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یکی از چالشهای اصلی بانکهای تجاری در سالهای اخیر تغییرات نرخ سود سپردههای
بانکی و نرخ عقود مشارکتی و مبادلهای از سوی بانک مرکزی و عدم همخوانی آنها با نرخ تورم
است .در تحقیق حاضر به بررسی رابطه علی میان نرخ مؤثر سود تسهیالت و سود سپردهها
در بانکهای تجاری فعال در ایران در دوره زمانی  ۱۳۹۴- ۱۳۹۰با استفاده از آزمون علیت
گرنجر پرداخته شده است .نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که نرخ مؤثر سود تسهیالت در
نظام بانکداری ایران متأثر از نرخ مؤثر سود سپردهها است که بیشتر با اصول بانکداری
متعارف شباهت دارد .همچنین بر اساس نتایج به دست آمده همبستگی معناداری میان نرخ
مؤثر سود تسهیالت با نرخهای مصوب و ابالغی بانک مرکزی وجود ندارد .از سوی دیگر
میتوان بیان کرد که در صنعت بانکداری ایران یک رابطه علی قوی از سمت نرخ سود
سپردهها به نرخ سود تسهیالت وجود دارد .این نتیجه از دیدگاه الگوی بانکداری متعارف که
مبتنی بر تأمین منابع از بازار سپردهها و سپس صرف آن در بازار تسهیالت با نرخ هزینه تمام
شده پول به عالوه حاشیه سود بانک است ،به درستی قابل انتظار است.
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تأکید بر نقش بانک مرکزی

۲۰۰

سال نهم /شماره  /۲۸تابستان ۱۳۹۵

 ۱مقدمه

companion sector
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رشد سریع و پایدار مستلزم گسترش بازارهای مالی و توسعه مالی کشور است تا منابع مورد
نیاز سرمایهگذاری را در اختیار بخش شرکتی  ۱اقتصاد قرار دهد .از سوی دیگر قید نقدینگی
برنامه ،بانکها را از همراهی در تأمین رشد شتابان سرمایهگذاری باز میدارد .بنابراین
تحقق رشد پایدار غیر تورمی مستلزم آن است که نقش بانکها در بخش مالی کاهش یافته و
ساختار مالی کشور از وضعیت بانک – محور کنونی به تدریج به ساختار بازار – محور تغییر
کند.
از سوی دیگر میتوان بیان کرد که :افزایش کارایی بانکها در واسطهگری مالی مستلزم
افزایش قدرت خلق اعتبار آنها است .این به معنای آن است که از هر ریال پول پرقدرت
ایجاد شده توسط بانک مرکزی ،ریالهای بیشتری در فرآیند اعتبار دهی بانکها خلق گردد.
تحقق این امر مستلزم کاهش سهم پایه پولی در نقدینگی است .بررسیهای نظری و تجربی
نشان میدهند که دولتی بودن بانکها مانع بزرگی در افزایش کارایی آنها است .بنابراین،
آمادهسازی بانکها برای خصوصیسازی باید در دستور کار قرار گیرد .از سوی دیگر وظایف
توسعهای بانکها و حمایت از اهداف اجتماعی دولت باید به بانکهای توسعهای و تخصصی
واگذار شود .این تحول باعث میشود تا بانکهای تجاری بتوانند فارغ از فشارهای سیاسی
به کسبوکار و ایفای نقش مالی و اقتصادی بپردازند.
صنعت بانکداری در ایران پس از تصویب و ابالغ قانون عملیات بانکی بدون ربا از
بانکداری متعارف به بانکداری اسالمی تغییر یافت .در سالهای اخیر موضوع میزان
همخوانی عملیات بانکی در ایران با اصول فقهی بانکداری اسالمی مورد بحث و پرسش قرار
گرفته است .بر همین اساس بررسی سازوکار ارتباطی میان نرخ مؤثر سود سپردهها و
تسهیالت در صنعت بانکداری در ایران که در مقام نظری براساس مفاهیم نظری بانکداری
اسالمی پایهگذاری گردیده است در تحقیق حاضر مورد توجه قرار گرفته است.
در بانکداری اسالمی ربا ممنوع شده است و بانکها مجاز به تعیین نرخ سود ثابت برای
سپردهها یا تسهیالت نیستند .به طور خاص عقود اسالمی مضاربه و مشارکت مبتنی بر
بازدهی واقعی پروژههای سرمایهگذاری و در اصل مشارکت در سود و زیان هستند و در مورد
سایر عقود اسالمی که جز عقود مبادلهای دستهبندی میشوند نیز بانکها موظفند به عنوان
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۲۰۱

وکیل سپردهگذاران ،سود حاصل از عملیات بانکی را پس از کسر حقالوکاله خود به
سپردهگذاران بازگردانند .بنابراین می توان گفت در بانکداری اسالمی ،ابتدا نرخ سود
تسهیالت براساس نرخ بازدهی واقعی اقتصاد (در مورد عقود مشارکتی و عقود مبادلهای) به
دست میآید و سپس نرخ سود سپردهها (پس از کسر حقالوکاله و سایر هزینههای مرتبط از

سود سپردهها است .به عبارت دیگر در چارچوب روابط علت و معلولی متغیرهای اقتصادی،
متغیر نرخ بهره سپردهها علت (متغیر توضیحی) و متغیر نرخ بهره تسهیالت ،معلول
(متغیر وابسته) خواهد بود ،لیکن در بانکداری اسالمی نرخ سود تسهیالت علت و نرخ سود
سپردهها معلول خواهد بود (دهقان.)۱۳۹۴ ،
از طرفی یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی ج.ا.ا به عنوان مقام ناظر کنترل صحت
عملکرد بانکها و رعایت مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین تنظیم و کنترل
بازار پولی کشور از طریق تعیین سیاستهای پولی از جمله تعیین نرخ سود علیالحساب
سپردهها و حداکثر نرخ قابل دریافت ناشی از عقود اسالمی مورد استفاده بانکها است.
با توجه به موارد فوق سؤاالت اصلی تحقیق حاضر به شرح ذیل هستند:
 .۱آیا در رابطه علی میان نرخ مؤثر سود تسهیالت و سپردهها ،نرخ مؤثر سود تسهیالت
علت (متغیر توضیحی) و متغیر نرخ سود سپردهها معلول (متغیر وابسته) خواهد بود؟
 .۲آیا رقابت در بازار بانکی بر نرخ مؤثر سود تسهیالت تأثیر معناداری دارد؟
 .۳آیا رابطه معناداری میان نرخ سود تسهیالت ابالغی توسط بانک مرکزی ج.ا.ا و نرخ مؤثر
سود تسهیالت در شبکه بانکی وجود دارد؟

 ۲مبانی نظری و پیشینه تحقیق

به طور معمول بانکهای مرکزی در سراسر دنیا برای رسیدن به اهداف اقتصادی و اثرگذاری
بر جریان اقتصاد از سیاستهای پولی استفاده میکنند .سیاست پولی ،خطمشی بانکهای
مرکزی در راستای ثبات اقتصادی و با تکیه بر تغییرات عرضه پول را بیان میکند .به بیان
ساده ،بانکهای مرکزی برای پیاده کردن اندیشهها و رسیدن به اهدافی از جمله تثبیت
قیمتها و برقراری تعادل اقتصادی از ابزارهایی بهره میگیرند .بدین ترتیب نقش کلی بانک
مرکزی هدایت و تنظیم سیاست پولی در درون یک کشور است .تحت سیاست پولی ،بانک
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اصل سود کسب شده) تعیین می شود .مقایسه بانکداری اسالمی با بانکداری متعارف از این
منظر ،منجر به کشف یک تفاوت بنیادی بین آنها میشود ،در حالی که در بانکداری
متعارف ،نرخ بهره سپردهها عامل تعیینکننده نرخ بهره تسهیالت است ،در بانکداری
اسالمی نرخ سود تسهیالت (که از بخش واقعی اقتصاد نشات گرفته است) عامل تعیین نرخ

۲۰۲

سال نهم /شماره  /۲۸تابستان ۱۳۹۵

مرکزی جریان پول و اعتباراتی را که در اقتصاد ایجاد شده اداره و مدیریت میکند .بنابراین
ماهیت بانک مرکزی در مقابل فعالیتهای اقتصادی بسیار بزرگ است .در ادبیات اقتصادی
عرضه پول به وسیله بانک مرکزی و دستگاه بانکی به وجود میآید و فرض میشود که میزان
آن محدود است .بنابراین عرضه پول میتواند با عملیات بانک مرکزی تغییر نماید .بانک

