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چکیده
سپردهها از جمله منابع پایدار بانکها هس��تند که ب��ه لحاظ داشتن ثبات از مهمترین منابع
بان��ک بهشم��ار میروند .بنابراین حفظ و نگهداری آن از جهت نقشی که در تأمین مالی خدمات
بانکها دارد ،دارای اهمیت است .هجوم بانکی از جمله مصادیق بحران بانکی است که در صورت
مراجعه سپردهگذاران به بانک و برداشت سپرده رخ میدهد .پدیده هجوم بانکی میتواند تحت
تأثیر عوامل مختلفی نظیر ویژگی مشتریان ،متغیرهای کالن و ابزارهای مالی قرار گیرد .با توجه
ب��ه اهمیت ویژگی مشتری��ان و رضایت آنها در جذب سپرده در ای��ن مقاله سعی شده است با
بهرهگی��ری از روش پروبیت و با استف��اده از دادههای آماری طرح بررسی دسترسی به خدمات
مال��ی در مناط��ق شهری ایران س��ال  1387و دادههای ترازنامه بانکه��ای کشور ،تأثیر عوامل
مختلف به خصوص ویژگی مشتریان بر احتمال هجوم بانکی بررسی گردد .نتایج حاصل از بررسی
م��دل حاک��ی از این است که مردان بیش از زنان ،افراد تحصیلکرده و میانس��ال بیشتر از سایر
گروهه��ا سپردههای خود را از شبکه بانکی خارج میسازند و رابطه این متغیرها با احتمال هجوم
بانکی مثبت و معنیدار است.
کلید واژهها
هجوم بانکی ،ویژگی مشتریان ،ابزارهای مالی ،مدل پروبیت
طبقه بندی

JEL: C3, G21, G23

 - 1پژوهشگر گروه بانکداری ،پژوهشکده پولی و بانکی و دکتری اقتصاد از دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی azam_ahmadyan@yahoo.com

