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Abstract
Objective: The relationship between monetary policy shocks and total deposits of banks are
one of the main important issues in monetary economics and banking literatures and has been
considered empirically in recent years. Hence, the main aim of this paper is to evaluate the
relationship among these variables by applying dynamic panel data approach for 23 private
and governmental banks during the 2008-2019.
Method: For achieving this purpose, at first the inflationary environments have been
extracted by Markov- Switching and then, by utilizing dynamic panel data and GMM
estimator the short-run relationship between variables have been tested.
Results: The empirical findings of this paper indicated that the first order lag of bank
deposits has a positive and significant effect on the volume of deposits in current year and its
amount is equal to 0.17. Also, the variable of the interaction of liquidity growth rate with
severe inflation environments and banks 'legal reserve ratio has a negative and significant
effect on private banks' deposit volume and the variables of long-term deposit interest rate,
real GDP growth rate and liquidity quality have a positive and significant effect on deposit
volume. State-owned banks are positive and meaningful, consistent with theoretical
expectations. The deposit profit rate has positive and other monetary policy variables such as
liquidity growth rate and rule of deposits ratio and cross effect of liquidity money growth
with inflationary environment have negative impact on the total deposits of Banks. Regarding
the negative and significant effect of the interaction of liquidity growth rate with high
inflation environments, it can be argued that with increasing liquidity and increasing demand,
the general level of prices increases and consequently inflation rate increases and the
economy enters a severe inflation environment, so expect as inflation intensifies, demand for
deposits in banks will decrease and the incentive to invest in alternative environments such as
the foreign exchange market, gold and other assets will increase. In addition, the value of
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Abstract

Sargan test statistics indicates that the null hypothesis is not rejected and the instrumental
variables defined in the model are valid. Because the value of this test statistic shows that the
instrument variables defined are not correlated with the error terms. It is worth noting that in
this estimate, due to the shorter period of time under study, the second-order interval of the
volume of deposits of private and state-owned banks is considered as an instrument variable.
According to the results of Arellano & Bond, it can be inferenced that the order of selfcorrelation between the disorder sentences was of the first order. Therefore, this method is a
best method to eliminate the fixed effects of the model.
Conclusion: Considering the negative and significant effect of the interaction of liquidity
growth rate with inflationary environments on the deposit volume of the banking sector, it is
suggested that economic policymakers apply contractionary monetary policies to control and
decrease the volume of liquidity and control the general level of prices and inflation. Provide
calm and gentle inflationary environments as well as increase the investment of individuals
and legal entities with banks and help increase their deposits.
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چکیده
هدف :بررسی ارتباط بین محیطهای تورمی و سیاستهای پولی با سپردههای بانکها یکی از مباحث مهم و اساسمی در ادبیما
اقتصاد پول و بانکداری محسوب شده و بخش بیشترای از مطالعا

تجربی را در سالهای اخیر به خود اختصاص داده است .هدف

اصلی این مطالعه تبیین تأثیرگذاری سیاستهای پولی و محیطهای تورمی بر حجم سمپرده  32بانمک خصوصمی و دولتمی می
سالهای  8211-8231است.
روش :در این پژوهش ابتدا با بهرهگیری از رهیافت غیرخطی چرخشی مارکوف محیطهای تورمی آرام و مالی و شدید اسمتخرا
و در ادامه به روش دادههای تابلویی پویا و در قالب تخمینزننده گشتاور تعمی یافته به برآورد اثر سیاست پولی نرخ رشد حجم
نقدینگی ،نرخ سود بانکی و نسبت ذخیره قانونی بانکها بر حج سپرده بانکها پرداخته شده است.
یافتهها :نتایج تخمین الگو داللت بر این دارد که اثر متقا ع نرخ رشد حج نقدینگی با محیطهای تورمی شدید و نسمبت ذخیمره
قانونی بانکها تأثیر منفی و کیفیت نقدینگی و دارایی ،نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی و نرخ سود سپردههای بانکی تمأثیر
مثبت و معنادار بر حج سپرده بانکهای مورد بررسی داشتهاند.
نتیجهگیری :بر اساس یافتههای مطالعه پیشنهاد میشود سیاستگذاران پولی و بانکی با کنترل حج نقدینگی و ارتقای ظرفیت تولید
و رشد اقتصادی و نیز کنترل سطح عمومی قیمتها زمینه افزایش میزان سپردههای بانکها را فراه نمایند.

واژههای کلیدی :حج سپرده بانکهای خصوصی و دولتی ،سیاستهای پولی ،محمیطهمای تمورمی ،الگموی چرخشمی
مارکوف ،رهیافت دادههای تابلویی پویا.
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بازار پول و بازار سرمایه سهم بسزایی را در توسعه اقتصادی کشورها ایفا مینماید ،برخیی از کشیورها منتنیی بیر بیازار
پول تأمین مالی مینمایند و برخی دیگر بر اساس راهنرد بازار سرمایه بخش واقعی اقتصاد را تحریی

و متییرهیای کیالن

اقتصادی را بهنود میبخشند .همچنین در کشور ایران بیشتر منابع تأمینکننده آن از طریق بازار پول و نظام بانکی بوده کیه
این امر باعث شده تا بان
ایران ی

ها بتوانند بهعنوان واسطهگر مالی از منافع حاصل از آن بهرهمند گردند .عالوه بیر ایین ،اقتصیاد

اقتصاد پولمحور است بهطوریکه بخش بیشتر تیأمین میالی فعالییتهیای اقتصیادی از طرییق بانی

هیا صیور

میپذیرد .تأمین مالی برای بخش عرضه در صنعتهای گوناگون و همچنین بخیش تااضیا وابسیته بیه نظیام بیانکی اسیت.
بان

مرکزی بهعنوان متولی مدیریت و کنترل بازار پول موظف است از طریق بان

ها و مؤسسا اعتناری سیاسیتهیای

کالن اقتصادی را برای محاق شدن اهداف تعیینشده در جهت رشد و توسعه صور دهید .از سیوی دیگیر سیهم بیا ی
نظام بانکی در تأمین وجوه موردنیاز بخشهای گوناگون اقتصادی کشور د لت بر بانی

محیور بیودن نظیام تیأمین میالی

اقتصاد ایران دارد .هرگونه ناص و ناراندمان در فرایند جذب و اختصاص دادن منابع توسط بان

ها نهتنها موجب ضیرر و

زیان خود آنها میشود بلکه اثرا مخربی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور به همراه خواهد داشت .بهعنیارتی ،بانی

هیا

مؤسسا مالی هستند که داراییهیای ناید و سیرگردان میردم را جیذب و بیه تولیدکننیدگان و فعیا ن اقتصیادی و سیایر
متااضیان تسهیال

متناسب با نیازشان را اعطا نموده و از این طریق کسب سود مینمایند (نادعلی.)1922 ،

مجاری انتاال پولی بعنوان ابزاری که در دستیابی بان

مرکزی و دولت به اهداف کالن اقتصادی ناش دارند متفاو

هستند  .ترکیب این ابزارها در طول زمان دستخوش تیییراتی گردیده است و در هر کشور با در نظیر گیرفتن خصوصییا
خاص اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی متفاو است .برای مثال برخی از ابزارها که در نظیام بانکیداری ربیوی رایی بیوده و
کاربرد وسیعی دارند در نظام بانکداری بدون ربیا اساسیاک کیارب ردی ندارنید .نسینت سیهرده قیانونی (نیرد سیهرده قیانونی)،
تسهیال تنزیل مجدد و نرد آن ،عملیا بازار باز ،کنترل مستایم اعتنارا و تعیین نسینت نایدینگی بانی

هیا ،ابزارهیای

بیشترای هستند که در سالهای اخیر در اکثر کشورهای جهان مورد استفاده قرار گرفتهاند .ابزارهای سیاسیت پیولی میورد
استفاده در ایران ،سیستم بانکی کشور را به مهمترین مجرای اعمیال سیاسیت پیولی جهیت ماابلیه بیا شیو هیای وارد بیه
اقتصاد کالن تندیل کرده است .از ی

سیو ،ابیزار نیرد سیهرده قیانونی از جملیه مهمتیرین ابزارهیای سیاسیتهای پیولی در

بانکداری بدون ربا بیوده و از سیوی دیگیر ،تییییرا نیرد سیهرده قیانونی در قییاس بیا سیایر ابزارهیای سیاسیت پیولی از
مزیتهای زیادی برخوردار است .مثالک اثر استفاده از تیییرا نرد سهرده قانونی بالفاصله در مورد تمام بان
ظاهر میشود .زیرا همین که بعنوان مثال نرد سهرده قانونی افیزایش یابید ،تمیام بانی