مهمترین بخش فعالیت بانک مرکزی هر کشوری به شمار میآید .هرگاه عرضه پول در
کشوری افزایش یابد ،بانک مرکزی برای کنترل آن و کاهش سطح نقدینگی در جامعه
معموالً از ابزار تغییر در نرخ بهره استفاده می نماید .عدم موفقیت بانک مرکزی در کنترل
نقدینگی معموالً فشار بر روی سطح عمومی قیمتها را موجب میشود .از این رو در هنگام
افزایش عرضه پول نرخ بهره در سطح اقتصاد افزایش مییابد  .مقامات پولی هر اقتصاد به
سنجش میزان پولی که در جامعه وجود دارد ،نیازمند هستند .آنها به این نکته توجه دارند
که میزان پول در اقتصاد به چه مقدار نقدینگی را در کشور ایجاد میکند .بخش حقیقی
اقتصاد به میزان پول و حجم آن واکنش نشان میدهد .چنانچه میزان نقدینگی در اقتصادی
کمتر از میزان مورد نیاز آن باشد ،امکان دارد تولید ،درآمد و اشتغال دچار افت شوند.
همچنین افزایش نقدینگی بیش از حد مورد نیاز اقتصاد ،ممکن است به رشد سطح عمومی
قیمت ها و افزایش تورم منجر شود .بنابراین پول ابزار نیرومندی در اقتصاد به شمار میرود
و میتواند تأثیرات قابلتوجهی داشته باشد .بدیهی است که کارکرد نهادهای مختلف مالی
در این حوزهها متفاوت است .نیاز اقتصادهای مختلف در مراحل متفاوت توسعه نیز به
نهادههای مالی با یکدیگر متفاوت است .از این رو ،تحلیل نقش بانک به عنوان یکی از
مهمترین نهادهای توسعه مالی در رشد اقتصادی کشور مستلزم بازشناسی عناصر مفقوده
توسعه مالی کشور و نیازهای رشد اقتصادی به عناصر متفاوتی از ساختار مالی در هر مرحله
از توسعه است .نظامهای مالی مبتنی بر بانک در ادبیات اقتصادی مربوطه در موارد
متعددی با نظامهای مبتنی بر بازار مقایسه شدهاند  .در این میان تحقیقات متعددی نشان
میدهد که به دلیل ساختار متمرکز بانکها ،هزینه کسب اطالعات ،قدرت توزیع ریسک،
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مرکزی بر سیستم پولی کشور نظارت دارد و حجم پول و میزان نقدینگی را کنترل میکند
سیاست تثبیت خود را در سطح اقتصاد از طریق تغییر در عرضه پول انجام میدهد که به آن
سیاست پولی گفته می شود .به طور مثال بانک مرکزی اروپا برای رسیدن به هدف تثبیت
نرخ تورم پایینتر از سطح ۲درصد ،اقدام به تغییر در عرضه پول مینماید .سیاستهای پولی
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۲۰۳

نظارت بر پروژههای سرمایهگذاری و مدیریت بنگاهها و سرانجام قدرت استیفای مطالبات
در سیستمهای مالی ،بانک – محور بیشتر است .استیگلیتز  ،)۱۹۸۵( ۱راجان و زینگیلز
( )۱۹۹۹و آلن و گیل  )۲۰۰۰( ۳در این زمینه شواهدی را ارائه کردهاند.
مهمترین ابزار سیاست پولی بانکهای مرکزی شامل موارد زیر است (عمرانی:)۱۳۹۰،

۲

 عملیات مبادله ارزبانک مرکزی توسط این ابزارها سیاستهای پولی را به اجرا میگذارد .آنها بر این اساس
که میزان عرضه پول نقش کلیدی و اساسی بر روی متغیرهای کالن اقتصادی دارد ،با
استفاده از ابزارهای پولی بر تغییرات عرضه پول و حجم نقدینگی در جامعه اثر میگذارند.
بدین ترتیب استقالل بانکهای مرکزی تا حدود زیادی توسط دولتها رعایت میشود تا آنها
بتوانند وظایف خود را به طور صحیح انجام دهند .بانکهای مرکزی نرخ بهره (نرخ تنزیل)
را به عنوان مهمترین عامل اثرگذار بر فعالیتهای اقتصادی را تعیین و نظارت میکنند.
تعیین نرخ بهره یکی از اقدامات مهم بانکهای مرکزی در راستای تعادل اقتصادی و کنترل
سطح عمومی قیمتها (تورم) است .نرخ تنزیل ،میزان بهرهای است که بانک مرکزی بر
روی وجوه و موجودی داراییهای خود در هنگام اعطای وام به مؤسسات مالی واجد شرایط
اعمال میکند .در واقع نرخ تنزیل همان نرخ بهرهای است که به وامهای پرداختی از سوی
بانک مرکزی تعلق میگیرد .نرخ تنزیل توسط بانک مرکزی کنترل میشود و این موضوع
ربطی به معامالت بانک مرکزی ندارد .این نرخ مبنایی برای تعیین نرخ بهره به شمار
میرود .بانکهای تجاری برمبنای نرخ بهره پایه ،به وامدهی اقدام میکنند .این نرخ بر
مبنای نرخ تنزیل استوار است و اغلب باالتر از نرخ تنزیل میباشد .همبستگی و ارتباط بین
نرخ بهره پایه و نرخ تنزیل ثابت نمیباشد .به طور نمونه اگر نرخ تنزیل افزایش یابد ،به طور
حتم نرخ بهره پایه افزایش خواهد یافت .اگر نرخ تنزیل کاهش یابد ،نرخ بهره پایه ممکن
است از آن پیروی نکند و بانکها از این اختالف سود افزونتری به دست میآورند.
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 عملیات بازار باز نرخ تنزیل نرخ بهره وجوه بانکی -نسبت ذخیره قانونی

۲۰۴
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بانکهای مرکزی دادههای اقتصادی و عوامل مؤثر بر بخشهای گوناگون اقتصاد را زیر نظر
میگیرند و سپس تصمیمات نهایی را پیاده میکنند .هرچند تغییر نرخ بهره میتواند بر
سطح تورم و درآمد ملی یک کشور مؤثر باشد ،اما بانکهای مرکزی از این ابزار به دقت
استفاده میکنند ،زیرا تغییر نابهنگام در نرخ بهره میتواند ناپایداری اقتصادی را گسترش

رسیدن به اهداف اقتصادی دولت دارد .نرخ بهره بانکی ،نرخ بهرهای است که بانک مرکزی
با آن نرخ به بانکهای تجاری وام میدهد یا سپرده دریافت میکند .اگر بانک مرکزی
کشوری احسا س کند که دریافت اعتبار از سوی افراد بیش از حد افزایش یافته است ،به
افزایش نرخ بهره بانکی دست خواهد زد و این کار باعث کاهش تقاضا برای اعتبار از
بانکهای تجاری و جذب سپردههای مردم به بانک مرکزی خواهد شد .یکی دیگر از
ابزارهای پولی بانک مرکزی ،عملیات بازار با ز است که در آن خرید یا فروش اوراق قرضه
صورت می گیرد ،بدین ترتیب که بانک مرکزی با فروش اوراق قرضه در جهت گردآوری
سپردههای افراد ،سبب کاهش توان اعتباردهی آنها خواهد شد .بانک مرکزی با خرید اوراق
قرضه نزد بانکها به گسترش عرضه پول و کمک به افزایش توان وامدهی بانکها گام
برمیدارد .اغلب بانکهای مرکزی کشورهای پیشرفته جهان ،سیاستهای پولی ملی خود را
برای رسیدن به سه هدف اقتصادی تنظیم مینماید .این اهداف کلی شامل:
الف) توسعه واقعی در راستای نیل به اشتغال کامل
ب) ثبات در قدرت پول داخلی
ج) تعدیل مناسب در نرخ تنزیل و مدیریت نرخ بهره بلندمدت.
وظایف کلی بانکهای مرکزی میتواند موارد زیر را در برگیرد:
 .۱نظارت بر انتشار اسکناس جدید:
بانک مرکزی در مواقع لزوم مسئول صدور اسکناس جدید است .در واقع مسئولیت
عرضه پول بر عهده این بانک میباشد.
 .۲بانکداری کلیه نهادها و بخشهای پولی اقتصاد:
سپردههای احتیاطی کلیه مؤسسات پولی و بانکها در حسابهای بانک مرکزی ،بدون
پرداخت بهره نگهداری میشوند .بانک مرکزی در حقیقت مسئول نگهداری حسابهای
نهادهای پولی گسترده در سطح اقتصاد است.
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دهد .بانکهای مرکزی به عنوان بانک مادر به غیر از حق انتشار اسکناس ،وظایف مهم
دیگری بر عهده دارد .نظارت بر بانکهای تجاری و دیگر مؤسسات بانکی و اعتباری و جهت
دادن به فعالیت بانکهای تجاری در مسیر اهداف اقتصادی دولت از وظایف مهم بانکهای
مرکزی به شمار می رود .بانک مرکزی با تغییر در نرخ بهره بانکی و عملیات بازار باز تالش در

