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  چکیده

هـاي دولتـی و خصوصـی در    بانـک  و مصارف بر ترکیب منابع ادوار تجاريهدف این مطالعه بررسی تأثیر 
، یـداري یـا حسـاب جـاري    دهاي سپردهشامل:  هابانکمنابع اصلی  است. 1384-92طی دوره زمانی  ،ایران

 هـا بانـک ها تسـهیالت اعطـایی توسـط    بانک اصلی و همچنین مصارف ت و بلند مدتکوتاه مد يهاسپرده
 22بـر ترکیـب منـابع و مصـارف      و ادوار تجـاري  اقتصـادي  کالن ثیر متغیرهايتأ ،منظور همینبه  .باشندیم

ل سـازي و  مـد  ،GMM وشبـا اسـتفاده از ر   تـابلویی  يهـا دادهکشور به صـورت   بانک دولتی و خصوصی
 و مثبـت  رابطـه  بررسـی،  مـورد  دوره طی ادوار تجاري د کهدهننشان می ي تحقیقهایافته ست.اتحلیل شده 

در مـدل   رابطـه  ایـن  و هـا داشـته  و تسهیالت اعطایی بانک بلندمدت دیداري، يهاسپرده سهم با داري معنی
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نی دار با سرمایه گذاري بخش خصوصی داراي رابطه مع دار است.منفی و معنی مدت کوتاه هايسپرده سهم
مدت دار و تسهیالت اعطـایی رابطـه معنـی داري     يهاسپردهولی با سهم  باشد،یمدیداري  يهاسپردهسهم 

بلندمدت   يهاسپردهندارد. این در حالی است که سرمایه گذاري بخش خصوصی با یک وقفه در مدل سهم 
بخـش دولتـی از لحـاظ آمـاري     و سـرمایه گـذاري    هابانکرابطه بین کل تسهیالت اعطایی  .استمعنی دار 
مـدل بررسـی شـد. نتـایج حاصـل       4و متغیر وابسته در هر  هابانکرابطه بین نوع مالکیت  .باشدینممعنی دار 

-92در دوره زمـانی   تاثیرگـذار نیسـت.   هابانکنوع مالکیت بانک بر ترکیب منابع و مصارف  دهدیمنشان 
مدت مثبت و معنی دار است ولی این رابطه در مورد سـهم  بلند يهاسپردهرابطه بین نرخ تورم و سهم  1384
نیـز   هـا بانـک . رابطه بین نرخ تورم و تسهیالت اعطایی باشدینمکوتاه مدت معنی دار  دیداري و يهاسپرده

مدت توسط عوامل ي کوتاههاسپردهدهند بخش اعظم تغییرات سهم یمهمچنین نتایج نشان  .یستنمعنی دار 
هـا  ي دیـداري، بلندمـدت و تسـهیالت اعطـایی بانـک     هـا سپردهخش اعظم تغییرات سهم ها و بداخلی بانک

که حداکثر تـوان درونـی    دهدیمتحلیل ضرایب نشان شود. یمها توضیح داده توسط عوامل خارج از بانک
ـ و بـه طـور   کوتاه مدت اسـت     يهاسپردهکه آن هم متعلق به  درصد است ـ 61 هاسپردهدر جذب  هابانک

و متغیرهـاي بیرونـی اسـت. در مـورد سـهم       هـا بانکدرصد آن وابسته به عوامل خارج از اختیار  40سط متو
  در جذب منابع است. هابانکهاي دیداري و بلندمدت شرایط بیرونی بانک تعیین کننده توان سپرده

  
 GMMش هاي تابلویی، رو، دادهتجاري يهاچرخهنوسانات  ،هابانکفعالیت  :هاواژهکلید

  ,JEL :C18, C23, E32, G21طبقه بندي 
 

  مقدمه -1
توسـعه و اقتصـادهاي در حـال گـذار، کـه داراي بازارهـاي مـالی کمتـر         در کشورهاي درحـال 

