگی بر روی متغیرهای م ل  های پايايیبه عنوان م ل نهايی پذيرفته ش . در ادامه آزمون

نهايی انجا  ش ، نتايج آن نشان داد متغیرهای موجود در م ل به شکل گروهی و هريک به تنهايی، 

                                                        
1. Proxy 
2. Forecast 
3. Pool 
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مق ار  و گفته، ضپپريب تعیین تع يل شپپ ه باال های پیشعالوه بر آزمون هم انباشپپته و پايا هسپپتن . 

بوديم. ه ناسپپت که با رگرسپپیون کاذب مواج مناسپپب آماره دوربین واتسپپون م ل نهايی بیانگر اين

مشپخص گردي ، م ل با تع اد درستی از متغیرها برآورد ش ه   حذف شپ ه  همچنین با انجا  آزمون

ها، سپپپه م ل بینی، با کاهش دوره زمانی دادهاسپپپت. در ضپپپمن برای تعیین توانپايی م ل در پیش  

 سته، نشان دادا مقادير متغیر وابورد ش ه( بکه مقايسه نتايج )متغیر وابسته برآ مختلف تخمین زده ش 

  درص  است. 89های مختلف کمتر از بینی م ل برای استانمیانگین انحراف در پیش

متغیر مورد بررسی، متغیرهای تسهیالب اعطايی،  81نتايج اين پژوهش نشان داد از میان  .8

 39توانن  ح ود جمعیت فعال، نرخ تور ، هزينه کل خانوار و ارزش افزوده خ ماب می

ک از ي درص  تغییراب متغیر وابسته يعنی سدرده نظا  بانکی را شرح دهن . در ادامه اثر هر

 .شودمینظا  بانکی تحلیل  هایسدردهمتغیرهای مورد بررسی بر جذب 

مستقل شامل؛ ارزش افزوده به تفکیک در پی اين پژوهش روشن گردي  متغیرهای  .2

)کشاورزی، صنعت و مع ن و ساختمان(، تع اد شاغلین به  های مختلف اقتصادیبخش

)کشاورزی، صنعت و مع ن، خ ماب، ساختمان(،  های مختلف اقتصادیتفکیک بخش

هره موزون نرخ بجمعیت، تولی  ناخالص داخلی به تفکیک استانی، نق ينگی، حجم پول، 

ده بانکی ر جذب سدراثر معناداری ببه شکل مستقیم  گذاریسرمايه هایسدردهپرداختی به 

 ن ارن . 

ش ه معنادار نیست و م ل نهايی  نتايج پژوهش نشان داد که عرض از مب ا در م ل برآورد .9

 باش .فاق  عرض از مب ا می

های مورد بررسی در م ل نهايی، ارزش افزوده بخش خ ماب بیشترين اثر را بر از میان متغیر .1

منظر اقتصادی همسان با سود و منفعت در ارزش افزوده از  .جذب سدرده نظا  بانکی دارد

. اين امر به آن معناست که با افزايش ارزش افزوده بخش خ ماب، فعاالن شودمیگرفته  نظر

ن از و ابه دنبال آن توان پس ،اقتصادی در اين بخش از درآم  باالتر برخوردار خواهن  بود

ش ه نشان برآورد انجا  .اب يگذاری فعاالن اين بخش در سیستم بانکی افزايش میسدرده

با افزايش يک درص ی در ارزش افزوده بخش خ ماب بیش از هشتاد و سه ص    ده می

 . ياب میدرص  حجم سدرده جذب ش ه در سیستم بانکی افزايش 

تسهیالب اعطايی يکی از متغیرهايی است که اثر مثبت و معناداری بر جذب سدرده سیستم  .9

دريافت  گذارانمعمول در بانک اری رايج يکی از انتظاراب اصلی سدردهبانکی دارد. به طور 
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 هایدردهسبه عنوان ابزاری برای جذب و م يران شعب از اعطای تسهیالب  باش تسهیالب می

نماين . همچنین ضريب لگاريتم تسهیالب موجود استفاده می هایسدردهج ي  و حفظ 

 ب بیشافزايش يک درص ی در اعطای تسهیال ،ده میاعطايی در م ل برآورد ش ه نشان 

 .ده میبانکی را افزايش  از دو دهم درص  حجم سدرده

در پژوهش حاضر به دلیل فق ان آمار مربوط به درآم  خانوار به تفکیک استانی، هزينه کل  .1

جا ها به عنوان متغیر جانشین با ويژگی متغیر اصلی، در م ل وارد ش . از آنخانوار در استان

شتر و فروش درآم  بی -ه افزايش هزينه خانوار ناشی از دستیابی خانوار به منابع مالی بیشترک

نتايج  .ان از بیشتر استاست افزايش منابع مالی در دسترس خانوار به معنای پس -دارايی و ...

افزايش يک درص ی هزينه کل خانوار بیش از دو دهم  ، باده میبرآورد م ل نهايی نشان 

 .ياب میدرص  حجم سدرده بانکی افزايش 

ده که رابطه منفی با حجم سدر باش جمعیت فعال از عوامل موثر بر حجم سدرده بانکی می .7

بانکی دارد. افزايش جمعیت فعال اگر همراه با افزايش اشتغال و رونق اقتصادی نباش ، درآم  

 از از انون ان کاهش يافته و پیرو آن با افزايش سهم مصرف از درآم ، سهم پسسرانه شهر

. ياب گذاری در سیستم بانکی کاهش میی آن سدردهدرآم  خانوار کاهش يافته و در نتیجه

، با افزايش يک درص ی جمعیت فعال، نزديک به نوزده ده مینتايج اين پژوهش نشان 

 .شودمینکی کاسته با هایسدردهص   درص  از حجم 

در اين پژوهش از میان متغیرهای مستقل موثر بر حجم سدرده سیستم بانکی، نرخ تور ،  .1

کمترين اثر را بر متغیر وابسته دارد. با افزايش نرخ تور ، هزينه نگه اری پول در بانک برای 

شکل  به نیز گذاریسرمايه هایسدردهجا که نرخ سود و از آن ياب میگذار افزايش سدرده

بنابراين با افزايش نرخ تور ، از حجم سدرده بانکی به میزان ان کی  ،شودمیاسمی تعیین 

  .شودمیکاسته 

های اقتصادی مرتبط با هم عمل جا که شاخصتوان به اين نکته اشاره نمود از آندر ادامه می

صرف و سرانه، مکنن ، بهبود شرايط اقتصادی به معنای اشتغال بیشتر، افزايش درآم  می

عطای بیشتر، افزايش ا گذاریسدردهان از به معنای ان از بیشینه است. و افزايش پسپس

 گذاری و در نهايت بهبود شرايط اقتصادی است.، افزايش سرمايهتسهیالب

 های پژوهش پیشنهاداب بر مبنای يافته
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        افزايش توان  به دولپت بپا حمپايپت از رونق اقتصپپپادی و ايجپاد اشپپپتغال می

 های بانکی کمک کن .سدرده

 ن  ضمن تواناقتصادی می سهیالب به هنگا  و به جا به فعاالنها با اعطای تبانک

  بیشتر به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کنن . هایسدردهجذب 

   ه جذب سپپدرده در سطح زبینی ان ابرای پیش م يران بانکی از م ل ارائه شپ ه

های الز  در خصوص جذب سدرده و م يريت ريزیها با توجه به برنامهاسپتان 

 آن، استفاده نماين . 
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 همقدم -1

است  گپذاران، الز ان ازکنن گان از سپرمايهش ن پس با پولی ش ن اقتصادها و در نتیجه ج ا امروزه

 انتقال وجوه از افرادی که دارای مپازاد هسپتن  بپه افپرادی کپه بپا کسپریابزارهايی به منظور 

نهادهای مالی به عنوان اجزای اصلی  ن  وجود داشته باش . در حقیقپت بازارهپای مپالی وامواجه

ن  اهباشن  به افرادی که با کسری مواجوجوه از افرادی که دارای مازاد می سیستم مالی، وظیفه انتقپال

