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چكيده

تاریخ دریافت مقاله  11/70/91 :تاریخ پذیرش مقاله 11/74/74 :

مهمترین نقش سپردههای بانكي در اقتصاد كشور فراهم نمودن زمینههای الزم برای سرمایه گذاری
است .نظام بانكي در ایران اصليترین منبع جهت تأمین مالي پروژهها و فعالیتهای اقتصادی است .قدرت
بازاری سطح رقابت در بازار را نشان داده و بیان ميكند كه چگونه بنگاهها در بازار بر قیمت تأثیر ميگذارند
لذا هدف این پژوهش بررسي تأثیر متغیرهای كالن اقتصادی و قدرت بازاری بر سپردههای بانكي در ایران
طي سالهای  6978-6931ميباشد .برای این منظور با بهرهگیری الگوی برسناهان-الو در چارچوب
روش دادههای تابلویي پویا و گشتاور تعمیم یافته ،برای  67بانک دولتي و خصوصي در صنعت بانكداری
ابتدا قدرت بازاری محاسبه شده و سپس متغیرهای كالن اقتصادی مؤثر بر میزان سپرده بانکها به روش
متوسط وزني حداقل مربعات استخراج شد .نتایج برآورد مدل نشان داد وضعیت رقابت در بخش بانكي
ناقص یا رقابت انحصاری است .متغیرهای نرخ سود سپرده ،مقدار وقفهدار مرتبه اول حجم سپرده ،اثر
تقاطعي نرخ رشد تولید ناخالص داخلي حقیقي و نرخ سود سپرده ،نرخ رشد تولید ناخالص داخلي حقیقي،
نرخ ارز اسمي و حجم نقدینگي از مهمترین متغیرهای كالن اقتصادی مؤثر بر حجم سپرده بانکهای
خصوصي و دولتي محسوب ميشوند .همچنین در دو وضعیت برآورد شده حجم نقدینگي و نرخ ارز اسمي
تأثیر منفي و سایر متغیرها تأثیر مثبت و معنيدار بر حجم سپرده بانکها طي دوره مورد بررسي داشتهاند.
عالوه بر این ،نتایج آزمون علیت دمترسكو و هرلین نیز داللت بر وجود رابطه علي یک سویه از متغیرهای
قدرت بازاری و متغیرهای كالن اقتصادی به حجم سپرده بخش بانكي ميباشد.
کلمات کليدي
قدرت بازاری ،متغیرهای كالن اقتصادی ،رهیافت متوسط وزني حداقل مربعات ،آزمون علیت دمترسكو
و هرلین.
طبقهبندی C23, E17 :JEL
-6گروه اقتصاد ،واحد تهران مركزی ،دانشگاه آزاد اسالمي تهران ،ایرانShakiba7989@gmail.com .
-2گروه اقتصاد ،واحد تهران مركزی ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ایران(.نویسنده مسئول) Daghighiasli@gmail.com
-9گروه اقتصاد ،واحد تهران مركزی ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ایرانm.damankeshideh@yahoo.com .
-4گروه اقتصاد  ،دانشكده اقتصاد ،دانشگاه خوارزمي ،تهران ،ایرانm.feshari@khu.ac.ir .
-5گروه مدیریت حسابداری ،واحد تهران مركزی ،دانشگاه آزاد اسالمي تهران ،ایرانa.esmaeelzadeh@iauctb.ac.ir .
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مقدمه
بازار پول و بازار سرمایه نقش بسزایي را در توسعه اقتصادی كشورها ایفا مينماید ،برخي از كشورها
مبتني بر بازار پول تأمین مالي مينمایند و برخي دیگر بر اساس مكانیسم بازار سرمایه بخش واقعي
اقتصاد را تحریک و متغیرهای كالن اقتصادی را بهبود ميبخشند .در كشور ایران عمده منابع تأمینكننده
آن از طریق بازار پول و نظام بانكي بوده كه این امر سبب شده تا بانکها بتوانند بهعنوان واسطهگر مالي
از منافع حاصل از آن بهرهمند گردند .اقتصاد ایران یک اقتصاد پولمحور است بهطوری كه بخش عمده
تأمین مالي فعالیتهای اقتصادی از طریق بانکها صورت ميپذیرد .تأمین مالي برای بخش عرضه در
صنعتها ی مختلف و همچنین بخش تقاضا وابسته به نظام بانكي است .بانک مركزی بهعنوان متولي
مدیریت و كنترل بازار پول موظف است از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری سیاستهای كالن اقتصادی
را برای تحقق اهداف تعیین شده در جهت رشد و توسعه صورت دهد .لذا هرگونه نقص و ناكارایي در
فرآیند جذب و تخصیص منابع توسط بانکها نهتنها موجب ضرر و زیان خود آنها ميشود بلكه اثرات
مخربي بر رشد و توسعه اقتصادی كشور به همراه خواهد داشت( .نادعلي.)6932 ،
در اقتصاد ایران كه بازار پول سهم عمدهای از فعالیتهای اقتصادی را به خود اختصاص داده است،
بانکها بهعنوان واسطهگر مؤثر در چرخه اقتصادی محسوب ميگردند بهعبارت دیگر بخش بانكي در
اقتصاد ایران را ميتوان پل ارتباطي میان عرضه و تقاضای منابع پولي در نظر گرفت .بهطوری كه عملكرد
بهینه بانکها براساس مكانیسم صحیح ميتواند در پیشبرد اهداف كالن اقتصادی اثرات قابلمالحظهای
داشته باشد؛ بنابراین در صورت عملكرد غیركارای نظام بانكي و عدم ارائه خدمات همسو با توسعه اقتصادی
و عدم انجام صحیح وظیفه واسطهگری مالي ،بحران پولي در كشور بهوجود خواهد آمد .بنابراین ،هرگونه
كارایي پائین در بخش پولي ،تخصیص غیربهینه پول (انحراف در پساندازهای مردم به بخش
سرمایهگذاری و كاهش تولید) را سبب خواهد شد لذا به جرأت ميتوان گفت كه ساختار نظام بانكي در
اكثر اقتصادها (مهمتر از همه ،در اقتصادهای پولمحور) در برنامهریزیها و سیاستگذاریها نقش مهم و
حیاتي دارد به دلیل وجود ریسکهای متعدد كه در این صنعت وجود دارد ،در اثر سوء مدیریت امكان
رخداد عكس قضیه هم بسیار محتمل است .درصورتي كه بانکها نتوانند قابلیت خود را با شرایط در حال
تغییر بازار پولي و قوانین و سیاستهای دستوری در این حوزه تطبیق دهند ،امكان ورشكستگي وجود
دارد .ازاینرو توجه به عملكرد بهینه بانکها در جذب انواع سپردهها بهعنوان هدف اصلي یک بنگاه
اقتصادی برای استمرار حیات و فعالیت آنها امری اجتنابناپذیر مينماید .از طرفي ،اهمیت نظام بانكي
نیز در خلق پول ،افزایش نقدینگي در اقتصاد ،سرمایهگذاری در بخشها و صنایع مختلف ،تغییرات سطح
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عمومي قیمتها ،اشتغال و همچنین ارزش پول غیرقابلانكار بلكه قابلمالحظه است؛ بنابراین برای
سیاستگذار كالن اقتصادی و همچنین مدیران ارشد بانکها ،این موضوع كه متغیرهای كالن اقتصادی
چه تأثیری در عملكرد بانکها خواهند داشت یا بهعبارتي ،آیا سیستم بانكي قادر است سیاستهای پولي
را با بیشترین اثربخشي به اقتصاد منتقل نماید و یا بانکها چگونه برای حفظ حیات خود ،با اتخاذ
تصمیماتي ،اثربخشي این سیاستها را كاهش ميدهند؟ از اهمیت ویژهای برخوردار است.
برای بررسي دقیق مسیر اثرگذاری سیاستهای پولي و تغییرات متغیرهای كالن اقتصادی بر عملكرد
بانکها و متغیرهای درون بانكي الزم است مدلي طراحي شود تا براساس آن عالوه بر این كه یک
سیاستگذار بتواند تأثیر تصمیمات خود را بر سیستم بانكي مشاهده كرده و در صورت نیاز ،مؤلفههای
سیاستي خود را تغییر دهد ،مدیران بانکها نیز بتوانند حساسیت مؤلفههای درون بانكي را بر عملكرد
بانک شناسایي نمایند.
از طرفي با عنایت به اهمیت رقابت و پرهیز از انحصار به ویژه در بازار فعالیتهای بانكي و جهتگیری
سیاستهای كلي در تحقق رقابتي شدن اقتصاد ،اندازهگیری میزان رقابت یا بهعبارت دیگر ارزیابي میزان
قدرت انحصاری در این بازار ضروری است .از نتایج مستقیم اعمال قدرت انحصاری بر مصرفكنندگان،
كاهش رفاه اجتماعي است .از طرف دیگر ميتواند اثر نامطلوبي در تخصیص منابع به بار آورد؛ بطور كلي
قدرت انحصاری در بازار مالي ميتواند باعث كاهش دسترسي بنگاهها به اعتبارات و افزایش نرخ بهره شود
كه خود ميتواند منجر به كاهش رشد اقتصادی گردد .در این تحقیق ابتدا قدرت بازاری در نظام بانكي
ایران طي سالهای  6978-6931با استفاده از اطالعات ترازنامه و صورتهای مالي بانک دولتي و
خصوصي فعال در صنعت بانكداری كشوراندازهگیری شده و سپس با استفاده از رهیافت دادههای تابلویي
پویا به بررسي اثر متغیرهای كالن اقتصادی همانند نرخ سود سپردهها و رشد اقتصادی بر حجم سپردههای
بانکهای خصوصي و دولتي ایران پرداخته ميشود .برای دستیابي به این هدف در ادامه مقاله به صورت
زیر سازماندهي شده است:
در بخش دوم به ادبیات تحقیق پرداخته شده و در قسمت سوم ،روششناسي تحقیق در چارچوب
تصریح الگو و پایگاه دادهها و اطالعات آماری ارائه ميشود .بخش چهارم به برآورد مدل و تحلیل یافتههای
تجربي اختصاص یافته و در نهایت در قسمت پنجم جمعبندی و نتیجهگیری تحقیق گزارش ميشود.
مروري بر ادبيات تحقيق
در این بخش ابتدا مباني نظری تحق یق و سپس مهمترین مطالعات تجربي صورت گرفته در خارج و
داخل كشور مورد بررسي قرار ميگیرند.
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مباني نظري تحقيق
با توجه به فروض اقتصادی بازارها وضعیت رقابتي یا انحصاری دارند .از طرفي در دنیای واقعي بازارها
معموالً در حالتي بین این دو قرار دارند .نوع بازار نشاندهنده قدرت بازاری بنگاه و توانایي آن در قیمت
گذاری و مقدار تولید ميباشد .قدرت بازاری نشان ميدهد كه چگونه یک بنگاه یا واحد در بازار تحت
تأثیر قیمتها قرار ميگیرد .هرچه توانایي واحد برای تاثیرگذاری بر قیمت نسبت به سایر بنگاهها بیشتر
باشد سود بیشتری كسب ميكند و از قدرت بیشتری برخوردار است .پس قدرت بازاری سطح رقابت در
بازار را معلوم ميكند .قیمتپذیری و فروش تولیدات در قیمتي برابر با هزینههای نهایي ،از مهمترین
خصوصیات یک بازار رقابتي است .در یک بازار ناكامل رقابتي ،بنگاهها توانایي تاثیرگذاری قیمت و فروش
تولیدات ،باالتر از سطح هزینهها ی نهایي را دارند .این ایده توسط لرنر )616 :6394( 6با شاخصي تحت
عنوان شاخص لرنر