گري مـالی پرداختـه و بـا ارائـه     ها نهادهاي مهمی هستند که قادرند به واسطهیافته بوده، بانکتوسعه
ذاري کمـک کننـد؛ چـرا کـه از طرفـی، از      گـ هاي گوناگون به کاهش میزان ریسک سرمایهروش

اي و عـدم  توسـعه، کمبـود منـابع سـرمایه    ترین موانع رشد و توسعه اقتصادي کشورهاي درحالمهم
استفاده بهینه از منابع موجود بوده و از سوي دیگر، هر اقتصاد پویـایی بـراي تـداوم رشـد و توسـعه      

بـه   آنهـا جـذب منـابع و انتقـال     هابانکاصلی وظیفه  .گذاري داردخود نیاز به جریان دائمی سرمایه
مین کننده منـابع  ترین تأیاصلبه عنوان  هابانکدي است. اقتصا هايیتفعالصاحبان کسب و کار و 

انگیزه درآمـدزایی و کسـب سـود هماننـد سـایر       به صورت مرسوم باهاي واقعی اقتصاد مالی بخش
  کنند.یمفعالیت سسات اقتصادي ؤم

هـا و  ك، اختالل و یا ناکارآمدي در سیستم اقتصادي مستقیماً بر فعالیت بانکبروز هرگونه شو
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هـا و نوسـانات قیمتـی    هایی نظیر تورم باال و یا شـوك و وقوع پدیده گذار بودهمؤسسات مالی تأثیر
هاي عملیـاتی و قیمـت   طور مستقیم و غیرمستقیم بر هزینهبه مالی و دارایی يشدید در سایر بازارها

  .باشدیمها اثرگذار و درنهایت سودآوري بانک ه پول و ترکیب منابع و تسهیالت اعطاییشدتمام
ثر از انـواع  استگذاران پولی و مالی به شدت متأها به سبب نوع نگاه سیبانک 1384-92در دوره 

مطالبـات بـانکی و اخـتالل در    شـدید  انـد. رشـد نقـدینگی، رشـد     و اعمال تکالیف بـوده  هادخالت
از جمله مهمترین تبعات مدیریت مراجع پـولی   هابانکمالی نظیر نسبت مصارف به منابع  يهانسبت

  بوده است. در این دوره و غیر پولی
بخشی از تغییـرات در ترکیـب و   از عوامل زیادي است،  متأثر هابانکترکیب منابع و مصارف  

اسـت و   هـا بانـک درونـی  از تصمیمات و عملکـرد مـدیریت    متأثر هابانکساختار منابع و مصارف 
از تغییرات شرایط اقتصادي و وضعیت عمومی متغیرهاي کالن  متأثربخشی هم به صورت برون زا، 

اقتصادي است. هدف این مطالعه بررسی نحوه اثر گذاري متغیرهاي کالن اقتصادي و ادوار تجاري 
فعال کشـور   يهاانکب) و مصارف (کل تسهیالت اعطایی) مجموع هاسپردهبر ترکیب منابع (انواع 

اسـت. اثـر متغیرهـاي درونـی بـر ترکیـب منـابع و مصـارف مجموعـه           1384-1392در دوره زمانی 
صورت متغیر عملکرد دوره قبل (متغیر با وقفـه) و   به GMM1مورد بررسی در قالب مدل  يهابانک

این مطالعه  منظور همینبه  آثار متغیرهاي کالن به صورت مستقل در مدل وارد و تحلیل شده است.
روش  در بخـش چهـارم  مبانی نظـري تحقیـق،    بخش سوم، در ادبیات موضوعبه بیان  در بخش دوم

  .پردازدیم و ارائه پیشنهادها گیرينتیجهه ببخش پایانی نهایت در  و در برآورد الگوو پژوهش 
  

  ادبیات موضوع -2
 بـه بررسـی   ابتـدا . لذا در بدیایمتغییر  هابانکترکیب منابع و مصارف  اقتصادي يهاچرخه در 