هیای کشیور

هیای کشیور مجنیور بیه اعمیال آن
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هستند ،در نتیجه عرضه پول و میزان اعتنارا اعطائی بان

ها کیاهش میییابید و نتیجیه سیاسیت پیولی اعمیالی مشیخص

میگردد .در صورتیکه در مورد سایر ابزارها ،اثر نهائی سیاست پولی به سرعت مشخص نیست .بعنوان مثیال اگیر کیاهش
عرضه پول و اعتنارا اعطائی بان
خواست بان

ها از طرییق افیزایش نیرد تنزییل مجیدد صیور پیذیرد ،اثیر نهیایی آن بیه تماییل و

ها به استفاده کمتر از منابع گران قیمت بان

مرکزی بستگی خواهید داشیت.در نتیجیه در ایین پیاوهش از

ابزارهای گوناگون سیاست پولی مانند شو های حجم نادینگی و نسنت ذخیره قانونی به عنوان شاخص سیاست پیولی و
نیز محیطهای تورمی آرام و مالیم و نیز شدید اسیتفاده گردیید .النتیه در ایین مییان مجیرای اعتنیاری و بیه طیور مشیخص
مجرای سهرده بان

ها(طریق اعتناری) به عنوان یکی از مجاری مهم انتاال پولی که در سالهیای اخییر میورد توجیه قیرار

گرفته است ،از طریق تأثیرگذاری بر حجم سهرده شنکه بانکی و از آن طریق اقتصاد ،از اهمیت ویاهای برخوردار است.
در سالهای اخیر ،بخش مالی و به تنع آن سیستم بانکی ایران در اثر سیاستهایی که ازطرف دولت با فشیار بیر بانی
مرکزی اعمال شده است ،تا حدودی در امر تجهیز و اختصاص دادن منابع با مشکل مواجیه گردییده اسیت .از جملیه ایین
سیاستها میتوان به نردهای دستوری سهرده و تسهیال اشاره نمود که جهیت و شید تیأثیر سیاسیتهیای پیولی را بیا
تردید مواجه کرده است .بنابراین به دلیل اهمیت مطالعه درخصوص این مسئله ،هدف اصلی این پاوهش بررسی مکیانیزم
ارتناط بین محیطهای تورمی و سیاستهای پولی همانند نرد سود ،حجم نادینگی و نسنت ذخیره قانونی با مییزان سیهرده
بان

های خصوصی و دولتی در ایران طیی سیالهیای  1928-1982بیا بهیرهگییری از رهیافیت دادههیای تیابلویی پوییا و

تخمینزننده گشتاور تعمیم یافته است .برای نیل به این هدف در ادامه مااله به صور زیر سازماندهی شده است:
در قسمت دوم ادبیا تحایق در قالب منانی نظری و پیشینه تحایق بیان شده و سهس روششناسیی تحاییق ارائیه میی-
شود .در بخش چهارم نتای تجربی حاصل از برآورد ارائه شده و قسمت پنجم و پایانی ماالیه شیامل نتیجیهگییری و ارائیه
پیشنهادهای سیاستی است.
مروری بر ادبیات تحقیق

در این بخش ابتدا منانی نظری تحایق تنیین شده و در ادامه پیشیینه تحاییق در دو بخیش مطالعیا خیارجی و داخلیی
مورد بررسی قرار میگیرند.
مبانی نظری تحقیق

مفهوم سیاست پولی ،فراگرفتن تدابیری به منظور کنترل و تنظیم حجم پول در گردش است .بان

مرکزی با اسیتفاده

از ابزارهایی که در اختیار دارد ،به این امر اقدام میکند .اما نکته مهم این است که سیاسیت پیولی درنظیر گرفتیه شیده ،بیا
استفاده از چه شیوه ای بخش حایای اقتصاد را تحت تأثیر قرار میدهد .در ادامه به بررسی شیوه های انتاال سیاسیت پیولی
از طریق مجرا های نرد بهره ،نرد ارز ،قیمت داراییهای بادوام و اعتناری پرداخته خواهد شد (مهرگان و دلیری.)1922 ،
بر اساس راهنرد نرد بهره ،راهنرد مرسوم انتاال سیاست پولی به این صور است که با اجرای سیاست پولی اننسیاطی
نرد بهره کاهش می یابد .کاهش نرد بهره موجب کاهش هزینه سرمایهگذاری شده و این امر سیرمایهگیذاری را افیزایش
میدهد و با افزایش سرمایهگذاری ،تولید رونق مییابد .بر مننای راهکار نرد ارز ،بهدننال اجرای سیاست پولی اننسیاطی و
کاهش نرد بهره نسنتبه نرد بهره خارجی ،تمایل به سهردهگذاری بر حسب پول داخلی کیاهش و سیهرده ارزی افیزایش
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می یابد .با ثابت فرض کردن سایر شرایط ،افزایش تااضا بیرای ارز خیارجی موجیب کیاهش ارزش پیول ملیی شیده و بیه
افزایش انگیزه صادرا منجر میشود.
افزایش صادرا به منزله رونق تولید داخلی و افزایش فعالیتهای واقعی اقتصاد است .طنق نظریه سیند داراییی ،افیراد
بخشی از پول اضافهشده را برای خرید دارایی سهام مصرف میکنند .از سوی دیگر ،سیاست پولی اننساطی با کاهش نرد
بهره و افزایش قیمت اوراق قرضه ،سرمایهگذاری بنگاهها و درنهایت تولید را افیزایش خواهید دادب بنیابراین ،طنیق طرییق
قیمت دارایی ،سیاست پولی از طریق تیییر قیمت سهام و سیرمایهگیذاری در تولیید تأثیرگیذار اسیت .کانیال اعتنیاری کیه
زیرمجموعهای از نگرشهای غیر نئوکالسیکی به سازوکار انتاال است ،خود شامل دو مجرای وامدهی و مجرای ترازنامیه
است (اسالملوئیان و همکاران.)1922 ،
اثربخشی سیاست پولی از طریق مجرای وامدهی بیر متییرهیای واکنشیی بیه لحیان نظیری و تجربیی موردتوجیه قیرار
گرفته است .مجرای وامدهی بانکی در اثرگذاری در تولیید و تیورم بسییار کارآمید و میؤثر عمیل مییکنید (کمیجیانی و
علینااد مهربانی .)1921 ،نحوه انتاال از طریق مجرای وامدهی بدینترتییب اسیت کیه بانی

هیایی کیه بیا سیاسیت پیولی

سختگیرانه (اناناضی) روبهرو هستند ،نمی توانند وجوه قابل وام دادن ازدسترفته خود را بهطور کامل جیایگزین کننید،
لذا مجنور به کاهش میزان وام اعطایی خود میشوند .کاهش وامهای بانکی ،کسبوکارها و مصرفکنندههایی را که بیه
وامهای بانکی اتکا دارند و نمیتوانند وجوه موردنیاز خود را از سایر منابع تأمین کنند ،وادار میکنید از خریید کا هیای
بادوام و نیز داراییهای سرمایهای صرفنظر کنند و درنتیجه سرمایهگذاری و فعالیتهای واقعی اقتصاد کاهش مییابد.
 تولید کل  مصرف و سرمایهگذاری  وامهای بانکی  سهردههای بان
اندازه کاهش عرضه وام بان

ها  کاهش عرضه پول

ها تحت تأثیر سیاستهای پولی اناناضی ،متناسب با میزان دسترسیی بانی

مالی مازاد متفاو خواهد بود .میزان دسترسی بیه منیابع میالی ،عیالوه بیر عیواملی چیون انیدازه بانی
نادینگی بان

ها تحیت تیأثیر قیدر

عالوهبراین ،مجرای وامدهی بان
بان

هیا بیه منیابع

 ،مییزان سیرمایه ،و

بیازاری و مییزان رقابیت صینعت بانکیداری نییز اسیت (فانگیاکوا و وییل.)2111 ،1
منتنی بر این نظریه است که بان

ها ناشی خاص در سیستم مالی اجرا مییکننید چیون

ها قادرند مشکال مربوط به اطالعا نامتاارن 2در بازارهیای میالی را رفیع کننید .بیهمنظیور محایق شیدن مجیرای

وامدهی بان

دو شرط زم است :اول اینکه تعدادی از شرکتها باید به وامهای بانکی وابسیته باشیند ،دوم اینکیه بانی

مرکزی باید قادر به انتاال برنامه زمانبندی عرضه وام بانکی باشد [در واقع ،منظور این است که بان
به تیییر عرضه وام بان

مرکیزی بایید قیادر

ها باشد.