P  MC
P

فرموله شد (كه در آن P ،قیمت تولید و  MCهزینه نهایي تولید است).

هرچه ارزش این شاخص بیشتر باشد ،درجه قدرت بازاری باالتر است .تفسیر شاخص لرنر باید با احتیاط
صورت گیرد؛ زیرا حاشیه قیمت -هزینه 2كه این شاخص را تعیین ميكند ،قابل افزایش با ارتقا در قیمت
یا كاهش در هزینه نهایي است .این تفسیر زماني مناسب است كه افزایش در شاخص لرنر ،با افزایشي در
قیمتهای تولیدات همراه باشد .گرچه شاخص لرنر بهطور گسترده بهعنوان معیاری مناسب برای قدرت
بازاری پذیرفته ميشود ،ولي اغلب مطالعات از این شاخص بهصورت مستقیم استفاده نميكنند (چون
تعیین هزینههای نهایي بهسادگي امكانپذیر نیست).
از آنجا كه مشاهده مستقیم رقابت ممكن نیست اندازهگیری آن یكي از مشكالت پیش رو بوده
همچنین به علت فقدان آمار و اطالعات كافي اندازهگیری آن مشكل ميباشد .با توجه به مطالعات انجام
شده روشهای مختلفي برای اندازهگیری قدرت بازاری وجود دارد.
به طور كلي دو روش اصلي برای تجزیه و تحلیل ویژگيهای رقابتي وجود دارد .شاخصهای ساختاری
و غیر ساختاری ،روش ساختاری عبارتاند از فرضیه ساختار -رفتار -عملكرد )SCP( 9و فرضیه ساختار
كارآمد .)ESH( 4همچنین ساختار بازار صنعت را ميتوان با استفاده از شاخصهای تمركز اندازهگیری
كرد.
الگوی  SCPكه روش سنتي اقتصاد صنعتي ميباشد نخستین بار توسط بن )6356( 5ارائه گردید.
فرض ميكند كه تمركز در بازار ميتواند قدرت بازاری را هدایت كند كه باعث ميشود بنگاهها برای كسب
سود انحصاری نرخ سپرده پایین و نرخ وام باالتر ارائه دهند .از سوی دیگر دمستز )6389( 1فرضیه ساختار
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كارآمد را پیشنهاد ميكند و اظهار ميدارد كه رابطه مثبت بین سودآوری و تمركز بازار نتیجه قدرت
بازاری نیست ،بلكه به علت كارایي بیشتر شركتهای با سهم بازار بزرگتر است .در توسعه نظریات دمستز،
شپارد )6371( 8نظریه قدرت بازار نسبي ( 7)RMPرا توضیح ميدهد .همچنین برگر و حنان 3نظریه
كارایي را به دو نظریه كارایي و كارایي حاصل از مقیاس تقسیم كردند( .آجیده و آدرمي.)2065 ،60
در پاسخ به كمبودهای مدلهای ساختاری ،مدلهای غیر ساختاری كه روش سازمان صنعتي جدید
66

تجربي ()NEIO

نامیده ميشود از جمله مدل ایواتا ،)6384( 62برسناهان -الو )6372( 69و پانزار و

راس 64به وجود آمدند .تأیید شده كه مدل پانزار و راس روش مفیدی برای سنجش رقابت ميباشد .در
پاسخ به نقطه ضعف روش پانزار و راس كه فرض ميكند بانکها فقط یک محصول (خدمت) را ارائه
ميدهد ،روش برسناهان نقش مكمل را بازی ميكند .برسناهان )6372( 65مدلي را برای ماكزیممسازی
سود بنگاهها در بازار انحصار چندجانبه فروش همراه با شرایط به حداكثر رساندن سود در نظر ميگیرد.
تبیین تأثیر عوامل مؤثر بر جذب سپردهها در نظام بانكي در این تحقیق بر اساس الگوی مطرح در
نظریه ساختار -رفتار -عملكرد 61انجامشده است .تیتكو ،وارسیاني و سین )2061( 68بیان ميدارد كه هر
بازار دربرگ یرنده سه عنصر ساختار ،رفتار و عملكرد بوده و با توجه به ماهیت و نحوه ارتباط این عناصر با
یكدیگر شكل ،نوع و سازمان بازار مشخص ميشود .پس از دهه  6350میالدی پژوهشهای بسیاری در
مورد رابطه و جهت علیت بین عناصر بازار انجامشده كه در این بین ،میسن )6393( 67و بین)6351( 63
از اقتصاددان پیشرو در این زمینه و درواقع بنیانگذار نظریه ساختار-رفتار-عملكرد بودند 20.براساس این
نظریه در تحقیقات بین ( )6351رابطه مثبت و مستقیم بین ساختار بازار و سودآوری و همبستگي منفي
بین ساختار و رقابت وجود دارد .نحوه تأثیر عناصر سهگانه بازار بر یكدیگر و چگونگي ارتباط آنها از
دیدگاه این نظریه ،به كمک رابطه  6تبیین ميشود:
()6