 ،جهت تسهیل در پیشرفت ديگر نهادهای اقتصادی شودمیگفته  همچنین  .را به عه ه دارن

توان عنوان نمود وجود نهادها و بازارهای مالی پیشرفته ان  و لذا میشکل گرفته های مالیواسطه

  يافتگی يک کشور ارتباط مستقیم دارد.های نوين، با درجه توسعههمراه با به کارگیری روش

، از هاکبانآي . بخش اقتصاد به شمار می در مالی هایهادنترين امروزه بانک اری يکی از با اهمیت

کنن  ها، امر مبادالب تجاری و بازرگانی را تسهیل میها و پرداختسازمان هی دريافت يک طرف، با

 و ه ايت ان ازهای ريز و درشتشون ؛ از طرف ديگر، با تجهیز پسگسترش بازارها می و موجب

ين ا در .آورن های رش  و شکوفايی اقتصاد را فراهم میهای تولی ی، زمینهبنگاه ها به سمتآن

انکی از های مختلف بشرايط جذب بیشتر منابع مالی و رقابت مؤثر در جذب اين منابع توسط گروه

در  یکشورها یستم مالیسدر  .موضوعاتی است که مورد توجه نهادهای مالی و اعتباری قرار دارد

ت یفاففق ان شو  یستم اداری، سنین کشورها در حوزه قوانيا یل ضعف ساختاریحال توسعه به دل

نسبت  ینقش بزرگتر یو موسساب مال هابانکشامل  یمال یاغلب نهادها ،یاقتصاد یهاتیدر فعال

از منابع  یبخش بزرگ یبه عنوان موسساب انتفاع هابانک کنن .یم یدر اقتصاد باز یمال یبه بازارها

ن یامتان خود يخرد و کالن مشتر یهاجذب سدردق ياز طرالب خود را یتسه یاعطا یاز برایمورد ن

ستم یدرده سبر جذب س یتیو جمع یاقتصاد یرهایاثر متغ یریگو ان ازه يیشناسان يبنابرا. ن ينمایم

ت یاز اهم هاانکبو  ساالنه شعب یزيربرنامه یبرا با دقت باال ان ازه سدرده ینیبشیپبا ه ف  یبانک

  .برخوردار است يیبه سزا

 یعموما بر رو، انجا  شپپ ه حوزهن يا در که يیهاپژوهش اکثره  آم  گونه که در ادامه خواهمان

ک منطقه خاص و يا مقايسه يا در يک بانک خاص يموثر بر جذب سدرده در  درون سازمانی عوامل

که نگاه کالن نگری در اين مطالعاب  شپپپودمیمالحظه  ب ين ترتیب، اسپپپت چن  بانک با هم بوده

 یابرتوان ضپرورب آن را در طراحی پرسپشنامه بانک اطالعاب محیطی   مغفول مان ه اسپت که می 

 جهتبینی ان ازه سپپپدرده ارزيابی کارايی و پیشجهت تالش در  و شپپپعب یستاسپپپاعطای مجوز 

 .به انجا  رسان  عوامل محیطیگرفتن  ريزی ساالنه شعب با در نظربرنامه



 

 

 791    یبر جذب سدرده بانک یطیعوامل موثر مح يابیو ارز يیشناسا

 های زير پاسخ داده شود.به پرسش ه تالش شحاضر  مقاله دربه اين دلیل 

  ؟تاثیر خواه  داشتبر سدرده نظا  بانکی  محیطیمتغیرهای  ک ا 

  باش ؟بر جذب سدرده نظا  بانکی چگونه میحیطی مش ب و ان ازه اثر متغیرهای 

و  ینظر یمبان یدر بخپپپپش دو  بپپپپه بررسپپپپ ش ه است:  یسامان ه يردر ادامه، مقاله به صورب ز

است  تپهيافها و روش پژوهش ادامپه داده یف. بخش بع ی با توصشودیپژوهش پرداخته م یشپینهپ

و  یبن پنجم، جمع م ل اختصاص دارد. سپپپپرانجا  و در بخش يحو بخش چهار  به برآورد و تشر

  نهاداب ارائه ش ه است.یشپ
 

 پژوهشمبانی نظري و پیشینه  -2

تقاضای پول که به وسیله ريکاردو، فیشر، کینز و توبین و بامول بررسی و طرح گردي  های ر م لد

را  ای دارد. اما فري من تقاضای پولبازی اهمیت ويژهو ج ايی بین تقاضای معامالتی و سفته تمايز

های برای نهاده کنن هکنن ه و تقاضای تولی در بستر نظريه سنتی اقتصاد خرد درباره رفتار مصرف

ريه در اين پژوهش نظ شودمیان از تلقی گذاری نوعی پسکه سدرده جاتولی ، بررسی کرد. از آن

  گردد.فري من در اين خصوص طرح می

ها دارن  چون نگه اری پول به آنکنن گان پول را نگه میمصرف (8391) در دي گاه فري من

کنن ه، در غیاب توهم پولی تقاضا برای کاالهای طورکه تقاضای مصرف. همانده میمطلوبیت 

ی حقیقی هاها کاری ن ارد، تقاضای پول هم باي  برای مان هحقیقی مصرفی است و به ارزش پولی آن

اضا . اين تقدشومی، مورد تقاضا واقع ده میه ئکاال به اعتبار مطلوبیتی که ارا همانن باش . چون پول 

 کنن گان باش . تولیهای ديگر نگه اری دارايی نیز وابسته میبه سطح درآم  حقیقی و بازده و روش

ن . کنسازد، نگه اری میها را هموار مینیز پول را به عنوان دارايی مول  که جريان هزينه و درآم  آن

 درآم  حقیقی و حقیقی که به سطح محصول يا ها برای خ ماب سرمايه  تقاضای آندرست مانن

  .(8931)شاکری،  های نگه اری ثروب بستگی داردعاي اب نسبی ساير روش

های دارايی به عنوان جايگزينی برای پول و همچنین قیود بخش بزرگی از نظريه فري من درباره بازده

درده با جذب س توان  رابطه معناداریتولی  ناخالص داخلی میب ين منظور،  و مح وديت مالی است.

جا که متغیرهای ارزش افزوده، اشتغال، جمعیت، جمعیت فعال از و از آن باش  سیستم بانکی داشته

ر رود که اين متغیرها نیز اثانتظار می ،باشن اجزای اساسی شکل دهن ه تولی  ناخالص داخلی می

و ساير  نگه اری پولبین ه باشن . طبق نظريه فري من مرد  معناداری برجذب سدرده بانکی داشت
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و از  ش .باکنن  و اين گزينش تحت تاثیر نرخ بهره، نرخ تور  و... میهای مالی انتخاب میدارايی

و ت اسان از کردن جا که مبادله بین مصرف حال و آين ه به نفع مصرف آين ه، مستلز  پسآن

املی توان ادعا کرد که عوبر مبنای نظريه فري من، می شودمیان از تلقی گذاری، نوعی پسسدرده

ل که بر م  در صورتی ... ارزش افزوده، اشتغال، جمعیت، جمعیت فعال و نظیر نرخ بهره، تور ،

ان از و به تبع آن بر توان  بر پسمی ،هزينه فرد در طول زن گی هر انسان موثر باش  -درآم 

و  هابانکساختار مالکیت  8337 سال در 8نظريه لوين اساس ر. بگرددگذاری شخص موثر سدرده

 .است ادیاقتص رش  و مالی توسعه فرآين  در حیاتی متغیر ها در اقتصاد ملی يکنقش بنیادی آن

 يیهاپروژه ویس به مالی اعتباراب و منابع که است مسأله اين تضمین بانک اری، بخش اصلی وظیفه

 سیستم رد نیز دولت نقش . کن کمک آين ه رش  به تا شود، ه ايت کارآم ی بیشتر و وریبهره با

 یفهوظ اين خود، دقیق نظارب و مقرراب و قوانین طريق از هابانک که امر است اين تضمین مالی،

