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چكیده
پژوهش حاضر به بررسی نقش عوامل اقتصادی و بانکداری الکترونیک بر حجم سپرده های بانک
های خصوصی منتخب (بانک اقتصادنوین ،سامان ،پارسیان ،پاسارگاد و ملت) طی دوره زمانی 6831
لغایت  6838می پردازد .بدین منظور سپرده ها به دو بخش قرض الحسنه و جاری و سپرده های
بلندمدت تقسیم و از روش داده های ترکیبی در برآورد مدل ها استفاده شده است .نتایج حاصل از
تخمین مدل برای سپرده های قرض الحسنه و جاری نشان داد که متغیرهای درآمد سرانه واقعی،
تعداد شعب ،تعداد دستگاه های پایانه فروش شعب( )POSو خودپرداز ( ،)ATMبر حجم سپرده
های قرض الحسنه و جاری اثر مثبت و معنادار داشته اما تاثیر متغیر نرخ تورم بر سپرده های
مذکور از لحاظ آماری معنادار نمی باشد .همچنین نتایج حاصله برای سپرده های بلندمدت نشان
داد که تاثیر متغیرهای نرخ سود سپرده ،تعداد شعب بانک ،تعداد دستگاه های پایانه فروش ،درآمد
سرانه واقعی ،بر حجم سپرده های بلندمدت مثبت و معنادار می باشد در حالی که تاثیر متغیر نرخ
تورم بر حجم این سپرده ها منفی و معنادار و اثر تعداد دستگاه های خودپرداز بر حجم سپرده های
مذکور به لحاظ آماری معنادار نمی باشد.
واژههای كلیدی :سپرده جاری و قرض الحسنه ،سپرده های بلندمدت ،درآمد سرانه واقعی ،نرخ
تورم.
طبقه بندی E5,E43,G21,C23: JEL
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 -1مقدمه
سطح پس انداز در یک جامعه در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی اهمیت ویژه ای دارد و در
بلندمدت زمینه ساز توسعه ظرفیت های تولیدی یک اقتصاد است ،زیرا پس انداز از اصلی ترین منابع
تأمین سرمایه گذاری بوده و یک راه جمع آوری پس انداز ،سپرده های بانکی است .سپرده گذاری
مردم نزد بانک ها از دو نظر دارای اهمیت است :اول آن که پولی که مردم به بانک ها میسپارند،
قدرت وام دهی بانک ها را افزایش می دهد؛ بنابراین بانک ها می توانند از محل پس اندازهای جمع
آوری شده ،منابع الزم ب رای پرداخت وام های جدید بیشتری را در امور تولیدی و سرمایه گذاری
تأمین کنند .دومین دلیل اهمیت افزایش سپرده های مردم نزد بانک ها آن است که از حجم پول
در گردش کاسته می شود و این امر نیز به کاهش نرخ تورم و در نتیجه افزایش قدرت خرید مردم
می انجامد(خضراء.)6831 ،
بانکها به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای مالی ،وظایف مهمی را در اقتصاد به عهده دارند که
شامل تجهیز سپردهها ،واسطه گری و تسهیل جریانات پرداخت ،تخصیص اعتبارات و  ...است .در
کشورهای کمتر توسعهیافته و اقتصادهای در حال گذار که دارای بازارهای مالی توسعهیافته
نیستند ،بانک ها عموماً تنها نهادهایی هستند که قادر به واسطهگری مالی بوده و میتوانند با ارائه
روش های گوناگون اعتباری به کاهش ریسک سرمایهگذاری کمک کنند(.نعمتی ،طباطبایی،6831 ،
)671
در چارچوب نظام عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال  ،6817سپرده ها در نظام بانکی ایران
به سه دسته تقسیم می شوند که شامل سپرده قرض الحسنه جاری ،سپرده قرض الحسنه پس
انداز ،سپرده سرمایه گذاری بلندمدت می باشند .سپرده قرض الحسنه جاری از جهت ماهیت
حقوقی و نحوه عملکرد مانند سپرده دیداری در بانک های سنتی است.
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل اقتصادی و خدمات بانکداری الکترونیک بر جذب
سپرده ها ی قرض الحسنه و جاری و بلندمدت بانک ها می باشد .فرضیات مربوط به عوامل موثر بر
جذب سپرده های قرض الحسنه و جاری عبارتند از  :افزایش دستگاه های خودپرداز ،پایانه های
فروش ،تعداد شعب بانک ها ،درآمد واقعی سرانه و کاهش تورم در جامعه بر جذب سپرده های
قرض الحسنه اثر مثبت دارد .فرضیات مربوط به عوامل موثر بر جذب سپرده های بلندمدت عبارتند
از :افزایش دستگاه های خودپرداز ،پایانه های فروش ،تعداد شعب بانک ها ،درآمد واقعی سرانه ،نرخ
سود سپرده های بانکی و کاهش تورم در جامعه بر جذب این سپرده ها اثر مثبت دارد.
با توجه به نسبت سپردههای بخش غیردولتی در سال ( 6831شامل سپردههای دیداری،
سرمایهگذاری مدتدار و قرض الحسنه و  )...به کل داراییها در بانکهای تجاری ،تخصصی،
فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 74تابستان 1931