(شرایط خارجي ،سازمان داخلي ،رفتار ،ساختار)  = fعملكرد

در این رابطه تبعي ،متغیرهای توضیح (مستقل) در طرف راست و متغیر عملكردی در طرف چپ قرار
دارند .ساختار شامل عناصر متعددی بوده و رفتار نیز طیف وسیعي از اعمال و كردار بنگاهها را در
برميگیرد.
در ادامه به بررسي چگونگ ي تأثیرگذاری متغیرهای كالن اقتصادی نظیر نرخ تورم ،رشد اقتصادی و
نرخ سود بر جذب سپردهها و سودآوری بانکها پرداخته ميشود.
تورم تأثیر مهمي بر بانکها دارد .تسهیالت بانكي از تغییرات تورم متأثر ميگردد .كشورهایي كه
تورم باالتری دارند ،معموالً دارای بازار بانكي غیرمولد هستند ،با افزایش تورم ،حجم تسهیالت پرداختي
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به بخش خصوصي كاهش ميیابد .از طرفي ،با توجه به تحقیقات تان و فالروس )2062( 26سودآوری
بانکها نیز تحت تأثیر تورم قرار ميگیرد به عبارتي ،بین تورم و جذب سپردههای بانک رابطه منفي وجود
دارد با این تفاوت كه بانکها ممكن است بالفاصله متوجه افزایش تورم شده و اقدامات الزم را برای
جلوگیری از كاهش سود انجام دهند .تورم موجب كاهش ارزش واقعي پول و همچنین سایر متغیرهای
پولي در طول زمان ميشود .همچنین درنتیجه افزایش قیمتها ،تكمیل پروژهها و پسانداز كاهش
ميیابند و اگر افزایش قیمتها بهسرعت افزایش یابد ،سرمایهگذاری در بخش واقعي كاهش و تأثیر منفي
بر اقتصاد را به همراه خواهد داشت .مباني نظری اثر تورم بر جذب سپردهها و سودآوری بانکها به كارهای
اسمیت و هایبنز )6333-6337( 22برميگردد.
بر اساس یافتههای گورا و همكاران )6333( 29و بشیر ،)2000( 24دیمارگاک و همكاران،)6333( 25
كاسمیدو )2008( 21و ازالن )2062( 28رشد اقتصادی یک متغیر گسترده و متداول اقتصاد كالن در تعیین
تعیین عملكرد بانکها به ویژه جذب سپرده و سودآوری آنها محسوب ميشود .تحقیقات اخیر نشان
ميدهد كه رشد اقتصادی نقش مهمي را در پایدارسازی اقتصادی و درنتیجه سودآوری اقتصادی دارد .بر
اساس یافتههای وانگ و چان )2003( 27و ازالن ( )2062در صورتي كه نرخ رشد اقتصادی كشور از نرخ
سود بانكي بیشتر باشد ریسک اعتباری بانکها كاهشیافته و كارایي 23بانک افزایش خواهد یافت
همچنین توان بازپرداخت تسهیالتگیرندگان را بهبود ميبخشد .در حالي كه شرایط ضعیف كالن
اقتصادی (نرخ رشد منفي) ميتواند از طریق افزایش نكول 90و كاهش درآمد منجر به بحرانهای بانكي،
كاهش سود و حتي زیان شود .یافتههای بشیر )2000( 96نشان ميدهد كه رشد اقتصادی با سودآوری
بانک در كشورهای خاورمیانه به دلیل این كه این كشورها دارای سطح درآمد متوسط و پائین هستند و
بهبود شرایط اقتصادی فرصت افزایش درآمد را ایجاد ميكند رابطه مثبت دارد .محمدی ()6935
درخصوص تبیین مسیر اثر كاهش رشد اقتصادی در سودآوری بانکها بیان ميكند كه به این صورت
است كه در زمان تشدید ركود اقتصادی به علت كاهش سطح فروش و حجم فعالیتهای اقتصادی
بنگاهها ،منابع بانكي تحلیل ميرود ،این امر منجر به ظهور كمبود نقدینگي در واحدهای اقتصادی
ميشود و بهتدریج دریافتكنندگان تسهیالت از ایفای بهموقع تعهدات بازميمانند ،بنابراین حجم
مطالبات غیرجاری در دوران ركود اقتصادی افزایش ميیابد و در مرحله بعد نیز رشد نسبت مطالبات
غیرجاری قدرت تسهیالت دهي بانکها را به بنگاههای اقتصادی و بازار بینبانكي كاهش ميدهد .این
استدالل با نتایج اكثر مطالعات تجربي سازگار است.
بر اساس فرضیههای مطرحشده توسط برنانكه و گرتلر )6335( 92و كاشیاپ و آستین )6334( 99و
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زیمرمن )2068( 94كانالهایي كه از طریق آن تغییر در نرخ سود بر جذب سپردهها و سودآوری بانکها
تأثیر ميگذارد را ميتوان به سه طبقه تقسیم نمود .طبقه اول شامل اثرات مستقیم بر موجودی دارایيها
و بدهيهای هست ،گروه دوم بر اثرات غیرمستقیم از طریق اقتصاد واقعي مربوط ميشود و طبقه سوم به
پاسخهای دروني بانکها به تغییرات نرخ سود برميگردد .ساموئلسون )6345( 95مطرح ميكند كه عدم
انطباق ساده در زمان سررسید ميتواند بر حاشیههای درآمد و سودآوری بانکها تأثیرگذار باشد .بر این
اساس ،در صورتي كه میانگین مدتزمان سپردهگذاری نسبت به دوره زماني تسهیالت بیشتر باشد،
افزایش نرخ سود به سیستم بانكي آسیب ميرساند .ازاینرو ،زمانبندیهای مختلف بین دارایيها و
بدهيها ریسک جدیدی برای بانکها ایجاد ميكند .عموماً بدهيهای بانكي بهطورمعمول از سررسید
كوتاهتری نسبت به دارایيهای بانک برخوردارند .درنتیجه ،كاهش نرخ سود موجب بهبود سودآوری و
افزایش آن موجب كاهش سودآوری بانکها ميشود .از طرفي ،تغییرات در نرخ بهره همچنین ممكن است
منحني عملكرد و درآمد بانک را از طریق پاداش دورهای تحت تأثیر قرار دهد .همچنین انگلیس و
همكاران )2062( 91اذعان دارند كه نرخ سود بیشتر باعث كاهش تقاضای تسهیالت در اقتصاد ميشود
چراكه تسهیالت گیرندگان تمایل به نكول تسهیالت در نرخهای باالتر دارند و بانکها مجبور به افزایش
مقررات جهت جلوگیری از زیان تسهیالت مي شوند .در چنین شرایطي كه اقتصاد واقعي در ركود قرار
دارد ،درآمدهای غیر بهرهای كاهش ميیابد .از طرفي ،افزایش نرخ سود ميتواند بهوسیله تعدیل

اسپرد98

بین نرخهای تسهیالت و سپردهها برای بانک مزیت ایجاد كند.
پيشينه تحقيق
بیكر )2009( 97در مطالعها ی تحت عنوان آزمون رقابت ناقص در بازار سپرده و وام اتحادیه اروپا به
بررسي درجه رقابت در هر دو بازار وام و سپرده بهصورت جدا و با هم با استفاده از مدل برسناهان پرداخت
و به این نتیجه رسید كه این بازار شدیداً رقابتي ميباشد.
فرناندز دی گووارا ،مادئوس و پرز