  دهن . انجا  امکان کاراتر ح  تا را حیاتی

عوامل ه، ک نمودبیان « کشور یز منابع مالیعوامل موثر بر تجه»تحت عنوان  یادر مقاله (8919خضرا )

، یبانک ت خ مابیفی، تنوع و کهابانکشاغل در  یانسان یرویاطالعاب و ارتباطاب، مهارب ن اوریفن

از  ن،ينو یو محل استقرار شعب در بانک ار یط داخلیت محیان از کارکنان و مطلوبيت مشتريرضا

  قابل توجهی دارد.تاثیر  ینه منابع پولیجذب بهدر  که ترين مواردی هستن جمله مهم

چهار فرضیه در مورد تبعیت میزان  در پژوهش خود به بررسی( 8917) کاکرودشعبانی و زاده قلی

 در که  ناپرداخته پرداختی تسهیالب و ها،سدرده سود م رن، تکنولوژی شعب، تع اد از هاسدرده

رسی   تأيی  هب "هاسدرده سود" نیز و "شعب تع اد" و "هاسدرده میزان" بین رابطه بودن دارمعنی نتیجه

 البتسهی میزان" يا و "بانکی م رن خ ماب تع اد" و "هاسدرده میزان" بین داریمعنی رابطه ولی

  .نگردي  تأيی  "پرداختی

شته اشاره دا یدر تابع جذب سدرده بانکموثر  عوامل به بررسیان نامه خود يدر پا (8917) یمحم 

، تور  و ی، درآم  سرانه واقعدوره قبل هایسدرده، عبارتن  از: تع اد شعب است که اين عوامل

ع اد ت و بع  از آن سرانه یدرآم  واقع از آن است که یق حاکیج حاصل از تحقينتا .ت کشوریجمع

 هایدردهس. حجم م ب بانک صادراب استبلن  هایسدردهن اثر مثبت بر حجم يشتریب یداراشعب 

 هایدردهسالحسنه و اشخاص و قرض یجار هایسدردهرگذار بر حجم یثأاز عوامل تز ین نیشیپ یدوره

م ب بلن  هایسدردهمثبت بر حجم  ثیرأتکه  يیرهاین متغی. از بباش میم ب بانک صادراب بلن 

                                                        
1. Levine 
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ر یرها، متغین متغیدر ببوده و همچنین ر تور  یب مربوط به متغين ضريبانک صادراب دارن  کمتر

  . اشته استبانک صادراب ن هایسدردهبر حجم  یداریمعن ثیرأتت یجمع

  ناخالص ینرخ تور ، تول یهااثر شپپاخص یبه بررسپپ ی( در پژوهشپپ8913) یمنصپپف و منصپپور 

مت مسپکن و نرخ سپود اورام مشارکت بر حجم سدرده   یمت سپها ، شپاخص ق  ی، شپاخص ق یداخل

با  یحید توضخو یالگو یسنجروش اقتصادهشگران با استفاده از ن مقاله پژويپرداختن . در ا یبانک

ل از ج حاصپپيقرار دادن . نتا یرها را ج اگانه مورد بررسپپین متغياثر هر ک ا  از ا یعيتوز یهاوقفه

جم با ح ی  ناخالص داخلینرخ سود اورام مشارکت و تول یرهایان متغیکه م ده میپژوهش نشان 

  وجود دارد. و مثبت یب رابطه منفیبه ترت یسدرده بانک

عوامل موثر بر  یبن و رتبه يیشناسا"با عنوان  یادر مقاله (8932و همکاران ) یآباد يفشر یمروت

ده عامل موثر بر جذب سدرده  "یفاز VIKORدر بانک با استفاده از روش  يانجذب سپدرده مشتر 

 املمطالعه نشپپان داد دو ع يجدر بانک را با در نظرگرفتن نظر خبرگان احصپپا نمودن . نتا يانمشپپتر

  ارد.را بر جذب سدرده د یرتاث یشترينب ياننرخ سود سدرده و نحوه برخورد کارکنان با مشتر

 ینزما یاسپپپتان سپپپمنان در دوره  یعوامل موثر بر منابع بانک یبن ( به رتبه8939)ی و همت یعرفپان 

شپپپاخص  ده یپژوهش نشپپپان م يجپرداختن . نتا 8تاپسپپپیس یکبا اسپپپتفاده از تکن 8939تا  8919

 نکیمنابع با یزعوامل موثر بر تجه یناول را در ب يگاهجا 98111با مق ار  یبپه شپپپبکپه بانک   ینپان اطم

 ه است.استان سمنان ب ست آورد

ای و با ه ف بررسی نقش بازاريابی داخلی در جذب منابع سدرده یپژوهش (8939مظهری ) نعامی و

در میزان رابطه  (تعاون و بانک شهرتوسعه دولتی و خصوصی )بانک بین يک همچنین تبیین تفاوب 

توان به نقاط با استفاده از نتايج اين پژوهش می ان .دادهای انجا  بین بازاريابی داخلی و منابع سدرده

ای از منظر بازاريابی داخلی پی برد و در راسپپتای ضپپعف و قوب فعلی بانک در جذب منابع سپپدرده

اصپپپل از های حترين منبع بانک بهره گرفت. يافتهش و تجهیز آن به عنوان اصپپپلیکمپک بپه افزاي  

ای نقش دارد؛ و رابطه بازاريابی دارد کپه بازاريابی داخلی در جذب منابع سپپپدرده پژوهش بیپان می 

تعاون  دولتی نسبت به بانک توسعه ای در بانک شهر به عنوان يک بانک غیرداخلی و منابع سپدرده 

  ک بانک دولتی بارزتر است.به عنوان ي

. از ان به عوامل موثر بر جذب منابع بانکی اشپپاره داشپپته خود( در تحقیق 8931) نیلچی و همکاران

هزينه  توان به بازاريابی،اسپپپاس نظر خبرگان بانکی تهیه شپپپ ه بود می  مهمترين عوامل موثر که بر

                                                        
1. Topsis 
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ه تحقیق، اگر مسپپئولین بانک به نحوه ارائبنا بر نتايج اين آموزش و تع اد کارکنان اشپپاره داشپپت.  

رآم های د منابع پولی و در ادامه ایتوانن  به طور قابل مالحظهخ ماب بانکی توجه داشته باشن  می

  غیر مشاع خود را افزايش دهن .

ی خصپپوصپپی در مقايسپپه با  هابانکبه بررسپپی وضپپعیت عملکردی   (2999) 8کورنت و همکاران

 ده یمهای اين تحقیق نشان يافته ان .سدرده و میزان سودآوری پرداخته ی دولتی در جذبهابانک

ی ی خصپپوصپپ هابانکای سپپودآوری کمتری نسپپبت به  ی دولتی به طور قابل مالحظههابانککه 

 دارن .

ی مالزی پرداختن  هابانکگذاری در ( به بررسپی عوامل موثر بر سدرده 2991) 2هارون و ون هزمی

 رود. گذاری به شمار میيک عامل موثر در سدرده رسی ن  که نرخ سود سدردهن نتیجه و به اي

چون  یدر کشپپپور هن  عوامل یدولت یهابانک یبر رو یابا مطالعه (2993) 9مپان و همکاران یآبه

 بانک، یت مکانیمحل اسپپتقرار و موقع ط بانک،یمح الب کارکنان،یسپپطح تحصپپ  ،یانسپپان یروین

ن يها را از عوامل جذب سپپدرده دانسپپته و مهمترو کاهش دخالت یدولت ن و مقررابیقوان غاب،یتبل

 ان . دانسته یانسان یرویعامل را ن

 شيبه منظور افزا یبانک هایسدردهعوامل موثر بر جذب  ای بهمطالعه در (2981اسپتادی و سرلک ) 

تا  8973های بانک سده در سال هایسدردهجامعه آماری  .ان پرداختهبانک سده اصفهان  یسپهم نسب 

 ترهای بانک ارینتايج نشپپپان داد که اثر پارام .مورد اسپپپتفپاده پنل ديتا بوده اسپپپت   روش و 8913

ی هامتغیر .اسپپت بانکی مثبت و قابل توجه هایسپپدرده جذب درATM  و  POSالکترونیکی مانن 