سعیده صفری و مریم رافتی 629 /

غیردولتی و مجموع بانکها ،که به ترتیب برابر با  %11 ،%71 ،%11و  %13میباشد(،امیری،
توفیقی )623 ،6831،و همچنین ،سهم سپرده گذاری در بخش غیر دولتی از کل سپرده های بانکی
در سال مذکور و سنوات قبل از آن که حدود ( %21بانک مرکزی ج .ا.ا ) 6831،بوده و نشان دهنده
موفقیت بیشتر این بانک ها در جذب سپرده های اشخاص می باشد ،شناخت عوامل موثر بر جذب
سپرده ها در تحقیق حاضر به بانک های خصوصی اختصاص یافته است.
شناسایی عوامل موثر بر جذب سپرده های بانکی و میزان اثرگذاری هر یک از عوامل مورد نظر،
راهکارهای مفیدی را برای برنامه ریزان سیستم بانکی کشور به منظور ارتقاء خدمات ارائه شده
توسط آن ها و افزایش رقابت پذیری بانک ها در سطح کشور و بین الملل ارائه می نماید.
 -2مبانی نظری
در یک تقسیم بندی کلی عوامل مؤثر بر جذب منابع بانکی را می توان به دو دسته عوامل درون
سازمانی و برون سازمانی تقسیم نمود .عوامل برون سازمانی عوامل غیر قابل کنترل مدیریت بانک
است و عواملی نظیر نرخ تورم ،نرخ رشد عرضه پول ،درآمد ملی ،رشد اقتصادی ،نرخ رشد تولید
ناخالص داخلی و سیاست های بانک مرکزی را شامل می شود .عوامل درون سازمانی را می توان به
عوامل خدماتی ،عوامل مالی ،عوامل ارتباطی و انسانی ،عوامل فیزیکی و عوامل وابستگی سازمانی
تقسیم نمود.
در مدل های تقاضای پول که توسط کینز و توبین و بامول بررسی گردیده تمایز و جدایی میان
تقاضای معامالتی و سفته بازی اهمیـت ویـژه ای دارد .امـا فریـدمن تقاضـای پـول را در زمینـه
تئوری های سنتی اقتصاد خرد درباره رفتار مصرف کننده و تقاضای تولیـد کننـده بـرای نهـاده
هـای تولید ،بررسی نمود .سپرده گذاری نوعی پس انداز است و برخـی متغیرهـای مؤثر بر تقاضای
پول در واقع بر حجم سپرده نیز تأثیر می گذارند و تئوری تقاضـای پول فریدمن بازدهی پول را در
کنار بازده سایر دارایی هـای جـایگزین ،مـورد توجـه قـرارداده است که در این پژوهش به عنوان
مبنای نظری مورد توجه قرار گرفته است.
در دیدگاه فریدمن( ،)6311مصرف کنندگان پول را نگه می دارند چون نگهداری پول بـه آنهـا
مطلوبیت می دهد .این تقاضای مانده هـای حقیقـی ،بـه سطح درآمد حقیقی بستگی داشـته
(مثـل تقاضـای کـاال) و بـه میـزان بـازدهی و روش هـای دیگـر نگهداری دارایی نظیر نگهداری
اوراق قرضـه و خریـد کاالهـای بـادوام (بـه عنـوان قیمـت کـاالی جانشین) نیز وابسته می باشد.
تولیدکنندگان نیز پول را به عنوان دارایی مولد که جریانات پرداخت ها و مخـارج آن هـا را همـوار
می سازد ،نگهداری می کنند .درست مانند تقاضای آنها برای خدمات سرمایه حقیقی کـه بـه
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سـطح محصول حقیقی و قیمت نسبی سرمایه بستگی دارد ،تقاضای آنها برای پول حقیقی نیز به
محصول یا درآمد حقیقی و عایدات نسبی سایر روش های نگهداری ثروت (اوراق بهـادار ،سـپرده
هـای بـانکی و )...بستگی دارد .بخش عظیمی از توجه فریدمن در خصوص بازده دارایی به عنوان
جـایگزینی بـرای پـول و همچنین قیود و محـدودیت مـالی (بودجـه) اختصـاص دارد .بـدین
منظـور ،فـروض متفـاوتی بـرای دستیابی به تابع تقاضای اسمی پول لحاظ نموده است:
)Md =P. f (rB , rE , P0, h, y,u
()6
که در آن :
 : Mdتقاضای اسمی پول
:Pسطح قیمـت هـا
 : rBنـرخ بهـره اوراق قرضـه،
 : rEنرخ برابری بازار
 :P0نرخ تـورم (نـرخ اسـمی بـازدهی دارایـی)
 : hسرمایه انسانی
 : yدرآمـد واقعـی
 : uسـلیقه،
0
متغیرهـای  rB , rE , Pبیـانگر بـازده اسـمی دارایـی هـایی هستند کـه می توانند به جای پول
نگهداری شوند .از آنجا که صرف نظر کردن از مصرف حـال و نگهـداری قسـمتی از درآمـد بـه
صـورت هـای مختلف برای مصرف آینده ،نوعی پس انداز به شمار می رود (که بسـتگی بـه میـزان
بـازدهی انـواع دارایی ها دارد) ،می توان چنین فرض نمود که انتخاب هـر یـک از روش هـای
پـس انـدازی نیـز بـه بازدهی سایر روش ها بستگی دارد .سپرده گـذاری در بانـک هـا نیـز یکـی
از روش هـای پـس انـداز می باشد که می توان به پیروی از تئـوری تقاضـای پـول فریـدمن،
عـواملی هماننـد نـرخ تـورم ،تـولیـد ناخالص داخلی ،بازده سهام و عوامل دیگر را در این امر مـؤثر
دانسـت .لذا ،هر عاملی که بر الگوی درآمد و مصرف افراد در طول زندگی آن ها تأثیر داشـته باشـد
بر سطح پس انداز آن ها نیز مؤثر خواهد بود .چه آن ها که تلویحاً به عنـوان یـک جانشـین بـرای
پـس انداز و به طور خاص سپرده های بانکی افراد محسوب می شـوند و چـه متغیرهـای کـالن
تأثیرگـذار .بدین ترتیب ،در تحقیق حاضر با اتکا به تئوری تقاضای پول فریدمن ،بررسی پیرامـون