همچنین بر اساس دیدگاه ساختارگرایان اگر مالحظیا ریسی
بنابراین اضافه بهای این بان

و نایدینگی بانی

هیای تجیاری ییا مییزان رقابیت و

ها با تیییر نرد بهره پایه تیییر کند ،ممکن است سیاست پیولی قیادر بیه تأثیرگیذاری مسیتایم

روی نرد بهره در بازار اعتناری نناشد .در این وضعیت ،ممکن است عدم تاارن ایجاد شود :افزایش نرد بهرۀ پایه همیواره
منجر به افزایش نرد بهره در بازار اعتناری میشود ،زیرا بان

های تجاری باید هزینههای استاراض مجدد را جنران کننید

و مجنورند حداقل سود را داشته باشند .اما اگر جایزه نادینگی و صرف ریس

بان

های تجاری به علیت افیزایش عیدم
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قطعیت افزایش یابد ،یا اگر سطح سود درخواستی بان

ها افزایش یابد ،کاهش نرد پایه ممکن است به طور سریع همیراه

با کاهش نرد بازار اعتناری نناشد.
موضع و دغدغه اصلی ساختارگرایان این بود که امکان وجود لیزش« میان نرد سیاستی و سایر نردهیای بهیره وجیود
دارد .همچنین آنها اعتااد داشتند ،رجحان نادینگی هم در تعیین سطح و هم مسیرهای زمیانی نیرد بهیره بیازار نایش ایفیا
میکند .بنابراین به همراه آنکه پول درونزا است و بان
اقتصادی استفاده میکند ولی ناش بان

مرکزی از نیرد بهیره پاییه بیه عنیوان یکیی از ابزارهیای سیاسیتی

ها و مشتریان در حالت انفعال سیاستگذار قابل توجه و تعیین کننده است .پییروان

این مکتب منحنیهای عرضه پول و اعتنار را به دلیل کششپذیری فوقالعاده زیاد ناد مییکننید و بنیابراین معتادنید نیرد
بهره یکی از متییرهای درونزاست .همچنین معتاد هستند که بان

های تجاری ممکین اسیت مجنیور بیه جیذب ذخیایر از

جامعه یا ایجاد نوآوریهای مالی شوند و به همین منظور ممکن است وارد بازی نرد بهره بانکی گردند .از ایین رو ،ممکین
است نرد بهره افزایش یابد و منحنیهای عرضه پول و اعتنار شینی رو بیه بیا پییدا مییکننید (مهیدوی میزده و همکیاران،
.)1928
از سوی دیگر بیر اسیاس یافتیههیای بشییر ،)2111( 2دیمارگیا
اقتصادی ی

و ماکسییموی  )1222( 5وکاسیمیدو )2118( 1رشید

متییر گسترده و رای اقتصاد کالن در تعییین واکینش بانی

هیا بیه وییاه جیذب سیهرده و سیودآوری آنهیا

محسوب میشود .تحایاا اخیر بیان میکند که رشد اقتصادی ناش مهمی را در ثنا

اقتصیادی و درنتیجیه سیودآوری

اقتصادی دارد .در صورتی که نیرد رشید اق تصیادی کشیور از نیرد سیود بیانکی بیشیتر باشید ریسی
کاهشیافته و راندمان 2بان

اعتنیاری بانی

هیا

افزایش خواهد یافت همچنین توان بازپرداخت تسهیال گیرنیدگان را بهنیود مییبخشید .در

حالی که شرایط ضعیف کالن اقتصادی (نرد رشد منفی) میتوانید از کانیال افیزایش نکیول 8و کیاهش درآمید منجیر بیه
بحرانهای بانکی ،کاهش سود و حتی زیان شود .یافتههای بشیر )2111( 2بییان میکنید کیه رشید اقتصیادی بیا سیودآوری
بان

در کشورهای خاورمیانه به دلیل این که این کشورها دارای سطح درآمید متوسیط و پیائین هسیتند و بهنیود شیرایط

اقتصادی فرصت افزایش درآمد را ایجاد میکند رابطه مثنت دارد.
پیشینه تحقیق

در این بخش به ارائه مهمترین مطالعا تجربی انجام شده در زمینیه سیاسیتهیای پیولی و متییرهیای کیالن اقتصیادی
مانند نرد تورم و حجم سهرده و تسهیال بان

ها در قالب مطالعا خارجی و داخلی پرداخته میشود.

مطالعات خارجی

فیورنتینی و تامنورینی )2111(11پاوهشی درخصوص راهنرد انتایال سیاسیت پیولی از طرییق اعتنیاری در ایتالییا انجیام
دادهاند .نتای این مطالعه بیان میکند که طریق اعتناری ناش مهمی بر طرف عرضه اقتصاد دارد .از سوی دیگیر نتیای ایین
تحایق حاکی از آن است که راهنرد طریق اعتناری سیاست پولی نه تنهیا بیه راحتیی قابیل تشیخیص نیسیت بلکیه حتیی بیه
راحتی قابل پیش بینی و قابل کنترل برای اهداف سیاستی نیز نیست .همچنین بر اساس این تحایق ساختار و روابط بان
و بنگاهها و نیز شاخصههای بنیادی آنها ،در تعیین طریق اعتناری راهنرد سیاست پولی مؤثر هستند.

ها

 /323تأثیر سیاستهای پولی و محیطهای تورمی بر حجم سپرده بانکهای خصوصی و دولتی در ایران (رهیافت دادههای تابلویی پویا)
11

گامناکورتا
وام دهی بان

( )2115نیز تأثیر تفاو های ماطعی بین بان

های گوناگون در ایتالیا را بر انتاال اثرا سیاست پولی بر

ها مور د آزمایش قرار داده است .نتای وی بیان میکند که ناهمگنی قابل توجهی در واکینش بانی

ایتالیایی به سیاست پولی وجود دارد .وی نیز از سه متییر انداره ،نادینگی و سرمایه بان
کننده بان

ها بهره گرفته است .وی نشان داده است که بان

هیای

ها به عنوان شاخصههای متفیاو

هایی که از نظر این سه شاخصیه در وضیعیت شیکنندهتیری
هیایی کیه

قرار دارند ،حساسیت بیشتری به سیاست پولی از خود نشان مییدهنید .بیه وییاه یافتیههیای وی نشیان داد بانی

نادینگی بیشتری دارند در هنگام سیاست پولی اناناضی میتوانند با استفاده از موجودی پول ناید و اوراق بهیادار خیود از
کاهش میزان وامهای پرداختی خود جلوگیری کنند.
بریسمیس و دلیس )2118( 12نیز در تحایای با استفاده از دادههای بان
آمریکا و بود نشان دادند که بان

های 1کشیورب فرانسیه ،آلمیان ،یونیان، ،اپین،

هایی که سرمایه ،نادینگی و انداره بزرگتری دارند ،توانایی بیشتری در خنثیی کیردن

اثرا منفی سیاست پولی بر قدر وام دهی خود دارند.
ماتوس

و سارانتیس )2118( 19در مطالعهای درخصوص مجرای وام دهی بان

که به نظر میرسد اندازه بان

و نادینگی بیشترین ناش را در واکنش بان

و انتاال پولی به ایین نتیجیه رسییدند

ها نسینت بیه تییییرا سیاسیت پیولی اجیرا

میکنند.
گانجی و یوآن )2112( 12در مااله خود با عنوان «سودآوری بان
نتیجه رسیدند اثر سیاست پولی بر وام دهی برای بان
ضعیفتر است و لزوماک واکنش آن بان
این هستند که بان

و مجرای وام دهی بان

های بزرگتر و بان

 :شواهدی از چین» به ایین

هایی که سطح پایینتیری از نایدینگی دارنید

ها به سیاست پولی با توجه به سرمایه متفاو نیسیت .نتیای ایین پیاوهش بییانگر

های سودآور حساسیت کمتری نسنت به سیاست پولی دارند چون زمیانی کیه انانیاض سیاسیت پیولی

منجر به کاهش سهردهها میشود بان

هایی که سودآوری کمتری دارند با هزینه با تر سرمایه مواجه خواهند شد.

آجیده و آدرمی )2115( 15در پاوهشی به برآورد قدر بازار و سیاستهای پولی نیجریه در جذب سهرده پرداختنید.
برای این منظور دادههای سا نه را برای سالهای  1281-2112از صور های مالی سا نه بان

ها و نشریه بان

مرکیزی

آماری استخراج کردند و مدل را بر اساس روش حداقل مربعا دومرحلهای برآورد کردند .نتای نشان داد بیازار سیهرده
پول نیجریه دارای شرایط رقابت انحصاری بوده و شو های سیاست پولی اثر معنادار بر جذب سهرده بان

ها دارد.

