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عنوان پاياننامه
فارسي :بررسی رابطه بین چرخه های تجاری و ترکیب منابع و مصارف بانک های دولتی و خصوصی در ابران طی دوره 4831-29
التینThe relationship between Business cycles and composition of usages and resources of public and :
)private Iranian banks (2005-2013
واژگان کلیدی فارسي :چرخه های تجاری ،ترکیب منابع بانک ها ،بانک های دولتی و خصوصی ،بازارهای مالی
واژگان کلیدی انگلیسيComposition of the sources and usage, Public and private banks Business cycle :

در کشورهای درحالتوسعه و اقتصادهای در حال گذار ،که دارای بازارهای مالی کمتر توسعهیافته بوده ،بانکها نهادهای مهمی هستند
که قادرند به واسطهگری مالی پرداخته و با ارائه روشهای گوناگون به کاهش میزان ریسک سرمایهگذاری کمک کنند؛ چرا که از
طرفی ،از مهمترین موانع رشد و توسعه اقتصادی کشورهای درحالتوسعه ،کمبود منابع سرمایهای و عدم استفاده بهینه از منابع موجود
بوده و از سوی دیگر ،هر اقتصاد پویایی برای تداوم رشد و توسعه خود نیاز به جریان دائمی سرمایهگذاری دارد و برای اینکه
سرمایهگذاری در اقتصاد انجام شود ،الزم است ابتدا پسانداز صورت گیرد .پسانداز یا بهعبارتدیگر جذب سپرده برای بانکها اهمیت
ویژهای دارد( ابریشمی و همکاران.)4831 ،
ترکیب منابع و مصارف بانکها در دورههای رونق و رکود تغییر میکند و این تغییرات بر سودآوری و عملکرد بانکها تأثیرگذار است لذا
مطالعه و بررسی این تغییرات دارای اهمیت بسزایی میباشد.
به خاطر اهمیت تأمین مالی پروژهها و سرمایهگذاریها و نیاز مبرم بخشهای اقتصادی به تأمین مالی و توسعهنیافتگی بازارهای مالی
در کشور و اهمیت بانکها در این امر در این مطالعه قصد بر این است که به بررسی رابطه بین چرخههای تجاری و ترکیب منابع و
مصارف بانکها پرداخته شود.
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اهداف پژوهش
هدف اصلی
بررسی اثر ادوار تجاری بر ترکیب منابع ،مصارف و سود بانکها
اهداف فرعی
 شناسایی تاثیر چرخه های تجاری بر ترکیب منابع بانک های دولتی و خصوصی شناسایی تاثیر چرخه های تجاری بر مصارف بانک های دولتی و خصوصی شناسایی تاثیر چرخه های تجاری بر سود بانک های دولتی و خصوصیفرضیهها و سئواالت پژوهش
 .4بین چرخه های تجاری و ترکیب منابع بانک ها رابطه معنی دار وجود دارد.
 .9بین چرخه های تجاری و مصارف بانک ها رابطه معنی دار وجود دارد.
 .8بین چرخه های تجاری و سود بانک ها رابطه معنی دار وجود دارد.
نوع مطالعه و روش پاسخگویی به فرضیه ها و سئواالت پژوهش

تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و از نظر ماهیت و روش تحلیلی -توصیفی میباشد.

جامعه آماری و حجم نمونه
جامعه آماری در این مطالعه کل شبکه بانکی کشور و نمونه آماری براساس دسترسی به اطالعات و داده های مورد نیاز  98بانک دولتی و
خصوصی می باشد.
ابزار گردآوری دادهها
مطالعه حاضر ،کتابخانهای بوده و آمار و اطالعات موردنیاز از بانک مرکزی و مرکز آمار استخراجشده است.
ابزار تجزیه و تحلیل دادهها
ابزار تجزیه و تحلیل داده ها در این مطالعه روش اقتصادسنجی مدل داده های تابلویی پویا یا روش  GMMمی باشد .نرم افزارهای مورد
استفاده نیز  STATAو  EVIEWSمی باشند.

( در یک یا دو خط )
نوآوری این مطالعه به خاطر روش مورد استفاده و همچنین مدل های مورد بررسی می باشد که ترکیب منابع به تفکیک انواع سپرده مورد
بررسی قرار گرفته است .از طرف دیگر بررسی جامع ترکیب منابع ،مصارف و سود بانک ها در یک مطالعه نیز از نوآوری های این پژوهش می
باشد.
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