 و تور  متغیرهای ديگر مانن  داشته و بانکی هایسدرده اثر مثبت برو عرضپه پول   سپود سپدرده  نرخ 

  بر جذب سدرده داشته است. داریمنفی و معنی اثربازار پول  با رقابتدر سها   بازار

 اقتصپپاد يا یعملکرد بانک یهاشپپاخصدر پژوهش خود دسپپت يافتن  که  (2981) 1تورهانی و ه ا

 ينگینق  یزانم( 8دو عامل مهم  ین،قرار داده اسپپپت. همچن یرهپا را تحت تاث هسپپپدرد یزانکالن، م

ین همچن .گذاردمی یرکالن تاث هایسدرده سطح بر ،یها در ارز خارجنرخ بهره سدرده( 2و  هابانک

گا  به هن توان از عوامل مهمی اسپپپت که می یشپپپتری يکم -روابط بانک درکآنان دريافتن  که 

  .باش بسیار حائز اهمیت  یبحران یهااثراب دوره يريتم گذاری جهت سیاست

                                                        
1. Cornett (2005) 
2. Haron & Wan Azmi (2008) 
3. Abhiman (2009) 
4. Turhani & Hoda (2016) 
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وهش خود به بررسپی عوامل اقتصپاد کالن و جمعیت شناختی بر روی سطح   ژ( در پ2981) 8اورمبیا

عوامل ( 8اين پژوهش گويای آن است که  از ان از کشپور نیجريه پرداخته اسپت. نتايج حاصل  پس

از دو دهه مورد مطالعه نقش مثبت و مطلوب  یشان از در بپس یزانم یحدر توضپپ یشپپناخت یتجمع

و قابل  یاثر منف ی( نرخ تور  داخل9، )در ايجاد پس ان از نقش دارد( نرخ بهره 2، )اسپپتکرده  يفاا

به طور مثبت  FPIکه توسپپپط  یخارج يهسپپپرما يپان ( جر1انپ از دارد و ) در نسپپپبپت پس  یتوجه

  .ده یمقرار  یررا تحت تاث یجريهان از در نپس یزانم یبه طور قابل توجه استش ه  یریگان ازه
 

 تحقیقروش  -3

باش . یم افت پانلیبا استفاده از ره یونیتحلیلی و رگرس –، کاربردی یاز نوع کمروش پژوهش 

و برخی  ینادو اس یاروش کتابخانهبه با مطالعه پیشینه پژوهش و از متغیرهای پژوهش  برخیهمچنین 

، ان فعالیت در حوزه ستادی بانک داشتهسال سابقه  89بانکی که ح اقل  خبرگانمصاحبه با از  ديگر

از سال انه یو به صورب سال سال 89مورد مطالعه،  یدوره زمان ،پژوهشن يدر ا .شناسايی گردي 

های بینیآزمايی، پیشدر ادامه به منزله راستی هستن .ها مقاطع، استانو  بوده 8939 سالتا  8919

ان توجه يشامورد ارزيابی قرار گرفت.  8931های واقعی موجود تا پايان سال از م ل با داده لحاص

افزوده  ارزشت فعال، ینرخ تور ، جمع یرهایأله متغمس ین بار حل مق ماتي  که پس از چن باشیم

ذب ج موثر بر یهان شاخصيتربه عنوان مهم يیالب اعطایکل خانوار و تسه نهيهزبخش خ ماب، 

    ش ن .يیتابانکی سدرده 
 

 روش پانل دیتا -3-1

، در اين روشجه قرار گرفته است. ی اخیر بیشتر مورد توهاسالدر های پانل دادهروش برآوردی 

های پانل گیرن . استفاده از دادهيک سری واح های مقطعی طی چن  سال مورد برازش قرار می

 .(8917 ،)اشرف زاده و مهرگان ها، دارای مزايايی استنسبت به ساير روش

 اين مزايا عبارتن  از:

 یجه و در نت است های ديگر بیشترها در حالت پانل نسبت به حالتتع اد مشاه اب و داده

  شود.باعث اعتماد بیشتر به برآوردها می

  ای را تبیین و آزمون کن .های پیشرفتهم ل ده میبه محقق اجازه 

                                                        
1. Urmbia (2018) 
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 ،برد.خطی در اقتصاد سنجی را تا ح ود زيادی از بین میمساله هم زياد بودن تع اد مشاه اب  

 رود.های پانل، تورش برآورد از بین میبا استفاده از داده  

 

 متغیرهاي پژوهش -3-2

 باش .وابسته، سدرده جذب ش ه سیستم بانکی می متغیر

ادی؛ مختلف اقتصهای ارزش افزوده و تع اد شاغلین به تفکیک بخش متغیرهای مستقل شامل؛

زينه ه تولی  ناخالص داخلی، صنعت و مع ن، خ ماب، ساختمان، جمعیت، جمعیت فعال، کشاورزی،

 سرمايه هایسدردهنرخ بهره موزون پرداختی به خانوار به تفکیک استانی، نق ينگی، حجم پول، 

  ها عبارب است از:و تور  است. با توجه به منابع اقتصادی تعريف آنگذاری 

 قی، ی است که به وسیله اشخاص حقیقی، حقوهايسدردهشامل  :سپرده سیستم بانکی

و شامل  شودمیسدرده  هابانکهای دولتی طبق ضوابطی به وزارتخانه و ها،شرکت

 است. گذاریسرمايهان از و جاری، پس هایسدرده

 اقامتگاه جمعی که ی خانوارهای معمولی ساکن و خانوارهای دستهاعضای همه :جمعیت

ها در زمان سرشماری در کشور قرار دارد و نیز کلیه اعضای کلیه خانوارهای معمولی آن

 دهن .معمولی غیر ساکن، جمعیت کشور را تشکیل می

 ساله و بیشتر که در هفته قبل از هفته آمارگیری در  89شامل تما  افراد  :جمعیت فعال

 ان .لیت مشارکت برخوردار بودهتولی  کاال و خ ماب مشارکت داشته و يا از قاب

 ساله و بیشتر که در طول هفته قبل از هفته  89تما  افراد  :های اقتصادیشاغلین بخش

آمارگیری ح اقل يک ساعت کار کرده و يا به داليلی به طور موقت کار را ترک کرده 

 ها بخش مورد نظر باش . عالیت آنباشن  و حوزه ف

 ش ه  ارزش اضافی ايجاد :های مختلف اقتصادیارزش افزوده به تفکیک بخش

 مسکن و ساختمان، صنعت و مع ن کشاورزی، ،های اقتصادیدر جريان تولی  در بخش

و خ ماب که از طريق محاسبه تفاوب بین ارزش ستان ه و مصرف واسطه در هر فعالیت 

 آي .اقتصادی به دست می

 جمع پول و شبه پول. :نقدینگی 

 :با سکه و اسکناس در گردش.برابر است  حجم پول 

 ها.عبارب است از نرخ رش  شاخص قیمت :نرخ تورم 
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 نرخ بهره موزون ش ه به نسبت سهم انواع سدرده در  :نرخ بهره موزون پرداختی

 .گذاریسرمايه هایسدردهمجموع 

 ادی از طريق مستقیم به فعاالن اقتص اعتباراب پرداختی مستقیم و غیر :تسهیالت اعطایی

  .8912ب بانکی ب ون ربا مصوب سال قراردادهای مختلف اسالمی به موجب قانون عملیا

 عبارب است از ارزش پولی کاالی تهیه ش ه يا خ مت انجا  ش ه  :هزینه کل خانوار

 توسط خانوار به منظور مصرف اعضا و يا ه يه. 

 قیم يک تولی ی مهای اقتصادی واح های نتیجه نهايی فعالیت :تولید ناخالص داخلی

  کشور در يک دوره زمانی معین.