ارول و همکاران )2112( 11برآورد تجربی از ساختار بازار و رقابت در بخش بانکداری چین بویاه در پی الحیاق چیین
به سازمان تجار جهانی با بهرهگیری از آماره  Hپانزار -روس بهعنیوان یی

میدل غیرسیاختاری در طیول دوره -2115

 2112انجام دادند .یافتههای تجربی بیان میکند که بخش بانکی در چین برای دوره زمانی مشخص شده رقابیتانحصیاری
است .یافتههای آنها همچنین شامل این بود که بان

های چینی ،که بیشتر در محیطهای انحصاری عمل میکننید ،کمتیر

کارآمد هستند.
نزیب 12و همکاران ( )2112به برآورد واکنش سهرده بان

های اسالمی نسنت به شو های سیاست پیولی در میالزی

طی سالهای  2111-2111میپردازند .نتای مطالعه بیان میکند سهرده بان
پولی حساسیت بیشتری بیان میکند.

ها نسنت به نرد تورم و شو هیای سیاسیت
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گیروتی )2118( 18در مطالعهای اثر سیاستهای پولی را بر ترکیب سیهردههیای بیانکی و عرضیه وام در ایتالییا بررسیی
نموده و نتیجه میگیرند حسیاست سهردههای بانکی نسنت به نرد تورم و حجم نادینگی در قیاس با سایر متییرهای کیالن
اقتصادی بیشتر است.
مزیلر 12وهمکاران ( )2112به بررسی اثر رقابت بر حجم سهردهها در بان

های اسالمی و متعارف پرداختند .برای ایین

منظور از  21کشور که دارای سیستم بانکداری دوگانه بودند در بازه  2111-2112استفاده شده است .نتای تحاییق آنهیا
بیان میکند که تفاو معناداری در رفتار قیمتگذاری بان

های اسالمی و متعیارف وجیود دارد .بانی

افزایش قدر بازاری نرد سهرده کمتری ارائه میدهند ،در حالیکه افزایش رقابت در بان
ندارد .همچنین آنها نشان دادند که اساساک در کشورهای مسلمان بان

هیای متعیارف بیا

های اسالمی اهمییت چنیدانی

های متعارف ،هنگامیکه قدر بازاری کمتر اسیت

نرد سهرده با تری ارائه میدهند.
بایکر و گریستین )2112( 21با استفاده از مجموعه دادههای صنعت بانکیداری هلنید بیه بررسیی عوامیل میؤثر بیرحجم
سهردههادر سه سطح عوامل کالن ،شاخصه خاص بانکی و مشخصا حسابها پرداختند .نتای تحایق آنهیا بییان میکنید
که نرد بازاری ،افت و خیز نرد بازاری ،نرد تورم و سطح استرس بازار همگیی اثیر مثنیت و معنیاداری بیر حجیم سیهرده
دارند .در حالیکه رشد اقتصادی و شاخص تمرکز اثر منفی میگذارند .عیالوه بیر آن نتیای ایین تحاییق بییان میکنید کیه
ریس

هایی که بان

ها با آن مواجه هستند عامل تعیین کنندهای برای تیییرا حجم سهرده بان

ها هستند.

صنرعلی 21و همکاران ( )2121با بهرهگیری از روش همجمعی خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی بیه بررسیی عوامیل
مؤثر بر سهردههای بانکی در سودان طی سالهای  1221-2118پرداخته و نتیجه میگیرنید در بلندمید متییرهیای حجیم
نادینگی و نرد تورم تأثیر منفی و متییرهای نرد سود سهرده و تولید ناخالص داخلی حایای تأثیر مثنت و معنیادار بیر کیل
سهردههای نظام بانکی در این کشور دارند.
کَنِتیجی )2121( 22با بهرهگیری از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی به بررسی آثار انتاالی سیاستهیای پیولی در
سودآوری بان

های سوئیس میپردازد .نتای مطالعه بیانگر این است که اعمال سیاستهای بازار باز نیرد بهیره را تحیت

تأثیر قرار میدهد و سیاستهای پولی اننساطی منجر به کاهش سودآوری بان

های موردبررسی میشود.

دانگ و هیون )2121( 29در مطالعهای با استفاده از رهیافت دادههای تیابلویی بیه بررسیی اثیر سیاسیت پیولی و قیدر
بازاری بر عرضه تسهیال بان

های ویتنام طی سالهای  2112-2112پرداختیه و نتیجیه مییگیرنید افیزایش نیرد ذخییره

قانونی و نرد رشد نادینگی تأثیر منفی و قدر بازاری تأثیر مثنت و معنادار بر عرضه تسهیال در بان

های ایین کشیور

داشته است.
مطالعات داخلی

فرزینوش و حیدری( )1982به «برآورد تأثیر غیر مستایم سیاست پولی بر عرضه تسهیال بانکی از طریق شاخصیهای
ترازنامهای بان
بان

های دولتی و غیردولتی»پرداختهاند .در این تحایق سه نمونه مجزا شامل کل بان

های غیردولتی از مسیر تأثیر گذاری بر شاخصهای ترازنامهای هر بان

ها ،بان

های دولتیی و

برآورد شده است .یافتههای این تحایق بییان
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میکند که سیاست پولی به طور مستایم بان

ها را تحت تأثیر قرار نمیدهد ،اما بیه طیور غیرمسیتایم بانی

هیایی را تحیت

تأثیر قرار میدهد که ترازنامه ضعیفتری دارند.
شیرینبخش ماسوله و جناری ( )1982به اندازه گیری اثر دو متییر نسنت سهرده قانونی و همچنین داراییهای بان
بر قدر پرداخت وام و اعتنارا بان

هیا

ها با استفاده از دادههای تابلویی و روش گشتاور تعمییمیافتیه پرداختنید .آنهیا در

پایان نتیجه گیری کردهاند که ابزار نسنت سهرده قانونی از بین مجموعه ابزارهای سیاست پولی در اییران ،ابیزار کارآمیدی
نیست .آنها علت این امر را در واقع به سیاستهای تکلیفیی دولیت میرتنط دانسیتهانید و در نتیجیه آن را دال بیر اسیتاالل
ضعیف بان

مرکزی درجهت اجرای سیاستهای پولی تلای نموده اند.

شاهچرا و منرهاشمی نائینی ( )1921به تحلیل تیأثیرا شیو

سیاسیت پیولی بیر تسیهیال شینکه بیانکی اییران طیی

سالهای  1981-1988پرداخته و نتیجه گرفتند که متییرهای مننای سرمایه و مننای نادینگی و انیدازه ،بیر وام دهیی شینکه
بانکی ایران اثر معناداری دارند و از سوی دیگر این اثرا با اعمال سیاست پولی اناناضی شد میگیرد .در واقع وجیود
مجرای سنّتی وام دهی بان

و مجرای سرمایهای بان

برای شنکه بانکی ایران تأیید شد .هر چند که میزان تأثیر آن ناچیز

بوده است.
مهرگان و دلیری ( )1922با بهرهگیری از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی به واکنش بان
سیاست پولی طی سالهای  1912-1982پرداخته و نتیجه گیری کردند که شو
بان

و افزایش تااضا برای وام خواهد شد .این رویداد باعث بروز شو

ها در برابر شو هیای

پولی باعیث کیاهش سیهردهگیذاری در

در بخش کا های باداوام نظییر مسیکن شیده و

قیمت واقعی مسکن را نیزصعودی میکند.
ابونوری و همکاران ( )1922به بررسی ارتناط بین نرد تورم و نرد سود سهردههای بانکی در سیسیتم بانکیداری اییران
پرداخته و نتیجه میگیرند در بلندمد ارتناط مثنت و معناداری بین نرد تورم و نرد سود اسمی برقرار است.
مهرآرا و همکاران ( )1925در مطالعهای ناش افت و خیز اقتصادی بیر تسیهیال اعطیایی بانی
اضافی بان

هیا از طرییق سیرمایه

طی سالهای  1985-1929میپردازند .نتای پاوهش نشاندهنده تأثیر مثنیت شیو هیای اسیمی بیا در نظیر

گرفتن مازاد سرمایه بر رشد وام دهی بان

ها و تأثیر منفی شو های حایای با لحان مازاد سرمایه بر رشد وام بیانکی در

ایران است.
جهانگرد و عندالشاه ( )1921اثر متییرهای کالن قتصادی بر ثنا بان

ها را با استفاده از دادههای  12بانی

در طیول

دوره  1981-1921بررسی مینمایند .نتای حاصل از پاوهش بیان میکند نرد تیورم در دوره میورد بررسیی تیأثیر منفیی و
معنادار بر شاخص ثنا بان

ها دارد .متییر نرد بهره دارای تأثیر مثنت و معنادار بر ثنا بان

ناخالص داخلی دارای تأثیر منفی و معنادار بر ثنا بان
ناخالص داخلی و سود بان

ها است و متییر رشد تولید

ها است که دلیل این تأثیر منفی به رابطیه منفیی بیین رشید تولیید

ها مربوط میشود.