 شود.پرداخته می در دوره بررسی مطالعه هاوضعیت منابع و مصارف بانک توصیفی
  

  هامنابع و مصارف بانکروند تغییرات  - 2-1
هـا، بـدهی بـه بانـک     هاي شبکه بانکی شامل انواع سپردهها در واقع همان بدهیمنابع مالی بانک

________________________________________________________________ 

1- Generalized Method Of Moments (GMM) 
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   باشند.میها مایه و سایر بدهیهاي دولتی، حساب سر، سپردهمرکزي
. اسـت هـا  بدهی بـه صـاحبان سـپرده    ،هاترین رقم بدهی بانکمهم ی:بخش خصوص يهاسپرده

در سیسـتم   ها در مقابل مشتریان بـراي پرداخـت وجـه نقـد.    هاي بانکی عبارتند از تعهد بانکسپرده
هـاي  سـپرده ( ردیـداري هـاي غی هـاي دیـداري و سـپرده   بانکی دو نـوع سـپرده وجـود دارد: سـپرده    

  .)و بلندمدت دار کوتاهگذاري مدتهاي سرمایهانداز و سپردهالحسنه پسقرض
آیـد.  از طریـق اسـتقراض بـه دسـت مـی      هابانکدرصدي از منابع مالی  :يبه بانک مرکز یبده

تواننـد از بانـک مرکـزي وام بگیرنـد. ایـن وجـوه را مسـاعده و تنزیـل نیـز          هـاي تجـاري مـی   بانک
  .وانندخمی

کند دولت معموالً وجوه خود را نزد بانک مرکزي نگهداري می ی:ها و وجوه بخش دولتسپرده
کند. در مـواردي  از طریق حساب خزانه در بانک مرکزي پرداخت می معموالًو مخارج خود را نیز 

بع ها نگهداري کند. در این صورت منانیز ممکن است دولت بخشی از وجوه خود را در سایر بانک
  .یابدیهاي دولت افزایش مهاي تجاري از طریق سپردهمالی بانک

شـود.  این حساب از سه قلم سرمایه اولیه، مازاد و سود توزیع نشده تشکیل مـی  یه:حساب سرما 
  شوند.هر سه قلم ذکرشده باعث افزایش سرمایه بانک می

هاي دریافتی از خارج و سپرده ها و اعتباراتها به یکدیگر، وامشامل بدهی بانک ها:یبده یرسا
 (Shajari, Kamalzadeh,1997)است. ارزي 

بـانکی تشـکیل    يهـا سـپرده را انـواع   هـا بانـک با توجه به اطالعات موجود سـهم عمـده بـدهی    
 يهاسپردههستند. همچنین  هابانک يهاسپرده، بنابراین در این مطالعه منظور از منابع بانکی دهدیم

از تحلیـل حـذف شـده     هـا سپردهدلیل سهم ناچیز و ماهیت متفاوت آن با سایر قرض الحسنه نیز به 
 است.

-92دیداري و مدت دار را در دوره  يهاسپردهروند تغییرات سهم  توانیم 1شماره در نمودار 
کوتاه مدت  يهاسپردهبانکی به نفع  يهاسپردهمشاهده کرد. طی دوره مورد بررسی ترکیب  1384

کوتاه مدت  يهاسپردهدیداري و بلندمدت کاهش و سهم  يهاسپردهیعنی سهم  ؛تغییر کرده است
  افزایش یافته است. 
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  1384- 92بانکی طی دوره زمانی  يهاسپردهروند تغییرات سهم  - 1نمودار 

 
شامل وجه نقد، مطالبات از بانـک مرکـزي،    هابانک هايییدارادر واقع همان  هابانکمصارف 
. با توجه به آمارهـاي موجـود و   باشندیمثابت  هايییدارا، تسهیالت اعطایی و اهبانکمطالبات از 