تـأثیر برخـی متغیرها بر حجم سپرده ها ،صورت می پذیرد.
زیاد بودن نرخ تورم یکی از موانع توفیق بانک ها در جذب پس اندازهای مردم می باشد .نرخ
تورم زیاد خود معلول افزایش نقدینگی ناشی از تامین کسری بودجه از طریق نظام بانکی است .از
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لحاظ نظری ثابت شده است که چنانچه سود سپرده های بانکی در پی کاهش نرخ سود تسهیالت
کاسته شود و این قضیه باعث جبران کاهش ارزش پول سپرده گذار نشود ،یعنی پایین تر از نرخ تورم
باشد ،منطقاً سبب خروج سپرده ها از بانک ها و انتقال آنها به بازارهای غیر متشکل پولی(ربوی) ؛
یعنی بازار سرمایه یا بازارهایی نظیر ارز ،طال ،مسکن و  ...گردد.
عامل موثر دیگر بر حجم سپرده های بانکی درآمد واقعی می باشد .افزایش درآمد واقعی سرانه
باعث باال رفتن سطح رفاه و مصرف مردم گردیده و سطح پس انداز جامعه و حجم سپرده های بانکی
را افزایش خواهد داد.
بانکداری الکترونیک عامل موثر دیگر بر حجم سپرده های بانکی می باشد .بانکداری الکترونیک
را میتوان استفاده از تکنولوژی پیشرفته شبکه ها و مخابرات برای انتقال منابع (پول) در سیستم
بانکداری معرفی کرد .در واقع بانکداری الکترونیک به معنای یکپارچه سازی بهینه کلیه فعالیت های
یک بانک از طریق به کارگیری تکنولوژی نوین اطالعات ،مبتنی بر فرآیند بانکی منطبق بر ساختار
سازمانی بانک ها است که امکان ارائه کلیه خدمات مورد نیاز مشتریان را فراهم می سازد(ونوس،
مختاران .)6836 ،بانکداری الکترونیکی مبتنی بر ابزارهایی نظیر ماشین های خودپرداز)،(ATM
پایانه های فروش) (POSو مشتمل بر بانکداری تلفنی ،دفتری و بانکداری اینترنتی است .در بانکداری
الکترونیکی هر چند که کاهش هزینههای بانکی نیز مورد توجه قرار می گیرد ،اما اصلی ترین هدف،
رشد درآمد بانک از طریق ارائه خدمات متنوع است .توجه روزافزون بانک های بزرگ در کشورهای
توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه به ارائه خدمات بانکی از طریق کانال های الکترونیکی و
توسعه بانک ها و مؤسسات مالی مجازی ،موجب افزایش رقابت در صنعت بانکداری شده است ،به
طوری که سایر بانک ها نیز در صدد توسعه رویکردهای مختلف بانکداری الکترونیک برآمده اند(متیال
و همکاران .)7118 ،بانکداری الکترونیک را می توان از دو جنبه مشتریان و موسسات مالی مورد
توجه قرار داد .از دید مشتریان میتوان به صرفهجویی در هزینه ها ،صرفه جویی در زمان و
دسترسی به کانال های متعدد برای انجام عملیات بانکی نام برد .از دید موسسات مالی میتوان به
ویژگی هایی چون ایجاد و افزایش شهرت بانک ها در ارائه نوآوری ،حفظ مشتریان علیرغم تغییرات
مکانی بانک ها ،ایجاد فرصت برای جستجوی مشتریان جدید در بازارهای هدف ،گسترش محدوده
جغرافیایی فعالیت و برقراری شرایط رقابت کامل را نام برد( .خطیب سمنانی ،ایزدی ،خادمی،6831،
)671
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 -1-2مروری بر مطالعات پیشین
عوامل موثر بر جذب و حجم سپرده ها از دو جنبه عوامل درون سازمانی و برون سازمانی
مشتمل بر عوامل اقتصادی ،در مطالعات تجربی مورد توجه قرار گرفته که برخی از این مطالعات در
ادامه بیان شده است.
محمد باقر درستی ( )6823در پایان نامه خود تحت عنوان عوامل مؤثر بر جذب سپرده های
بانکی بعد از اجرای عملیات بانکی بدون ربا طی سال های  6811-6821نشان داد که نرخ سود
سپرده ها در کل سیستم بانکی نقش مؤثری بر جذب سپرده ها ندارد ،اما نقش عوامل غیر درآمدی
مانند باال بردن دانش شغلی ،ایجاد جو اعتماد و اطمینان در سپرده گذاران و غیره در کنار عوامل
درآمدی بر جذب سپرده ها مثبت است .با بررسی نرخ تورم و سود پرداختی به سپرده های بلندمدت
مشخص شد که سود پرداختی نوعاً به مراتب کمتر از تورم بوده و پایین بودن نرخ سود برای سپرده
گذاران علت عمده برای به کار انداختن سرمایه ها در بازار غیرمتشکل پول به رغم وجود ریسک بوده
و سیستم بانکی در جذب سپرده های مدت دار موفقیت چندانی نداشته است.
فراتی( )6831در مطالعهای به بررسی عوامل موثر بر جذب سپرده های بانکی به صورت مطالعه
موردی بانک سپه طی دوره  6821 -6836برای 62استان با استفاده از تکنیک داده های تابلویی
پرداخته است .متغیر سپرده های موثر بانک سپه که حاصل جمع سپرده های قرض الحسنه جاری و
پس انداز ،سپردههای کوتاه مدت و بلندمدت است به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای درآمد سرانه
حقیقی ،تعداد شعب ،تعداد پرسنل ،حجم سپردههای دوره گذشته ،نرخ تورم به عنوان متغیر مستقل
در نظر گرفته شده اند .نتایج نشان می دهند که تعداد شعب و تعداد پرسنل بیشترین اثر مثبت را بر