(93)2005

قدرت بازاری در بخش بانكي اروپا را برای دوره

 6332-6333با استفاده از شاخص لرنر 40محاسبه كردند نتایج نشان داد با وجود گسترش بازارها و
مقرراتزدایيها اندازه رقابت در اروپا افزایش نیافته است.
لوبیس ( 46)2062در مطالعهای درجه قدرت بازار صنعت بانكداری تجاری اندونزی را با استفاده از
مدل برسناهان-الو برای سه ماهه اول سال  6330تا سه ماهه چهارم سال  2004مورد بررسي قرار داد.
نتایج نشان ميدهد كه قدرت بازاری در بخش اعتبارات بانكي نسبتاً كم است .این بهاین معني است كه
درجه رقابت بسیار باال است.
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آیني ( 42)2069سطح رقابت در بخش بانكي نیجریه را بررسي كرده است .دادهها از  67بانک برای
دوره  2001-2062جمعآوری شده است .در این مطالعه از روش غیرساختاری پانزرا -روس برای محاسبه
شاخص رقابت استفاده شده است .نتایج این پژوهش نشان ميدهد كه بانکها در نیجریه درآمد خود را
تحت یک بازار رقابتانحصاری متوسط بهدست آوردهاند.
آجیده و آدرمي ( 49)2065در پژوهشي به ارزیابي قدرت بازار نیجریه در جذب سپرده پرداختند .برای
این منظور دادههای ساالنه را برای سالهای  6371-2062از صورتهای مالي ساالنه بانکها و نشریه
بانک مركزی آماری استخراج كردند و مدل را بر اساس روش  TSLS44برآورد كردند .نتایج نشان داد كه
بازار سپرده پول نیجریه دارای شرایط رقابت انحصاری ميباشد.
بایكر و گریستین )2068( 45با استفاده از مجموعه دادههای صنعت بانكداری هلند به بررسي عوامل
مؤثر بر نرخ سود حسابهای پسانداز و مدتدار در سه سطح عوامل كالن ،ویژگي خاص بانكي و
مشخصات حسابها پرداختند  .از آنجا كه در تحقیقات گذشته عموماً به تغییرات نرخ بهره توجه شده
است .نتایج تحقیق آنها نشان ميدهد كه نرخ بازاری ،نوسانات نرخ بازاری ،نرخ تورم و سطح استرس
بازار همگي اثر مثبت و معناداری بر نرخ بهره دارند .در حالي كه رشد اقتصادی و شاخص تمركز بر نرخ
بهره اثر منفي ميگذارند.
مزیلر وهمكاران )2063( 41به بررسي اثر رقابت بر نرخ سپرده در بانکهای اسالمي و متعارف
پرداختهاند .برای این منظور از  20كشور كه دارای سیستم بانكداری دوگانه بودند در بازه 2000-2068
استفاده شده است .نتایج تحقیق آنها نشان ميدهد كه تفاوت معنيداری در رفتار قیمتگذاری بانکهای
اسالمي و متعارف وجود دارد .بانکهای متعارف با افزایش قدرت بازاری نرخ سپرده كمتری ارائه ميدهند،
در حالي كه افزایش رقابت در بانکهای اسالمي اهمیت چنداني ندارد .همچنین آنها نشان دادند كه
اساساً در كشورهای مسلمان بانکهای متعارف ،هنگامي كه قدرت بازاری كمتر است نرخ سپرده باالتری
ارائه ميدهند.
صبرعلي و همكاران )2063( 48با بهرهگیری از روش همجمعي خودرگرسیوني با وقفههای توزیعي به
بررسي عوامل مؤثر بر سپردههای بانكي در سودان طي سالهای  6380-2062پرداخته و نتیجه ميگیرند
در بلندمدت متغیرهای حجم نقدینگي و نرخ تورم تأثیر منفي و متغیرهای نرخ سود سپرده و تولید
ناخالص داخلي حقیقي تأثیر مثبت و معنيدار بر كل سپردههای نظام بانكي در این كشور دارند.
پژویان و شفیعي ( )6978به شناسایي وضعیت ساختار در صنعت بانكداری ایران با استفاده از دادههای
تركیبي ناموزون  68بانک دولتي و خصوصي ( )6985 -78پرداختند .به منظور شناسایي وضعیت ساختار
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صنعت ،به تبیین شدت رقابت از طریق برآورد كشش نابرابری در صنعت بانكداری (نسبت به ورود
بانکهای جدید) و معرفي شاخص  Uدیویس 47پرداخته شد .نتایج پژوهش نشان داد كه اوالً كشش
نابرابری توزیع سهم بازاری بانکها نسبت به ورود بانکهای جدید كوچکتر از یک و برابر  0/478بوده
است ،همچنین نتایج بررسي ارقام شاخص  Uنشان داد كه مقدار این شاخص در سالهای اخیر تاحدی
كاهش یافته است.
خدادكاشي و حاجیان ( )6939قدرت بازاری در بازارهای وام و سپرده در صنعت بانكداری ایران را
بین سالهای  6970-6973توسط شاخص لرنر اندازهگیری كردند آنها به این نتیجه رسیدند كه قدرت
انحصاری در بازار وامها كاهش یافته و درحالي كه در بازار سپردههای بانكي ،قدرت انحصار افزایش یافته
است .این تحقیق اهمیت سیاستها ی اقتصادی را با هدف كاهش ارتفاع موانع ورود به بازار و تنظیم
رقابتيتر شدن این صنعت نشان ميدهد.
حسامي عزیزی و همكاران ( ،)6935به بررسي رابطه علي میان نرخ مؤثر سود تسهیالت و سود
سپردهها در بانکهای تجاری فعال در ایران در دوره زماني  6930-6934با استفاده از آزمون علیت
گرنجر پرداختند .نتایج این تحقیق نشان ميدهد كه در صنعت بانكداری ایران یک رابطه علي قوی از
سمت نرخ سود سپردهها به نرخ سود تسهیالت وجود دارد .همچنین ،با توجه به منفي بودن ضریب
شاخص تمركز هرفیندال-هریشمن ،با افزایش رقابت در صنعت بانكداری نرخ سود تسهیالت افزایش
ميیابد .از طرفي در تحقیق حاضر هیچ ارتباط معني داری بین نرخ مصوب بانک مركزی و نرخ سود
تسهیالت اعتباری وجود ندارد.
پاسبان و روحي ( )6931به بررسي عوامل مؤثر بر حجم سپردهها در سیستم بانكي در
سالهای  6919-6973پرداخته و به این نتیجه ميرسند منابع سیستم بانكي ،نرخ تورم ،درآمد سرانه
ملي ،نرخ ارز در بازار آزاد ،قیمت سكه ،شاخص مسكن اجارهای میزان جمعیت تأثیر معنا دار بر حجم
سپردههای بانکها داشته و اولویت تاثیرگذاری به ترتیب مربوط به نرخ ارز ،سكه ،درآمد سرانه ،جمعیت
و نرخ تورم ميباشد.
پورمند بخشایش و پورمندبخشایش ( )6931به بررسي عوامل مؤثر بر حجم سپردهها با تاكید بر
ریسک اعتباری و ریسک بازار در ایران طي سالهای  6987-6934پرداخته و نتیجه ميگیرند متغیرهای
ریسک بازار اثر معنادار بر حجم سپردههای بانكي دارد به طوری كه نرخ ارز غیررسمي ،نرخ سود سپردهها
و قیمت سهام به عنوان متغیر ریسک بازار در مدلهای جداگانه تأثیر مثبت بر حجم سپردههای بانكي
داشته و نرخ تورم تأثیر منفي حجم سپردههای بانكي دارد.
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رزمآهنگ و سبحاني ( )6938به ارزیابي تبعات ریسک پذیری و رقابت بانکها در جذب سپرده در
شرایط عدم تقارن اطالعات؛ مطالعه موردی نظام بانكي ایران پرداختهاند .برای این منظور از طریق مدل
سازی رفتار بانک ها و متقاضیان تسهیالت در قالب یک بازی دومرحلهای در شرایط عدم تقارن اطالعات
و با بنا نهادن فروضي متناسب با شرایط نظام بانكي ایران به بررسي هدف تحقیق پرداخته شده است.
نتیجه مدل نشان ميدهد كه نرخ بهره سپردهای كه توسط بانک پرریسک به سپرده گذاران پیشنهاد
ميشود بیشتر از نرخ بهره بانک كم ریسک است .به عبارت دیگر بانکهای ناسالم نقش قابل توجهي در
جهت دهي به نرخ بهره سپرده دارند.
خواجوی و همكاران ( )6937با بهرهگیری از رهیافت دادههای تابلویي به ارزیابي منابع رشد بهره
وری ،عوامل مؤثر و رقابت در بازار جذب سپرده در  60بانک تجاری ایران طي سالهای 6973-6931
پرداختهاند .یافتههای مطالعه نشان ميدهد اندازه بانکها به صورت مستقیم ،نسبت هزینه به سود به
صورت معكوس و رقابت در بازار جذب سپرده به طور مستقیم ميتواند بهره وری و عملكرد بانکها را
تحت تأثیر قرار دهد.
در جمعبندی مطالعات انجام شده و به ویژه مطالعات داخلي ميتوان استدالل نمود كه در اغلب
مطالعات تأثیر قدرت بازاری بر متغیرهای عملكردی نظام بانكي ایران همانند سودآوری و جذب سپردهها
مورد بررسي و كنكاش قرار گرفته و تأثیر متغیرهای كالن اقتصادی به همراه قدرت بازاری بر جذب
سپردههای بانكداری ایران در چارچوب رهیافت دادههای تابلویي پویا مورد توجه قرار نگرفته است .لذا
وجه تمایز و نوآوری این مطالعه استفاده از روشها ی پویا در برآورد قدرت بازاری و نیز بررسي چگونگي
تأثیرگذاری متغیرهای كالن اقتصادی همانند نرخ تورم ،رشد تولید ناخالص داخلي حقیقي و نرخ سود
سپردهها و نیز قدرت بازاری بر سپردههای نظام بانكي ایران طي سالهای  6978-6931ميباشد.
روششناسي تحقيق
در این مطالعه قدرت بازاری بر اساس رویكرد برسناهان -الو استخراج شده ميشود .این روش از
تركیب معادالت تقاضا و هزینه ،همراه با شرایط به حداكثر رساندن سود كه درآمد نهایي ( )MRبرابر
هزینهنهایي ( )MCحاصل ميشود .در این مدل تغییرات حدسي از تقاطع همزمان تابع تقاضا و معادله
عرضه بهدست ميآید.
الگوي پویا
در مدل پویا متغیر وابسته با یک دوره تأخیر به عنوان متغیر توضیحي در مدل وارد ميشود ،كه به
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شرح زیر ميباشد:
()2