 - 2پژوهشگر گروه بانکداری ،پژوهشکده پولی و بانکی
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مقدمه
هجوم بانکی از ویژگیهای معمول بحرانهای بزرگ هس��تند که نقش چشمگیری در تاریخ
پول��ی کشورها ایفا میکنند .هنگامیکه هج��وم بانکی اتفاق میافتد ،سپردهگذاران برای برداشت
سپردههای خود به طور گسترده به بانک مراجعه میکنند؛ چون انتظار ورشکستگی بانک را دارند.
در حقیق��ت برداشت ناگهانی سپرده ،بانک را مجب��ور به کاهش دارایی نقد جهت پاسخگویی به
برداشت سپرده میکند و در صورتی که بانک از دارایی نقد الزم و کافی برای پاسخگویی به نیاز
مشتری��ان برخوردار نباشد ،بای��د بتواند دارایی های غیر نقد را به نقد تبـدیل کنـد .اگر دارایـی
غیر نقد دارای سررسید بلندمدت باشد ،ممکن است بانک به دلیل ناتوانی به پاسخگویی به موقع
به برداشت مشتریان ،متحمل زیان و در نهایت ورشکستگی شود.
در سالهای اخیر ،در راستای تحقق هدف حمایت از بخش تولید ،نرخ سود بانکی در شبکه بانکی
کشور کاهش یافت .این موضوع در کنار رونق بازارهای جایگزین نظیر بازار ارز ،طال ،مسکن و سهام
ک��ه ضمن زود ب��ازده بودن ،بعض ًا دارای بازدهی باالتر از نرخ س��ود بانکی بودند ،عالوه بر آن اطالع
مشتریان از وضعیت بازارهای مالی مختلف ،باعث برداشت سپرده از بانکها و تخصیص آن به سایر
انواع داراییهای مذکور شد .اگر چه به دلیل گس��تردگیاندک بازار مالی در کشور ،خروج سپرده از
شبکه بانکی کشوراندک بوده است .اما کاهش روند رشد سپرده در سالهای اخیر ،بانکها را با کاهش
مناب��ع مواجه ساخته است .کاهش منابع از یک سو ریس��ک نقدینگی بانک را افزایش داده است که
به صورت افزایش شدید در بدهی به بانک مرکزی نمود یافته است و از سوی دیگر قدرت اعتباری
بانکها را کاهش داده است که اثر منفی خود را بر تأمین مالی بخش تولید خواهد داشت .تداوم این
موضوع میتواند بحران هجوم بانکی را در شبکه بانکی کشور ایجاد کند.
بنابرای��ن با توجه به اهمی��ت موضوع در این مقاله سعی شده است ب��ا توجه به ویژگیهای
مشتریان ،متغیرهای مربوط به بازارهای جایگزین و متغیرهای کالن اقتصادی ،مدلی برای بررسی
عوامل موثر بر احتمال هجوم بانکی طراحی گردد .به همین منظور از دادههای خدمات مالی سال
3 1387و دادههای ساالنه ترازنامه بانکها ( )1391-1385بهرهبرداری شده است .ساختار ادامه
مقال��ه به شرح ذیل است .در بخش دوم مطالعات نظری مرتبط با هجوم بانکی بیان شده است.
بخ��ش سوم شامل مطالعات تجربی موضوع مورد بحث این مقاله است .بخش چهارم به تحلیل
ویژگ��ی جامعه آماری مورد بررسی ،میپ��ردازد .در بخش پنجم مدل تحقیق تخمین زده شده و
تحلیل شده است و در بخش انتهایی نیز جمعبندی و نتیجهگیری بیان شده است.
 - 3آخرین دادههای موجود
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مبانی نظری
دیدگاهه��ای مختلف��ی در مورد هجوم بانکی و دالیل رخ��داد آن وجود دارد .بر اساس یک
دیدگاه ،هجوم بانکی به دلیل انتظار مشتریان از هجوم بانکی رخ میدهد .در این نوع مدلها ،دو
ن��وع مشتری در نظر گرفته میشود ک��ه در دورههای مختلف اقدام به برداشت سپرده از بانک
میکنند .مشتری نوع اول در دوره اول سپرده خود را از بانک برداشت میکند و مشتری نوع دوم
پس از اطالع از برداشت مشتریان نوع اول ،از بانک سپردهها را خارج میسازد .از جمله مطالعات
نظری مرتبط با این دیدگاه میتوان به مطالعه دیاموند و دبویگ( 4)1983اشاره کرد .بر اساس
مدل دیاموند و دبویگ منابع بانک(سپردهها) به عنوان نهاده و مصارف (اعتبارات اعطایی) بانک
به عنوان ستاده در نظر گرفته شده است .همچنین مدل سه دورهای است .در دوره صفر اگر منابع
نقد نشوند ،مصارف(اعتبارات اعطایی) بازدهی باالی یک ( ) R>1خواهد داشت .اگر در دوره یک
مناب��ع قابل نقد شدن باشند ،بازدهی مص��ارف صفر خواهد بود .مشتریان دو نوع در نظر گرفته
شدهان��د .مشتریان نوع اول فق��ط در دوره اول تقاضای اعتبارات دارند و مشتریان نوع دوم فقط
در دوره دوم تقاضای اعتبارات دارند .در دوره صفر مشتریان نمیدانند جزء کدام نوع هس��تند
ام��ا در دوره اول برای ایشان نوع مشتری مشخص اس��ت .فرض کنید که در دوره  tمشتریان
ب��ه میزان  C1تقاضای اعتبارات دارن��د .برای مشتریان نوع دوم C2 ،به معنی نهادهای است که
آنه��ا در دوره اول داشتهاند و در دوره دوم تقاضای اعتبارات خواهند داشت .در این مدل فرض
شده است که مشتریان به دنبال حداکثرسازی مطلوبیت انتظاری هستند و ضریب ریسکگریزی
در تابع مطلوبیت آنها بزرگتر از یک است .نرخ تنزیل  pکمتر یا برابر با یک یا بزرگتر از R/1
اس��ت .فرض میشود تعداد مشتری��ان در دوره  tثابت است .در دوره صفر مشتریان یک واحد
نه��اده دریافت میکنند و در دوره یک سرمایهگذاری میکنند .مشتریان نوع اول و دوم نهاده را
در دوره اول مص��رف نخواهند کرد .مشتریان نوع دوم بازدهی  Rرا در دوره دوم دریافت کرده
و مصرف میکنند.
در مدل دیاموند و دبویگ فرض شده است که:
• مصرف جاری و آتی قابل جایگزینی نیستند.
• میزان بهینه مصارف دو نوع مشتری در دوره  tبرابر صفر است.
• ارزش نهای��ی مصرف در دوره  tبرای مشتریان ن��وع اول تابعی از ارزش نهایی مصرف در
همان دوره برای مشتریان نوع دوم است.
4 - Invalid source specified.
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• مجموع نس��بت منابع در هر دوره به بازده��ی مصارف معادل واحد است .این به این معنی
است که سطح مصرف خانوار بدون تغییر میماند و رفاه بهبود مییابد.
سیاس��ت بهینه با تدوین قرارداد سپ��ردهای حاصل میشود .در سیاست بهینه جذب سپرده،
نرخ بازدهی سپرده برابر با نرخ بازدهی مصارف است .اگر هر نهاد( خانوار یا بنگاه) پیشبینی کند
که مشتریان نوع اول سپرده را در دوره اول از بانک خارج کنند و مشتریان نوع دوم سپرده را در
دوره اول از بانک خارج نکنند ،این موضوع باعث میشود که پدیده هجوم بانکی رخ ندهد.
در حالت دوم بحران بانکی در نظر گرفته میشود .نهادها متوجه میشوند که احتمال دارد هر
نهاد دیگری سپردهها را در دوره اول از بانک خارج کنند .داراییهای بانک به دلیل کاهش منابع،
کاه��ش خواهد یافت .زمانیکه پیشبینی ش��ود ،احتمال هجوم بانکی وجود دارد ،مشتریان با رفتار
عقالیی سعی میکنند ،سپردهه��ا را از بانک خارج کنند .بانک باید نقدینگی الزم برای درخواست
سپرده توسط مشتریان داشته باشد .اگر بانک ذخیره نقدینگی الزم را نداشته باشد ،باید اعتبارات را
سریعتر باز پسگیرد .در مدل دیاموند و دبویگ هجوم بانکی باعث ایجاد زیان در بانک میشود .اگر
بانک در معرض هجوم بانکی قرار گیرد ،نقدینگی الزم را با تبدیل داراییهای غیر نقد به نقد فراهم
میکند و اگر دارایی نقد الزم برای پوشش برداشت سپرده نداشته باشد ،ورشکست میشود.
در دیدگاه دیگر هجوم بانکی به دلیل عدم تقارن اطالعات بین سپردهگذاران و بانک در مورد
ویژگیه��ای ساختاری بانکها و ویژگی مشتری��ان اتفاق میافتد .در این گروه میتوان به مطالعه
اسمیت ( 5)1984اشاره کرد .در این دسته از مطالعات بررسی شاخصهای سالمت بانکی دارای
اهمیت است و مشتریان به اطالعات مربوط به سالمت بانکی توجه دارند .در مدل اسمیت سه
دوره زمانی در نظر گرفته شده است و فرض شده است ،عدم تقارن اطالعات بین سپردهگذاران
و بانک وجود دارد .از سوی دیگر فرض شده است سپردههای خارج شده از بانک سرمایهگذاری
میشون��د .در دوره صفر سپردهگذاران یک واحد در بانک سپردهگذاری میکنند و در دوره یک
و دو سپردهه��ا را از بان��ک برداشت میکنند .دو نوع سپردهگذار وجود دارد ρ .احتمال برداشت
سپ��رده است که در دوره اول احتم��ال برداشت سپردهگذاران نوع اول کمتر از احتمال برداشت
سپردهگ��ذاران نوع دوم است .بانک نوع سپردهگذاران را نمیداند .اگر سپردهها در دوره دوم از
بان��ک خارج شوند ،بازدهی سرمایهگذاری حاصل از آن معادل  Rاست .اگر سپرده در دوره اول
خارج شود بازدهی معادل  R-Pاست که  Pجریمه 6است .بازدهی سرمایهگذاری حاصل از یک
واحد سپرده در دوره اول یا در دوره دوم با  Q1و  Q2نشان داده میشود .با فرض وجود رقابت
5 - Invalid source specified.
6 - penalty
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کام��ل در صنع��ت بانکداری ،سود بانک صفر است .فرض کنید ن��وع مصرفکنندگان با 1,2=j
نشان داده شود.آنگاه قید بودجه مصرف کنندگان عبارت خواهد بود از:
ρ j ( R j − Pj ) + (1 − ρ j ) R j = ρ j Q1 + (1 − ρ j )Q2

سپردهگ��ذاران مطلوبیت انتظاری
حداکثر میکنند .از شرط مرتبه دو عبارت خواهد بود از :