حجم سپرده های واقعی دارد .درآمد سرانه واقعی اثر مثبت و معناداری بر متغیر وابسته داشته و
متغیر نرخ تورم بنا به آزمون های علّیت گرانجری از الگو حذف شده است.
قلی زاده و شعبانی ( )6832در تحقیق خود تحت عنوان بررسی عوامل موثر بر تجهیز منابع و
جذب سپرده ها دربانک های دولتی(مطالعه موردی :بانک های دولتی استان گیالن) به بررسی مهم
ترین عوامل مؤثر در افزایش میزان سپردهگذاری پرداخته و به این نتیجه رسیدند که تفاوت سود
متعلق به سپردههای بلندمدت و کوتاهمدت ،قابلیت دسترسی به شعب بانک ها ،تعداد خدمات نوین
ارائه شده و میزان تسهیالت پرداختی در تجهیز منابع بانکی مؤثر و رابطه آن معنادار می باشد.
مروتی شریف آبادی و همکاران ( ،)6837پژوهش آن ها با عنوان شناسایی و رتبه بندی عوامل
مؤثر بر جذب سپرده های مشتریان در بانک با استفاده از روش  VIKORفازی نشان داد که دو
عامل نحوه برخورد کارکنان با مشتریان و نرخ سود سپرده ،بیشترین تأثیر را بر جذب سپرده ها در
بانک دارد.
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پاسپان و روحی( )6831در پژوهشی با عنوان عوامل موثر بر حجم سپرده ها در سیستم بانکی
در سال های  6818تا  6833با روش خودرگرسیون برداری( )ARDLبه بررسی رابطه میان منابع
سیستم بانکی و عواملی نظیر نرخ تورم ،درآمد سرانه ملی ،نرخ ارز در بازار آزاد ،قیمت سکه ،شاخص
مسکن اجاره ای و میزان جمعیت پرداخته اند .نتایج نشان می دهند تمام متغیرها تاثیر معنادار بر
حجم سپرده های بانکی داشته و الویت تاثیر گذاری به ترتیب مربوط به نرخ ارز ،سکه ،درآمد
سرانه ،جمعیت و نرخ تورم می باشد.
سانها و گوسوامی ( ) 6338عوامل موثر بر حجم سپرده های مدت دار(غیردیداری) بانکی را در
دوره  6317-16تا 6336-31را در بانک های تجاری هند بررسی کردند .نتایج نشان داد درآمد
غیرکشاورزی و حجم اعتبارات بانکی و افزایش تعداد شعب اثر مثبت و معناداری بر روی حجم
سپرده های پس انداز داشته است.
استادی و سرلک ( ) 7161در مقاله ای تحت عنوان عوامل موثر بر جذب سپرده های بانکی به
منظور افزایش سهم نسبی بانک سپه اصفهان به بررسی عوامل تاثیر گذار بر جذب سپرده های
شعب بانک سپه در اصفهان برای سال های  6823تا  6833با استفاده از الگوی پانل دیتا ( Panel
 ) Dataپرداخته اند .متغیرهای حجم پول ،تورم ،نرخ بهره ،نرخ ارز ،بانکداری الکترونیک ،رشد
اقتصادی و شاخص بورس به عنوان متغیرهای مستقل و متغیر سهم نسبی بانک از سپرده به عنوان
متغیر وابسته در نظر گرفته شده است .نتایج نشان می دهند که تاثیر پارامترهای بانکداری
الکترونیکی مانند دستگاه های پایانه های فروش و خودپرداز ،نرخ بهره ،حجم پول و رشد اقتصادی
تاثیر مثبت و معنادار و نرخ تورم تاثیر منفی و معنادار بر سهم نسبی بانک از سپرده ها دارند.
ابوبکر احمدو ( )7161در مقاله خود با عنوان اثر بانکداری الکترونیک بر رشد منابع بانک ها در
نیجریه با استفاده از داده های سری زمانی برای دوره  ،7167 -7111اثرات بانکداری الکترونیکی
شامل اینترنت بانک و همراه بانک را بر رشد سپرده ها مورد بررسی قرار داد .نتایج بیانگر وجود
رابطه منفی بین اینترنت بانک و سپرده های بانکی می باشد.
شمسو بارگیچو آدم ) 7161(6عوامل موثر بر سپرده های بانک های تجاری در اتیوپی :یک مورد
از بانک های تجاری از اتیوپی برای دوره زمانی  7161 – 6333را بررسی نموده است .سپرده های
بانکی متغیر وابسته ،نرخ سود بانکی ،نرخ تورم متغیر توضیحی و متغیرهای ساختگی ،تعداد افتتاح
شعبه ،تولید ناخالص داخلی ،حواله خارجی فردی در نظر گرفته شده اند .نتایج بیانگر وجود رابطه
مثبت تمام متغیرهای توضیحی با متغیر وابسته بوده و در میان متغیرها ،افتتاح شعبه یک استراتژی
مهم برای تجهیز سپرده میباشد.
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مکینده ( ) 7161به بررسی اثر نرخ بهره بر سپرده های بانک های تجاری نیجریه طی دوره
 7111تا  7168پرداخته است .متغیر وابسته سپرده بانک های تجاری و متغیرهای مستقل نرخ
بهره و تولید ناخالص داخلی می باشد .نتایج نشان می دهد رابطه منفی بین نرخ بهره و سپرده های
بانکی وجود داشته و در نتیجه نرخ بهره محرکی برای جذب سپرده در بانک های تجاری نیجریه
نبوده است.
 -3برآورد مدل پژوهش
مدل پژوهش در چارچوب مدل معرفی شده در مطالعات احمدو ( )7161و استادی و سرلک
( )7161به شرح ذیل می باشد :
)DEP = f (BEN, NI, INF, IN, POS, ATM
()7
که در آن :
 : DEPسپرده های بانکی شامل سپرده های جاری و قرض الحسنه و سپرده های بلندمدت
 : BENتعداد شعب بانک ها
 : NIدرآمد سرانه
 : NFنرخ تورم
 : INنرخ سود سپرده
 :POSتعداد دستگاه های پایانه فروش