 

 يکاربرد مدل -4

اب در ذ یگذارجا که سدردهان از مورد توجه قرارگرفت. ازآنپس،  منيپول فر یدر م ل تقاضا

، کسب (یاطیاحت ی)تقاضا یاحتمال یازهای، نیمعامالب آت ین مالیتامبا ه ف  ان ازپس یخود نوع

 ینگاه تجرب  من ويپول فر یه تقاضايدر پژوهش حاضر با در نظرگرفتن نظر ،باش یت و ... میمطلوب

مختلف  یهاک بخشین به تفکیمستقل شامل؛ ارزش افزوده و تع اد شاغل یرهایمتغاثر  ،خبرگان

   ناخالصیت فعال، تولیت، جمعی، صنعت و مع ن، خ ماب، ساختمان، جمعی؛ کشاورزیاقتصاد

به  ینرخ بهره موزون پرداخت، حجم پول، ینگي، نق یاستان کیخانوار به تفک نهي، هزیداخل

 یپانل، بر جذب سدرده نظا  بانک یهاداده کیتکن از استفادهبا و تور   گذاریسرمايه هایسدرده

ن یبه منظور کاهش نوسان در تخمن یهمچن ر است.يآن به شکل ز یاضير م لکه  برآورد ش ه است

  .ان استفاده ش ه یتميصورب لگاربه  هاریمتغاغلب م ل 
 

𝐿𝑜𝑔(𝑝𝑑)𝑖𝑡 =  ∝∘+∝1 𝐿𝑜𝑔(𝑃𝑉𝑆)𝑖𝑡 +∝2 𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐼𝐹)𝑡  +∝3 𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐹𝑎𝑎𝑙)𝑖𝑡

+∝4 𝐿𝑜𝑔(𝐻𝐾)𝑖𝑡  +∝5 𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐹)𝑖𝑡   +∝6 𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐸𝐴)𝑖𝑡  
+∝7 𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐸𝐼)𝑖𝑡   +∝8 𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐸𝑆)𝑖𝑡  +∝9 𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐸𝐶)𝑖𝑡

+∝10 𝐿𝑜𝑔(𝑃𝑉𝐴)𝑖𝑡 +∝11 𝐿𝑜𝑔(𝑃𝑉𝐼)𝑖𝑡 +∝12 𝐿𝑜𝑔(𝑃𝑉𝐶)𝑖𝑡

+∝13 𝐿𝑜𝑔(𝑃𝑃)𝑖𝑡 +∝14 𝐿𝑜𝑔(𝑃𝑇𝐸)𝑖𝑡 +∝15 𝐿𝑜𝑔(𝐿𝑖)𝑡

+∝16 𝐿𝑜𝑔(𝑀1)𝑡 +∝17 𝐿𝑜𝑔(𝑃𝑅𝑅)𝑡 + 𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐺𝐷𝑃)𝑖𝑡 
 

 که در آن:

 بنابراين خواهیم داشت: .است یدهن ه دوره زماننشان 𝑡س يانگر مقاطع و ان یب 𝑖س يان 

:log (𝑃𝑉𝐴)𝑖𝑡 و ساالنه یک استانیبه تفک یتم ارزش افزوده بخش کشاورزيلگار 
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:log (𝑃𝑉𝐼)𝑖𝑡 و ساالنه یک استانیتم ارزش افزوده بخش صنعت و مع ن به تفکيلگار 

:log (𝑃𝑉𝐶)𝑖𝑡 و ساالنه یک استانیبه تفک مسکنتم ارزش افزوده بخش يلگار 

:log (𝑃𝑉𝑆)𝑖𝑡 و ساالنه یک استانیخ ماب به تفکتم ارزش افزوده بخش يلگار 

:log (𝑃𝐸𝐴)𝑖𝑡 و ساالنه یک استانیبه تفک ین بخش کشاورزیتم شاغليلگار 

:log (𝑃𝐸𝐼)𝑖𝑡 و ساالنه یک استانین بخش صنعت و مع ن به تفکیتم شاغليلگار 

:log (𝑃𝐸𝐶)𝑖𝑡 و ساالنه یک استانیبه تفک مسکنن بخش یتم شاغليلگار 

:log (𝑃𝐸𝑆)𝑖𝑡 و ساالنه یک استانیبه تفک خ مابن بخش یتم شاغليلگار 

:log (𝑃𝑇�َ�)𝑖𝑡 و ساالنه یک استانین به تفکیتم شاغليلگار 

:log (𝑃𝑃)𝑖𝑡 و ساالنه یک استانیت به تفکیتم جمعيلگار 

:log (𝑃𝐹𝑎𝑎𝑙)𝑖𝑡 و ساالنه یک استانیبه تفک ت فعالیجمعتم يلگار 

:log (𝐻𝐾)𝑖𝑡 و ساالنه یک استانیبه تفک نه کل خانواريهزتم يلگار 

:log (𝑃𝐹)𝑖𝑡 و ساالنه یک استانیبه تفک يیالب اعطایتسهتم يلگار 

:log (𝑃𝐼𝐹)𝑡 ساالنه نرخ تور تم يلگار 

:log (𝑃𝑅𝑅)𝑡 ساالنه ،گذاریسرمايه هایسدردهبه  یپرداخت ونتم نرخ بهره موزيلگار 

:log (𝑙𝑖)𝑡 ساالنه ینگيتم نق يلگار 

:log (𝑀1)𝑡 ساالنه حجم پولتم يلگار 

log(𝑃𝐺𝐷𝑃)𝑖𝑡 :یک استانیساالنه به تفک ی  ناخالص داخلیتم توليلگار 
 

 1آزمون ریشه واحد -4-1

 ، با رگرسیون کاذب مواجه خواهیم نباش 2صورتی که متغیرهای مورد استفاده در پژوهش نامانا در

به بررسی مانايی و نامانايی  8ش . بنابراين با استفاده از نتايج آزمون ريشه واح  در قالب ج ول 

  :ش ه است متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته
 

 

 

 

 

                                                        
1. Unit Root Test 
2. Non Stationary 
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 نتایج آزمون پایایی :1جدول 

 آماره یر / ناممتغ

 یتملگار

 یرهایمتغ

سپرده 

 جذب شده

لگاریتم 

ارزش 

افزوده 

بخش 

 خدمات

نرخ 

 تورم

لگاریتم 

جمعیت 

 فعال

لگاریتم 

هزینه کل 

 خانوار

لگاریتم 

تسهیالت 

 پرداختی

Levin, Lin & Chu t 39392/1- 12993/82- 71989/8- 9798/23- 1187/81- 8399/81- 

 9999/9 9999/9 9999/9 9932/9 9999/9 9999/9 احتمال

Im, Pesaran & shin W- 

Stat 
29919/8- 9129/88- 97199/2- 99117/1- 11919/2- 19391/9- 

 9992/9 9913/9 9999/9 3182/9 9999/9 8813/9 احتمال

ADF-Fisher chi square 9937/38 839/811 3279/83 317/829 291/829 1987/88 

 9923/9 9999/9 9999/9 9999/8 9999/9 9929/9 احتمال

PP-Fisher chi square 181/219 1972/19- 9113/33 1997/93 1919/38 39911/2 

 9999/8 9983/9 9971/9 9113/9 9913/9 9999/9 احتمال

 های پژوهشيافته منبع:

 

، متغیرهای مورد بررسی با استفاده از چهار آماره مورد آزمون قرار گرفت که نتايج 8 مطابق ج ول

، لگاريتم متغیرهای سدرده جذب ش ه ، Levinبه شرح ذيل است: بر مبنای آماره حاصل از آن

لگاريتم ارزش افزوده بخش خ ماب، لگاريتم جمعیت فعال، نرخ تور ، لگاريتم هزينه کل خانوار، 

اين در حالی است که متغیرهای لگاريتم ارزش افزوده  .باشن لگاريتم تسهیالب پرداختی مانا میو 

های آزمون ريشه واح ، مانا شناخته بخش خ ماب و لگاريتم هزينه کل خانوار بر مبنای کلیه آماره

های اس آمارهاس ش ن . متغیرهای لگاريتم سدرده جذب ش ه و لگاريتم جمعیت فعال، به ترتیب بر