) ρ jU ( R j − ρ j ) + (1 − ρ j )U ( R j

را با توجه به قید بودجه
) U ′( R j − Pj ) = U ′( R j

بنابراین  R j − Pj = R jاست که بیانگر  Pj = 0است.
نمودار شماره  1تعادل جزئی را نشان میدهد .سه خط در نمودار مشهود است .خطوط
و  π 2 = 0و ش��رط س��ود صفر بانک را برای سپردهگذاران نوع اول و نوع دوم نشان میدهد .خط
نقطهچی��ن نشاندهنده وضعیت سود صفر برای هر دو نوع سپردهگذار است .در نقطه  Bمنحنی
بیتفاوت��ی سپردهگذار نوع دوم  EU2مماس بر خط سود صف��ر برای این نوع سپردهگذار است.
نقطه ای که سپردهگذار نوع اول میتواند ،به باالترین سطح مطلوبیت تحت عدم تقارن اطالعات
در نقط��ه  Aدس��ت یابد که این نقطه روی منحنی بی تفاوتی سپردهگذار نوع اول  EU1است .در
نقط��ه  Aخ��ط سود صفر برای سپردهگذار نوع اول منحنی بی تفاوتی سپردهگذار نوع دوم را قطع
میکند .ناحیه سمت راست وضعیت سود صفر سپردهگذار نوع اول از نقطه  ،Aبرای سپردهگذار
نوع اول امکانپذیر است .اما این ناحیه سپردهگذار نوع دوم را شامل نمیشود .به دلیل اینکه بانک
نمیتواند بین سپردهگذار نوع دوم و نوع اول تمایز قائل شود ،این ناحیه نمیتواند ،اتفاق بیافتد.
π1 = 0

نموداررمشاره  -1تعادل جزئی
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با پیشنهاد یک بسته متفاوت برای سپردهگذار نـوع اول (نقطه  )Aو سـپردهگذار نـوع دوم
(نقط��ه  )Bاین اقتصاد میتواند ،به دو نقطه تعادلی دست یابد .بنابراین میتوان ،وضعیت تعادلی
مشترک را در نمودار شماره  2مشاهده کرد .در این نوع اقتصاد ،منحنی بیتفاوتی سپردهگذاران
نوع اول ،خط سود صفر را از متوسط سپردهگذاران میگذارند .با حرکت به یک قرارداد در نقطه
 Cک��ه روی خ��ط سود صفر متوسط سپردهگ��ذاران بنا شده و جایی که ب��االی منحنی بی تفاوتی
سپردهگذاران نوع اول است ،هر دو نوع میتوانند مطلوبیتشان را افزایش دهند .بنابراین نقطه c
نمیتواند تعادل پایدار داشته باشد .در نقطه  cد رنمودار  7منحنی بی تفاوتی مماس بر خط سود
صف��ر متوسط سپردهگذاران است .نقطه  cرو ی منحنی بی تفاوتی سپردهگذاران نوع دوم است.
شیب منحنی بیتفاوتی سپردهگذاران نوع دوم تندتر از سپردهگذاران نوع اول است .به دلیل اینکه
احتمال برداشت سپرده در دوره اول باالتر است ،در یک شرایطی که نرخ بهره سپرده آزاد است،
بانک تشویق میشود که در نقطه  dعمل کرده و میتواند سپردهگذارن نوع اول را جذب و سود
مثبت دریافت کند .اما از سوی دیگر در شرایط نرخ بهره آزاد ،بیثباتی در بانک ایجاد میشود.