DEP   0  1RDEP   2dDEPt 1  3 ggdp   4 ggdp * RDEP  £
RDEP  0  1DEP  2 DEPt 1  3 INF   4T    Qt   V

 متغيرهاي وابسته و توضيحي مدل
متغيرهاي مورد استفاده در این پژوهش عبارتاند از:
 = DEPحجم سپردههای بانكي كه شامل سپردههای دیداری ،پسانداز و مشابه ،سپردههای مدتدار
و سایر سپردههای بانکها بر حسب میلیارد ریال در دوره زماني مورد بررسي است گه در قالب معادله
( )2برای بانکهای خصوصي و دولتي برآورد ميشوند .دلیل لحاظ نمودن مقدار وقفهدار مرتبه اول متغیر
حجم سپردهها ی بانكي ماهیت پویای مدل و نیز بزرگتر بودن تعداد مقاطع از دوره زماني مورد بررسي
ميباشد.
 = RDEPنرخ سود پرداختي به سپرده گذاران بر حسب درصد ميباشد (منبع :پژوهشكده پولي و
بانكي)
 = GGDPتولید تاخالص داخلي واقعي به قیمت ثابت سال پایه  6930ميباشد (منبع :اطالعات
سری زماني بانک مركزی)
 = INFبرای این متغیر از دادههای نرخ تورم استفاده شده است (منبع :اطالعات سری زماني بانک
مركزی)
 = Tمیزان دارایي ثابت بانکها در هر دوره برای این متغیر استفاده شده است (منبع :پژوهشكده
پولي و بانكي)
شایان ذكر است در این پژوهش از دادههای واقعي با سال پایه  6930استفاده شده است.
علت استفاده نشدن از آمار سایر بانکهایي كه در این پژوهش آورده نشده است ،تأسیس آنها در
زمان دورتر یا انحالل زودتر از این تاریخ ميباشد.
روش توصیف و تجزیه و تحلیل اطالعات بر اساس استفاده از روش دادههای تابلویي پویا به دلیل
بیشتر بودن تعداد مقاطع مورد بررسي از دوره زماني ميباشد.
یكي از روشها ی غیرخطي مهم برای شناسایي متغیرهای كالن اقتصادی تأثیرگذار بر حجم سپرده
بانکها ،روش متوسط وزني حداقل مربعات ميباشد .این روش نسبت به سایر روشهای غیر خطي مانند
الگوی میانگینگیری بیزین دارای مزیتهایي ميباشد .اولین مزیت متعامدسازی اولیه متغیرهای توضیحي
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كمكي و معین و پارامترهای آن ميباشد .مزیت دوم این روش استفاده از تابع توزیع پیشین الپالس به
جای توزیعهای پیشین نرمال مورد استفاده در روش میانگینگیری بیزین ميباشد .همچنین حجم
محاسبهها در روش متوسط وزني حداقل مربعات در مقایسه با روش میانگینگیری بیزین به شدت كاهش
ميیابد و بنابراین امكان بهرهگیر ی از توزیع پیشین مطابق با مفهوم مشخصي از نااطمیناني در خصوص
متغیرهای كمكي را ارائه ميدهد (مگنوس و همكاران.)2063 ،43
محدودیتهای روش میانگینگیری بیزین در مقایسه با روش متوسط وزني حداقل مربعات به صورت
زیر ميباشد:


استفاده از توزیع نرمال در تابع توزیع پیشین.



استفاده از  g-priorدر واریانس تابع توزیع پیشین.



استفاده از الگوریتمهای شبیهسازی و تقریبسازی در برآورد مدل و نیاز به زمان بیشتر برای

محاسبههای طوالني.
با در نظر گرفتن مطالب فوق ،شناسایي متغیرهای كالن اقتصادی با استفاده از روش غیرخطي میانگین
متوسط وزني حداقل مربعات انجام شد.
برآورد مدل و تحليل نتایج تجربي
ابتدا با استفاده از رهیافت پویا و تخمینزننده گشتاور تعمیم یافته به برآورد معادلههای عرضه و تقاضا
در بخش سپرده بانكي و قدرت بازاری پرداخته ميشود .برای بررسي پایایي متغیرها در روش دادههای
تابلویي دو نوع آزمون ریشه واحد نسل اول و دوم وجود دارد .به منظور مناسب بودن هریک از آزمونها،
الزم است ابتدا وابستگي بین مقاطع ( 67بانک خصوصي و دولتي) با استفاده از آزمونهای پسران ،فریدمن
و فریز آزمون شود .نتایج آزمون وابستگي بین مقاطع در جدول  6گزارش شده است:
جدول  :9نتایج آزمون وابستگي بين مقاطع
مقدار آماره آزمون پسران

مقدار آماره آزمون فریدمن

مقدار آماره آزمون فریز

-2/64

29/18

2/51

ارزش احتمال

ارزش احتمال

ارزش احتمال

0/31

0/02

0/000

منبع :یافتههای پژوهشگر
نتایج جدول  6نشان ميدهد از سه آماره آزمون ،دو آماره وابستگي بین مقاطع را تأیید ميكنند .از
اینرو الزم است از آزمونهای ریشه واحد نسل دوم همانند آزمون دیكي-فولر تعمیم یافته تصحیح شده
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پسران استفاده نمودكه نتایج در جدول  2ارائه شده است:
جدول  : 2نتایج آزمون پایایي متغيرهاي تحقيق با استفاده از آزمون دیكي -فولر تعميم یافته
تصحيح شده پسران
نام متغیر
آماره تي بار