رابطه میان نرخ مؤثر سود تسهیالت و سود سپردهها ،با تأکید بر نقش بانک مرکزی

۲۰۵

 .۳طرح سیاستهای پولی:
برای اجرای سیاستهای پولی بانک مرکزی طرحهایی را به دولت ارائه میکند ،که در
نهایت مسئولیت اجرای سیاستهای پولی بر عهده آن خواهد بود.
 .4نگهداری حسابهای دولت و تأمین وجوه آن:

 .5نظارت بر ذخایر طال و ارز و مداخله در بازار ارز:
گاهی اوقات بر حسب شرایط ،بانکهای مرکزی از ذخایر ارزی جهت مداخله در بازار ارز
برای کنترل نوسانهای اضافی استفاده میکند.
 .6نظارت بر بخش پولی:
بانک مرکزی بر بخش پولی و نهادهای مالی نظارت میکند و در هنگام وجود نقدینگی
بیش از حد در بازار ،با تغییر درصد ذخیره قانونی و سپردههای نهادهای پولی کنترل
میشود .برای اداره و مدیریت سیاست پولی ،بانکهای مرکزی بر مبنای عرضه و تقاضا از
خرید و فروش اوراق بهادار جهت موازنه ذخایر خود استفاده میکند .این عملیات میتواند
در بلندمدت برای تعدیل مازاد یا کسری هفتگی یا ماهانه وجوه ادامه یابد .گردآوری یا
انتشار اوراق بهادار توسط بانک مرکزی از جمله عملیات بازار باز است .زمانی که بانک
مرکزی مشغول خرید اوراق بهادار است ،نرخ بهره گرایش به کاهش دارد و هنگامی که بانک
مرکزی اقدام به فروش اوراق بهادار میکند ،نرخ بهره تمایل به افزایش دارد .بانکهای
مرکزی سیاست های پولی را در طی زمان در راه رسیدن به حداکثر رشد غیرتورمی اقتصادی
دنبال میکند .آنها مسئول حفظ ثبات سیستم مالی ،سامان دادن به بانکهای دیگر و نظام
بانکی ،تدوین سیاستهای پولی ،مهیا کردن خدمات مالی به بانکهای تجاری ،دولت و
همگان است (عمرانی.)۱۳۹۰،
یکی از متغیرهای اساسی در فعالیتهای بانکی ،تصمیمگیری برای نرخهای سود
سپردهها و تسهیالت بانکی است .مطالعات نظری و تجربی نشان میدهد که تغییر نرخهای
سود بانکی ،روی حجم سپردهها ،ترکیب انواع سپردهها ،سرمایهگذاری و نرخ تورم تأثیر
می گذارد؛ بنابراین ،هر نوع تغییری چه در طرف کاهش یا افزایش نرخها باید با مطالعات
دقیق کارشناسی و تشخیص جایگاه هر یک از متغیرهای کالن و میزان حساسیت آنها
درباره تغییرات نرخ سود بانکی باشد .مطالعه تاریخ بانکداری ایران نشان میدهد که
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رسیدگی به حسابهای دولت و دریافتها و پرداختهای آن بر عهده بانک مرکزی است.
دولت نزد بانک مرکزی دارای چندین حساب است که بانک مرکزی وظیفه تأمین مالی آن را
دارد .همچنین بانک مرکزی موظف است نسبت به بازپرداخت اصل و بهره اسناد خزانهداری
و یا بازخرید آنها نظارت کامل داشته باشد.

۲۰6

سال نهم /شماره  /۲۸تابستان ۱۳۹۵

نرخ های سود بانکی چه پیش از انقالب و چه پس از آن ،بهوسیله بانک مرکزی و بهصورت
دستوری تعیین ،و این باعث شده است در هیچ زمانی نرخهای بانکی ایران ،نرخهای تعادلی
بازار نباشد و همیشه براساس مصالح مقطعی تصمیمگیری شود .در این مقاله ،بعد از
گزارشی از آخرین مطالعات نظری و تجربی درباره ارتباط تغییرات نرخهای سود بانکی با

باشد (موسویان.)۱۳۸۴ ،

 ۲.۱آثار اقـتصادی تـغییر نرخ سـود بانکی

به اعتقاد اقتصاددانها ،هر نوع کاهش یا افزایش نرخهای سود بانکی ،آثاری در پی دارد که

مهمترین آنها عـبارتند از:
 .۱تأثیر تغییرات سود بانکی بر پسانداز کل جامعه
به اعتقاد اقتصاددانان کالسیک و نئوکالسیک ،هرچه نرخ بهره بیشتر باشد ،افراد برای
پسانداز تمایل بیشتری مـییابند؛ در نـتیجه به نظر آنان پسانداز کـل جـامعه تابع مستقیم
نرخ بهره است.
کینز معتقد بود که پسانداز ،به نرخ بهره بستگی ندارد .کینز بیان میکند که:
پسانداز بستگی به درآمد افراد دارد .افراد ثروتمند حتی اگر نـرخ بـهره صفر باشد،
پسانداز خـواهند داشـت .طبقات متوسط نیز پسانداز خواهند کرد تا در آینده زندگی بهتری
داشته باشند و طبقات کمدرآمد به علت پایینبودن سطح درآمدشان حتی هنگامی که نرخ
بهره بسیار باال است ،توانایی پسانداز را ندارند .کـینز مـیگفت :برخالف اعتقاد
کالسیکها ،افزایش نرخ بهره چه بسا موجب کاهش پسانداز شود؛ زیرا با افزایش نرخ
بهره ،سرمایهگذاری کاهش یافته و در نتیجه درآمد کاهش می یابد و این به نوبه خود مـوجب
کـاهش پسانداز کـل میشود (گلریز و ماجدی :۱۳6۷ ،ص  .)۲۰۸نظریههای بعد از کینز نیز
در امر پسانداز بر عوامل دیگری غیر از تغییرات نرخ بهره مـتمرکز شدهاند.
براساس نظریه «فرضیه دوره زندگی» ،آندو مودگیلیانی ،هر فرد در طول دوره زندگی،
سـه مـقطع زمـانی دارد .در سالهای اولیه زندگی ،وامگیرنده خالص است .در سالهای
میانی عمر ،مقداری از درآمد خود را پسانداز میکند تا بدهیهای پیـشین خـود را بپردازد و
مقداری هم به دوران پیری اختصاص میدهد و در سالهای پایانی پسانداز منفی دارد.
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متغیرهای کالن اقتصادی چون پسانداز ،سرمایهگذاری و تورم ،توضیح داده میشود که
گرچه بهترین شیوه برای رسیدن به نرخهای تعادلی ،آزادسازی نرخهای سود بانکی است،
به د لیل وضعیت خاص اقتصادی ایران برای رسیدن به آن وضعیت از تعیین مقطعی روند
نرخهای سود بانکی ناچار هستیم و این تعیین باید با هدف نزدیکشدن به وضعیت تعادلی

رابطه میان نرخ مؤثر سود تسهیالت و سود سپردهها ،با تأکید بر نقش بانک مرکزی

۲۰۷

براساس ایـن فـرضیه ،هـدف از پسانداز ،تأمین زندگی بهنسبت باثبات برای دوره زندگی
است؛ بنابراین ،هرگونه افزایش در درآمدهای جاری یا آیـنده ،باعث کاهش پسانداز و
افزایش مصرف فعلی میشود؛ بنابراین ،افزایش نرخ بهره ممکن اسـت پسانداز را کاهش
دهد؛ چـون فـرد احساس میکند برای رسیدن به سطح معیّنی از دارایی در آینده به