شکینا و همکاران ( )1928در مطالعهای به بررسی تأثیر متییرهای کالن اقتصادی و قدر بازاری در میزان سهردههیای
بانکی  18بان
بان

خصوصی و دولتی طی سالهای  1921-1982میپردازند .نتای تخمین مدل بیانگر این است که برای 18

فعال در صنعت بانکداری ،میزان قدر بازاری برابر با  1٫58بوده که بنا بر آن ،شرایط انحصار چندجاننه قابلتصور

مجله توسعه و سرمایه /دورۀ ششم /ش  /3پیاپی 322 /88

است .همچنین متییرهای نرد سود سهردهها ،مادار وقفهدار حجم سهرده ،نرد رشد تولید ناخیالص داخلیی حایایی ،و اثیر
متااطع آن با نرد سود سهرده تأثیر مثنت و حجم نادینگی دارای میانگین وزنی پسین منفی در میزان سهردههای بان

هیای

خصوصی و دولتی ایران دارد.
رفیعی قرهشیران و همکاران ( )1928به بررسی تأثیر سیاستهای پولی در واکنش بان

ها با بهرهگیری از میدل تعیادل

عمومی پویای تصادفی میپردازند .نتای حاصل از برآورد مدل نشانگر آن است که با بروز تکانهای مثنت روی نرد سود
بهعلت کاهش تااضا برای وام و میزان پول وام دادهشده ،نرد وامدهی و درنتیجه سود بانی

هیا کیاهش میییابید و براثیر

تکانه مثنت نفتی ،حجم نادینگی افزایش یافته اسیت کیه درایینصیور  ،نیرد وامدهیی کیاهش ،مییزان سیرمایهگیذاری
افزایش ،و درنهایت تمایل خانوار به پسانداز کاهش مییابد که برآینید کیاهش نیرد وامدهیی و کیاهش سیهردهگیذاری
موجب کاهش سوددهی بان

ها میشود.

تمیزی ( )1922با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی و الگوی  GARCHبه بررسی تأثیر افت و خییز
نرد ارز بر حجم سهرده بانکی ایران طی سالهای  1915-1921پرداخته و نتیجهگیری میکند رابطه منفی بین افیت و خییز
نرد ارز و حجم سهردههای بانکی ایران وجود دارد ،لذا هر چه افت و خییز نیرد ارز بییشتیر باشید کشیور بیا کیاهش در
سهردههای افراد در بان

ها مواجه خواهد شد همچنین رشد اقتصیادی اییران بیا مییزان سیهردههیای بیانکی رابطیه مثنیت و

معناداری داشته است.
کوهی لیالن و همکاران ( )1211با استفاده از الگوی انتاال مالیم در دادههای تابلویی به بررسی عوامل مؤثر بیر ثنیا
نظام بانکی در  15کشور منطاه منا درطی سالهای  2111-2118پرداخته و به این نتیجه میرسند ریس

نایدینگی عیالوه

بر تأثیر مثنت بر روی ثنا بانکی باعث شد گرفتن تأثیر مثنیت آن بیر روی ثنیا بیانکی کشیورها مییشیود .همچنیین
ریس

اعتناری روی ثنا بانکی در حالت غیر خطی که مورد تأیید قرار گرفته بسیار تأثیرگذار است .بیه عنیارتی مطیابق
نادینگی و ریس

اعتناری در هردو ر،یم بیشترین تأثیر را ثنا

نتای بدست آمده از مدل برآورد شده متییرهای ریس

نظام بانکداری کشورهای عضو منطاه منا دارد بیه طیوری کیه تیأثیر ریسی

اعتنیاری در هیر دو ر،ییم بیشیتر از ریسی

نادینگی است .لذا بیان راهکارهایی برای کاهش بیثناتی در نظام بانکی کشور ،مدیریت ریس

اعتناری میتوانید عامیل

مهمی برای افزایش ثنا بانکی باشد که خود تاویت نظام پولی را در پی خواهد داشت.
جمعبندی مطالعا انجام شده بویاه مطالعا داخلی بیان میکنید تیاکنون ارتنیاط سیاسیتهیای پیولی و محییطهیای
تورمی آرام و شدید با حجم سهرده بان
رهیافت دادههای تابلویی پویا در بان

های خصوصی و دولتی در ایران با بهرهگییری از الگیوی چرخشیی میارکوف و
های خصوصی و دولتی ایران میورد بررسیی قیرار نگرفتیه و در قییاس بیا مطالعیا

رفیعی قرهشیران و همکاران ( ،)1928تمیزی ( )1922و کوهی لیالن و همکاران ( )1211دارای نیوآوری و ارزش افیزوده
علمی است.
روششناسی تحقیق

در مطالعه حاضر برای محاسنه محیطهای تورمی از روش غیرخطی چرخشیی میارکوف اسیتفاده شیده و سیهس تنییین
ارتناط تأثیرگذاری محیطهای تورمی و سیاست پولی بر حجم سهرده بان

های خصوصیی و دولتیی از الگیوی دادههیای
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تابلویی پویا صور میگیرد .بر این اساس با بهرهگیری از ادبیا موضوعی و مطالعا تجربی گیروتی ( ،)2118نزیب و
همکاران ( )2112و بایکر و گریستین ( )2112در قالب فرم ریاضی به صور زیر بیان میشود:
()1

𝑡𝑖𝜀 𝑡𝑖𝑖𝐸 𝐷𝐸𝑃𝑖𝑡 = 𝛽1 𝐷𝐸𝑃𝑖𝑡−1 + 𝛽2 𝐿𝐺𝑡 +𝛽3 𝑅𝑅𝑖𝑡 +𝛽4 𝑃𝑅𝑖 +𝛽5 𝐸𝐼𝑡 +𝛽6 𝐴𝑄𝑖𝑡 +𝛽7 𝐺𝐺𝐷𝑃𝑡 +𝛽8 𝐿𝑄𝑖𝑡 + +𝛽9

در رابطه فوق ، DEPبیانگر میزان سهرده بان

های خصوصی و دولتی و  LGشامل نرد رشد حجم نایدینگی ،نسینت

ذخیره قانونی ( )RRو میانگین نرد سود سهرده بلندمد ( ،)PRمحیطهای تورمی آرام و مالییم و شیدید ( ،)EIشیاخص
کیفیت دارایی (( )AQنسنت میزان مطالنا غییر جیاری بیه کیل تسیهیال ) ،نیرد رشید تولیید ناخیالص داخلیی حایایی
( ، )GGDPشاخص کیفیت نادینگی (( )LQنسنت دارایی ناد به سهرده) و  ،EIمحیطهای تورمی آرام و شیدید در قالیب
متییر مجازی است .شایان ذکر است برای برآورد محیطهای تورمی از نرمافزار آکس متریکس 22نسخه  2و آزمیونهیای
ریشهواحد و تخمین مدل به روش دادههای تابلویی پویا و تخمینزننده گشتاور تعمیم یافته از نرمافیزار اسیتاتا 25نسیخه 12
استفاده شده است .جهت تخمین محیطهای تورمی از رفتار نرد تورم به صور پوییا در میدلسیازی آن بیه وسییله روش
مارکوف -سوئیچینگ استفاده شده به طوریکه دو وضعیت تورم آرام و مالیم (تورم کمتیر از مییانگین) و تیورم شیدید و
از دو وضعیت تورم با و پیایین

با (تورم با تر از میانگین) در نظر گرفته شده و در ادامه سالهای قرارگیری در هر ی

مشخص میشود .ابزار گرد آوری اطالعا در این پیاوهش منتنیی بیر اسیتفاده از اطالعیا سیا نه بانی

مرکیزی بیرای

سیاستهای پولی و نرد تورم و سیایت مرکیز پیردازش اطالعیا میالی اییران جهیت اسیتخراج اطالعیا ترازنامیهای و
نسنتهای مالی بان

ها برای سالهای  1982-1928در  29بان

خصوصی و دولتی است.