GGDP
-4/12

INF
-1/82

T
0/07

RDEP
-7/72

DEP
0/05

ارزش احتمال

0/000

0/000

0/59

0/000

0/52

نتیجه آزمون

)I (0

)I (0

)I (1

)I (0

)I (1

منبع :یافتههای پژوهشگر
نتایج آزمون نشان ميدهد متغیرهای رشد اقتصادی ،نرخ تورم و نرخ سود سپردهها پایا در سطح و
متغیرهای دارایيهای ثابت بانک و حجم سپردهها دارای درجه انباشتگي یک هستند ،لذا جهت حصول
اطمینان از وجود رابطه بین متغیر وابسته یعني حجم سپردهها با متغیرهای توضیحي از آزمون وسترالند
جهت بررسي همجمعي در دادههای تابلویي استفاده ميشود كه این آزمون وابستگي بین مقاطع را در
نظر گرفته و با توجه به وجود وابستگي بین بانکها این آزمون مناسب ميباشدكه نتایج در جدول 9
گزارش شده است.
جدول  :9نتایج آزمون همجمعي وسترالند
مقدار آماره آزمون

Gt
-9/75

Ga
-28/18

Pt
-69/82

Pa
-28/89

مقدار آماره Z

-5/9

-1/32

-5/56

-7/81

ارزش احتمال

0/000

0/000

0/000

0/000

مقدار

منبع :یافتههای پژوهشگر
نتایج آزمون نشان ميدهد فرضیه صفرمبتني بر عدم وجود رابطه بلندمدت بین متغیر وابسته و
متغیرهای توضیحي برای هر چهار آزمون در تمامي سطوح معنيداری  5 ،6و  60درصد رد شده و ميتوان
نتیجه گرفت كه رابطه بلندمدت بین میزان سپردهها با متغیرهای لحاظ شده در مدل مورد تأیید قرار
ميگیرد .حاال به تخمین مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته پرداخته ميشود .نتایج حاصل
از برآورد مدل در جدول  4گزارش شده است:
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جدول  : 8نتایج تخمين مدل به روش گشتاور تعميم یافته
معادله

تقاضای كل

متغیرهای توضیحي و عرض از مبدأ

ضریب برآورد شده مقدار آماره  Zارزش احتمال

عرض از مبدأ

-1/37

4/95

0/000

نرخ سود سپرده

6/33

67/01

0/000

نرخ رشد تولید ناخالص داخلي حقیقي

0/73

29/57

0/000

اثر متقاطع رشد تولید و سود سپرده

0/95

90/73

0/000

عرض از مبدأ

9/28

601/44

0/000

مقدار وقفهدار مرتبه اول حجم سپرده

0/56

65/67

0/000

نرخ سود سپرده

0/69

5/78

0/000

نرخ تورم

-0/03

-69/52

0/000

دارایي ثابت

0/62

62/91

0/000

قدرت بازاری

0/12

7/13

0/0000

عرضه كل

منبع :یافتههای پژوهشگر
جدول  4نتایج تخمین الگوی پویا بازار سپرده را برای  67بانک فعال در صنعت بانكداری ایران ارائه
ميدهد .بر طبق نتایج ميتوان مشاهده كرد كه تمامي ضرایب در سطح معنيدار  5درصد معنادار
ميباشند .متغیر رشد تولید ناخالص داخلي حقیقي و نرخ سود سپرده ،اثر متقاطع رشد تولید ،سود سپرده
و متغیر مقدار وقفهدار مرتبه اول حجم سپردهها و دارایيهای ثابت بانکها دارای ضریب مثبت ميباشند
و بیانگر این است كه به ازای یک درصد افزایش (كاهش) در این متغیرها افزایش (كاهش) در حجم
سپرده ایجاد ميشود.
متغیر نرخ تورم دارای اثرگذاری منفي و معنيدار بر حجم سپرده بانکها بوده و متغیر قدرت بازاری
تأثیر مثبت و معنيدار بر حجم سپردههای بانکهای خصوصي و دولتي داشته به طوری كه با افزایش
یک واحدی آن ،حجم سپرده بانکها در حدود  0/12واحد افزایش ميیابد .مقدار محاسبه شده برای
قدرت بازاری بیانگر این است كه در بانکهای مورد بررسي وضعیت انحصار چندجانبه برقرار است.
در ادامه به منظور انتخاب مناسب متغیرهای ابزاری از آزمون سارگان استفاده ميشود .با توجه به
مقدار احتمال این آماره فرضیه صفر معتبر بودن متغیرهای ابزاری مورد تأیید قرار ميگیرد .همچنین به
منظور تعیین مرتبهی خودهمبستگي جمالت اخالل از آماره آزمون آرالنو و باند استفاده شده است كه
نتایج آزمون فوق در جدول  5ارائه شده است .شایان ذكر است در این پژوهش به دلیل كوتاهبودن دوره
زماني مورد بررسي از مقدار وقفهدار مرتبه دوم حجم سپرده بانکها به عنوان متغیر ابزاری استفاده شده
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است:
جدول  : 5نتایج آزمون سارگان و آزمون آرالنو باند
آماره آزمون سارگان و آرالنو باند

مقدار آماره آزمون

آزمون سارگان

1/57
()0/15

خودهبستگي مرتبه اول

-2/13
()0/00

خودهمبستگي مرتبه دوم

-0/25
()0/75

منبع :یافتههای پژوهشگر
* اعداد داخل پرانتز درجه معناداری ضرایب را نشان میدهد.
در ادامه با توجه به این كه در مباني نظری و مطالعات تجربي صورت گرفته در خصوص متغیرهای
مؤثر بر سپردههای بانكي عوامل متعددی ذكر شده در این مطالعه برای شناسایي متغیرهای كالن
اقتصادی از روش متوسط وزني حداقل مربعات استفاده شده است.
جدول  : 1نتایج شناسایي متغيرهاي کالن اقتصادي به روش متوسط وزني حداقل مربعات
متغیر

ضریب

مقدار آماره تي استیودنت

احتمال متغیرها

نرخ سود سپردههای بلندمدت

0/52

9/2

0/35

نرخ رشد تولید ناخالص داخلي حقیقي

0/63

4/29

0/39

اثر متقاطع رشد تولید و نرخ سود سپردههای بلندمدت

0/29

7/89

0/75

مقدار وقفهدار مرتبه اول حجم سپرده

0/01

1/53

0/82

نرخ ارز اسمي

-0/15

-5/35

0/15

حجم نقدینگي

-0/95

-4/75

0/49

منبع :یافتههای پژوهشگر
در این بخش به برآورد مدل در گروه بانکهای منتخب دولتي طي سالهای  6978-6931پرداخته
ميشود .با توجه به بیشتر بودن دوره زماني مورد بررسي ( 60سال) از تعداد بانکهای دولتي با محدودیت
دسترسي به آمار و اطالعات حجم سپردهها ( 1بانک ملي ،سپه ،مسكن ،پست بانک ،كشاورزی و توسعه
صادرات ایران به عنوان بانکهای دولتي) از آزمون ریشه واحد ایم ،پسران و شین برای بررسي پایایي
متغیرها استفاده شده كه نتایج در جدول  8ارائه شده است:
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جدول  : 0نتایج آزمون ریشه واحد ایم ،پسران و شين براي متغيرهاي تحقيق
متغیرهای وابسته و توضیحي

مقدار آماره آزمون  tبار

ارزش احتمال

نتیجه آزمون

حجم سپرده بانکهای دولتي

-2/08

0/69

پایا با یک مرتبه تفاضلگیری

نرخ سود سپردههای بلندمدت

-6/92

0/56

پایا با یک مرتبه تفاضلگیری

نرخ رشد تولید ناخالص داخلي حقیقي

-2/19

0/004

پایا در سطح

اثرمتقاطعرشدتولیدونرخسود سپردههای بلندمدت

-9/95

0/000

پایا در سطح

قدرت بازاری

-9/6

0/000

پایا در سطح

دارایي ثابت

-6/42

0/93

پایا با یک مرتبه تفاضلگیری

حجم نقدینگي

-9/99

0/000

پایا در سطح

نرخ ارز اسمي

-9/68

0/000

پایا در سطح

منبع :یافتههای پژوهشگر
با توجه به مرتبه جمعيمتفاوتمتغیرهایمدل ،جهتحصول اطمینان از وجود رابطه بین متغیر وابسته
یعنيحجم سپردهها با متغیرهای توضیحيازآزمونپدروني استفاده كه نتایج در جدول 7گزارش شده است.
جدول  : 4نتایج آزمون همجمعي پدروني
مقدار آماره آزمون