ـ .)۳۳۴
برخی از اقتصاددانان معتقدند که رابطه پسانداز و نرخ بهره را نمیتوان از طریق نـظری
و قـیاسی به دست آورد و باید به مشاهدات تجربی مراجعه کرد .پیرو این عقیده ،مطالعات
تجربی متعددی در کشورهای توسعهیافته و کشورهای درحالتوسعه انجام گرفت؛ امّا رابطه
مطمئن و معناداری به دست نیامد؛ برای مـثال ،مـطالعات تجربی نشان میدهد مردم
امریکا بدون توجه به نرخ بهره ،درصد معیّنی از درآمدشان را پسانداز میکنند .نتایج
نظرسنجیها روشن ساخت که بخش عمدهای از پساندازکنندگان فرانسوی اطالعی از نرخ
بهره ندارند یـا مـطالعه دیگری نشان میدهد مردم ژاپن در نرخ بهره معیّنی بیشتر از مردم
امریکا پسانداز میکنند (کمال محمد :۱۳۷۲ ،ص .)6۹ -6۷
سرانجام ،مطالعات دقیق رابطه نرخ بهره و پسانداز نشان داد که افزایش نرخ بـهره ،دو
اثـر مـتفاوت درآمدی و جایگزینی دارد .اثر درآمدی بـاعث افـزایش مـصرف و اثر جایگزینی
سبب کاهش مصرف میشود .بر حسب قدرت نسبی هر یک از این دو ،سطح مصرف و
پسانداز تعیین می شود؛ بنابراین ،افزایش نـرخ بـهره مـیتواند باعث باالرفتن ،ثابتماندن و
یا کاهش پسانداز شود .نـتایج مـشاهدات تجربی نیز در کشورهای گوناگون متفاوت است.
در برخی کشورها باالرفتن نرخ بهره باعث افزایش پسانداز بوده؛ ولی در برخی دیگر ،هیچ
تأثیری نـداشته اسـت (نیلی :۱۳۷6 ،ص .)۹۹
نتیجه این می شود که نه از جهت نظری و نه از جـهت مشاهدات تجربی نمیتوان رابطه
مستقیم و معناداری بین تغییرات نرخ بهره و سود بانکی با پسانداز کل جامعه اثبات کرد.
 .۲تأثیر تـغییرات سـود بانکی بر سپردهها
بهطور معمول ،سپردههای بانکی به سه گروه سـپردههای جـاری ،پسانداز و مدتدار
تقسیم میشوند .هدف اصلی صاحبان سپرده جاری از سپردهگذاری در بانک ،تسهیل
مبادالت پولی و استفاده از بانک بـهصورت صـندوق و حـسابدار سریع و دقیق است و انگیزه
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پسانداز کمتری نیاز دارد (برانسون :۱۳۷۳ ،ج  ،۱ص  ۳۱۸ـ .)۳۲۷
براساس نظریه «درآمد دائم» فریدمن نیز که درآمدهای مقطعی و مستمر فرد را
مالحظه میکند ،هر افـزایش در نرخ بهره ،درآمدهای ناشی از پسانداز فرد را افزایش داده،
سبب باالرفتن مصرف فعلی و کاهش پسانداز خواهد شد (گلریز و ماجدی ،همان :ص ۳۲۷

۲۰۸

سال نهم /شماره  /۲۸تابستان ۱۳۹۵

اصلی صاحبان سپرده پسانداز ،حفظ و نگهداری وجوه مـازاد و بـرنامهریزی بـرای
هزینههای آینده و احتیاطی است .در غالب بانکهای دنیا ،به سپردههای جاری سود یا
بهرهای پرداخـت نـمیشود و بـرای صاحبان پسانداز نیز در حدّ پایین بهره یا جایزه
میپردازند؛ در نتیجه ،تغییرات نرخ سود یـا بـهره بانکی روی سپردههای جاری هیچ تأثیری

امروزه عرصههای گوناگونی بـرای سـرمایهگذاری صـاحبان سرمایههای نقدی وجود
دارد .سرمایهگذاری مستقیم در فعالیتهای اقتصادی ،خرید و فروش سهام شرکتها ،ورود
به شرکتهای سرمایه گذاری ،خـرید و فـروش زمین ،ساختمان ،طال ،ارز ،خرید و فروش
احتکاری کاالهای ضروری ،خرید کاالهای بادوام ،ورود در بـازار غـیررسمی وام و تـنزیل و
دست آخر خارجکردن سرمایههای نقدی از کشور و سپردهگذاری در بانکهای خارجی از
جمله آنها است .اگر سود سپردههای مـدتدار بانکها بـا احتساب نرخ تورم ،سود قابل
قبولی برای صاحبان سپرده باشد ،غالب افـراد ریـسکگریز و متعارف جامعه بهسمت بانکها
میآیند و فقط افراد ریسکپذیر سراغ شرکتهای سهامی و سرمایهگذاری میروند و زمینه
فعالیتهای احـتکاری و غـیرمولّد و غیررسمی باقی نمیماند؛ امّا اگر نرخ سود بانکها پایین
باشد ،بهویژه اگـر کـمتر از نرخ تورم باشد ،بخش فراوانی از سپردهگذاران مـدتدار بـه
تـناسب سرمایه و سلیقهشان عرصههای دیگری را میجویند .سیستمهای مالی به سه روش
عمده در رشد اقتـصادی تأثیرگذارند .اول ،سیستمهای مالی مناسـب میتواننـد باعـث
تجمیـع سپردههای کـوچک و تسریع حـرکـت ایـن وجـوه بـه سـمـت وامگیرندگان شود.
تخصیص بهینه پساندازها از طریق یک سیستم مالی کارآمد سبب افزایـش بهرهوری
سرمـایه و در نهایـت رشد اقتـصادی میشود .دوم :سیستمهای مالی کارآمـد باعــث
تخصیص بهـینه منابع از طریـق افزایش نظارت و کنترل بـر وامگیرندگان میشود سـوم:
سیستمهای مالی با بهبود بخشیدن به توزیع ریسـک سـبب افزایـش نرخ پساندازها و
درنتیـجه استفاده منابع به دست آمده در پروژههای سودآور اقتصادی میشود .پـس بـه
عـنوان جمعبندی میتوان گفت که توسعه مالی به معنای توسعه بازارها و واسطهگریهای
مالی و بهبود عملکرد این عوامـل تأثیر مثبت و بسـزایی در رشد اقتصادی کشورها در
بلندمدت دارد.
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ندارد و روی سپردههای پسانداز نیز تأثیر چندانی نمیگذارد؛ امـّا سـپردهگذاران مـدتدار به
قصد کسب درآمد و استفاده از سود و بهره بانکی سپردهگذاری میکنند؛ در نتیجه ،نرخ
بازده بـانک را بـا سایر نرخهای بازده موجود در اقتصاد مقایسه کرده ،سپس تصمیم
میگیرند.

رابطه میان نرخ مؤثر سود تسهیالت و سود سپردهها ،با تأکید بر نقش بانک مرکزی

۲۰۹

تأثیر منفی نرخ تورم بر سپرده جاری بیش از سایر سپردهها بوده و بر سپرده کوتاهمدت
کمترین تأثیر را دارد ضمن این که تأثیر عکس تورم بر حجم سپرده پسانداز کمتر از سپرده
بلندمدت است (ابونوری ،عباسعلی و همکاران :۱۳۹۲ ،ص .)۵۲-۲۳
 .۳تأثیر تـغییرات سود بانکی بر سرمایهگذاری