سیسـتم بـانکی ایـران را تسـهیالت      هـاي یـی داراقلـم   ینتـر عمده، هاییداراسهم هر یک از اجزاي 
بندي طبقه گوناگون يهاجنبهاز  توانیم، تسهیالت یا اعتبار بانکی را هاوام. دهدیم اعطایی تشکیل

مختلف اقتصـادي باشـد؛    يهابخشبه صورت  تسهیالت اعطایی به  تواندیمقه بندي بیک ط نمود.
اعطایی به بخش کشاورزي، مسـکن و سـاختمان، بازرگـانی و خـدمات، صـنعت و      تسهیالت  مانند

تواند بـه تفکیـک عقـود    می هابانکمعدن و صادرات. یک تقسیم بندي دیگر از تسهیالت اعطایی 
ن تسهیالت به دو گـروه عمـده عقـود مشـارکتی (مشـارکت مـدنی، مشـارکت        اسالمی باشد که ای

(فروش اقساطی، جعالـه،   يامبادلهحقوقی، مضاربه، معامله سلف و سرمایه گذاري مستقیم) و عقود 
. تقسیم بندي دیگري نیز از تسهیالت وجود شوندیماجاره به شرط تملیک و قرض الحسنه) تقسیم 

کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تقسیم  يهاوامسررسید، به مدت اظ از لحدارد که تسهیالت را 
  . کنندیم

طـی   هـاي اسـمی  یمـت قبه  هابانک، روند تغییرات تسهیالت اعطایی 2با توجه به نمودار شماره 
نیـز داراي   هـا سپردهصعودي داشته است. نسبت تسهیالت به نوسانی و تا دوره مورد مطالعه روندي 

. یکی از باشدیم توصیه شده بین المللی دهمواره بیشتر از مقدار استاندار البته و یولی کاهشنوسان 
-92 يهـا سال. طی هاستبانکپیش روي نظام بانکی کشور، مدیریت منابع و مصارف  يهاچالش
؛ باشـد یمـ درصـد   2/1بـه طـور متوسـط بـیش از      هـا بانک) هاسپردهنسبت مصارف به منابع ( 1384
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از  بایستینمکه نسبت مصارف به سپرده  کندیمبراي نظارت بانکی بیان  2یته بالاستانداردهاي کم
تا تسهیالت یا از  هاسپردهمابه التفاوت رقم  (Zarei, Hemmati, 2011)درصد تجاوز کند  8/0مرز 

شده یا در قالب خطوط اعتبـاري، از بانـک مرکـزي قـرض گرفتـه       ینتأم هابانک هايییدارامحل 
  .شده است این بدهی در نهایت به افزایش پایه پولی منجر  شده است، که

  

  
  1384- 92طی دوره  هابانکروند تغییرات کل تسهیالت اعطایی و نسبت تسهیالت به سپردههاي  - 2نمودار 

  مرکزی منبع: بانک
  

  هابانکتغییرات منابع و مصارف و  ادوار تجاري مطالعات - 2-2
اقتصـادي در نظـر گرفتـه     هـاي یـت فعال ي مجموعادوره چرخه تجاري به صورت نوسان معموالً

 ,Harding & Pagan) و ((Mc Dermott & Scott, 1999همانگونـه کـه   . در این ارتبـاط  شودیم

ي تجاري هاچرخه) به طور مشخص تاکید کردند، دو روش شناختی مشخص براي توصیف 2005
هـا در  يکسـاد و  هـا رونـق تـوالی  وجود دارند. اولی چرخه کالسیکی است که به صورت الگوي م

 ییابتـدا شود، که البتـه ایـن تعریـف از چرخـه تجـاري از مطالعـه       یمفعالیت اقتصادي کل تعریف 
)Burns & Mitchell, 1946          رواج پیـدا نمـود. روش دوم، چرخـه رشـد اسـت کـه بـا توجـه بـه (

ت محصـول  ) بـه صـورت انحرافـا   Kydland & Prescott, 1990) و (Lucas, 1977هـاي ( یفتوص