نمودار شماره  -2تعادل مشترک
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مطالعات تجربی
برخ��ی از مطالعات اثر ویژگ��ی مشتریان در غالب تئوری بازیه��ا و اطالعات مربوط به
مشتری��ان را بر برداش��ت ناگهانی سپرده بررسی نمودهاند .از جمله ای��ن مطالعات میتوان به
مطالع��ه ب��راون و همکاران( )2012اشاره کرد که بر اساس م��دل دیاموند دبویگ ( )1983و
ب��ا استفاده از تئوری بازیه��ا ،مدلی را طراحی کردهاند که بر اس��اس آن ویژگی مشتریان بر
هج��وم بانکی یا برداشت ناگهانی سپرده اثر گذار اس��ت .بر اساس یافتههای این مقاله دو نوع
مشتری وجود دارد که گروه اول در دوره اول سپردههای خود را برداشت میکنند و گروه دوم
بع��د از اطالع از برداشت سپرده توسط گروه اول ،آنه��ا نیز سپردههای خود را از بانک خارج
میسازن��د .مشتریان نوع اول بر ویژگی بانک از نظر ورشکس��تگی و شرایط اقتصاد کالن نظیر
رون��ق بازارهای جایگزین سپردهگذاری در بانک ،زودتر از گروه دوم مطلع هس��تند و با انتقال
اطالع��ات از گروه اول به گروه دوم ،مشتریان ن��وع دوم نیز سپردههای خود را از بانک خارج
میسازند .همچنین آیر و پوری( )2012بر اساس اطالعات خانوارها ،هجوم بانکی را در کشور
هن��د در سال  2003مدل س��ازی کردهاند .بر اساس یافتههای این مقال��ه ،ارتباط مشتریان با
یکدیگ��ر و اطالع آنها از وضعیت بان��ک از نظر سودآوری و همچنین رونق بازارهای جایگزین
باعث برداشت ناگهانی سپرده از بانکها شده است.
دسته دیگر از مطالعات عالوه بر بررسی ویژگی مشتریان ،عوامل اقتصادی را نیز وارد مدل
خوی��ش ساختهاند .در اغلب ای��ن مطالعات از روش پروبیت و الجیت بهره گرفته شده است.
از جمل��ه ای��ن مطالعات مـیتوان به مطالعـه مادیاس (، )2006گارات و کیس��تـر ( )2009و
کیـس (  2011و  ) 2012اشاره کرد .بر اساس یافتههای این مقاالت ،رونق بازارهای جایگزین
سپرده ،شرایط اقتصاد کالن ،نظیر رشد اقتصادی یا شرایط تورمی ،ممکن است تقاضای خانوار
را ب��رای نقدینگ��ی در دست افزایش دهد .این شوک تقاضا برای نقدینگی توسط خانوار ،باعث
مراجع��ه آنها به بانک و برداشت ناگهانی سپرده از بانک میشود .در این شرایط اطالع برخی
از مشتری��ان بانک از ناتوان��ی بانک در بازپرداخت سپردهها به سای��ر مشتریان منتقل شده و
برداش��ت ناگهان��ی سپرده از بان��ک رخ داده و بانک در صورت نداشت��ن نقدینگی کافی برای
پاسخگویی به این نیاز ورشکست خواهد شد.
در برخ��ی از مطالعات به مدت زمان ارتباط مشتریان ب��ا بانک ،میزان ارتباط مشتریان با
یکدیگر ،سطح درآمد خانوارها ،سطح تحصیالت و جنس��یت بهعنوان عوامل اثرگذار بر هجوم
بانک��ی اشاره شده اس��ت .از جمله این مطالعات میتوان به مطالعه آیر و پوری ( )2008اشاره
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ک��رد .در ای��ن مطالعه سعی شده است عوامل موثر بر رفت��ار مشتریان جهت برداشت سپرده
بررس��ی و شناسایی شوند .برای این منظ��ور از آمارهای روزانه بانکی در کشور هند برای سال
 2003استف��اده شده است و سه عامل بیمه سپرده ،رابط��ه مشتریان با بانک ،رابطه مشتریان
ب��ا یکدیگر در مدلسازی مدنظر قرار گرفته است .یافتههای مقاله حاکی از این است که بیمه
سپرده اثراندکی بر ممانعت از هجوم بانکی مشتریان دارد اما با این وجود ،مشتریانی که دارای
بیمه سپرده هستند کمتر از سایرین برای برداشت ناگهانی سپرده به بانک مراجعه میکنند .از
طرف دیگر رابطه مشتریان با یکدیگر برداشت ناگهانی سپرده را تشدید میکند .هر چه مدت
زم��ان آشنای��ی مشتریان با یکدیگر بیشتر باشد یا از نظر مذهب��ی در یک سطح باشند ،انتشار
اطالع��ات راحتتر ص��ورت پذیرفته و هجوم بانکی بیشتر است .رابط��ه مشتریان با بانک اثر
معنی داری بر هجوم بانکی دارد ،به طوریکه مشتریانی که مدت طوالنی در یک بانک سپرده
دارن��د یا از طریق دریافت وام مدت طوالنی با بانک در ارتباط هس��تند ،کمتر به بانک هجوم
میآورند ،اما مشتریانی که در زمان رخداد بحران بانکی ،از طریق دریافت وام با بانک مرتبط
نیستند ،بیشتر برای برداشت سپرده تالش میکنند .در مطالعه دیگری تاکمورا و کازو()2009
اثر رابطه مشتریان با یکدیگر و اطمینان آنها به اطالعات دریافتی از یکدیگر را بر هجوم بانکی
کشور ژاپن بررسی کردهاند .یافتههای این مقاله حاکی از این است که در صورتی که مشتریان
ب��ه اطالعات دریافتی از وضعیت بانک از نظر س��ودآوری و نقدینگی اعتماد داشته باشند .در
ص��ورت احتمال ورشکس��تگی بانک ،هجوم بانکی رخ خواه��د داد .از طرف دیگر سن ،جنس و
می��زان تحصی�لات افراد نیز بر احتمال رخداد هجوم بانکی اثر گ��ذار است .به طوریکه افراد
در س��ن جوانی و با داشتن تحصی�لات دانشگاهی به دلیل داشتن اطالعات مالی بیشتر ،سپرده
بیشتری را از بانک خارج میسازند .همچنین زنان به دلیل ریس��ک گریز بودن کمتر تمایل به
خروج سپرده از بانکها دارند.
در گ��روه دیگری از مطالعات خروج از شبکه بانکی یا هجوم بانکی به دلیل نیاز مشتریان به
نقدینگی جهت خرید کاالهای مصرفی یا سرمایهگذاری در سایر داراییها رخ داده است .از جمله
این مطالعات میتوان به مطالعه سان و هانگفو( )2007و دیاموند و دبویگ ( )2000اشاره کرد .در
مطالعه سان و هانگفو سپردهگذاران با توجه به شرایط اقتصاد کالن و نیاز به نقدینگی جهت خرید
کاالهای مصرفی به بانک مراجعه میکنند و مراجعه همزمان مشتریان باعث رخداد هجوم بانکی
میش��ود .در م��دل دیاموند و دبویگ مشتریان به دلیل اختصاص سپردهها به بازار ارز به بانک
مراجع��ه میکنند .بنابراین رونق بازارهای جایگزین از جمله عواملی است که تداوم آن میتواند
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منجر به هجوم بانکی و ورشکستگی بانکها شود.
جامعه آماری
در سال  1388بانک مرکزی جمـهوری اسـالمیایران برای دسـتیابی به نظرات خـانوارها
به عنوان بخشی از متقاضیان خدمات مالی طـرح بررسی دسـترسی به خدمات مالی در مناطق
شه��ری ای��ران را در دستور کار قرار داد .هـدف اصـلی طـرح فـوق بررسی میـزان دسترسی
خانواره��ا ب��ه خدمات مالی در مناطق شهری ایران بود .جه��ت نیل به این هدف ،موارد ذیـل
بـررسی شده است:
 .1میزان آشنایی خانوارها با مفاهیم مالی
 .2میزان استفاده خانوارها از خدمات مالی
 .3شناخت عوامل تأثیرگذار در استفاده خانوار از خدمات مالی
 .4شناخت مشکالت موجود در دسترسی به خدمات مالی
در ای��ن طرح مناطق شهری شامل کلیه مناطقی است که در سال  1383دارای شهرداری
ب��وده و جامعه آماری کلی��ه افراد دارای حداق��ل  17سال سن خانواره��ای ساکن در مناطق
شه��ری ایران ،جامعه آماری ای��ن بررسی را تشکیل میدهند .این بررس��ی برای اولین بار در
م��ورد خانوارهای شهری ایران اجرا شده و زمان آمارگی��ری این طرح از اول اسفند  1387تا
پای��ان مرداد  1388بوده است .واحد آماری در ای��ن طرح ،یک خانوار ساکن در نقاط شهری
ای��ران است و خانوار نمونه این طرح همان خانوارهای نمونه سال  1387بررسی بودجه خانوار
ب��وده است .همینطور روش جمعآوری اطالعات نیز ،تكمي��ل پرسشنامه دسترسي خانوارها به
خدمات مالي از طريق مراجعه مستقيم آمارگيران بانك مركزي به خانوارهاي نمونه و مصاحبه
(ب��ا حضور سرپرست) بوده اس��ت .اطالعات آماری در قالب پرسشنامههای تکمیل شده و بر
اس��اس آدرس خانوارها در یک مجموعه شهری که مجموع ًا اطالعات  6055خانوار شهری را
در ب��ر دارد .تعداد خانوارهای نمونه بررس��ی بودجه خانوار در سال مذکور  6714خانوار بوده
است که تعداد  659خانوار به دالیلی مانند جابجایی و  ...قابل دسترسی نبودهاند .در این طرح
در خانواره��ای شهری  15922نفر شام��ل سرپرست و دیگر اعضای خانوار مورد بررسی قرار
گرفتهاند .توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ویژگیهای اقتصادی -اجتماعی ایشان در جدول
شماره  1گزارش شده است.
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توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ویژگیهای اقتصادی -اجتماعی ایشان عبارتند از:
جدول شماره :1فراوانی نسبت پاسخگویان و درصد خروج از شبکه بانکی (درصد)