نتایج تجربی

در این بخش ابتدا محیطهای تیورمی آرام و مالییم و شیدید بیر اسیاس رهیافیت غیرخطیی چرخشیی میارکوف طیی
سالهای  1982-1928شناسایی شده و سیهس بیا بهیرهگییری از الگیوی دادههیای تیابلویی پوییا و تخمیینزننیده گشیتاور
تعمیمیافته 21تأثیر سیاست پولی و محیطهای تورمی بر حجم سهرده بان

های خصوصی و دولتیی میورد تجزییه و تحلییل

قرار میگیرد .دلیل استفاده از این روش بیشتر بودن تعداد مااطع (بان

های مورد بررسیی) از دوره زمیانی تحاییق اسیت.

جهت استخراج محیطهای تورمی در این پاوهش از تیییر نظامها در عرض از مندأ اسیتفاده شیده اسیت .نخسیتین گیام در
تخمین محیطهای تورمی توسط مدل غیرخطی چرخشی مارکوف ،بررسیی وجیود و ییا عیدم وجیود رابطیه غیرخطیی در
رفتار نرد تورم میباشد .بنابراین به منظور آزمون رابطه غیر خطی نرد تورم از آزمون حداکثر راستنمایی بهره گرفته شده
است ،نتای به صور جدول زیر است:
جدول  .1نتایج آزمون وجود رابطه غیر خطی در رفتار نرخ تورم

مادار آماره حداکثر راستنمایی

درجه آزادی

ارزش احتمال

8/25

9

1/19

مننع :نتای تحایق

نتای جدول فوق بیانگر این است که مادار آماره آزمون حداکثر راستنمایی برابر با  8/25بوده و لذا فرضیه صیفر کیه
منین عدم وجود رابطه غیرخطی در رفتار متییر نرد تورم اسیت ،در سیطح معنیادار  5درصید رد مییشیود .بنیابراین رابطیه
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غیرخطی برقرار بوده و از الگوی چرخشی مارکوف برای استخراج محیطهای تورمی میتیوان اسیتفاده نمیود .در جیدول
زیر نتای برآورد محیطهای تورمی ارائه شده است:
جدول .2برآورد محیطهای تورمی به روش الگوی چرخشی مارکوف با لحاظ تغییر نظام در عرض از مبدأ

عرض از مندأ در محیطهای تورمی آرام و شدید

ضریب

مادار آماره z

ارزش احتمال

C1

91/12

19/9

1/111

C2

12/12

1 /2

1/111

مادار حداکثر درستنمایی-95/22 :
مادار آماره اطالعاتی شوارتز-بیزین2/52 :
میانگین نرد تورم12/11 :
انحراف معیار نرد تورم2/29 :
مننع :یافتههای تحایق

نتای تخمین مدل بیان میکند مادار  C1برابر با  91/12و  12/12 C2است .از آنجا که میانگین نرد تورم برابر بیا 12/11
است ،لذا  C1به عنوان محیط تورمی با و  C2که کمتر از میانگین نرد تورم اسیت ،محییط تیورمی آرام و مالییم در نظیر
گرفته میشود .در ادامه تعداد سالهایی که در هر ی

از این دو محیط تورمی قرار دارند ،توسط الگوی مارکوف تعییین

شده که برای محیط تورمی با  5سیال ( 1922 ،1922، 1921 ،1921و  )1928و وضیعیت تیورمی آرام و مالییم 2 ،سیال
( )1921 ،1925 ،1922 ،1929 ،1982 ،1988 ،1982برآورد شده است .همچنین احتمال ماندگاری محییط تیورمی شیدید
برابر با  1/11و ثناتی محیط تورمی آرام و مالیم  1/22است که بیان میکند احتمال اسیتمرار و تیداوم محییط تیورمی آرام
بیشتر است .در نمودار زیر وضعیت قرارگرفتن هر ی

از سالها در محیطهای تیورمی آرام و مالییم و شیدید نشیان داده

شده است:

مننع :یافتههای تحایق
نمودار  .1قرارگرفتن هر یک از سالها در دو محیط تورمی آرام و شدید

در ادامه نتای آزمونهای تشخیص جمال اختالل برای نرمالبیودن توزییع جمیال اخیتالل ،ناهمسیانی وارییانس و
خودهمنستگی در جدول ( )9گزارش شده است:
جدول  .3آزمونهای تشخیص جمالت اختالل
مادار آماره کای -دو برای نرمال

ارزش احتمال

مادار آماره فیشر برای ناهمسانی

ارزش احتمال

مادار آماره کای -دو برای خوهمنستگی

ارزش احتمال

بودن توزیع جمال اختالل

()PV

واریانس

()PV

جمال اختالل

()PV

1/52

1/25

1/111

1/21

2/52

1/21

مننع :یافتههای تحایق
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نتای جدول ( )9بیان میکند فرضیه صفر برای آزمونهای نرمال بودن توزییع جمیال اخیتالل ،ناهمسیانی وارییانس و
خودهمنستگی رد نشده و لذا جمال اختالل از توزییع نرمیال برخیوردار بیوده و بیین جمیال اخیتالل خودهمنسیتگی و
ناهمسانی واریانس برقرار نیست.
در بخش بعدی با استفاده از رهیافت دادههای تابلویی پویا تأثیر محیطهای تورمی و سیاست پیولی هماننید نیرد رشید
حجم نادینگی ،نسنت ذخیره قانونی و میانگین نرد سود سهرده سرمایهگذاری و نیز شاخص کیفیت دارایی (نسنت مییزان
مطالنا غیر جاری به کل تسهیال ) ،نرد رشد تولید ناخالص داخلی حایای و شاخص کیفیت نادینگی (نسینت داراییی
ناد به سهرده) بر حجم سهرده  29بان

خصوصی و دولتی طی سالهای  1982-1928مورد بررسی قرار میگییرد .قنیل از

برآورد مدل ،زم است پایایی متییرها مورد آزمون قرار گیرد .برای بررسی پایایی متییرها ازآزمونهای ریشه واحد نسیل
اول همانند هریس و و تزاوالیس ( )1222استفاده شده که نتای در جدول زیر ارائه شده است .دلیل استفاده از این آزمیون
های مورد بررسی از دوره زمانی تحایق است.

بیشتر بودن تعداد بان

جدول  .0نتایج آزمون هریس و تزاوالیس برای آزمون پایایی متغیرهای مدل

نام متییرها
حجم سهرده بان

ها ()DEP

مادار آماره آزمونZ

ارزش احتمال

نتیجه

-1/51

1 /9

پایا با ی

مرتنه تفاضلگیری

میانگین نرد سود سهردههای بلندمد ()PR

-1/18

1/12

پایا با ی

مرتنه تفاضلگیری

نرد رشد تولید ناخالص داخلی حایای ()GGDP

-8/11

1/111

پایا در سطح

کیفیت دارایی ()AQ

- 2 /2

1/118

پایا در سطح

کیفیت نادینگی ()LQ

-9/22

1/115

پایا در سطح

-2/82

1/111

پایا در سطح

نرد رشد نادینگی ()LG

-2/22

1/111

پایا در سطح

محیطهای تورمی ()Ei

-2/15

1/12

پایا در سطح

نسنت ذخیره قانونی بان

ها ()RR

مننع :یافتههای تحایق

نتای آزمون ریشه واحد هریس و تزاوالیس ( )1222برای متییرهای تحایق بیان میکند متییرهای حجم سهرده بان
و میانگین نرد سود سهردههای بلندمد با ی
دیگر مرتنه جمعی یا انناشتگی متییرها صفر و ی

هیا

مرتنه تفاضلگیری بوده و سایر متییرها پاییا در سیطح هسیتند .بیه عنیار
بوده و زم است با استفاده از آزمون همجمعی پدرونی وجود یا عیدم

وجود رابطه بلندمد بین متییرها آزمون شود .نتای در جدول زیر ارائه شده است:
جدول  .2نتایج آزمون همجمعی پدرونی
فیلیهس -پرون تعدیل شده

فیلیهس -پرون

دیکی-فولر

نام آمارههای آزمون
مادار آماره آزمون

1/82

-1/21

-1/12

سطح معناداری

1/ 2

1/18

1/15

مننع :یافتههای تحایق

نتای آمارههای آزمون فیلیهس -پرون تعدیل شده ،فیلیهس -پرون و دیکی فولر بیان میکند مادار هر سه آماره آزمون
از مادار بحرانی جدول کمتر بوده که د لت بر عدم رد فرضیه صفر مننی بر عدم وجود رابطه همجمعی و بلندمد دارد.
بنابراین میتوان از رهیافت دادههای تابلویی پویا برای تجزیه و تحلیل ارتناط کوتاهمد بین متییرها استفاده نمود.
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در ادامه مدل تجربی تحایق به روش تخمینزننده گشتاور تعمیم یافته برای  29بان