Im, Pesaran & shin W- Stat  وPP-Fisher chi square صورتی ان ، درنامانا شناخته ش ه 

 باشن . متغیر لگاريتم تسسهیالب اعطايی برها، متغیرهای ياد ش ه مانا میکه بر اساس ساير آماره

مبنای  مانا و بر PP-Fisher chi squareو  Im, Pesaran & shin W- Statاساس دو آماره 

باش . و در پايان متغیر نرخ تور  بر مبنای نامانا می ADF-Fisher chi squareو  Levinهای آماره

 Im, Pesaran & shinهایاساس آماره مانا و بر PP-Fisher chi squareو  Levinهای آماره

W- Stat  وADF-Fisher chi square  نامانا است. در اين پژوهش دو متغیر لگاريتم تسهیالب

  اعطايی و نرخ تور  به وسیله دو آماره مانا و دو آماره ديگر نامانا شناخته ش ن .
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 هاي تعیین نوع اثراتآزمون -4-2

 یقیم ل تلف دو انیم از نشيگز یبرا .ش برآورد  8م ل اثراب ثابتک يو  یقیتلفک م ل يدر ابت ا 

کوچکتر  Fآماره  احتمالجا که از آن 2ج ول  مطابقاستفاده ش .  2مریل Fاز آزمون و اثراب ثابت 

 یهافت دادهاین رهي. بنابراشودمیها رد أعرض از مب  یبر برابر یه صفر مبنیفرض باش ،یم 99/9 از

  .ش ح داده یترج یقیتلف یهابر داده یپانل
 

 مریل Fآزمون ج ینتا: 2جدول 

 

 
 
 

 های پژوهشيافته منبع:                      

 

اثراب م ل ان م ل اثراب ثابت و یانتخاب م یبران زده ش . یتخم 9یک م ل اثراب تصادفي سدس

شان ن 9 ج ول بربنا ن آزمون يج اي. نتا يگردهاسمن استفاده افت پانل از آزمون یدر ره یتصادف

رد نش ه  یحیوضت یرهایمتغو  یفردن اثراب یرابطه بوجود  ع   بر یه صفر مبنیکه فرض ده می

  .شودمیرفته يپذ يیم ل نهابه عنوان  ین م ل اثراب تصادفيبنابرا .است
 

 آزمون هاسمنج ینتا :3جدول 

 

 های پژوهشيافتهمنبع:                       

 

 تایپانل د 4یآزمون هم انباشتگ -4-3

ردن اضافه ک معموالً ن حالتيدر اا باشن . يرها ناپایاز متغ یها ممکن است تع ادپژوهش یدر برخ

ا يش ه  tو  F یهاآمارهآزمون که موجب کاهش اعتبار  گردي هه یو ... توص یریگرون ، تفاضل

از  ه،اد ش يحل مشکالب  یبراتوان یمن حالت يدر ا .بردین میرا از برها یمتغ اطالعاب بلن م ب

                                                        
1. Fixed Effect 
2. F Leamer 
3. Random Effect 
4. Co-Integration Test 

 اثر آزمون آماره درجه آزادی احتمال

989999 281/27 929191/7 Cross-section F 

989999 27 789983/812 Cross-section Chi-square 

 خالصه آزمون کای دو مارهآ درجه آزادی احتمال

312/9 9 9999/9  Cross-section F 



 

 

 101    یبر جذب سدرده بانک یطیعوامل موثر مح يابیو ارز يیشناسا

ر یا چن  متغيدو  یآن است که وقت یم انباشتگه یاستفاده کرد. مفهو  اقتصاد یروش هم انباشتگ

 8بلن م ب یتعادل م لک يشون  تا یگر ارتباط داده ميک يبا  ینظر یبر اساس مبان (یزمان ی)سر

بوده باشن ، اما در طول زمان  یرون  تصادف یرها داراین متغيهر چن  ممکن است ا ،را شکل دهن 

انباشته هم یرهایدارد متغ در کوتاه م ب امکان .(8939، ی)نوفرست کنن یدنبال م یگر را به خوبيک ي

 گرددیم خود بر یتعادلها در بلن م ب به حالت رابطه آن ی ا کنن ، ولیپن خود انحراف یاز رابطه ب

 . (8913کبخت، یو ن ی)افالطون

آزمون، ن يدر ابه کار برده ش .  8339در سال  2یتوسط پ رون ن باریاولتا يپانل د یانباشتگآزمون هم 

، روشن يدر ا دارد. موجود در م ل یرهایان متغیم یداللت بر ع   وجود هم انباشتگ فرض صفر

 یبرا. ش ه استبرآورد  (استان :ن پژوهشيدر ا) مقطع هر یبرا یاج اگانه یهم انباشتگون یرگرس

ب يضراها ن آزموني. چهار مورد از اگردي آماره استفاده  7جمالب اخالل از  يیايآزمون پا

ن ياکنن . بنابریب میح  ترکشه وايمختلف در طول آزمون ر یهاستانان یو را در بیرگرساتو

گر ياره دکسان باش . سه آميتما  مقاطع  یکنن  تا برایرا مح ود م و مرتبه اولیرگرساتو یپارامترها

 .شودیمن زده یهر مقطع ج اگانه تخم یباشن  که برایمرگرسیو اتوب ين ضرایانگیاس مبر اس

که  نماي ر ییگر تغيبه مقطع د یکه از مقطع ده میاجازه  رگرسیواتوب يها به ضران آمارهين ايبنابرا

 یباشتگانن آماره همیشون . اولینل شناخته مان پیانگیم -یگروه یهم انباشتگ یهابه عنوان آماره

 Rhoب ینل به ترتانوع آماره پ نین و سومیک است. دوميانس ناپارامتريک آزمون نسبت وارينل اپ

به طور مشابه دو مورد اول از . نل استاپ ADFن آماره یباش  و چهارمیم( PP) دس پرونیلیو ف

دس پرون است. یلیف tو  Rho یهاب آمارهین پانل به ترتیانگیم -یگروه یانباشتگهم یهاآماره

 . (8939و همکاران،  ی)سحابن است یانگیم -یگروه ADFز آزمون ین آماره نیسوم
 

 تایپانل د یانباشتگج آزمون همینتا :4 جدول

 

 

 
 

                                                        
1. A Long Run Equilibrium Relationship 
2. Pedroni 

 آزمون
 گروهی پانل

 احتمال آماره احتمال آماره

V 191991/2- 3329/9 - - 

Rho 878119/2 3198/9 982139/1  9999/8 

PP  9278/89-  9999/9 82111/29-  9999/9 

ADF 9891/89-  9999/9 8338/81-  9999/9 

 های پژوهشيافتهمنبع: 
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انباشتگی بین متغیرهای وجود هم ،پانل و گروهی Rhoپانل و  v هایآزمونبر مبنای  ،1 مطابق ج ول

همجمعی بین متغیرهای م ل  ،پانل و گروهی ADFو  PP هایآزمونو بر اساس  شودمیالگو رد 

د از مجموع هفت آماره مور ده می. در کل، نتايج آزمون هم انباشتگی پانل نشان شودمیپذيرفته 

میان متغیرهای م ل  ها داللت بر وجود هم انباشتگی دراستفاده، چهار آماره يعنی اکثريت آن

 دارد.  یبرآورد
 

 1آزمون متغیر حذف شده -4-4

سازی، متغیر مستقلی که تاثیری معنادار بر متغیر وابسته دارد از م ل حذف هرگاه در فرآين  م ل

ر . مگشودمیش ن ضرايب برآوردی ساير متغیرهای م ل  دارناسازگاری و تورششود، منجر به 

اينکه متغیر يا متغیرهای حذف ش ه با متغیرهای موجود در م ل ناهمبسته باشن . در اين صورب، 

ضرايب برآورد ش ه جزء ثابت اريب خواه  بود، همچنین خطاهای معیار به سمت باال اريب بوده، 

در  .(8931 )بروکز، نامناسبی را به همراه خواه  داشتهای های فرضیه، استنباطبنابراين آزمون