 :ATMتعداد دستگاه های خودپرداز
در اینجا دو الگو بررسی می شود ،در اولین الگو ،سپرده های جاری اشخاص و قرض الحسنه و
در دومین الگو ،سپرده های بلندمدت ،متغیر وابسته می باشند( .البته الزم به ذکر است که در مدلی
که متغیر وابسته سپرده جاری اشخاص و قرض الحسنه می باشد ،نرخ سود سپرده حذف می شود)
بازه زمانی پژوهش  6831 -6831و بانک های منتخب بر اساس اطالعات و داده های آماری موجود
طی دوره زمانی تحقیق ،بانک اقتصادنوین ،سامان ،پارسیان ،پاسارگاد و ملت می باشند .اطالعات
آماری مورد نیاز از ترازنامه و صورت سود وزیان ،گزارش عملکرد بانک ها و بانک مرکزی ج .ا .ا اخذ
گردیده اند .درآمد سرانه و تورم از عوامل مهم در میزان جذب سپرده های بانکی می باشند که برای
جلوگیری از مشکل هم خطی از درآمد سرانه واقعی استفاده شده است.
مدل پژوهش توسط روش داده های تابلویی 7و به کارگیری نرم افزار  Eviews8انجام شده است.
در آمار و اقتصاد سنجی ،مجموعه دادههای پانلی شامل مشاهداتی برای چندین بخش(خانوار ،بنگاه
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و )...می باشند که در طی زمانهای مختلف جمع آوری شده اند .یعنی یک مدل دادههای پانل
حاوی اطالعاتی در زمان و مکان است که شامل  Nمؤلفه در  Tدوره زمانی می باشد(.ابریشمی ،ص
 )6837 ،71مزایای دادههای پانل عبارتند از:
 -6محققین می توانند از داده های پانلی برای مواردی که مسائل را نمی توان صرفا به صورت
سری زمانی یا برشهای مقطعی بررسی کرد ،بهره گیرند .مثال در بررسی تابع تولید مساله ای که
وجود دارد این است که بتوان تغییرات تکنولوژیک را از صرفههای به مقیاس تفکیک کرد .در این
گونه موارد دادههای مقطعی فقط اطالعاتی را در مورد صرفههای به مقیاس فراهم می آورد.
 -7داده های پانلی حاوی اطالعات بیشتر ،تنوع گسترده تر و هم خطی کمتر میان متغیرها بوده
و در نتیجه کاراتر می باشند .در حالی که در سریهای زمانی هم خطی بیشتری را بین متغیرها
مشاهده می کنیم .با توجه به اینکه دادههای پانلی ترکیبی از سری های زمانی و مقطعی می باشد،
بعد مقطعی موجب اضافه شدن تنوع زیادی شده و در نتیجه برآوردهای معتبرتری را می توان انجام
داد .در اینجا تعداد مشاهدات ما به  NTافزایش یافته که منجر به برآوردهای کاراتری از متغیرها
می شود .این امر را می توان در محاسبه واریانس جامعه مشاهده کرد .در دادههای سری زمانی این
واریانس به صورت  σ^2=σ2/N-Kمحاسبه میشود ولی در دادههای پانلی به صورت σ^2=σ2/NT-
 N-Kقابل محاسبه است .چون مخرج کسر دومی بزرگتر از کسر اولی است ،پس واریانس دادههای
پانلی کمتر بوده و بنابراین تخمین کاراتری خواهد داشت.
 -8داده های پانلی امکان بیشتری را برای شناسایی و اندازه گیری اثراتی فراهم می کنند که با
اتکای صرف به آمارهای مقطعی یا سری زمانی به سادگی قابل شناسایی نیستند.
در اغلب سری های زمانی این تمایل وجود دارد که هم جهت با یکدیگر حرکت کنند و علت
این امر به خاطر وجود روندی است که در تمامی آنها مشترک می باشد ،چنانچه متغیرهای سری
زمانی که نا ایستا هستند ،دربرآورد ضرائب الگویی مورد استفاده قرار گیرند ،ممکن است نتیجه به
یک رگرسیون کاذب بیانجامد زیرا در متغیرهایی که از روند برخوردارند این گرایش دیده می شود
که ح تی در مواردی که رابطه اقتصادی معنی داری بین آنها وجود ندارد همبستگی شدیدی را
نشان می دهند .به منظور جلوگیری از بروزمشکل فوق ،اولین مرحله انجام آزمون هایی است که
ایستایی متغیرها را در طول زمان بررسی نماید ،لذا انجام آزمون های ریشه واحد اولین مرحله ی
محاسبات می باشد.
1
8
1
1
آزمون های ریشه واحد معمول مانند  DFو  ADFو PPاز قدرت آزمون پایین تری بر
خوردار بوده و دارای تورش به سمت قبول فرض صفر هستند .این مساله زمانی که حجم نمونه
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کوچک است ( )N ≤ 50تشدید می گردد .یکی از روش هایی که برای رفع این مشکل پیشنهاد شده
استفاده از آزمون ریشه واحد در پانل است.
روش های زیادی برای این آزمون وجود دارد ،اما مهمترین آنها عبارتند از آزمون لوین ،لین و چو
) ،2(LLCآزمون ایم ،پسران و شین وی ،3آزمون برتونگ( ،3فرمهینی فراهانی .)6831،
در این پژوهش از آزمون لوین ،لین و چو استفاده شده است .جدول  6مقادیر آماره های
محاسبه شده و احتمال پذیرش آنها را نشان می دهد که برخی متغیّرها با یک بار تفاضل
گیری ”)“ I(1پایا گردیده اند .با توجه به عدم پایایی متغیرهای الگو ،جهت اطمینان از ضرایب و
تایید رابطه بلندمدت میان متغیرهای الگو باید برای هر کدام از الگوها به طور جداگانه ،آزمون های
هم جمعی صورت پذیرد.
جدول  -1آزمون ریشه واحد متغیرها
شرح