________________________________________________________________ 

2- The Basel Committee on Banking Supervision 
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کند که روند یمشود. تجزیه و تحلیل این نوع چرخه تجاري ایجاب یمکل واقعی از روند آن بیان 
 مؤلفـه ي که به وسیله آن بتوان به تجزیـه و تحلیـل   اگونهحذف شود، به  هادادهپایدار) از  مؤلفه(یا 

  (Bahmani and et, al, 2012)همان چرخه رشد است. مؤلفهي پرداخت. این اچرخه
مطالعات متعددي صورت گرفته است،  هابانکبر تغییرات منابع و مصارف  مؤثرپیرامون عوامل 

  مرتبط در جدول زیر آمده  است: مطالعات اهم
  

  هابانکبر تغییرات منابع و مصارف  مؤثر مطالعات انجام شده عوامل -1جدول 

  محقق (سال)
کشور 
مورد 
  بررسی

دوره 
  زمانی

تکنیک تخمین 
  نتیجه تحقیق  متغیرها  و برآورد

siaw (2015)  غنا  
2013-
2000  

انباشتگی روش هم
 FMOLA(1و (

ها، نرخ بهره، نرخ سپرده
تورم، نرخ ذخیره قانونی، 

  رشد عرضه پول

-نرخ تورم هم در بلندمدت رابطه منفی و معنی

مدت رابطه دار و رشد عرضه پول در کوتاه
دار و در بلندمدت رابطه رابطه منفی و معنی

هاي بانکی داري با حجم سپردهمثبت و معنی
  دارند.

Al-Kilani (2015) اردن  
2013-
2000  

  رگرسیون چندگانه

تسهیالت اعطایی، حجم 
ها، نرخ بهره، سود سپرده

خالص، نرخ ذخیره 
  ، نرخ تورمGDPقانونی، 

ها، تولید ناخالص داخلی و سود حجم سپرده
-انکدهی بدار بر وامخالص تأثیر مثبت و معنی

  ها دارند.

Eriemo (2014)  نیجریه  
2010-
1980  

انباشتگی هم
جوهانسون و 
  تصحیح خطا

ها، هاي بانکسپرده
سرمایه بانک، نرخ بهره، 
شاخص قیمت مصرف 

  کننده، تعداد شعب

در  هامتیقسرمایه بانک، نرخ بهره و سطح 
هاي دار با سپردهدوره قبل رابطه مثبت و معنی

  ها دارند.بانک

Hosonokaoru & 
Daisuke (2014) 

  ژاپن
2010-
1981  OLS  

تسهیالت اعطایی، نرخ 
، داراریی GDPرشد 

بانک، سوددهی بانک، 
  هابانکسرمایه 

هاي با سرمایه و نقدینگی بیشتر تمایل بانک
  بیشتري به اعطایی تسهیالت دارند.

Heidari (2014) ایران  
91 -

1386  ARDL  
تورم، تولید ناخالص 

  داخلی بدون نفت

رابطه بین تورم و سودآوري بانک منفی و 
دار است در حالیکه رابطه بین تولید معنی

دار ناخالص داخلی و سودآوري مثبت و معنی
  .باشدیم

________________________________________________________________ 

1- Fully Modified ordinary least square 
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Gremi Eliona 
(2013) 

  آلبانی
2015-
2013  OLS 

تسهالت اعطایی بانک، 
، نرخ GDPنرخ رشد 

تورم، نرخ ارز، نرخ 
  بیکاري، نرخ بهره

دهی با متغیرهاي نرخ رشد وامرابطه بین کیفیت 
GDP ،ارز منفی و  نرخ منفی، نرخ تورم منفی

  باشد.نرخ بهره مثبت می

Mansoori & 
Monsef (2010) 