اده استف حذف ش ه از آزمون متغیر حذف ش ه،پژوهش حاضر برای تشخیص درستی متغیرهای 

 (:8913های صفر و مقابل در آزمون به شکل زير است )افالطونی و نیکبخت، گردي . فرضیه

𝐻0: .متغیرحذف ش ه، تاثیر معناداری روی متغیر وابسته ن ارد 

𝐻1: .متغیرحذف ش ه، تاثیر معناداری روی متغیر وابسته دارد 

درص  باش ،  9برای آزمون متغیرهای حذف ش ه، کمتر يا مساوی  Fدر صورتی که احتمال آماره 

  نشان داده ش ه است. 9. نتايج آزمون در ج ول شودمیرد  𝐻0فرضیه 

متغیر مورد بررسی تنها متغیر لگاريتم ارزش افزوده بخش مسکن  82ده  از نتايج آزمون نشان می

جا که شاخص لگاريتم ارزش افزوده بخش مسکن با ورود به م ل، باي  در م ل وارد شود. از آن

 ده ، به علت ناچیز بودن، برایبهبود می 999311/9ضريب تعیین تع يل ش ه م ل را به ان ازه 

 جويی از اين شاخص صرف نظر گردي .رعايت اصل صرفه
 

 

 

 

 

 

                                                        
1. Omitted Variables Test  
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 نتایج آزمون متغیر حذف شده :5جدول 

 ردیف متغیرهای حذف شده -tآماره -F آمار احتمال

 1 لگاریتم اشتغال بخش مسکن 911181/8 989917/2 8819/9

8123/9  893817/2  2 لگاریتم اشتغال بخش کشاورزی 8811318/8 

 3 لگاریتم اشتغال بخش صنعت 989291/8 921198/8 9881/9

 4 لگاریتم اشتغال بخش خدمات 738939/9 129198/9 1231/9

 5 لگاریتم حجم پول 121982/8 912721/9 111/9

 6 لگاریتم جمعیت 999181/9 991117/9 9738/9

 7 لگاریتم ارزش افزوده بخش کشاورزی 189998/9 872981/9 1712/9

 8 لگاریتم تولید ناخالص داخلی 323055/9 891919/9 7113/9

 9 لگاریتم ارزش افزوده بخش صنعت 931337/9 897197/9 1387/9

 11 لگاریتم ارزش افزوده بخش مسکن 283982/2 321989/1 9279/9

 11 نرخ بهره موزون 191981/9 199999/9 9281/9

 12 لگاریتم نقدینگی 991871/9 291282/9 1898/9

 درجه آزادی 273 273/1 

 های پژوهشيافتهمنبع:        

 

 نتایج مدل  -4-5

تغیرهای م برای تخمین ش ب و نوع رابطه لگاريتمچه که طرح ش ، م ل اثراب تصادفی بر آن بنا

 ب پرداختی بر، نرخ تور  هزينه کل خانوار و تسهیالارزش افزوده بخش خ ماب، جمعیت فعال

گرفت که نتايج به دست آم ه از برآورد م ل، در قالب  مورد استفاده قرار سدرده سیستم بانکی

  ج ول زير نشان داده ش ه است.
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 نتایج مدل برآورد شده :6جدول 

 نام متغیر ضریب همبستگی tآماره  احتمال

7912/9  989123/9-  9811917/9-  عرض از مبدا 

9999/9  121993/1  297179/9  اعطایی لگاریتم تسهیالت 

9921/9  988793/9-  813921/9-  لگاریتم جمعیت فعال 

9999/9  73312/89  19199/9  لگاریتم ارزش افزوده بخش خدمات 

9999/9  291311/9-  939192/9-  نرخ تورم 

9872/9  93191/2  298997/9  لگاریتم هزینه کل خانوار 

 تعداد 221 

 39198/9  تعیین تعدیل شدهضریب  

9999/9  211/8221  Fآماره  

27/2  آماره دوربین واتسون 

 های پژوهشيافته منبع:                

 

و آماره  39/9، مطابق نتايج به دست آم ه ضريب تعیین تع يل ش ه م ل در ح ود 1در ج ول 

نیست. زيرا  8برآورد انجا  ش ه، رگرسیون کاذب ده میکه نشان  باش می 27/2دوربین واتسون آن 

معمول يک رگرسیون کاذب، داشتن ضريب تعیین باال، نزديک يک و آماره دوربین های از مشخصه

ش ه، وجود  همچنین مطابق م ل برآورد(. 8939 )نوفرستی، واتسون پايین، نزديک به صفر است

 .شودمیعرض از مب ا در م ل رد 

 ای سیستمهدرص  از تغییراب )واريانس( در رفتارسدرد 39در اين م ل، متغیرهای توضیحی ح ود 

، م ل به خوبی ده مینشان  Fو آزمون نیکويی برازش با استفاده از آماره  ده میبانکی را شرح 

ی ضرايب م ل به استثنای عرض از مب ا گونه که مشاه ه گردي ، همهبرآورد ش ه است. همان

باشن . یضرايب،کشش م. در اين حالت کن میفر  لگاريتمی تبعیت  معنادار هستن . همچنین م ل از

، با افزايش يک درص  تسهیالب اعطايی به ان ازه ده میلگاريتم تسهیالب اعطايی نشان ضريب 

يب ضر . همچنین منفی بودنياب میافزايش  هابانکمرد  نزد  گذاریسدردهدرص  تمايل  29/9

سی کمتر اين تبع آن دستردهن ه افزايش ش ي  نرخ بیکاری و به توان  نشانلگاريتم جمعیت فعال می

نتظار گونه که اگذاری باش . همانبخش از جمعیت به درآم های پولی و به دنباله آن کاهش سدرده

رفت نرخ تور  اثر منفی بر متغیر وابسته يعنی جذب سدرده سیستم بانکی دارد. کوچک بودن می

  . درهای مورد بررسی باشسالتوان  ناشی از عرضه فزاين ه پول در اقتصاد طی ضريب نرخ تور  می

                                                        
1. Spurious Regression 
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 يتملگار يبضر. ش درآم  کل خانوار در م ل وارد  8اين مقاله هزينه کل خانوار به عنوان شاخص

حجم  درص  2/9با افزايش يک درص  در هزينه خانوار بیش از  ده مینشان  کل خانوار ينههز

. از میان متغیرهای توضیحی موجود در م ل، ضريب لگاريتم ياب میسدرده جذب ش ه افزايش 

ارزش افزوده بخش خ ماب بیشترين اثر را در توضیح رفتار متغیر وابسته دارد. مطابق ج ول باال، 

بانکی را افزايش  هایسدردهدرص  حجم  19/9يک درص  افزايش در ارزش افزوده بخش خ ماب 

  .ده می
 

 2استفاده از مدل براي پیش بینی -4-6

یای بینی درست متغیر وابسته در دنهای بررسی کارآم ی م ل برآوردی، توانايی پیشيکی از روش

صورب گرفت  8939الی  8919ی سال اساس دادها سازی برم ل .به شکل تکرار پذير است واقعی

بینی به انجا  ش . نسبت ع د پیش 8938 و 8932 ،8939 ،8931های بینی تست م ل برای سالپیش و

 % 31819 ،%31892، % 31899به ترتیب با  8938 و 8932 ،8939 ،8931های متغیر وابسته واقعی در سال

  باش .درص  می 1کمتر از  بینی م لده  خطای پیشبود که نشان می % 31811و 
 

 اتبندي و پیشنهادجمع -5

در کشپپورهای در حال توسپپعه نظیر ايران نقش بسپپیار مهمی در تامین منابع مالی مورد نیاز   هابانک

 هایهسدردکه بخش بزرگی از اين منابع از محل  نماين ايفا می گذاریسپرمايه های و طرح هاپروژه

 ایهدردهسپپکنن ه . بنابراين در پژوهش حاضپپر به دلیل نقش تعیینشپپودمیتامین  هابانکمرد  نزد 

به بررسپپی عوامل محیطی موثر بر جذب سپپپدرده   هابانکمردمی در تامین مالی تسپپهیالب اعطايی  

و يک م ل  9بانکی پرداخته شپپ . برای شپپناسپپايی و گزينش يک م ل کارا، ابت ا يک م ل جمعی 

لیمر مشپپخص گردي  رهیافت  Fپانل اثراب ثابت به ترتیب تخمین زده شپپ . سپپدس با انجا  آزمون 

پانل بر رهیافت جمعی اولويت دارد. در ادامه برای انتخاب يکی از دو م ل اثراب ثابت يا تصادفی، 

پس از برآورد م ل اثراب تصپادفی، آزمون هاسمن انجا  و بر مبنای نتايج آن م ل اثراب تصادفی  

و هم انباشتگی بر روی متغیرهای م ل  های پايايیبه عنوان م ل نهايی پذيرفته ش . در ادامه آزمون

نهايی انجا  ش ، نتايج آن نشان داد متغیرهای موجود در م ل به شکل گروهی و هريک به تنهايی، 

                                                        
1. Proxy 
2. Forecast 
3. Pool 
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مق ار  و گفته، ضپپريب تعیین تع يل شپپ ه باال های پیشعالوه بر آزمون هم انباشپپته و پايا هسپپتن . 