Zt

Z pp

Z

Zv

تابلویي

-6/99

-9/95

5/73

-6/13

سطح معناداری

0/05

0/00

0/05

0/95

گروهي

-5/15

-4/73

-9/59

-

سطح معناداری

0/000

0/00

0/002

-

منبع :یافتههای پژوهشگر
بر اساس نتایج آزمون رابطه بلندمدت بین میزان حجم سپردههای بانکهای دولتي با متغیرهای كالن
اقتصادی و قدرت بازاری و دارایيهای ثابت در مدل مورد تأیید قرار ميگیرد .در ادامه با استفاده از آماره
آزمون هاسمن روش مناسب از بین اثرات ثابت و یا تصادفي برای برآورد مدل آزمون شده كه نتایج در
قالب جدول  3گزارش شده است:
جدول  : 1نتایج آزمون هاسمن براي انتخاب روش مناسب از بين روش با اثرات ثابت یا تصادفي
مقدار آماره كای -دو

درجه آزادی

ارزش احتمال ()PV

2/93

8

0/15

منبع :یافتههای پژوهشگر
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نتایج آزمون هاسمن داللت بر عدم رد فرضیه صفر و استفاده از روش اثرات تصادفي به جای اثرات
ثابت در برآورد مدل دارد .نتایج برآورد مدل برای بانکهای دولتي به شرح جدول  60ارائه شده است:
جدول  : 97نتایج تخمين مدل در بانکهاي دولتي به روش اثرات تصادفي
متغیرهای توضیحي و عرض از مبدأ

ضریب برآورد شده

مقدار آماره Z

ارزش احتمال ()PV

عرض از مبدأ

-0/0002

-0/68

0/71

نرخ سود سپردههای بلندمدت

0/095

26/45

0/000

نرخ رشد تولید ناخالص داخلي حقیقي

0/007

7/95

0/000

اثر متقاطع رشد تولید و نرخ سود سپردههای بلندمدت

0/028

1/85

0/000

حجم نقدینگي

-0/065

-4/07

0/000

نرخ ارز اسمي

-0/98

-64/64

0/000

قدرت بازاری

0/01

7/62

0/000

دارایي ثابت

0/04

65/57

0/000

مقدار ضریب تعیین= 0/86
مقدار آماره فیشر= 6329/67

منبع :یافتههای پژوهشگر
نتایج تخمین مدل به روش اثرات تصادفي برای بانکهای دولتي منتخب نشان ميدهد متغیرهای
حجم نقدینگي و نرخ ارز اسمي دارای اثرگذاری منفي بر حجم سپرده بانکهای دولتي و سایر متغیرها
دارای اثر گذاری مثبت ميباشد كه با انتظارات نظری سازگار و همسو است .به بیان دیگر انتظار بر این
است با افزایش نرخ سود سپردههای بلندمدت ،افزایش تولید و رشد آن و نیز دارایيهای ثابت حجم
سپرده بانکهای دولتي افزایش یافته و با افزایش حجم نقدینگي و افزایش نرخ تورم از میزان حجم سپرده
بانکهای دولتي كاسته شود .با افزایش نرخ ارز و بازدهي سرمایهگذاری در دارایيهای غیرمولد انتظار بر
این است از میزان سپرده بانکها كاسته شود .با توجه به بیشتر بودن دوره زماني مورد بررسي از تعداد
بانکهای دولتي ،الزم است وجود یا عدم وجود خودهمبستگي بین جمالت اختالل آزمون شود ،برای این
منظور از آزمون خودهمبستگي مرتبه اول ولدریج استفاده شده است:
جدول  : 99نتایج آزمون ولدریج براي آزمون خودهمبستگي مرتبه اول بين جمالت اختالل
مقدار آماره فیشر

درجه آزادی

ارزش احتمال ()PV

0/49

( 6و )8

0/17

منبع :یافتههای پژوهشگر
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نتایج آزمون ولدریج داللت بر عدم رد فرضیه صفر و عدم وجود خودهمبستگي مرتبه اول بین جمالت
اختالل در سطوح معنيداری  5و  60درصد ميباشد.
در بخش بعدی تأثیر متغیرهای كالن اقتصادی به همراه قدرت بازاری و دارایي ثابت بر حجم سپردهها
در  62بانک خصوصي ارزیابي شده است .برای این منظور ،به دلیل بیشتر بودن تعداد بانکهای خصوصي
مورد بررسي ( 62بانک) شامل بانک تجارت ،صادرات ،اقتصاد نوین ،پارسیان ،كارآفرین ،ملت ،سامان،
پاسارگاد ،رفاه كارگران ،سینا ،شهر و دی از دوره زماني مورد بررسي ( 60سال) از آزمون ریشه واحد
هریسوتزاوالیس()6333برای بررسي پایایي متغیرها استفاده شده كه نتایج در جدول 62ارائه شده است:
جدول  : 92نتایج آزمون ریشه واحد هریس و تزاواليس براي متغيرهاي تحقيق
متغیرهای وابسته و توضیحي

مقدار آماره آزمون Z

ارزش احتمال

نتیجه

حجم سپرده بانکهای دولتي

-0/56

0/9

پایا در سطح

نرخ سود سپردههای بلندمدت

2/82

0/33

پایا با یک مرتبه تفاضلگیری

نرخ رشد تولید ناخالص داخلي حقیقي

-2/95

0/003

پایا در سطح

اثر متقاطع رشد تولید و نرخ سود سپردههای بلندمدت

-5/15

0/000

پایا در سطح

قدرت بازاری

-9/85

0/006

پایا در سطح

دارایي ثابت

-6/32

0/09

پایا در سطح

حجم نقدینگي

0/93

0/15

پایا با یک مرتبه تفاضلگیری

نرخ ارز اسمي

-68/03

0/000

پایا در سطح

منبع :یافتههای پژوهشگر
نتایج آزمون نشان ميدهد متغیرهای حجم نقدینگي و نرخ سود سپردههای بلندمدت پایا با یک
مرتبه تفاضلگیری بوده و سایر متغیرها پایا در سطح ميباشند  .برای این منظور الزم است با استفاده از
آزمون همجمعي پدروني وجود یا عدم وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها آزمون شود.
جدول  : 99نتایج آزمون همجمعي پدروني
مقدار آماره آزمون

Zt

Z pp

Z

Zv

تابلویي

1/53

1/74

1/8

-6/13

سطح معناداری

0/000

0/000

0/000

0/95

گروهي

-4/002

-3/75

-8/39

-

سطح معناداری

0/000

0/000

0/000

-

منبع :یافتههای پژوهشگر
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بر اساس نتایج آزمون ميتوان بیان كرد كه رابطه بلندمدت بین متغیرها در مدل برقرار بوده برای
تخمین رابطه بلندمدت با توجه به محدود بودن دوره زماني مورد بررسي از روش تخمین گشتاور تعمیم
یافته در چارچوب رهیافت دادهای تابلویي پویا برای برآورد مدل در  62بانک خصوصي استفاده شده
است .نتایج تخمین مدل در جدول  64ارائه شده است.
جدول  : 98نتایج تخمين مدل به روش گشتاور تعميم یافته در بانکهاي خصوصي
متغیرهای توضیحي و عرض از مبدأ

ضریب برآورد شده

مقدار آماره z

ارزش احتمال ()PV

مقدار وقفهدار حجم سپردهها

0/97

66/85

0/000

نرخ سود سپردههای بلندمدت

/047

5/24

0/000

نرخ رشد تولید ناخالص داخلي حقیقي

0/66

5/49

0/000

اثر متقاطع رشد تولید و نرخ سود سپردههای بلندمدت

0/07

0/65

0/77

قدرت بازاری

0/61

68/55

0/000

دارایي ثابت

0/25

67/26

0/000

حجم نقدینگي

-0/969

-4/04

0/000

نرخ ارز اسمي

-0/66

-61/65

0/000

عرض از مبدأ

2/933

6/02

0/963

)sargan(χ2
ارزش احتمال آزمون Sargan

2/47

---

---

0/71

---

---

تعداد سالها

60

---

---

تعداد بانکها

62

---

---

منبع :یافتههای پژوهشگر
براساس نتایج جدول  64ميتوان بیان كرد متغیر حجم نقدینگي و نرخ ارز اسمي تأثیر منفي و سایر
متغیرها تأثیر مثبت بر حجم سپردههای بانکهای خصوصي داشتهاند .عالوه بر این ،مقدار آماره آزمون
سارگان ( )2/47با ارزش احتمال ( )0/71داللت بر عدم رد فرضیه صفر و معتبر بودن متغیرهای ابزاری
تعریف شده در مدل دارد .شایان ذكر است كه در این برآورد به دلیل كمتر بودن دوره زماني مورد بررسي،
مقدار وقفهدار مرتبه دوم حجم سپرده بانکهای خصوصي به عنوان متغیر ابزاری در نظر گرفته شده است.
به منظور تعیین مرتبه خود همبستگي جمالت اختالل از آماره آزمون آرالنوو باند استفاده شده است.
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جدول  : 95آزمون آرالنو و باند براي تعيين مرتبه خود همبستگي جمالت اختالل
ارزش احتمال