  ایران
87 -

1367  

آزمون 
خودتوضیحی با 

 هاي توزیعیوقفه

هاي بانکی، حجم سپرده
نرخ سود اوراق مشارکت، 

  تولید ناخالص داخلی

ی و نرخ سود هاي بانکرابطه بین حجم سپرده
دار، رابطه بین اوراق مشارکت منفی و معنی

ها مثبت و تولید ناخالص داخلی و حجم سپرده
  .باشدیمدار معنی

Finger & 
Hesse (2009) 

 
  لبنان

2007-
1997  VECM  

، GDPهاي بانک، سپرده
ها، نرخ بهره، سطح قیمت

  نقدینگی و ریسک

تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز تأثیر معنی 
ها دارند. همچنین اري بر جذب سپرده بانکد

ها از جمله ریسک، متغیرهاي داخلی بانک
ها نیز تأثیر قابل نقدینگی و حاشیه سود بانک

  ها دارندتوجهی بر جذب سپرده توسط بانک

Rafiei (2009) 2012  ایران-
2010  OLS  

هاي بانک، رشد سپرده
رشد بازار کاال، رشد بازار 

پول و سرمایه، رشد بازار 
  نرخ ارز

ها و نرخ رشد هاي بانکبین نرخ رشد سپرده
بازار کاال و نرخ رشد صنعت بانکداري و نرخ 

دار وجود دارد  و رابطه ارز رابطه منفی و معنی
هاي بانکی و نرخ ارز مثبت بین نرخ رشد سپرده

  .باشدیمدار و معنی

Athanasoglou 
  یونان  (2008)

2001-
1985  GMM  

سرمایه  سوددهی بانک،
وري نیروي بانک، بهره

هاي عملیاتی، ، هزینهکار
ریسک مالی و کارایی 

  عملیاتی

ها سرمایه بانک در توضیح سوددهی بانک
اهمیت دارد، افزایش ریسک اعتباري سود را 

-، نوع مالکیت بانک رابطه معنیدهدیمکاهش 

  ها ندارد.داري با سوددهی بانک

  
  مبانی نظري و الگوي تحقیق -3

ثر از تصـمیمات و  أمتـ  هابانکبخشی از تغییرات در ترکیب و ساختار منابع و تسهیالت اعطایی 
ثر از تغییـرات شـرایط   أها است و بخشی هم به صورت بـرون زا، متـ  عملکرد مدیریت درونی بانک

کـالن  متغیرهـاي  در ایـن مطالعـه   اقتصادي و وضـعیت عمـومی متغیرهـاي کـالن اقتصـادي اسـت.       
بخـش خصوصـی و تغییـرات تولیـد      گـذاري سـرمایه  و ، نـرخ تـورم  هابانکبر منابع ثر ؤم اقتصادي

   .باشندمی ـ براي تعیین وضعیت رونق یا رکود اقتصاديـ ناخالص داخلی 
، 1، نقطـه اوج 1به طور خالصـه بـه صـورت رونـق و بهبـود      توانیمچهار مرحله ادوار تجاري را 

________________________________________________________________ 

1- Expansion and Recovery 
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که تولید ناخـالص   شودیمود به دوره زمانی اطالق بیان کرد. رونق و بهب  3و نقطه حضیض  2رکود
است که در آن روند افزایش تولید ناخـالص   يانقطه. نقطه اوج کندیمداخلی واقعی آغاز به رشد 

. در نقطه اوج، اشـتغال، مخـارج مصـرف کننـدگان و     شودیمداخلی متوقف و سیر نزولی آن آغاز 
کـه بـا کـاهش     شـود یمـ اطـالق   يادورهکسادي به  . رکود یارسدیمتولید به باالترین سطح خود 

 هـا بنگـاه مقدار تولید ناخالص داخلی واقعی همـراه بـوده و طـی آن بـه دلیـل افـت میـزان فـروش،         
به منظـور   ياتوسعه يهاطرحتصمیماتی بر کاهش تعداد کارگران، خرید کمتر مواد اولیه و توقف 