گروه شهری محل سکونت خانوار

فراوانی نسبی پاسخگویان

درصد خروج از شبکه بانکی

شهرهای بزرگ

38.2

24.2

شهرهای متوسط

30.1

26.6

شهرهای کوچک

13.9

26.3

شهر تهران

17.8

26.4

از میان افراد بزرگسال ساکن در مناطق شهری ایران که در نمونه گیری مورد نظر مشارکت
داشتهاند 38/2 ،درصد در شهرهای بزرگ 30/1 ،درصد در شهرهای متوسط 13/9 ،درصد در
شهرهای کوچک و  17/8در استان تهران زندگی میکنند 24/2 .درصد افرادی که در شهرهای
ب��زرگ زندگی میکنن��د از شبکه بانکی خارج شدهاند درحالیکه ای��ن رقم برای سایر گروههای
شه��ری تقریب��ا  26واحد درصد میباشد ،به این معنی که اف��راد ساکن شهرهای بزرگ  2واحد
درصد کمتر از سایرین از شبکه بانکی خارج شدهاند .از سوی دیگر در شهر تهران به دلیل داشتن
بازارهای متنوع مالی بیشتر در مقایس��ه با سایر شهرهای کشور و به دلیل اطالعات مالی بیشتر
افراد ساکن در این شهر در مقایسه با سایر شهرها خروج از شبکه بانکی بیش از شهرهای دیگر
بوده است.
جدول شماره  :2درصد خروج از شبکه بانکی برحسب میزان تحصیالت (درصد)

تحصیالت

فراوانی نسبی پاسخگویان

درصد خروج از شبکه بانکی

بی سواد و خواندن و نوشتن بدون مدرک

14.2

20.6

سیکل و دوره های راهنمایی و ابتدایی

31.5

26.2

دیپلم و دوره دبیرستان

32.1

26.6

تحصیالت دانشگاهی

22.2

25.9
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در ای��ن میان ،اف��راد بیسواد ،به دلیل داشتن اطالع مالی کمتر نس��بت به سایر گـروهها و
ریس��کگریزی بیشتر ،کمترین میزان خروج را از شبکه بانکی داشتهاند .در مقابل  25/9واحد
درصد تحصیلکردگان دانشگاهی نیز که  22/2واحد درصد از بزرگساالن شهری را در این نمونه
تشکیل میدهند ،به دلیل دسترسی بهتر و بیشتر به اطالعات مالی و همچنین سهولت در یافتن
بازارهای جایگزین سپرده ،بیش از سایرن از شبکه بانکی خارج شدهاند.
جدول شماره  :3خروج از شبکه بانکی بر حسب جنسیت (درصد)

جنسیت

فراوانی نسبی پاسخگویان

درصد خروج از شبکه بانکی

مرد

49.8

28.8

زن

50.2

22.5

تقریبا نیمیاز جمعیت بزرگساالن شهری را زنان و نیمیاز آن را مردان تشکیل میدهند که
از این میان مردان به دلیل ریسک پذیری بیشتر و به دلیل اینکه سر پرست خانوار بوده و نیاز به
ایجاد درآمد و بسط آن دارند 6/3 ،واحد درصد بیشتر از زنان از شبکه بانکی خارج شدهاند.
جدول شماره  :4درصد خروج از شبکه بانکی برحسب نوع فعالیت

وضع فعالیت

فراوانی نسبی پاسخگویان

درصد خروج از شبکه بانکی

شاغل

39.4

28.8

بیکار

60.6

23.5

توزیع فراوانی جمعیت فعال بیانگر  39/4درصد شاغل و  60/6درصد بیکار است .در این میان
شاغلین به دلیل اطمینان به کسب درآمد از محلی غیر از سپردهگذاری در بانک یا سرمایهگذاری در
سایر بازارهای مالی ،به محض ایجاد رونق در سایر بازارهای مالی ،میتوانند سپرده را از بانک خارج
ساخته و در بازارهای دیگر سرمایهگذاری نمایند .اما بیکاران به دلیل کسب درآمد مطمئن ناشی از
سپردهگذاری در بانک ،ریسک سرمایهگذاری در سایر بازارها را کمتر میپذیرند به طوریکه 28/8
واح��د درصد شاغلین از شبکه بانکی خارج شدهاند درحالیکه این رقم برای بیکاران  23.5درصد
است .به عبارت دیگر شاغلین بیشتر از بیکاران از شبکه بانکی خارج شدهاند.
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جدول شماره  :5درصد خروج از شبکه بانکی بر اساس چارک هزینه

چارک هزینه خانوار

فراوانی نسبی پاسخگویان

درصد خروج از شبکه بانکی

چارک اول

21.4

23.7

چارک دوم

25.3

25.9

چارک سوم

26.5

25.8

چارک چهارم

26.8

26.7

طب��ق تعری��ف ،در هر یک از چارکهای هزینه  25درصد خانواره��ا قرار دارند اما به دلیل
تفاوت تعداد افراد بزرگس��ال خانوار در هر چارک ،سهم پاسخگویان در چارکها متفاوت است.
افرادی که در چارک هزینه باالتر قرار دارند از درآمد باالتری نسبت به سایرین نیز برخوردارند،
در نتیجه ضمن دسترسی راحتتر به سایر بازارهای مالی ،در صورت رونق سایر بازارهای مالی
بیش از سایرین از شبکه بانکی خارج میشوند.همانطور که مشاهده میشود ،افرادی که در چارک
هزینهای چهارم قرار دارند ،بیشتر از سایرین از شبکه بانکی خارج شدهاند.
سپردهگذاری در شبکه بانکی کشور در رقابت با سایر بازارهای مالی نظیر مسکن ،بورس ،ارز،
اوراق مشارک��ت و ط�لا است .به طوریکه افزایش سود سرمایهگ��ذاری در هریک از این بازارها
باعث گردیده است که مشتریان ،رغبتی به سپردههای بلندمدت نداشته باشند .این در حالی است
که بازارهای جایگزین سپرده ،عالوه بر سوددهی باالتر ،از قدرت نقدشوندگی مطلوبی در قیاس با
سپردهها برخوردارند .همانطور که مشاهده میشود ،افرادی که تمایل به سرمایهگذاری در کاالهای
جایگزین سپرده به جز طال ،را دارند بیش از سایر مشتریان بانکی از شبکه بانکی خارج شدهاند.
جدول شماره  :6نقش کاالهای جایگزین سپرده در خروج سپرده از شبکه بانکی