بوديم. ه ناسپپت که با رگرسپپیون کاذب مواج مناسپپب آماره دوربین واتسپپون م ل نهايی بیانگر اين

مشپخص گردي ، م ل با تع اد درستی از متغیرها برآورد ش ه   حذف شپ ه  همچنین با انجا  آزمون

ها، سپپپه م ل بینی، با کاهش دوره زمانی دادهاسپپپت. در ضپپپمن برای تعیین توانپايی م ل در پیش  

 سته، نشان دادا مقادير متغیر وابورد ش ه( بکه مقايسه نتايج )متغیر وابسته برآ مختلف تخمین زده ش 

  درص  است. 89های مختلف کمتر از بینی م ل برای استانمیانگین انحراف در پیش

متغیر مورد بررسی، متغیرهای تسهیالب اعطايی،  81نتايج اين پژوهش نشان داد از میان  .8

 39توانن  ح ود جمعیت فعال، نرخ تور ، هزينه کل خانوار و ارزش افزوده خ ماب می

ک از ي درص  تغییراب متغیر وابسته يعنی سدرده نظا  بانکی را شرح دهن . در ادامه اثر هر

 .شودمینظا  بانکی تحلیل  هایسدردهمتغیرهای مورد بررسی بر جذب 

مستقل شامل؛ ارزش افزوده به تفکیک در پی اين پژوهش روشن گردي  متغیرهای  .2

)کشاورزی، صنعت و مع ن و ساختمان(، تع اد شاغلین به  های مختلف اقتصادیبخش

)کشاورزی، صنعت و مع ن، خ ماب، ساختمان(،  های مختلف اقتصادیتفکیک بخش

هره موزون نرخ بجمعیت، تولی  ناخالص داخلی به تفکیک استانی، نق ينگی، حجم پول، 

ده بانکی ر جذب سدراثر معناداری ببه شکل مستقیم  گذاریسرمايه هایسدردهپرداختی به 

 ن ارن . 

ش ه معنادار نیست و م ل نهايی  نتايج پژوهش نشان داد که عرض از مب ا در م ل برآورد .9

 باش .فاق  عرض از مب ا می

های مورد بررسی در م ل نهايی، ارزش افزوده بخش خ ماب بیشترين اثر را بر از میان متغیر .1

منظر اقتصادی همسان با سود و منفعت در ارزش افزوده از  .جذب سدرده نظا  بانکی دارد

. اين امر به آن معناست که با افزايش ارزش افزوده بخش خ ماب، فعاالن شودمیگرفته  نظر

ن از و ابه دنبال آن توان پس ،اقتصادی در اين بخش از درآم  باالتر برخوردار خواهن  بود

ش ه نشان برآورد انجا  .اب يگذاری فعاالن اين بخش در سیستم بانکی افزايش میسدرده

با افزايش يک درص ی در ارزش افزوده بخش خ ماب بیش از هشتاد و سه ص    ده می

 . ياب میدرص  حجم سدرده جذب ش ه در سیستم بانکی افزايش 

تسهیالب اعطايی يکی از متغیرهايی است که اثر مثبت و معناداری بر جذب سدرده سیستم  .9

دريافت  گذارانمعمول در بانک اری رايج يکی از انتظاراب اصلی سدردهبانکی دارد. به طور 
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 هایدردهسبه عنوان ابزاری برای جذب و م يران شعب از اعطای تسهیالب  باش تسهیالب می

نماين . همچنین ضريب لگاريتم تسهیالب موجود استفاده می هایسدردهج ي  و حفظ 

 ب بیشافزايش يک درص ی در اعطای تسهیال ،ده میاعطايی در م ل برآورد ش ه نشان 

 .ده میبانکی را افزايش  از دو دهم درص  حجم سدرده

در پژوهش حاضر به دلیل فق ان آمار مربوط به درآم  خانوار به تفکیک استانی، هزينه کل  .1

جا ها به عنوان متغیر جانشین با ويژگی متغیر اصلی، در م ل وارد ش . از آنخانوار در استان

شتر و فروش درآم  بی -ه افزايش هزينه خانوار ناشی از دستیابی خانوار به منابع مالی بیشترک

نتايج  .ان از بیشتر استاست افزايش منابع مالی در دسترس خانوار به معنای پس -دارايی و ...

افزايش يک درص ی هزينه کل خانوار بیش از دو دهم  ، باده میبرآورد م ل نهايی نشان 

 .ياب میدرص  حجم سدرده بانکی افزايش 

ده که رابطه منفی با حجم سدر باش جمعیت فعال از عوامل موثر بر حجم سدرده بانکی می .7

بانکی دارد. افزايش جمعیت فعال اگر همراه با افزايش اشتغال و رونق اقتصادی نباش ، درآم  

 از از انون ان کاهش يافته و پیرو آن با افزايش سهم مصرف از درآم ، سهم پسسرانه شهر

. ياب گذاری در سیستم بانکی کاهش میی آن سدردهدرآم  خانوار کاهش يافته و در نتیجه

، با افزايش يک درص ی جمعیت فعال، نزديک به نوزده ده مینتايج اين پژوهش نشان 

 .شودمینکی کاسته با هایسدردهص   درص  از حجم 

در اين پژوهش از میان متغیرهای مستقل موثر بر حجم سدرده سیستم بانکی، نرخ تور ،  .1

کمترين اثر را بر متغیر وابسته دارد. با افزايش نرخ تور ، هزينه نگه اری پول در بانک برای 

شکل  به نیز گذاریسرمايه هایسدردهجا که نرخ سود و از آن ياب میگذار افزايش سدرده

بنابراين با افزايش نرخ تور ، از حجم سدرده بانکی به میزان ان کی  ،شودمیاسمی تعیین 

  .شودمیکاسته 

های اقتصادی مرتبط با هم عمل جا که شاخصتوان به اين نکته اشاره نمود از آندر ادامه می

صرف و سرانه، مکنن ، بهبود شرايط اقتصادی به معنای اشتغال بیشتر، افزايش درآم  می

عطای بیشتر، افزايش ا گذاریسدردهان از به معنای ان از بیشینه است. و افزايش پسپس

 گذاری و در نهايت بهبود شرايط اقتصادی است.، افزايش سرمايهتسهیالب

 های پژوهش پیشنهاداب بر مبنای يافته
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        افزايش توان  به دولپت بپا حمپايپت از رونق اقتصپپپادی و ايجپاد اشپپپتغال می

 های بانکی کمک کن .سدرده

 ن  ضمن تواناقتصادی می سهیالب به هنگا  و به جا به فعاالنها با اعطای تبانک

  بیشتر به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کنن . هایسدردهجذب 

   ه جذب سپپدرده در سطح زبینی ان ابرای پیش م يران بانکی از م ل ارائه شپ ه

های الز  در خصوص جذب سدرده و م يريت ريزیها با توجه به برنامهاسپتان 

 آن، استفاده نماين . 
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