نتیجه

سطح معنا داری

آماره آزمون

نا ایستا در سطح 1/11

1/32

6/33

ATM

)I(6

ایستا در سطح 1/11

1/11

-8/31

)D(ATM

)I(6

نا ایستا در سطح 1/11
ایستا در سطح 1/11

1/87
1/11

-1/11
-63/37

BEN
)D(BEN

نا ایستا در سطح 1/11

1/31

6/87

DEP

ایستا در سطح 1/11

1/11

-7/13

)D(DEP

نا ایستا در سطح 1/11

6/11

1/62

DEPL

)I(6

ایستا در سطح 1/11

1/16

-7/81

)D(DEPL

)I(1

ایستا در سطح 1/11
ایستا در سطح 1/11

1/11
1/11

-1/71
-68/11

INF
NI

)I(1

ایستا در سطح 1/11

1/11

-1/86

POS

)I(6

)I(1

متغیر
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 -1-4تخمین مدل سپرده های جاری و قرض الحسنه
مدل پژوهش به صورت زیر می باشد :
+
+
()8
که در آن :
 :لگاریتم سپرده های جاری اشخاص و قرض الحسنه
 :لگاریتم تعداد شعب
 :لگاریتم نرخ تورم
 :لگاریتم درآمد واقعی سرانه،
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 :لگاریتم تعداد دستگاه های خودپرداز
 :لگاریتم تعداد دستگاه های پایانه فروش
61
با توجه به عدم پایایی برخی از متغیرهای الگو ابتدا از آزمون هم انباشتگی کائو بهره گرفته
شده است .آزمون کائو از رویکرد پدرونی تبعیت میکند ،اما برای رگرسورهای در نظر گرفته شده
در مرحله اول ،عرض از مبداهای متفاوت برای مقاطع و ضرایب یکسان روند را در نظر میگیرد.
نتیجه آزمون همجمعی کائو برای مدل اول در جدول  7آمده است.
جدول  -2آزمون هم جمعی میان متغیرهای مدل اول
سطح معناداری

آمارهt-

1/1167

-8/173111

دیکی

فولرADF

منبع :یافته های پژوهشگر

با توجه به پایین بودن سطح احتمال محاسبه شده از  1/11می توان بیان داشت که میان
متغیرهای الگو همجمعی در بلندمدت وجود دارد و در نتیجه فرضیه وجود رگرسیون کاذب رد می
شود .حال برای تخمین مدل باید بهترین نوع تخمین را انتخاب نمود و برای این منظور از آزمون
های تشخیصی استفاده می گردد .در ابتدا برای تعیین نوع تخمین مدل میان پانل دیتا و پولینگ
دیتا از آزمون لیمر استفاده می شود و در ادامه برای انتخاب مدل میان مدل اثرات تصادفی و ثابت
از آزمون هاسمن استفاده می شود .در آزمون  Fلیمر فرضیه  H0آزمون این است که مدل از نوع
داده های پولینگ است و فرضیه  H1آن مدل از نوع پانل دیتا می باشد.
جدول  -3آزمون  Fلیمیر مدل اول
نتیجه آزمون

آزمون فرضیه

سطح احتمال

درجه آزادی

آماره آزمون

آزمون

انتخاب مدل

عدم تایید فرضیه
اولیه

1/11

()1/81

61/71

Cross-Section

Panel data
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جدول  -4آزمون هاسمن
نتیجه آزمون

آزمون فرضیه

سطح احتمال

درجه آزادی

آماره آزمون

آزمون

random effect

تایید فرضیه اولیه

1/2281

8

6/6613

کای دو

منبع :یافته های پژوهشگر
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نتایج مربوط به آزمون  Fبرای مدل تحقیق با توجه به احتمال بدست آمده ،در جدول  8نشان
می دهد که مطابق با سطح معنی دار بودن ،مدل از نوع پانل دیتا می باشد .رایج ترین آزمون برای
تعیین نوع مدل داده های ترکیبی ،آزمون هاسمن است .اگر بعد از انجام دادن آزمون  ،Fفرضیه
در مقابل فرضیه  6رد شده باشد برای انتخاب بین روش ثابت و تصادفی می توان از این آزمون
استفاده کرد (یافی .)21 ،7118 ،66آزمون هاسمن برپایه وجود یا عدم وجود ارتباط بین خطای
رگرسیون تخمین زده شده و متغیرهای مستقل مدل استوار است ،اگر چنین ارتباطی وجود داشته
باشد ،مدل اثر ثابت و اگر این ارتباط وجود نداشته باشد ،مدل اثر تصادفی کاربرد خواهد داشت .بر
اساس نتایج حاصله که در جدول  1ذکر گردیده مدل اثرات تصادفی پذیرفته می شود.
پس از انجام آزمون های پایایی و تشخیصی ،الگوی تحقیق برآورد گردیده و نتایج در جدول
شماره ( )1بیان شده است .همان گونه که در جدول مذکور مالحظه می شود تاثیر متغیر درآمد
ملی واقعی سرانه بر میزان سپرده های قرض الحسنه و جاری در سطح اطمینان  31درصد مثبت و
معنادار بوده و یک درصد افزایش این متغیر 6/11درصد حجم سپرده های مورد نظر را افزایش می
دهد.
متغیر نرخ تورم از لحاظ آمار ی معنادار نمی باشد که با توجه به آن که سپرده های قرض
الحسنه بیشتر بر مبنای اهداف خیرخواهانه و سپرده های جاری بر مبنای نیاز مبادالتی اشخاص
افتتاح می گردند ،نتیجه فوق قابل توجیه است .متغیر تعداد دستگاه های پایانه فروش و خودپرداز
بر حجم سپرده های قرض الحسنه و جاری تاثیر مثبت و معناداری دارند .میزان اثر گذاری این دو
متغیر به ترتیب برابر  1/76و  6/81می باشد .استفاده از دستگاههای خودپرداز موجب کاهش
هزینههای عملیاتی بانک از قبیل هزینههای استفاده از کاغذ و هزینههای استفاده از نیروی انسانی
میشود .از طرفی در وقت و هزینه مشتریان نیز صرفهجویی میشود که منجر به رضایت مشتریان و
افزایش تعداد مشتریان و به تبع آن افزایش فعالیتهای بانکی می گردد .ضمن آن که موجب
می شود تا خدمات بانکی ازجمله دریافت وجه و پرداخت قبوض و  ...بهصورت شبانهروزی در اختیار
مشتریان بوده و لذا از نگهداری پول نقد جلوگیری میکند که این امر خود سبب افزایش
سپردههای بانکی میشود که تاثیر آن در مدل فوق نیز مالحظه و فرضیه پژوهش تایید می گردد.
پایانه های فروش نیز یکی دیگر از ابزارهای بانکداری الکترونیکی است که باعث میشود تا چرخه
پول کاغذی کاهش یابد ،بهعبارت دیگر ،انتقال پول از حساب فرد به حساب فرد دیگر اتفاق میافتد
نه جابجایی پول کاغذی ،درنتیجه هزینههای بانکها در ارائه خدمات به مشتریان و هزینههای
مراجعه به بانک برای مشتری کاهش خواهد یافت .بر این اساس ،مردم پول نقد کمتری نزد خود
نگه میدارند که باز هم سپرده بانک را افزایش میدهد .تاثیر افزایش تعداد شعب بانک مثبت و
فصلنامـه اقتصاد مالی
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معنادار بوده و میزان ضریب جزیی این متغیر برابر  1/38می باشد که در میان متغیرهای مستقل
پژوهش بیشترین اثر را بر حجم سپرده های مورد نظر داشته است .با توسعه فیزیکی شعب بانکها،
دسترسی به خدمات مالی برای افراد بهتر و کم هزینه تر خواهد بود در نتیجه افراد ترجیح میدهند
به جای نگهداری پول نقد بخشی از آن را به شکل سپردههای بانکی نگهداری نمایند.
جدول  -5نتایج حاصل از تخمین مدل اول
متغیر