کاالهای جایگزین سپرده

درصد خروج از شبکه بانکی

انحراف معیار خروج از شبکه بانکی

عدم خرید طال

26.2

0.004

خرید طال

22.5

0.008

عدم خرید زمین یا مسکن

24.8

0.005

خرید زمین یا مسکن

26.3

0.005

عدم خرید ابزارهای مالی

25.5

0.004

خرید ابزارهای مالی*

27.1
* ابزارهای مالی عبارت هستند از ارز ،اوراق مشارکت و سهام

0.015
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اگر چه به نظر میرسد درجه اهمیت هر سه نرخ در تأثیر بر خروج از شبکه بانکی یکس��ان
اس��ت ،ام��ا تغییرات نرخ ارز بیش از سایر عوامل بر برداش��ت سپرده از بانک اثر گذار است .از
س��وی دیگر باید دقت نم��ود نرخ تورم ،در تصمیم گیری سپردهگذاران تأثیرگذار است .اقتصاد
ایران معموالً با نرخ تورم دورقمیمواجه بوده است همین امر باعث کاهش سود واقعی سپردهها
شده است و دلیلی دیگر برای خروج سپردهها از شبکه بانکی کشور فراهم شده است .نرخ تورم
اثر خود را از طریق رونق بخش مسکن ظاهر میسازد که با توجه به هزینه باالی سرمایهگذاری
در این بخش در مقایسه با سایر موارد ،از در جه اهمیت کمتری برخوردار است .از سوی دیگر
نمیت��وان نقش نرخ به��ره را در برداشت سپرده نادیده گرفت .ب��ه طوریکه کاهش آن باعث
برداشت سپرده خواهد شد .اما به دلیل ریسک گریزی مشتریان بانک در کشور ،اثر کاهنده آن
اندک است.
جدول شماره  :7عوامل موثر بر تصمیم افراد در سپردهگذاری در بانک و خروج از شبکه بانکی

عوامل موثر بر تصمیمگیری افراد در
سرمایهگذاری ،پسانداز و مصرف

درصد خروج از
شبکه بانکی

انحراف معیار خروج از شبکه
بانکی

عدم اهمیت نرخ ارز

25.6

0.003

اهمیت نرخ ارز

29.2

0.04

عدم اهمیت نرخ بهره

24.8

0.004

اهمیت نرخ بهره

28.6

0.008

عدم اهمیت نرخ تورم

23.9

0.005

اهمیت نرخ تورم

27.5

0.005

تحلیل مدل
هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر برداشت ناگهانی سپرده( هجوم بانکی) از شبکه بانکی
کش��ور با توجه به ویژگی مشتریان رونق بازارهای جایگزین و متغیرهای کالن است .متغیرهای
جنس ،سن ،تحصیالت درآمد به عنوان ویژگی مشتریان ،طال ،زمین و ابزارهای مالی(مشتمل بر
ن��رخ ارز ،اوراق مشارکت و سهام)  7به عن��وان بازارهای جایگزین سپردهگذاری در بانک و نرخ
ارز ،ن��رخ بهره و نرخ تورم به عن��وان متغیرهای کالن موثر بر هجوم بانکی بهکارگرفته شدهاند.
 - 7برای تعیین ابزارهای مالی از پاسخ به این پرسش استفاده شده است که اگر پول زیادی به دست آورید آن را چگونه مصرف میکنید؟
سپردهگذاری در بانک یا سایر ابزارهای مالی نظیر نرخ ارز ،اوراق مشارکت و سهام
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در این مقاله سعی شده است بر اساس مطالعه نظری دیاموند و دبویگ( )1983و مطالعه تجربی
کیس( )2013مدلی طراحی شده است که در آن متغیر وابسته خروج از شبکه بانکی است .برای
تعریف متغیر وابس��ته سعی شده است ،افرادی که قب ً
ال حساب بانکی داشتهاند و در حال حاضر
حس��اب بانکی ندارند یا افرادی که از حس��اب بانکی خود هیچ استف��اده ای نمیکنند به عنوان
مشتریان شبکه بانکی در نظر گرفته شوند که از این سیستم خارج شدهاند .باتوجه به نتایج طرح
بررس��ی دسترسی به خدمات مالی در مناطق شهری ای��ران در سال  25/6 ،1387واحد درصد
اف��راد نمونه از شبک��ه بانکی خارج شدهاند .همچنین در این تحقیق ب��رای تخمین مدل از روش
پروبیت استفاده شده است.
هدف روش پروبیت مدلس��ازی (  pr(yi = 1 | xiو(  pr(yi = 0 | xiاست .یک رهیافت
مرسوم در مدلس��ازی انتخابه��ای دوتایی ،مدلهای احتمالی پروبی��ت و الجیت است ،که در
آن ف��رض بر این قرار داده میشود ک��ه یک متغیر مورد بررسی * yiوجود دارد که به وسیله
رابطه رگرسیونی تعریف شده و در بعضی موارد این متغیر وابسته غیر قابل مشاهده است .برای
مث��ال ،خروج و عدم خروج از شبکه بانکی ،متغیر غیر قابل مشاهده 8بوده ولی میتواند به وسیله
متغیرهای توضیحی تعیین شود ،یعنی:
yi = β´xi + ui

که در آن  xiیک بردار  k×1است .در عمل * yiغیر قابل مشاهده میباشد ،آنچه که برای
پژوهشگر قابل مشاهده میباشد متغیر مجازی  yiمیباشد که دارای تعریف زیر است:

yi* > 0

if

yi = 1

yi* <= 0

if

yi = 0

از اینرو مدل مورد استفاده در این مطالعه به شرح ذیل میباشد:

Wdi = fi (gender, age, eddeg, income, gold, land, financial tools, exchange
i=1, … , 15922

,

)rate, interest rate, inflation rate
8 - latent
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جدول شماره  :8اثر عوامل موثر خروج سپرده از شبکه بانکی
متغیرهای مستقل
زن

Women

اثر نهایی

روش دلتا

آماره z

احتمال

-0/44

0/007

-5/94

0

-0/05

0/01

0/001

سن

Age

مربع سن

Age2

ابتدایی و سواد خواندن و نوشتن

Eddeg_cd2

0/074

راهنمایی ،دبیرستان و دیپلم

Eddeg_ch3

0/11

فاصله اطمینان
-0/029

9/77

0

0/008

0/013

-6/62

0

-0/0001

-0/00005

0/013

5/55

0

0/048

0/10

0/013

8/88

0

0/093

0/14

0/00001 -0/00008

تحصیالت دانشگاهی

Eddeg_ch4

0/11

0/015

7/91

0

0/09

0/14

درآمد

Income

-0/0008

0/0003

-2/67

0/008

-0/0010

-0/0002

طال

Gold

-0/00003

0/01

-0/00

0/99

-0/02

0/02

زمین

Land

0/007

0/007

0/99

0/32

-0/006

0/02

ابزارهای مالی

Finance

0/002

0/014

0/17

0/86

-0/026

0/03

نرخ ارز

Exchange rate

0/05

0/041

1/22

0/22

-0/030

0/13

نرخ بهره

Interest rate

0/035

0/008

4/20

0

0/019

0/052

نرخ تورم

Inflation rate

0/026

0/006

3/82

0

0/013

0/04

همانط��ور که در جدول شماره  8مشاهده میشود ،زنان  4/5درصد کمتر از مردان از شبکه
بانکی خارج میشوند .دلیل عمده آن ریس��کگریزی بیشتر زنان نس��بت به مردان ،سرپرست
خانوار بودن مردان و نیاز به کسب درآمد از بازارهای مالی مختلف جهت پوشش هزینه خانوار
است .رابطه  -uوارون شکل بین سن افراد و خروج از شبکه بانکی بیانگر این است که افراد در
سنین میانسالی بیشترین احتمال خروج از شبکه بانکی را دارند و غیر از آن ،این احتمال کاهش
مییابد .افراد در سنین میانس��الی اطالعات مالی کاملتر و بهتری نس��بت به سایر سنین دارند،
ضمن اینکه بازارهای مالی مختلف را میشناسند و به دلیل ثبات نسبی درآمدی از ریسکپذیری
بیشتری در مقایسه با سایر سنین برخوردار هستند .همه این عوامل باعث میشوند که افراد در
سنین باالتر راحت تر سپرده را از شبکه بانکی خارج سازند.
از سوی دیگر بررسی شاخص تحصیالت بیانگر این است که هر چه سطح تحصیالت افراد
افزای��ش یابد ،به میزان احتمال خروج آنها از شبکه بانکی اف��زوده میشود .به طوریکه افراد با
تحصیالت ابتدایی ،دبیرستان و تحصیالت دانشگاهی ،به ترتیب با احتمال  11 ،7/4و  11درصد
بیشت��ر از افراد بیس��واد از بانک خارج میشوند .افراد با تحصی�لات دانشگاهی بهتر از سایرین
میتوانند به اطالعات بازارهای مالی ،سیاستگذاریهای مرتبط با بازارهای مالی ،ابزارهای مختلف
مالی دسترسی داشته باشند و به سبب داشتن دانش مالی و شناخت ابزارهای جایگزین بیش از
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سایرین با رونق بازارهای مالی ،سپرده را از بانک خارج میسازند.
از دیگر متغیرهای مرتبط با ویژگی مشتریان ،درآمد خانوار است که نتایج بررسی حاکی از
این است که افزایش یک درصدی در درآمد خانوار ،احتمال خروج از شبکه بانکی را  0/09واحد
درصد کاهش میدهد .به عبارت دیگر بهبود درآمد فرد ،ضمن افزایش ریسکپذیری وی ،این
امک��ان را به وی میدهد که در ابزارهای مالی مختل��ف سرمایهگذاری کند .به همین دلیل نیاز
کمتری به برداشت سپرده از شبکه بانکی دارد.
متغیره��ای طال ،زمین و ابزارهای مالی ،به عنوان بازاره��ای جایگزین سپرده در نظر گرفته
شدهاند .همانطور که مشاهده میشود ،ضمن داشتن اثر مثبت ،اثر معنی داری بر خروج از شبکه
بانک��ی نداشتهان��د .این رخداد ممکن است به دلیل ثبات قیمت این کاالها در دوره مورد بررسی
باشند .وجود مسکن مهر نیز موجب کاهش تقاضا برای خرید زمین و مسکن شده است .همچنین
در سال  ،1387ابزارهای مالی و بازار مالی و بورس رونق چندانی نداشتهاند .در نتیجه سود حاصل
از سپردهگ��ذاری در بانکه��ا باالتر از سود حاصل از سرمایهگذاری در سایر بازارهای مالی بوده
است .لذا افراد تمایل به سرمایهگذاری در سایر بازارهای مالی نداشتهاند.
ن��رخ ارز ،ن��رخ بهره و نرخ تورم از جمله متغیرهای کالن اثر گذار بر خروج سپرده از شبکه
بانک��ی کشور ،وارد مدل شدهاند که نرخ ارز ضمن داشت��ن اثر مثبت و بیش از سایر متغیرهای
کالن ،از نظر آماری معنی دار نمیباشد .نرخ ارز یکی از داراییهایی است که میتواند جایگزین
مناسبی برای سپرده اشخاص باشد .بنابراین در صورت افزایش نرخ ارز و ثابت بودن نرخ سود
پرداخت��ی به سپردهگذاران و یا کاهش آن ناشی از افزایش تورم ،سپردهگذاران ترجیح میدهند
در خری��د و فروش ارز مشارکت کنند .همانطور که در سالهای اخیر نیز به هنگام افزایش نرخ
ارز ،سپردهه��ا از شبکه بانکی خارج و در سب��د ارزی سرمایهگذاری شده است .بنابراین میتوان
بیان کرد یکی از عوامل اثرگذار بر خروج ناگهانی سپرده و در نتیجه افزایش احتمال هجوم بانکی
است.