مقدار آماره آزمون z

مرتبه خود همبستگي

0/09

-6/53

خودهمبستگي مرتبه اول

0/58

-0/83

خودهمبستگي مرتبه دوم

منبع :یافتههای پژوهشگر
با توجه به نتایج جدول  65ميتوان بیان كرد كه مرتبه خود همبستگي بین جمالت اختالل از مرتبه
یک بوده است .بنابراین روش آرالنو باند روش مناسبي برای حذف اثرات ثابت مدل ميباشد .از این رو
مدل برآورد شده با متغیر وابسته وقفهدار مرتبه اول روش مطلوبي برای تخمین مدل بوده و دارای تورش
تصریح مدل نميباشد .به منظور بررسي رابطه علي بین متغیرهای كالن اقتصادی و قدرت بازاری با حجم
سپردههای بانکها از آزمون علیت دمترسكو و هرلین ( ) 2062با وقفه بهینه یک استفاده شده كه نتایج
به صورت جدول  61ميباشد:
جدول  : 91نتایج آزمون عليت بين متغيرهاي کالن اقتصادي ،قدرت بازاري و حجم سپرده بانكي
نتیجه آزمون

مقدار آماره آزمون  Wمقدار آماره آزمون Z
بار و ارزش احتمال
بار و ارزش احتمال

وقفه
بهینه

وجود رابطه علي یک سویه از
سمت متغیرهای كالن
اقتصادی به حجم سپرده
بخش بانكي

5/25
()0/000

60/75
()0/0099

6

عدم وجود رابطه علي از سمت
سپردههای بخش بانكي به
متغیرهای كالن اقتصادی

0/72
()0/15

-0/44
()0/53

6

وجود رابطه علي یک سویه از
سمت قدرت بازاری به حجم
سپرده بخش بانكي

0/02
()0/061

-2/43
()0/02

6

عدم وجود رابطه علي از سمت
سپردههای بخش بانكي به
قدرت بازاری

0/79
()0/18

-0/42
()0/16

6

جهت علیت
از سمت متغیرهای
كالن اقتصادی به حجم
سپرده بخش بانكي
از سمت سپردههای
بخش بانكي به
متغیرهای كالن
اقتصادی
از سمت قدرت بازاری
به حجم سپرده بخش
بانكي
از سمت سپردههای
بخش بانكي به قدرت
بازاری

منبع :یافتههای پژوهشگر

358

اثرمتغيرهايکالناقتصادي/...شكيبا،دقيقياصل،دامنکشيده،افشاريرادواسماعيلزادهمقري
بر اساس نتایج آزمون علیت دمترسكو و هرلین ميتوان بیان كرد كه رابطه علي یک سویه یا یک
طرفه از سمت متغیرهای كالن استخراجشده از روش متوسط وزني حداقل مربعات و قدرت بازاری به
حجم سپردههای بخش بانكي برقرار بوده و از سمت حجم سپردهها به قدرت بازاری و متغیرهای كالن
اقتصادی رابطه علي وجود ندارد.
جمعبندي و نتيجهگيري تحقيق
این مطالعه با هدف بررسي تأثیر متغیرهای كالن اقتصادی و قدرت بازاری بر حجم سپردههای
بانکهای دولتي و خصوصي در بازه زماني  6978-6931انجام شده است .برای این منظور و بر اساس
رویكرد برسناهان و الو یک مدل اقتصاد سنجي پویا با بهرهگیری از رهیافت دادههای تابلویي و
تخمینزننده گشتاور تعمیم یافته برآورد شده است .كه بدین منظور از شاخص تغییرات حدسي كه بیان
كننده درجه قدرت بازاری است ،استفاده شده است .یافتههای پژوهش بیانگر این است كه ضریب برآورد
شده برای قدرت بازاری برمبنای تغییرات حدسي یعني برای بانکهای دولتي  0/01و برای بانکهای
خصوصي  0/61ميباشد .بر اساس شاخص كشش تغییرات حدسي محاسبه شده ميتوان ادعا نمود كه
بازار سپرده ایران برای هجده بانک فعال در صنعت بانكداری با درجه باالیي از رقابت رو به رو نیست و
همچنین انحصار كامل را ميتوان برای كل بانکها رد كرد .به عبارت دیگر در بازار سپرده ایران ضریب
رقابت باال نبوده و شرایط انحصار چندجانبه قابل تصور است ،لذا ميتوان ادعا كرد كه ساختار بخش بانكي
كشور به صورت انحصار كامل نميباشد.
همچنین متغیرهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلي حقیقي و اثرات تقاطعي رشد تولید و سود
پرداختي نیز بر حجم سپرده بانکها تأثیر مثبت دارند .به عبارت دیگر با افزایش نرخ سود پرداختي به
سپردهگذاران و افزایش تولید ناخالص داخلي و رشد آن ميتوان انتظار داشت میزان كل سپرده بانکهای
خصوصي و دولتي افزایش یابد .همچنین با افزایش سطح عمومي قیمتها و فشار تورمي از حجم كل
سپردههای بانكي كاسته ميشود زیرا با افزایش نرخ تورم تقاضا برای كاالهای سرمایهای افزایش یافته و
سپردههای مردم نزد بانکها كاهش ميیابد .از آنجایي كه برای بازار سپرده كشور نميتوان رقابت كامل
و یا انحصار كامل را پذیرفت ميتوان گفت كه بازار سپرده كشور با نوعي انحصارچندجانبه روبهرو ميباشد.
قابل ذكر است كه با توجه به عدم دسترسي به تمامي دادها ،نوع متغیرهای انتخابي مدل و حذف برخي
از بانکها به دلیل نوظهور بودن یا انحالل قبل از بازه زماني مورد نظر ،ممكن است تحلیلهای موجود با
واقعیت انحراف داشته باشد .بنابراین ميتوان بیان كرد كه توانایي بخش بانكي كشور در جذب سپرده باال
نیست ،بلكه مقدار متوسطي ميباشد.
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مشكلي كه صنعت بانكداری كشور با آن رو به رو ميباشد پایین بودن میزان رقابت ميباشد كه از
جمله علل این امر ميتوان به كنترل دستوری صنعت بانكداری كشور و كاهش آزادی عمل بانکها و زیاد
نبودن واحدهای فعال در این صنعت اشاره كرد .بانکهای خصوصي ميتوانند نقش تعیین كنندهای در
افزایش رقابت صنعت بانكداری داشته باشند ،اما از آنجا كه صنعت بانكداری كشور به صورت دستوری
كنترل ميشود و بانکها جهت تعیین نرخ سود آزادی عمل كافي ندارند ميتوان بیان كرد كه بانکهای
خصوصي به معنای واقعي خصوصي نميباشند و نميتوانند نقش موثری در جهت افزایش رقابت بازی
كنند .پس حذف قوانین دست و پا گیر ميتواند موجب حركت این صنعت به سمت رقابت بیشتر گردد.
از سوی دیگر بهبود موقعیت تولید و رشد آن و نیز كنترل سطح عمومي قیمت كاالها و نرخ تورم ميتوان
زمینه سرمایهگذاری اشخاص حقیقي و حقوقي را نزد بانکها فراهم نموده و به افزایش میزان سپرده آنها
كمک نماید.
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