ضریب تاثیر

انحراف معیار

آماره آزمونt-

سطح احتمال

نتیجه

C

-83/31171

61/33711

-8/181716

1/1161

معنا داری در سطح اطمینان  31درصد

)LOG(NI
)LOG(INF

6/118318
1/711118

1/111227
1/738313

7/712731
1/381131

1/1811
1/1673

معنا داری در سطح اطمینان  31درصد
عدم معنا داری در سطح اطمینان  31درصد

)LOG(POS

1/762123

1/111172

8/833261

1/1181

معنا داری در سطح اطمینان  31درصد

)LOG(ATM

6/811117

./183277

8/111182

1/1111

معنا داری در سطح اطمینان  31درصد

)LOG(BEN

1/383711

7/631818

7/211121

1/1666

معنا داری در سطح اطمینان  31درصد

1/31

R-Squared:

و

: 86/127

 :آماره آزمون F
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 -2-4تخمین مدل سپرده های بلندمدت
رگرسیون تحقیق در این مدل به صورت زیر می باشد :
()1
+

+

+

که در آن :
 :لگاریتم حجم سپرده های بلندمدت
 :لگاریتم تعداد شعب
 :لگاریتم درآمد واقعی سرانه
 :لگاریتم نرخ تورم
 :لگاریتم نرخ سود سپرده (میانگین وزنی نرخ سود سپرده های مدت دار)
 :لگاریتم تعداد دستگاههای ATM
 :لگاریتم تعداد دستگاه های POS

فصلنامـه اقتصاد مالی
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نتیجه آزمون همجمعی کائو برای مدل سپرده های بلندمدت در جدول  1آمده است .با توجه
به پایین بودن سطح احتمال محاسبه شده از  1011می توان بیان داشت که میان متغیرهای الگو
همجمعی در بلندمدت وجود دارد و در نتیجه فرضیه وجود رگرسیون کاذب رد می شود.
جدول  -6آزمون هم جمعی میان متغیرهای مدل دوم
Prob.

t-Statistic

0.0011

-3.069224

ADF
Residual variance
HAC variance

6.26E+08
8.40E+08

منبع :یافته های پژوهشگر

نتایج مربوط به آزمون  Fدر جدول  2نشان می دهد که با توجه به احتمال و سطح معنی دار بودن،
مدل از نوع پانل دیتا بوده و نتیجه آزمون هاسمن برای مدل سپرده های بلندمدت در جدول 3
نشان دهنده مدل اثر تصادفی می باشد.
جدول  -7آزمون  Fلیمیر مدل دوم
نتیجه آزمون

آزمون فرضیه

سطح احتمال

درجه آزادی

آماره آزمون

آزمون

انتخاب مدل

عدم تایید فرضیه
اولیه

0.0000

)(4,24

1101711

Cross Section

Panel data

منبع :یافته های پژوهشگر

جدول  -8آزمون هاسمن مدل دوم
نتیجه آزمون

آزمون فرضیه

سطح احتمال

درجه آزادی

آماره آزمون

آزمون

random effect

تایید فرضیه اولیه

0.1076

3

6.0848

آزمون کای دو

منبع :یافته های پژوهشگر

پس از انجام آزمون های تشخیصی و پایایی ،الگوی تحقیق برآورد شده و نتایج در جدول 3
آمده است .همان گونه که در جدول مذکور مالحظه می شود تاثیر متغیر درآمد ملی سرانه واقعی
بر حجم سپرده های بلندمدت برابر  1013و از نظر آماری در سطح اطمینان  31درصد معنادار می
باشد .به عبارتی یک درصد افزایش در این متغیر  1013درصد حجم سپرده های بلندمدت را
افزایش می هد .تاثیر متغیر نرخ تورم بر حجم سپرده های بلندمدت منفی و از لحاظ آماری معنادار
فصلنامـه اقتصاد مالی
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می باشد و با افزایش یک درصد در نرخ تورم حجم سپرده های بلندمدت به میزان 1062درصد
کاهش یافته اس ت .تاثیر نرخ سود سپرده های بلندمدت بر میزان سپرده های بلندمدت مثبت و
معنادار بوده و افزایش یک درصدی این متغیر ،سبب افزایش  6033درصدی حجم سپرده های
بلندمدت می شود و فرضیه پژوهش را تایید می نماید .میزان ضریب جزیی برای متغیر تعداد
دستگاه های پایانه فروش برابر  1013و تاثیر این متغیر بر حجم سپرده های بلندمدت مثبت و
معنادار بوده اما تعداد دستگاه های خودپرداز بر حجم این سپرده ها ،از نظر آماری معنادار نمی
باشد .تاثیر تعداد شعب بانک بر حجم سپرده های بلندمدت بانکی ،مثبت و معنادار بوده و میزان
ضریب این متغیر برابر  7018می باشد که بزرگترین ضریب را در بین سایر متغیرها دارا می باشد .با
توجه به آن که ضریب متغیر تعداد شعب در هر دو مدل بیشترین اثر گذاری را بر جذب سپرده
داشته است می توان نتیجه گرفت که بانکداری الکترونیک که نیاز به شعب فیزیکی بانک ها را
کاهش می دهد هنوز در کشور نهادینه نشده است.
جدول  -9نتایج حاصل از تخمین مدل دوم
متغیر