خصوصی و دولتی بیرآورد شیده

که نتای به صور جدول زیر است:
جدول  .6نتایج تخمین مدل به روش گشتاور تعمیم یافته

ضریب

مادار اماره z

ارزش احتمال ()PV

مادار وقفهدار حجم سهردهها ()DEPit-1

1/12

82/15

1/111

نرخ سود سپردههای بلندمدت ()PR

1/12

5/11

1/111

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی ()GGDP

1/112

11/82

1/111

متییرهای توضیحی و عرض از مندأ

کیفیت دارایی ()AQ

1/12

1/25

1/25

کیفیت نادینگی ()LQ

1/11

2/22

1/111

-1/12

-2/92

1/111

-1/118

-2/12

1/111

عرض از مبدأ ()C

2/11

119/12

1/111

)sargan(χ2

12/92

---

---

ارزش احتمال آزمونSargan

1/92

---

---

12

---

---

ها

29

---

---

مادار آماره آزمون والد

12921/21

---

---

نسنت ذخیره قانونی بان

ها ()RR

نرد رشد نادینگی* محیطهای تورمی ()EI*LG

تعداد سالها
تعداد بان

مننع :یافتههای تحایق

براساس نتای جدول فوق میتوان بیان کرد که متییرمادار وقفیهدار مرتنیه اول حجیم سیهرده بانی
معنادار بر حجم سهردهها در سال جاری داشته و مادار آن برابر با  1/12اسیت .کوچی

تیر از یی

هیا تیأثیر مثنیت و

بیودن ضیریب مایدار

وقفهدار مرتنه اول د لت بر همگرایی مادار وقفهدار دوره قنل به سمت مادار آن در سال جاری دارد .همچنین متیییر اثیر
تااطعی نرد رشد حجم نادینگی با محیطهای تورمی شدید و نسنت ذخیره قانونی بان
سهرده بان

ها تأثیر منفی و معنادار بیر حجیم

های خصوصی داشته و متییرهای نرد سود سهردههای بلندمد  ،نرد رشد تولید ناخیالص داخلیی حایایی و

کیفیت نادینگی تأثیر مثنت و معنادار بر حجم سهرده بان

های دولتی مثنت و معنادار است که با انتظارا نظری سیازگار

و همسو است .به بیان دیگر انتظار بر این است با افزایش نرد سود سهردههای بلندمید  ،افیزایش تولیید و رشید آن و نییز
داراییهای ثابت حجم سهرده بان
شدید از میزان حجم سهرده بان
حجم سهرده بان

ها افزایش یافته و با افزایش نرد رشد نادینگی و قرار گرفتن اقتصاد در محیط تیورمی
ها کاسته شود .نسنت ذخیره قانونی بان

ها بوده به طوری که با افزایش ی

کاهش مییابد .متییر کیفیت دارایی بان

ها نییز دارای تأثیرگیذاری منفیی و معنیادار بیر

واحدی آن ،حجم سهرده بان

هیای دولتیی بیه مییزان  1/25واحید

ها علیرغم تأثیرگذاری مثنت ،اثر معناداری بر حجم سهرده بانی

هیا نداشیته و

لذا این متییر قابلیت تفسیر اقتصادی را ندارد .در خصوص اثر منفی و معنادار اثر تااطعی نرد رشد نادینگی با محیطهای
تورمی شدید میتوان استد ل نمود با افزایش حجم نادینگی و افزایش تااضای کل سطح عمومی قیمتها افیزایش یافتیه
و به تنع آن نرد تورم افزایش پیدا میکند و اقتصاد وارد محیط تورمی شدید میگردد ،لذا انتظار بر ایین اسیت بیا تشیدید
تورم ،تااضا برای سهردهگذاری در محیط بان

ها کاهش یافته و انگیزه سرمایهگذاری در محیطهای جایگزین نظیر بازار

ارز ،طال و سایر دارایها افزایش یابد .نتای مربوط بیه مایدار آمیاره آزمیون سیارگان ( )12/92بیا ارزش احتمیال ()1/92
بیانگر این است که فرضیه صفر مننی بر معتنر بودن متییرهای ابزاری د لت یا مادار وقفهدار دوم متییر وابسیته در سیطو

 /301تأثیر سیاستهای پولی و محیطهای تورمی بر حجم سپرده بانکهای خصوصی و دولتی در ایران (رهیافت دادههای تابلویی پویا)

معنادار  5 ،1و  11درصد رد نشده و لذا معتنر بودن متییرهای ابزاری تعریف شده در مدل مورد تأیید قرار میگیرد .عالوه
بر این ،مادار آماره آزمون والد با توزیع کای دو نیز برابر با  12921/21بوده که نشاندهنده معنیادار بیودن کلیی ضیرایب
رگرسیونی برآورد شده است .به منظور تعیین مرتنه خود همنستگی جمال اختالل از آماره آزمون آر نوو بانید اسیتفاده
شده است .که نتای در جدول زیر ارائه شده است.
جدول .7آزمون آرالنو و باند برای تعیین مرتبه خود همبستگی جمالت اختالل

مرتنه خود همنستگی

مادار آماره آزمون z

ارزش احتمال

خودهمنستگی مرتنه اول

-2/12

1/12

خودهمنستگی مرتنه دوم

-1/12

1/52

منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به نتای جدول فوق میتوان استد ل نمود که بین جمال اختالل تفاضیلگییری شیده خودهمنسیتگی مرتنیه
دوم برقرار ننوده و لذا فرضیه عدم خودهمنستگی مرتنه دوم جمال خطا رد نشده و صرفاک مرتنیه خودهمنسیتگی از مرتنیه
اول میباشد .از اینرو روش آر نو باند روش مناسنی برای حذف اثرا ثابت مدل است .از این رو میدل بیرآورد شیده بیا
متییر وابسته وقفهدار مرتنه اول روش مطلوبی برای تخمین مدل بوده و دارای تورش تصریح مدل نیست.
جمعبندی و نتیجهگیری

دراین پاوهش تنیین و آزمون ارتناط بین سیاست پولی و محیط تورمی با حجم سیهرده  29بانی

خصوصیی و دولتیی

ایران طی سالهای  1982-1928صور گرفته است  .برای ایین منظیور ابتیدا بیا اسیتفاده از رهیافیت چرخشیی میارکوف
محیطهای تورمی در دو وضعیت آرام و مالیم و شدید برای نرد تورم استخراج شد و در ادامیه وجیود و ییا عیدم وجیود
رابطه بلندمد بین متییرهای مدل با استفاده از آرمون پدرونی بررسی شد که نتای د لت بر عدم وجود رابطه بلندمید
بین متییرها بوده است .لذا برای تجزیه و تحلیل کوتاهمد تأثیرگذاری سیاست پولی و محییط تیورمی بیر حجیم سیهرده
بان

ها از الگوی دادههای تابلویی پویا و تخمینزننده گشتاور تعمیم یافته استفاده شد .نتای تخمین الگو د لیت بیر ایین

دارد که متییرهای نرد سود سهردههای بلندمد  ،کیفیت دارایی و نادینگی و نرد رشید تولیید ناخیالص داخلیی حایایی
تأثیر مثنت و متییرهای نسنت ذخیره قانونی بان
ذخیره قانونی بان

ها و اثر متااطع نرد رشد حجم نادینگی با محییطهیای تیورمی و نسینت

ها تأثیر منفی و معنادار بر حجم سهرده بان

های خصوصی و دولتی دارد .عالوه بر این ،نتیای آزمیون

سارگان و آر نو و باند د لت بر معتنربودن متییرهای ابزاری تعریف شده و عدم خودهمنستگی مرتنیه دوم بیین جمیال
اختالل تفاضلگیری شده هستند.
نتای به دست آمده در این پیاوهش بیا منیانی نظیری و مطالعیا تجربیی نظییر نزییب و همکیاران ( ،)2112گیروتیی
( ،)2118صنرعلی و همکاران ( )2121و جهانگرد و عندالشاه ( )1921و شکینا و همکاران ( )1928همسو و سازگار است.
هر چند در مطالعا انجام شده داخلی به بررسی اثر نرد رشد حجم نادینگی با لحان محیطهای تیورمی شیدید پرداختیه
نشده است.
بر اساس نتای حاصل از برآورد مدل مننی بر تأثیرگذاری مثنت و معنادار نرد رشد تولیید ناخیالص داخلیی بیر حجیم
سهرده بخش بانکی  ،پیشنهاد میشود سیاستگذاران اقتصادی با اعمال سیاستهای مناسب به افزایش ظرفیت تولید و بهنود
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رشد اقتصادی کم