ـ  .)۲6۲در مقابل ،کینز معتقد است که سرمایهگذاری صرفاً تابع نرخ بهره نیست؛ زیرا اگر
سرمایهگذاران پیش بینی کنند که سود فراوانی به دست خواهند آورد ،ممکن است حتی بـا
نرخ بهره باال نیز به اخذ وام و سرمایهگذاری اقدام کنند ،چنانکه اگر پیشبینی سود نداشته
باشند ،حتی در نرخ بهرههای خیلی پایین هم به سرمایهگذاری اقدام نمیکنند .وی به
همین دلیل ،سـرمایهگذاری را بـه پیشبینیهای سودآوری مربوط میداند (گلریز و ماجدی،
همان :ص  ۲۰۸و .)۲۰۹
نتایج تحقیقات تجربی سالهای اخیر که بر روی سرمایهگذاری انجام گرفته نیز نشان
مید هد تغییرات نرخ بهره در وضعیتی بر روی تقاضای سـرمایهگذاری بـیتأثیر ،و در
وضعیتی دیگر مؤثر است به این معنا که بنگاه اقتصادی ،به نرخ بهره و تغییرات آن،
بهصورت یکی از اقالم هزینه نگاه میکند و تصمیمهای خـود را بـرای کاهش یا افزایش
سرمایهگذاری نـه بـراساس بهره ،بلکه براساس سود انتظاری اتخاذ میکند .اگر بنگاه
اقتصادی بتواند تغییرات نرخ بهره را که در تابع هزینه بنگاه منعکس میشود ،از طریق
افزایش قیمت مـحصول بـه مصرفکننده منتقل کرده و سـود خـود را افزایش داده یا در
سطح پیشین حفظ کند ،افزایش نرخ بهره تأثیری روی سرمایهگذاری نخواهد داشت؛ امّا
اگر اوضاع اقتصادی چنین اجازهای را به وی ندهد و افزایش بهره و هزینه باعث کاهش سود
شود ،سرمایهگذاری کـاهش مـییابد؛ به همین جهت ،در وضعیت رونق اقتصادی ،با وجود
اینکه نرخهای بهره باال است ،سرمایهگذاری افزایش مییابد و برعکس در دورههای رکود با
اینکه نرخهای بهره در پایینترین سطح قرار دارند ،سرمایهگذاری صورت نـمیگیرد؛ بـرای
مثال ،در سـالهای آخر دهه هفتاد با اینکه نرخهای بهره به باالترین حدّ خود در تاریخ
امریکا رسیده بود ،اثر خـاصی بر سرمایهگذاری نگذاشت (توتونچیان :۱۳۷۵ ،ص  ۳۷۲و
 ،)۳۷۳و در مورد ایران بهرغم ثابتبودن نرخ بـهره در طـول سالهای  ۱۳۴۲تا  ۱۳۵۹و
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یکی از مـباحث مـهم در عـلم اقـتصاد ،تأثیر نرخ بهره و سـود بـانکی بر تقاضای
سرمایه گذاری است .اقتصاددانان کالسیک و نئوکالسیک معتقدند :سرمایهگذاری ،تابع
معکوس نرخ بهره است .هرچه نـرخ بـهره کـاهش یابد ،در حقیقت هزینه سرمایهگذاری
کمتر میشود و در نـتیجه ،سـرمایهگذاری افـزایش خـواهد یـافت (تـفضلی :۱۳66 ،ص ۲۵۸

۲۱۰

سال نهم /شماره  /۲۸تابستان ۱۳۹۵

پایینتر بودن آن از نرخ تورم (نرخ بهره واقعی منفی) نظام بانکی با منابع مازاد قابل توجهی
مواجه بـوده اسـت (کمیجانی :۱۳۷۳ ،ص .)۲۴
نتیجه این می شود که مطالعات نظری و تجربی ،رابطه ثابتی بین سرمایهگذاری و
تـغییرات نـرخ بـهره و سود بانکی ،برای همه حالتها ارائه نمیکند .در وضعیت رونق،

در مطالعات دقیق نظری در تبیین رابطه تغییرات نرخ بهره و سود بانکی با تورم ،بین
تورم ناشی از تقاضا و تورم هزینه فـرق مـی گذارند .زمانی که اقتصاد در سطح باالیی از
اشتغال قرار دارد ،افزایش تقاضای کل بهطور عام باعث بروز فشار تورمی میشود که در
اصطالح ،به آن تورم ناشی از فشار تقاضا میگویند .در این وضعیت هـر نـوع کاهش نرخ
بهره بانکی باعث افزایش عرضه پول و افزایش تقاضای کل در جامعه شده ،سطح عمومی
قیمتها را باالتر خواهد برد .به این مناسبت در چنین وضعی سیاستگذاران بانک مرکزی با
اعمال سـیاستهای انـقباضی و افزایش نرخ بهره زمینههای کاهش عرضه پول و کاهش نرخ
تورم را فراهم میآورند (گلیهی ،بیتا :ص  ۳۸۸ـ )۳۹۳؛ امّا اگر منشأ تورم ،هزینه تولید
باشد که خود علل گوناگونی میتواند داشته باشد مـانند شـرایط اشـتغال ناقص به جهت
انحصاری یـا شـبه انـحصاریبودن بنگاههای تولیدی یا سهم باالی سرمایه در هزینه تولید
بنگاهها ،در این صورت ،مسئله متفاوت از وضعیت تورم تقاضا خواهد بود؛ بهویژه اگر تـورم،
از سـهم بـاالی سرمایه در هزینه تولید ناشی باشد .روشن است کـه در چـنین وضعی هر
افزایش در نرخ بهره ،هزینه استفاده از تسهیالت بانکی را برای بنگاهها و قیمت تمامشده
محصول را افزایش می دهد و در نقطه مقابل ،هـر نـوع سـیاست انبساط پولی باعث کاهش
نرخ بهره و هزینه تولید و قیمت تمام شده مـحصول و سرانجام سبب کاهش نرخ تورم
خواهد بود؛ به همین سبب ،اقتصاددانان سفارش میکنند پیش از تصمیم به سیاست پولی
بـرای مـبارزه بـا تورم ،باید نوع تورم را تشخیص داد.
میتوان بیان کرد که اگر تـورم ،ناشی از فـشار تقاضا در اقتصاد باشد ،رابطه تغییرات
نرخ بهره با نرخ تورم رابطه معکوس است؛ به هـمین جـهت ،بـرای مبارزه با تورم از سیاست
پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره استفاده میکنند؛ امـّا اگـر تـورم ناشی از مشکالت
ساختاری تولید و فشار عرضه باشد ،و بهویژه اگر از سهم باالی سرمایه در هزینه تولید ناشی
گردد ،رابـطه تغییرات نرخ بهره با نرخ تورم ،همجهت است و هر نوع سیاست انقباضی و
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سرمایهگذار ،توان انتقال تغییرات نرخ بهره و سـود بانکی به قیمت محصول را دارد .افزایش
نرخ بهره تأثیری در سرمایهگذاری نخواهد داشت و در وضعیت رکـودی و عادی اقتصادی که
چـنین تـوانی را ندارد ،افزایش نرخ بهره باعث کاهش سود و کاهش سرمایهگذاری میشود.
 .۴تأثیر تغییرات سود بانکی بر تورم

رابطه میان نرخ مؤثر سود تسهیالت و سود سپردهها ،با تأکید بر نقش بانک مرکزی

۲۱۱

افـزایش نـرخ بهره باعث افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ بهره ،باعث کاهش نرخ تورم خـواهد
بـود؛ بـنابراین ،شرط اصلی مبارزه با تورم تشخیص نوع آن است .بهنظر میرسد با توجه به
سـپری شدن فـشار تقاضا در اقتصاد ایران ،الزم است روی ساختار تولید ،و سهم عوامل
تولید بهویژه سرمایه در هزینه تـولید تـوجه شـود.

 ۳.۱تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
درباره تحقیقات مرتبط با موضوع ارتباط نرخهای سود در بازار سپردهها و تسهیالت
بانکداری اسالمی نیز الزم است به تحقیق چونگ و لیو ( )۲۰۰۹اشاره نمود که فرضیه روابط
علی نرخهای سود در دو بازار را برای بررسی واقعیتهای بانکداری اسالمی (اصل مشارکت
در سود و زیان) در مالزی پیشنهاد کردهاند .آنها رابطه علی بین نرخهای متعدد بهره در
بازار سپردهها و بازار بینبانکی را با نرخهای تسهیالت مبتنی بر عقود اسالمی مشارکتی
بررسی کردند و دریافتند که این رابطه از سمت نرخ بهره سپردهها به نرخ سود تسهیالت
است که با واقعیت مورد نظر آنها از بانکداری اسالمی مطابقت نداشت.
غالب مـطالعات نـظری و تجربی در عرصه بانکداری و تأثیر تـغییرات بهره بانکی بر
متغیرهای اقتصاد کالن درباره بانکداری متعارف است که در جانب سپردهها و تـسهیالت
بـراساس قرض با بهره فعالیت میکنند و تـعمیمدادن نـتایج آنها بـر عـملکرد بانکهای
بدون ربا که بـراساس معامالت اسالمی و سود بانکی فعالیت میکنند دقیق نخواهد بود؛ امّا
به دو جهت میتوانیم از آن مـطالعات در بـحث خود استفاده کنیم.
نخست اینکه بخش مـهمی از مـطالعات درباره تأثیر تـغییرات نرخ بهره بـر پسانداز،
سپردهگذاری و تورم با قطعنظر از شکل حقوقی «بهره» صورت میگیرد و منطق تحلیلها
فراتر از شکل خاص بـهره یـعنی بـهره قرارداد قرض است و شامل هر دو نوع بـانکداری
ربـوی و بـدون ربـا میشود.
دوم ایـنکه در بـانکداری بدون ربای ایران ،بیش از هفتاد درصد معامالت براساس عقود
مبادلهای انجام میگیرد که نرخهای ثابت و معیّن دارند و سی درصد نیز گر چه به اسم،
براساس عقود مشارکتی و بـا سودهای متغیر هستند ،در عمل همانند عقود با سود ثابت
رفتار می شود؛ در نتیجه تجزیه و تحلیلهای مورد استفاده در بانکداری ربوی با قدری
مسامحه قابل استفاده در بانکداری بدون ربای ایران نیز خواهد بـود؛ بـه این جهت ،در
مطالب آینده ،سود و بهره بانکی به هم عطف ،و مترادف استعمال شده است.
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 ۳پیشینه تحقیق