ضریب تاثیر انحراف معیار آماره آزمون سطح احتمال

نتیجه

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob

C

-11.32320

2.086885

-5.425885

0.0000

معنا داری در سطح اطمینان  31درصد

)LOG(NI

0.492336

0.238271

2.066285

0.0418

معنا داری در سطح اطمینان  31درصد

)LOG(INF

-0.174977

0.052153

-3.355079

0.0026

معنا داری در سطح اطمینان  31درصد

)LOG(IN

1.981322

0.301062

6.581111

0.0000

معنا داری در سطح اطمینان  31درصد

)LOG(POS

0.085945

0.020659

4.160257

0.0004

معنا داری در سطح اطمینان  31درصد

)LOG(ATM

0.207087

0.155518

1.331593

0.1955

عدم معنا داری در سطح اطمینان  31درصد

)LOG(BEN

2.631857

0.446012

5.900867

0.0000

معنا داری در سطح اطمینان  31درصد

:78.11آماره آزمون F

R-Squared : 0.97
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 -5نتیجه گیری
نتایج حاصل از تخمین مدل برای سپرده های قرض الحسنه و جاری و بلندمدت نشان داد در
هر دو مدل ضریب درآمد ملی سرانه واقعی مثبت بوده و با افزایش درآمد ملی میزان تجهیز منابع
بانک ها افزایش یافته است .افزایش درآمد واقعی سرانه باعث باالرفتن سطح رفاه و مصرف مردم
خواهد شد .بنابراین یکی از زمینه های بهبود سپرده های بانکی افزایش درآمد ملی است که
پیشنهاد می شود توسعه و بهبود فضای کسب و کار صورت پذیرد تا متعاقب آن درآمد سرانه
فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 74تابستان 1931

 / 697بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر حجم سپرده های بانک های خصوصی منتخب در ایران

افزایش یابد .نرخ تورم تنها در مدل سپرده های بلندمدت تاثیر گذار بوده و مطابق با انتظار و تئوری
با افزایش تورم ،قدرت خرید پول نزد مردم کاهش یافته و در این شرایط ترجیح می دهند پول را به
سایر دارایی های بلندمدت و بازدهی باالتر تبدیل نمایند که لزوم کنترل تورم به عنوان یکی از
ابزارهای افزایش حجم سپرده های بانکی و هدایت آن در مسیر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی
تبیین می گردد .فراهم نمودن زمینه های الزم جهت سپرده گذاری مردم نزد بانک ها توسط دولت
از یک سو باعث می شود ،قدرت وام دهی بانک ها؛ از محل پس اندازهای جمع آوری شده ،افزایش
یافته و منابع الزم برای پرداخت وام های جدید بیشتر در امور تولیدی و سرمایه گذاری تأمین
گردد .از سوی دیگر با افزایش سپرده های مردم نزد بانک ها از حجم پول در گردش کاسته شده و
این امر نیز به کاهش نرخ تورم و در نتیجه افزایش قدرت خرید مردم می انجامد.
تعداد دستگاه های پایانه فروش در هر دو مدل بر جذب منابع اثر مثبت دارد اما تعداد دستگاه
های خودپرداز فقط در مدل سپرده های قرض الحسنه و جاری تاثیر گذار است و ضریب این دو
متغیر در رابطه با سپرده های قرض الحسنه و جاری بیشتر است .لذا افزایش سرمایهگذاری در
بانکداری الکترونیکی و ابزارهای متعدد و متنوعی که در این زمینه وجود از اهمیت ویژه ای
برخوردار است زیرا این روش ها از طریق کاهش هزینههای اداری و عملیاتی و افزایش ارائه خدمات
و صرفهجویی در هزینههای کاربران اعم از هزینههای زمانی و مکانی موجب جلب مشتریان بیشتر و
افزایش سطح سپرده و سودآوری میشود.
متغیر تعداد شعب بانک ها ،بر حجم سپرده های بانکی بیشترین تاثیر را در مقایسه با سایر
متغیرهای مستقل داشته است این نتیجه نشان می دهد که هنوز بانکداری الکترونیک که نیاز به
شعب فیزیکی بانک ها را کاهش می دهد در جامعه نهادینه نشده و لزوم آموزش و تبلیغات بیشتر
در زمینه مزایای به کارگیری ابزارهای موجود در شیوه های نوین بانکداری در جامعه ضروری می
باشد.
در رابطه با سپرده های بلندمدت ،پس از متغیر تعداد شعب بیشترین تاثیر بر حجم سپرده ها را
متغیر نرخ سود بانکی دارد .با توجه به اثر مثبت نرخ سود در مدل سپرده های مدت دار پیشنهاد
می شود با نک مرکزی از سیاست سرکوب مالی و کنترل نرخ بهره خودادری نموده و تعیین نرخ
سود تعادلی توسط نیروهای بازار صورت پذیرفته و زمینه برای افزایش پس انداز و تجهیز آن به
سمت کانال های سرمایه گذاری فراهم گردد.
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فهرست منابع
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