نموده و زمینه سرمایهگذاری اشخاص حایای و حاوقی را نزد بان

میزان سهرده آنها کم

هیا فیراهم نمیوده و بیه افیزایش

نمایند .از سوی دیگر با توجه به اثر منفی و معنادار اثر متااطع نرد رشد نادینگی با محییطهیای

تورمی بر حجم سهرده بخش بانکی  ،پیشنهاد میشود سیاستگذاران اقتصادی با اعمال سیاستهای پولی اناناظی بیه کنتیرل
حجم نادینگی منادر ورزییده و از طرییق کنتیرل سیطح عمیومی قیمیتهیا و نیرد تیورم زمینیه قرارگیرفتن اقتصیاد در
محیطهای تورمی آرام و مالیم و نیز افزایش سرمایهگذاری اشخاص حایای و حاوقی را نزد بان
افزایش میزان سهرده آنها کم
سهردههای مردم نزد بان

هیا فیراهم نمیوده و بیه

نماینید .زییرا بیا افیزایش نیرد تیورم تااضیا بیرای کا هیای سیرمایهای افیزایش یافتیه و

ها کاهش مییابد.

با توجه به اینکه نرد سود سهرده بلندمد در اقتصاد ایران به صور دستوری و خیارج از راهنیرد عرضیه و تااضیای
سهرده تعیین شده و این متییر نیز اثر مثنت و معنیادار بیر حجیم سیهرده بخیش بیانکی داشیته اسیت ،لیذا پیشینهاد مییشیود
سیاستگذاران پولی با عملیا بازار باز زمینه را برای افزایش سودآوری و افزایش حجم سهرده بخش بانکی فراهم نمایند.
تقدیر و تشکر
پاوهشگران و نویسندگان مااله از نکتهسنجیها و نظرا ارزشمند و بیبدیل داوران محترم درخصوص ارتاای کیفیت مااله و
همچنین زحما ارکان محترم نشریه توسعه و سرمایه تشکر و قدردانی مینمایند.
یادداشتها
1. Fungáčová, Solanko, and Weill
 .2مشکال اطالعاتی به مشکالتی اشاره دارد که باعث انجام دادن تحایاا و قراردادهای مالی پرهزینه مییشیود .چیون وجیود اطالعیا نامتایارن یکیی از
د یل بیشترای است که موجب افزایش هزینه انجام دادن تحایاا و قراردادهای مالی میشود.
3. Gonzalez and Grosz
4. Bashir
5. Dimargac and Maksimovic
6. Kasmido
 .2راندمان به معنای حداکثر کردن ارزش ستاده ها با توجه به نهادههای معین و پرهیز از اتالف نهادهها بوده و به راندمان درونی و راندمان تخصصی تفکی
میشود.
)8. Non-performing loans (NPL
9. Bashir
10. Riccardo Fiorentini and Roberto Tamborini
11. Gambacorta
12. Brissimiss and Delis
13. Matousek and Sarantis
14. Gunji and Yuan
15. Ajide and Aderemi
16. Erol
17. Nazib
18. Girotti
19. Meslier
20. Bikker and Gerritsen
21. Sabr Ali
22. Canetg
23. Dang and Huynh
24. Ox Metrics
25. Stata
 .21برای بررسی و مطالعه بیشتر در خصوص رهیافت دادههای تابلویی پویا و تخمینزننده گشتاور تعمیم یافته به مااله آر نو و باند ( )1221مراجعه نمایید.

منابع
ابونوری ،عناسعلیب سجادی ،سمیه السادا  ،محمدی ،تیمور .)1922( .رابطه بین نرد تورم و نرد سود سهرده بانکیداری اییران .فصیلنامه سیاسیتهیای میالی و
اقتصادی.29-52 ،)9(1 ،

اسالملوئیان ،کریمب یزدانپناه ،حمیده ،خلیلنااد ،زهرا .)1922( .بررسی وجود کانال ریس پذیری سیاسیت پیولی در نظیام بیانکی اییران .فصیلنامه تحایایا
مدلسازی اقتصادی.2-21 ،91 ،
تمیزی ،علیرضا .)1922( .تأثیر نوسانا نرد ارز بر حجم سهردههای بانکی ایران .مجله توسعه و سرمایه.129-191 ،)2(2 ،

 /303تأثیر سیاستهای پولی و محیطهای تورمی بر حجم سپرده بانکهای خصوصی و دولتی در ایران (رهیافت دادههای تابلویی پویا)

جهانگرد ،اسفندیارب عندالشاه ،فاطمه .)1921( .تأثیر متییرهای کالن اقتصادی بر ثنا بان

های اییران .دوفصیلنامه سیاسیتگیذاری اقتصیادی-222 ،)18(2 ،

.215
رفیعی قره شیران ،ثریاب امامی ،کریمب غفاری ،فرهاد .)1928( .شناسایی عوامل تأثیرگذار سیاستهیای پیولی بیر سیسیتم بیانکی .فصیلنامه مدلسیازی اقتصیادی،
.1-22 ،)2(19
شاهچرا ،مهشیدب میرهاشمی نالئینی ،سیمین .)1921( .تحلیل تأثیرا شو

سیاست پولی بر تسهیال شینکه بیانکی اییران ( .)1981-1988فصیلنامه تحایایا

توسعه اقتصادی.21-118 ،)2(1 ،
شکینا ،محنوبهب دقیای اصلی ،علیرضا ،دامنکشیده ،مرجان ،افشاری راد ،مجید ،اسماعیلزاده ماری ،علیی .)1928( .اثیر متییرهیای کیالن اقتصیادی و قیدر
بازاری در سهردههای بانکی در ایران (رهیافت میانگینگیری بیزین در دادههای تابلویی) .فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار.212-222 ،21 ،
شیرین بخش ماسوله ،شمسالهب جناری ،الناز .)1982( .بررسی اثرا نرد ذخیره قانونی و داراییهای بان

ها بیر تسیهیال اعطیایی بانی

هیا روش بیرآورد

( .) GMMفصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعا مالی).12-92،)5(9 ،
فرزینوش ،اسداهلل بحیدری ،حسن ( .)1982ارزیابی تاثیر غیرمستایم سیاست پولی بر عرضه تسهیال بانکی از طریق ویاگیهای ترازنامهای بان

هیای دولتیی

و غیردولتی .فصلنامه تحایاا مدلسازی اقتصادی.125-121 ،)2(1 ،

کمیجانی ،اکنرب علینااد مهربانی ،فرهاد .)1921( .ارزیابی اثربخشی کانالهای انتاال پولی در تولیید و تیورم و تحلییل اهمییت نسینی آنهیا در اقتصیاد اییران.
فصلنامه برنامهریزی و بودجه.92-12 ،112 ،
کوهی لیالن ،باب

ب دباغ ،رحیمب کیاالحسینی ،سیدضیاء الدینب رهنر ،فرهاد .)1211( .بررسی عوامل مؤثر بر ثنا نظیام بیانکی در کشیورهای منتخیب منطایه

منا .مجله توسعه و سرمایه.1-18 ،)1(1 ،
مهدوی مزده ،ابوالااسمب الهی ،ناصر ،کمیجانی ،اکنرب دادجوی توکلی ،عناس .)1928( .آثار متییرهای حایای و پولی -مالی بر نرد سود سهرده بیانکی اییران.
فصلنامه اقتصاد مالی.1-22 ،)21(19 ،

مهرآرا ،محسنب توکلیان ،حسنب رحمانی ،عطااله .)1925( .ناش نوسانا اقتصادی بر تسیهیال اعطیایی بانی هیا از کانیال سیرمایه اضیافی بانی  .فصیلنامه
اقتصاد مالی.1-11 ،)92(11 ،
مهرگان ،نادرب دلیری ،حسن .)1922( .واکنش بان

ها در برابر سیاستهای پیولی بیر اسیاس میدل  .DSGEفصیلنامه پیاوهشهیا وسیاسیتهیای اقتصیادی،

.92-18 ،)11(21
نادعلی ،محمد .)1922( .محاسنه شاخص تنش در بازار پول اقتصاد ایران .فصلنامه پاوهشها و سیاستهای اقتصادی.115-122 ،21 ،
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