۲۱۲

سال نهم /شماره  /۲۸تابستان ۱۳۹۵

بررسی مکینون وشاو در  ۱۹۷۳نشان داد که تعیین نرخهای بهره در سطوح پایینتر از
نرخهای تعادلی ،به رخداد پدیده سرکوب مالی  ۱در این کشورها انجامیده است؛ زیرا
سرمایهگذاری بهعلت فقدان پسانداز کافی برای تأمین مـالی ،در سـطوح مورد انتظار تحقق
نیافته ،باعث محدودیت وجوه تسهیالتی میشود .از سوی دیگر وجود نرخهای بهره کمتر از

جنوبی ،تایلند و مالزی پرداخته ،نـتیجه را مـثبت ارزیابی کرد (آگراوال :۲۰۰۴،ص .)۱۴
بنابراین ،دو دسته مطالعات و تجارب وجـود دارد .کـشورهای امـریکای التین و برخی از
کشورها مانند ترکیه تجربه نـاموفق یـا پرهزینهای را پشت سر گذاشتند و کشورهای شرق
آسیا تجربه موفقی را به دست آوردند.

 ۳.۲تحقیقات انجام شده در داخل کشور

عمرانی در تحقیق خود با عنوان تعیین نرخ سود سپردهها و تسهیالت بانکها در سال
 ۱۳۹۰به بررسی روش مناسب برای تعیین نرخ سود سپردهها و تسهیالت پرداخته است.
نتایج تحقیق وی نشان میدهد براساس مبانی فقه اسالم قیمتگذاری و آزادسازی قیمتها
منافاتی با فقه اسالمی ندارد.
دکتر محمدعلی دهقان در مقاله خود در سال  ۹۳در بیست و پنجمین همایش بانکداری
اسالمی با عنوان تأثیر رقابت در بازار سپردهها بر بازار تسهیالت به بررسی و دستیابی به
راهکار مناسب جهت تأثیرپذیری نرخ سود تسهیالت از نتیجه واقعی فعالیت اقتصادی ناشی
از عقود اسالمی پرداخته و نتیجه بررسی ایشان نشان میدهد که رقابت بیش از اندازه در
بازار سپردهها برای رفاه اقتصادی جامعه و پایداری صنعت بانکداری زیانمند است و استفاده
از ابزارهای سیاستی مبتنی بر کنترل نرخ سود سپردهها قابل تجویز است.
موسویان در تحقیق خود در سال  ۱۳۸۴با عنوان راهکار رسیدن به نرخ سود بانکی
تعادلی به بررسی راهکارهای دستیابی به نرخ تعادلی و آزادسازی نرخ سود بانکی پرداخته
است .نتایج تحقیق وی نشان میدهد باالبودن نرخ سود بخش بازرگانی و خدمات بهصورت
بخش واسطه بین تولید و مصرف ،روی سوددهی تولید اثر منفی می گذارد؛ بنابراین ،الزم
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سطح تعادل باعث مازاد تقاضای وجوه میشود و سهمیهبندی منابع و پدیده رانت رخ
میدهد .نهایت ایـنکه وضـعیت یادشده باعث میشود که همان منابع محدود پسانداز نیز
در بخشهای پربازده به جریان نیافتد.
آگراوال در مـطالعه  ۲۰۰۴خـود به مطالعه آزادسازی در چهار کشور اندونزی ،کره

رابطه میان نرخ مؤثر سود تسهیالت و سود سپردهها ،با تأکید بر نقش بانک مرکزی

۲۱۳

است نرخ سود تسهیالت اعطایی بخشهای گوناگون به هم نزدیک شود و نرخ سود بخش
بازرگانی و خدمات کاهش یابد و سرانجام نشان داده می شود که نرخ حاشیه سود بانکی در
ایران بیش از  ۵۰درصد بیشتر از متوسط نرخ حاشیه سود بانکی جهانی است و بانکداری
ایران باید با کارا کردن عملیات بانکی در کاهش هزینهها بکوشد.

این سه متغیر باید سیاستهای متناسب اتخاذ ،و از اقدامهای دستوری پرهیز شود.

 ۴فرضیات تحقیق

فرضیه اول:
نرخ سود سپردهها عامل تعیین نرخ سود تسهیالت در صنعت بانکداری ایران است.
فرضیه دوم:
افزایش رقابت در نظام بانکی منجر به افزایش نرخ سود تسهیالت خواهد شد.
فرضیه سوم:
رابطه معناداری میان نرخ تسهیالت ابالغی توسط بانک مرکزی ج.ا.ا و نرخ مؤثر
تسهیالت در شبکه بانکی وجود دارد.

 ۵روششناسی و دادهها
 ۵.۱روش تحقیق
برای بررسی نخستین فرضیه این تحقیق حاضر (رابطه علی بین نرخ سود سپردهها و
تسهیالت) از آزمون علیت گرنجر استفاده می شود .برای انجام این آزمون ،دو رابطه زیر به
صورت جداگانه برازش میشود:

 ۱در بانکداری متعارف از واژه  spreadاستفاده میشود.
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یوسفی در سال  ۱۳۸۴در تحقیق خود با عنوان بررسی طرح منطقی کردن سود
تسهیالت بانکی به بررسی رابطه نرخ سود تسهیالت بانکی و نرخ بهره پرداخت نتایج تحقیق
وی نشان میدهد با توجه به اینکه بهنظر میرسد حاشیه سود  ۱ایران باال است و ریشههای
آن در مطالبات معوقه ،نرخ باالی تورم ،و باالبودن هزینههای بانکی است که جهت کاهش

۲۱۴
()۱
()۲

سال نهم /شماره  /۲۸تابستان ۱۳۹۵
𝑚
𝑚∑ 𝐿𝑅𝑖𝑡 = ∑𝑛𝑖=۱ 𝑎𝑖 +
𝑡𝑖𝜀 𝑗=۱ 𝛽𝑗 𝐷𝑅𝑖,𝑡−𝑗 + ∑𝑗=۱ 𝛾𝑗 𝐿𝑅𝑖,𝑡−𝑗 +
𝑚
𝑚∑ 𝐷𝑅𝑖𝑡 = ∑𝑛𝑖=۱ 𝜃𝑖 +
𝑡𝑖𝜀 𝑗=۱ 𝜗𝑗 𝐿𝑅𝑖,𝑡−𝑗 + ∑𝑗=۱ 𝜑𝑗 𝐷𝑅𝑖,𝑡−𝑗 +