نرخ سود سپرده از جمله عوامل موثر بر احتمال رخداد هجوم بانکی است .هر چه نرخ سود
بانک��ی کمتر باشد ،احتمال خروج سپرده افزایش مییابد .با توجه به کاهش نرخ سود سپردهها و
تف��اوتاندک نرخ سود سپرده کوتاه مدت و بلندمدت ،سپرده سرمایهگذاری در سالهای اخیر
کاه��ش و در مقابل سپرده کوتاه مدت و جاری افزایش یافته است .در نتیجه منابع بلندمدت و
قابل اتکای شبکه بانکی در سالهای اخیر با روند کاهشی مواجه شده است که این مسئله بانک را
در مخاطره ناشی از ریسک نقدینگی و افزایش احتمال هجوم بانکی قرار میدهد.
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ت��ورم از جمله شاخصهای نشاندهنده بیثباتی اقتصادی است .بنابراین افزایش تورم باعث
افزای��ش بیثباتی اقتصادی میش��ود .از سوی دیگر تورم باعث کاهش ن��رخ بهره واقعی سپرده
میش��ود .همانطور که در سالهای اخیر ن��رخ بهره سپرده از یکسو به دلیل اهتمام دولت مبنی
بر کاهش سود ،جهت حمایت از بخش تولید و از سوی دیگر به دلیل افزایش نرخ تورم کاهش
یافته است .این موضوع به نوعی به خروج سپردهها از شبکه بانکی و انتقال آن به بخشهای زود
بازده و با سودآوری باالتر نظیر بخش مسکن شده است .بنابراین افزایش تورم میتواند احتمال
رخداد هجوم بانکی را افزایش دهد.
نتیجه گیری و جمع بندی
سپردهه��ای بانکی عموم ًا بخش عم��ده ای از کل منابع بانک را تشکیل میدهند .سپردههای
مشتریان و مبالغ پرداختنی به مشتریان و سپردهگذاران ،نشاندهنده میزان پسانداز جذب شده
از مشتری��ان است .رقابت در دستیابی به منابع بخش عمومی ،از فعالیتهای بانکداری است و
هدف سپردهگذاران ،اعم از سپردهگذاران کوچک و کالن ،معموالً به حداقل رساندن زیان ناشی
از بالاستفاده بودن وجوه (حفظ ارزش پول) خود است.بنابراین بانکها باید سیاستهایی را برای
جذب و نگهداری سپردهها اعمال نموده و روشهایی برای تحلیل نوسانات و ویژگیهای ساختار
سپردهها به گونهای مس��تمر و منظم بهکار گیرند تا بتوانند از وجوه حاصل حتی در مواردی که
احتمال برداشت آنها وجود دارد ،استفاده کنند.
در سالهای اخیر شبکه بانکی کشور شاهد کاهش نرخ سود بانکی ،تورم باال ،رونق بازارهای
مال��ی و برداشت سپ��رده از شبکه بانکی ب��وده است .کاهش سود بانک��ی از جمله سیاستهای
اقتصادی دولت جهت حمایت از بخش تولید اتخاذ شد ،همین مس��ئله بانکها را واداشت جهت
عدم کاهش حاشیه سود ،نرخ سود سپرده را نیز کاهش دهند .وجود تورم باال که در سال 1391
معادل  30.5و در سال  34.7 1392درصد بوده است ،در کنار کاهش نرخ سود سپرده منجربه
منفی شدن سود سپرده شد .از سوی دیگر رقابت در بخش سوداگری نیز افزایش یافت .افزایش
در سود سرمایهگذاری در بازارهای مس��کن ،ارز ،طال و سهام باعث گردید مشتریان متمایل به
برداشت سپرده از بانکها و سرمایهگذاری در سایر بازارهای جایگزین دارای بازدهی باال و زود
ب��ازده ،شوند .در واقع اطالع مشتریان از وضعیت بازارهای مالی یکی از عوامل موثر بر برداشت
سپرده از بانکها بوده است.
در این مقاله سعی شد با طراحی یک مدل پایه ،اثر ویژگی مشتریان از نظر جنس��یت ،میزان
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تحصی�لات و سن ،اثر متغیرهای بازار مالی و متغیرهای ک�لان براحتمال خروج سپرده از بانک
بررسی گردد .نتایج حاکی از این است که مردان به دلیل ریس��کپذیرتر بودن  ،متحمل شدن
تأمین هزینه خانوار و نیاز به داشتن درآمد متنوع جهت پوشش ریسک ناشی از کاهش درآمد
حاص��ل از اشتغ��ال ،بیشتر از زن��ان سپردهها را از بانکها خارج ساختهان��د .از سوی دیگر افراد
تحصیلک��رده و افراد در سن میانس��الی ب��ه دلیل داشتن اطالعات مالی بیشتر نس��بت به سایر
گروههای مورد بررسی ،بیش از سایرین سپردهها را از بانک خارج ساختهاند .رونق بازارهای مالی
اثر مثبت بر خروج سپرده داشته است و متغیرهای کالن نظیر نرخ ارز ،نرخ بهره و قیمت سهام
نیز اثر معنیدار بر احتمال رخداد هجوم بانکی داشته است .در پایان پیشنهاد میشود:
• جه��ت ممانعت از رخداد هجوم بانک��ی ،بانکها از دارایی نقد الزم جهت پاسخگویی به نیاز
مشتریان برخوردار باشند.
• با توجه به اهمیت نقش سود سپرده در احتمال هجوم بانکی پیشنهاد میشود ،نرخ سود بانکی
متناس��ب با تورم افزایش یابد ،تا ضمن حفظ ارزش حقیق��ی سپردهها ،از خروج سپرده از بانک
ممانعت شود.
• ب��ا توجه به اینک��ه ویژگی مشتریان از عوامل مهم در احتمال رخداد هجوم بانکی است بهتر
اس��ت بانکها مقوله رضایت مشتریان را مد نظر خویش قرار دهند .نرخ سود بانکی به صورت
دست��وری برای بانکها تعیین میشود بنابراین از نظر ن��رخ سود بانکها قادر به جلب رضایت
مشتریان نیستند ،اما از نظر ایجاد تنوع در ارائه خدمات ،تسهیل دسترسی به خدمات بانکی ،مد
نظر قرار دادن مزایایی نظیر اولویت در دریافت وام در صـورت داشـتن رابطـه طوالنی مـدت
(حداقل  5ساله) با بانک ،مانع از خروج سپرده مشتریان از بانک شد.
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