()۳

۲
𝑡𝑖𝐷𝑇
) 𝐷𝑇𝑇⁄
𝑡

( 𝐻𝐻𝐼𝐷𝑡 = ∑𝑛𝑖=۱

متغیرهای این رابطه به صورت زیر تعریف میشوند:
𝑡𝐷𝐼𝐻𝐻 = شاخص تمرکز دارایی ها
𝑡𝑖𝐷𝑇 = مجموع انواع داراییهای بانک  iدر زمان t
𝑡𝐷𝑇𝑇 = مجموع داراییهای کل بانکهای عضو نمونه تحقیق در زمان  tپس از
محاسبه شاخص تمرکز بازار داراییها برای هر یک از سالهای مورد مطالعه.
در رابطه فوق اگر تعداد زیادی بنگاه با اندازههای نسبی یکسان در بازار باشند ،شاخص
هرفیندال بسیار کوچک و نزدیک به صفر خواهد بود و اگر تعداد کمی بنگاه و با اندازههای
نسبی نابرابر در بازار وجود داشته باشند ،این شاخص نزدیک به یک خواهد بود (هرفیندال،
.)۱۹۵۹
به عبارت دیگر هر چه رقابت بیشتر باشد شاخص فوق به عدد صفر و هر چه انحصار
بیشتر باشد عدد فوق به سمت  ۱متمایل خواهد بود .در نظام بانکداری متعارف ،رقابت بین
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متغیرهای این روابط رگرسیون به صورت زیر تعریف میشوند:
𝑡𝑖𝑅𝐷 = نرخ سود سپردهای بانک  iدر زمان t
𝑡𝑖𝑅𝐿= نرخ سود تسهیالت بانک  iدر زمان t
 = nتعداد بانکها
 = Mتعداد وقفه الگو
𝑡𝑖𝜀= جزء اختالل
در مرحله بعد ،با استفاده از آزمون  ،Fفرضیه مساوی صفر بودن تمام ضرایب 𝛽 در
رابطه با رگرسیون  ۱و تمام ضرایب در رابطه رگرسیون  ۲به صورت جداگانه و از تعداد یک تا
چهار وقفه در الگو ،بررسی می شود .رد فرضیه صفر در مورد رگرسیون  ۱و عدم رد فرضیه
صفر در مورد رگرسیون  ۲به معنای تأیید فرضیه اول تحقیق خواهد بود .به عبارت دیگر
نرخ سود سپردهها علت گرنجری نرخ سود تسهیالت شناخته خواهد شد.
برای آزمون فرضیه دوم تحقیق الزم است ابتدا شاخصی برای رقابت در بازار تعریف
شود .در این تحقیق از شاخص تمرکز هرفیندال-هیرشمن برای این منظور استفاده
می شود .این شاخص به صورت زیر محاسبه میشود:

رابطه میان نرخ مؤثر سود تسهیالت و سود سپردهها ،با تأکید بر نقش بانک مرکزی

۲۱۵

بانکها در دو بازار جداگانه صورت میپذیرد؛ از یک سو بانکها میتوانند برای جذب منابع
بیشتر ،نرخهای بهره بیشتری به سپردهگذاران پیشنهاد دهند و از سوی دیگر میتوانند
برای فروش بیشتر خدمات اعتباری ،نرخ بهره کمتری از تسهیالت گیرندگان مطالبه کنند.
لیکن این دو راهبرد رقابتی در تضاد با یکدیگرند .افزایش نرخ سپردهها منجر به افزایش

داشت (دهقان .)۱۳۹۴ ،بنابراین ر قابت بیش از حد میتواند تأثیر زیانبار بر صنعت
بانکداری ایجاد کند .بر همین اساس ،مسئله قابل تحقیق درباره صنعت بانکداری ،نحوه
تأثیرگذاری رقابت در بازار سپردهها بر نرخ تسهیالت است که به صورت سؤال زیر مطرح
میشود .آیا افزایش رقابت در بازار سپردهها منجر به افزایش نرخ تسهیالت میشود؟
به من ظور بررسی صحت فرضیه دوم و سوم تحقیق رابطه رگرسیون زیر برازش خواهد
شد:
()۴

𝑡𝐵𝐶𝑅𝐿 𝐿𝑅𝑖𝑡 = 𝛼۰ + ∑𝑛𝑖=۱ 𝑎𝑖 + 𝛽۱ 𝐼𝑁𝐹𝑡−۱ + 𝛽۲ 𝐻𝐻𝐼𝐷𝑡 +

در رابطه رگرسیون فوق 𝑎𝑖 ،ضرایب مختص هر بانک است که با توجه به شرایط تخمین
میتواند به صورت آثار ثابت یا تصادفی تعریف شود 𝐼𝑁𝐹𝑡−۱ ،نرخ تورم سال قبل𝐻𝐻𝐼𝐷𝑡 ،
شاخص رقابت در صنعت بانکها و مؤسسات اعتباری و 𝑡𝐵𝐶𝑅𝐿 نرخ حداکثر سود
تسهیالت مشارکتی ابالغ شده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا است .با استفاده از آزمون
معناداری ضریب  𝛽۲میتوان فرضیه دوم تحقیق را بررسی کرد .براین اساس چنانچه این
ضریب معنادار و کوچکتر از یک باشد به معنی وجود رابطه معکوس بین شاخص تمرکز و
نرخ سود سپردهها خواهد بود .از آنجا که رابطه شاخص تمرکز  HHIDبا درجه رقابت نیز
رابطه معکوسی است .به عبارت دیگر هرچه شاخص تمرکز پایینتر باشد به معنای رقابت
بیشتر در بازار سپردههاست  .همچنین عوامل و متغیرهای دیگر نیز وجود دارند که نرخ
سود تسهیالت را تحت تأثیر قرار میدهند .که در این تحقیق ،نرخ حداکثر سود تسهیالت
مشارکتی ابالغ شده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا بهعنوان یکی از این عوامل تأثیرگذار بر نرخ
سود سپردهها در سیستم بانکداری ایران مورد کنکاش قرار میگیرد .و بهصورت فرضیه سوم
مطرح میشود.
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هزینه تمام شده پول برای بانک میشود و بانک به ناگزیر برای جبران آن باید نرخ تسهیالت
را افزایش دهد .به بیان دیگر افزایش نرخ سپردهها ،توان رقابت در بازار تسهیالت را کاهش
میدهد و منجر به شکلگیری قدرت بازاری در بازار تسهیالت میشود .در چنین شرایطی
دسترسی افراد به تسهیالت بانکی نیز کاهش مییابد و آثار سوء رفاهی به دنبال خواهد

۲۱6

سال نهم /شماره  /۲۸تابستان ۱۳۹۵

 ۵.۲نمونه آماری و دوره زمانی تحقیق

نمونه آماری تحقیق حاضر شامل  ۱6بانک تجاری کشور و دوره زمانی تحقیق سالهای
 ۱۳۹۰الی  ۱۳۹۴است .کلیه دادههای تحقیق از صورتهای مالی  ۱6بانک تجاری کشور
موجود در شبکه کدال طی سالهای  ۱۳۹۰الی  ۱۳۹۴استخراج شده است.

نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر که براساس روابط رگرسیون  ۱و  ۲و با استفاده از آزمون
 Fانجام شده در جدول شماره  ۱منعکس شده است .همان طور که مالحظه میشود در
تمامی آزمونها با وقفههای  ۱تا  ،۴در حالی که عدم تأثیر نرخ سود تسهیالت ( )LRبر نرخ
سپردهها ) (DRقابل رد کردن نیست ،حالت برعکس یعنی عدم تأثیر نرخ سود سپردهها بر
نرخ سود تسهیالت با اطمینان بسیار رد می شود .به بیان دیگر نتایج نشان میدهد که در
صنعت بانکداری ایران ،نرخ سود سپردهها علت گرنجری نرخ سود تسهیالت است.
جدول ۱
نتایج آزمون علیت گرنجر
فرضیه صفر

 LRعلت گرنجری
 DRنیست.

 DRعلت گرنجری
 LRنیست.

نتیجه

تعداد وقفه

آماره F

سطح احتمال

۱

۰٫۱۲

۰٫۷6

عدم رد فرض صفر

۲

۰٫۰۹

۰٫۸۴

عدم رد فرض صفر

۳

۰٫۰۳

۰٫۹۸

عدم رد فرض صفر

۴

۰٫۱۷

۰٫۷۱

عدم رد فرض صفر

۱

۱۰٫۳

۰٫۰۰

رد فرض صفر

۲

۱۱٫۱

۰٫۰۰

رد فرض صفر

۳

۹٫۷

۰٫۰۰

رد فرض صفر

۴

۰٫۱۲

۰٫۷6

رد فرض صفر

یادداشت .منبع :محاسبات نویسندگان

نتایج فوق نشاندهنده تأیید فرضیه اول تحقیق حاضر است و با توجه به آن میتوان
بیان نمود سازوکار ارتباط بازار سپردهها و تسهیالت در نظام بانکداری ایران تفاوت عملی با
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 ۶نتایج تحقیق

۲۱۷

رابطه میان نرخ مؤثر سود تسهیالت و سود سپردهها ،با تأکید بر نقش بانک مرکزی

بانکداری متعارف ندارد و به همین دلیل به منظور بررسی عوامل و مؤثر بر تعیین نرخ سود
تسهیالت فرضیه دوم و سوم تحقیق حاضر را مورد آزمون قرار خواهیم داد.
به منظور آزمون فرضیه دوم و سوم تحقیق حاضر مدل رگرسیون رابطه  ۴مورد برازش
قرار گرفته است .شایان ذکر است در این برازشها اقدامات زیر رعایت شده است:

با توجه به اندازههای متفاوت بانکها و همچنین مقدار آماره دوربین واتسون ،وجود
ناهمسانی واریانس و خود همبستگی در الگوها محتمل بود که برای رفع این مشکل از روش
کوواریانس مستحکم وایت و همچنین وزن دهی مقطعی در برآوردها استفاده شده است.
نتایج حاصل از برازش رگرسیون رابطه  ۴در جدول شماره  ۲ارائه شده است.
جدول ۲
نتایج حاصل از برآورد رگرسیون رابطه ۴
ضرایب استاندارد
سطح معنیداری

آماره t

۰٫۰۳۹

۲٫۰۷۱

۰٫۰۰۰

6٫۸۹۳

۰٫۷۲۲

۰٫۰۲۳

بتا
۰٫۲۱۳

-۰٫۰66

۰٫۴۰۸

ضرایب غیراستاندارد
خطای استاندارد

بتا

متغیرها

۰٫۰۳۲

۰٫۰۳۹

𝐼𝑁𝐹𝑡−۱

۰٫۰۴۸

۰٫۰۰۰

𝑡𝐷𝐼𝐻𝐻

۰٫۰۲۹

۰٫۷۲۲

𝑡𝐵𝐶𝑅𝐿

یادداشت .منبع :محاسبات نویسندگان

با توجه به جدول فوق و مقادیر حاصل از برازش مدل موارد ذیل قابل تفسیر است:
ضریب متغیر شاخص تمرکز  HHIDمنفی و معنادار است ،این موضوع فرضیه دوم
تحقیق را تأیید مینماید .به بیان دیگر افزایش رقابت در صنعت بانکها و مؤسسات اعتباری
(به شکل کاهش درجه تمرکز این بازار) منجر به افزایش نرخ تسهیالت خواهد شد.
همچنین با توجه به غیر معنادار شدن ضرایب برای متغیر نرخ دستوری ابالغی از سوی
بانک مرکزی ج.ا.ا )𝐵𝐶𝑅𝐿( فرضیه سوم تحقیق رد میگردد و هیچگونه رابطه معناداری
میان نرخ تسهیالت ابالغی از سوی بانک مرکزی و نرخ مؤثر سود تسهیالت در شبکه بانکی
ایران وجود ندارد .به عبارت دیگر علیرغم تعیین و ابالغ نرخهای دستوری از سوی بانک
مرکزی ،نرخ مؤثر تسهیالت بانکها براساس بهای تمام شده پول آنها تعیین و اخذ میگردد
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از روش رگرسیون دادههای جدولی استفاده شده است.
از آزمون نسبت حداکثر راستنمایی و آزمون ها سمن برای تشخیص روش رگرسیون از
بین روشهای بدون آثار ،آثار ثابت و تصادفی استفاده شده است که در تمام موارد روش آثار
ثابت به دو روش دیگر ترجیح داده شده است.

۲۱۸

سال نهم /شماره  /۲۸تابستان ۱۳۹۵

که از جمله عوامل تأثیرگذار در این موضوع عدم همخوانی میزان نرخ تورم به عنوان یکی از
مهمترین معیارهای مؤثر در تعیین نرخ بهره در بانکداری متعارف در تعیین نرخ سود
تسهیالت بانکی است.
ضریب متغیر نرخ تورم دوره قبل ،مطابق انتظار (براساس نظریه بهره فیشر که نرخ بهره

 ۷خالصه ،نتیجهگیری و پیشنهادات

نتایج حاصل از بررسی انجام شده در دوره زمانی تحقیق حاضر نشان میدهد که در صنعت
بانکداری ایران یک رابطه علی قوی از سمت نرخ سود سپردهها به نرخ سود تسهیالت وجود
دارد .این نتیجه از دیدگاه الگوی بانکداری متعارف که مبتنی بر تأمین منابع از بازار
سپردهها و سپس صرف آن در بازار تسهیالت با نرخ هزینه تمام شده پول به عالوه حاشیه
سود بانک است ،به درستی قابل انتظار است.
لیکن با دیدگاه نظری بانکداری اسالمی که نرخهای سود علیالحساب تسهیالت را
مبتنی بر بازدهی بخش واقعی اقتصاد میداند همخوانی ندارد .چنانچه بانکداری اسالمی به
معنای واقعی مشارکت در سود و زیان ،اجرا شود تغییرات و تکانههای بازدهی بخش واقعی
ابتدا به نرخ مؤثر تسهیالت منتقل شده و بعد از کسر هزینههای حقالوکاله بانک ،نرخ مؤثر
سود سپردهها را مؤثر خواهد نمود.
به طور معمول افراد بسیاری در آن گروه از فعالیتهای اقتصادی که وضعیت تثبیت
شده و روشنی دارند ،سرمایهگذاری میکنند؛ در نتیجه ،تولید در آن ،انبوه ،و فعالیت،
رقابتیتر میشود و به سبب آن ،سود کاهش مییابد .در مقابل ،فعالیتهایی که با یک سری
ریسک و مخاطرات همراه است ،مثل فعالیتهای نو و ابتکاری ،به جهت عدم حضور
تولیدکنندگان بسیار ،به بازار انحصار شبیه بوده ،سود انتظاری بیشتری دارند و به تناسب
همین منطق ،نوعی رابطه مستقیم تجربی و روانی بین ریسکپذیری و انتظار سود هست؛
یعنی هر چه شخص دنبال سود بیشتر باشد ،باید به پذیرش مخاطرات بیشتری تن دهد؛
بنابراین ،نظام بانکی جامع باید با مدیریت و طراحی انواع سپردههای بانکی ،هم بتواند به
نیاز کسانی که در پی ذخیرهسازی ،نقلوانتقال وجوه ،و مشارکت در ثواب معنوی و مشارکت
در عمران و آبادانی هستند ،پاسخ دهد و هم نیاز کسانی را که همراه برخی از اهداف مذکور
قصد کسب سود و درآمد دارند (آن هم با روحیات گوناگون از جهت پذیرش ریسک) برآورد.
با توجه به منفی بودن ضریب متغیر شاخص تمرکز  HHIDبا افزایش رقابت در صنعت
بانکداری نرخ سود تسهیالت نیز افزایش خواهد یافت ک ه این موضوع از یک سو به معنای
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اسمی را تابعی از نرخ تورم انتظاری میداند) مثبت و معنادار شده است.

رابطه میان نرخ مؤثر سود تسهیالت و سود سپردهها ،با تأکید بر نقش بانک مرکزی

۲۱۹

کاهش دسترسی بخشهای مختلف اقتصاد از تسهیالت بانکی و از سوی دیگر به معنای
وارد شدن بانکها به پروژههای با ریسک باالتر از سوی بانکها خواهد بود که از این منظر
ثبات و پایداری نظام بانکی کشور را تهدید خواهد نمود .بر این اساس میتوان بیان نمود
نتایج تحقیق حاضر مطابق با تحقیقاتی است که افزایش رقابت در صنعت بانکداری را لزوماً

تعادلی میل نمایید.
پیشنهاد دیگری که مد نظر است این است که سیاستگذاران پولی و بانکی در تنظیم و
اجرای سیاستهای کالن ،از جمله سیاستهای پولی ،باید ترکیب متوازن و باثبات نرخهای
بهره ،ارز و تورم به صورت هماهنگ و در آرایشی ماندگار و بادوام در میانمدت اعمال
نمایند .قابلذکر است که بیتوجهی به توازن و ترکیب متناسب این نرخها ،اقتصاد ملی را در
فرآیند عدم تعادل قرار میدهد که تثبیت بخش مالی را به زیان بخش واقعی و به سود
اقتصاد پنهان برهم میزند .در آرای ش متوازن نرخ بهره ،باال بودن نرخ بهره نسبت به تورم
در حال حاضر ،یکی از شروط الزم برای مولد بودن اقتصاد ایران تلقی میشود .از طرفی
برابری تغییرات نرخ ارز حداقل در سطوح نرخ متورم ،میتواند تضمینکننده ثبات بخش
خارجی اقتصاد بشود .به این ترتیب تورم به معنای کلیدیترین شاخصهای تعیینکننده
سطوح حداقل نرخ بهره و تعیین میزان سپردهها نزد بانکها و نقش اساسی در رشد
اقتصادی هر اقتصادی به عهده خواهد داشت و برای تأمین تعادل و توازن ذکر شده میباید
سطح آن در حداقل ممکن حفظ گردد.
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