 شـود یمـ حضیض یا بحران به موقعیتی اطالق  . در نهایت نقطهکنندیمرا اتخاذ  مخارجشانکاهش 
بـه  ؛ شـود یمـ که در آن اقتصاد با نرخ باالي بیکاري و نزول درآمد سـالیانه و مـازاد عرضـه مواجـه     
در  بایستیمعبارت دیگر، زمانی است که روند نزولی تولید ناخالص داخلی واقعی متوقف شده و 

 (Sayadzadeh and Jamaleh, 2008)انتظار آغاز دوره رونق و بهبود اقتصادي بود 
شـوند و طـول ایـن    عنوان الگوهاي تکرارشونده رکود و رشد تعریف مـی هاي تجاري بهچرخه

هـا نـاگزیر و   تـر، معتقـد بودنـد ایـن چرخـه     برخی از نظریات قدیمی نامنظم است.  ها معموالًچرخه
 رونق بعـدي را در پـی دارد،  کند و هر رکود نیز طبیعی هستند و هر رونق، رکود بعدي را ایجاد می

. کندیمهمانطور که گفته شد در دوران رونق و بهبود اقتصادي تولید ناخالص داخلی آغاز به رشد 
، بـا  شـود یمـ اقتصادي و رونق کسب و کـار   هايیتفعالدر نتیجه از طرفی موجب افزایش بازدهی 

نیز از طرفی  افزایش مصرف و در  . افزایش درآمد افرادیابدیمافزایش تولید، درآمد افراد افزایش 
گـذاري افـراد در   نتیجه افزایش تقاضا را بـه دنبـال دارد و از طـرف دیگـر موجـب افـزایش سـپرده       

شـود و  گذاران می.  افزایش تقاضا موجب ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان و سرمایهشودیم هابانک
  گردد. ها میدهی بانکگذاري نیز موجب افزایش قدرت وامافزایش سپرده

دهـی خـود را   هـا طـی دوره افـول، میـزان وام    تحقیقات بسیار زیادي نشان داده است که بانـک 
دهـی  هـاي وام در نتیجه، چرخه .دهندمی افزایش دهی خود را و طی دوره رشد، میزان وام اهش ک

تصادي هاي پولی نیز نقش مهمی را در تثبیت اقشوند. سیاستهاي تجاري میموجب تشدید چرخه

                                                                                                 
1- Prosperity 
2- Recession 
3- Trough or Depression 
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و  کننـد، یمـ ی بـا نوسـانات شـدیدتر را تجربـه     ویـژه در کشـورهاي در حـال توسـعه کـه شـرایط      به
کوشد با تنظیم متغیرهاي پولی، روي بخش حقیقـی اقتصـاد اثـر بگـذارد. یکـی از      گذار میسیاست
هاي بانکی در شرایط رونق و رکود است هاي اثرگذاري این موضوع، تغییر در حجم سپردهمکانیزم

کیـد بـر منـابع رایگـان     أخصوص بـا ت دهد. بهدهی را تغییر میها به منابع براي وامه دسترسی بانکک
هـاي  شود که در شـرایط سیاسـت پـولی انقباضـی، حجـم سـپرده      هاي دیداري، گفته میسپرده مثل

 مین منابع جـایگزین بـراي بانـک،   أیابد و در مرحله بعد، به دلیل افزایش هزینه تدیداري کاهش می
در شرایط تورمی و با افـزایش حجـم نقـدینگی، دریافـت تسـهیالت از       .یابدعرضه وام کاهش می

ـ   ؛ تر اسـت صرفهها بهمین مالی براي بنگاهأهاي تها در مقایسه با دیگر روشبانک مین أزیـرا هزینـه ت
هـر چـه بیشـتر    ها اقدام به دریافـت  آید و بنگاهتر میمالی به دلیل پایین آمدن نرخ بهره واقعی پایین

ها در زمان رشد اقتصادي اقدام بـه  رود، بانککنند. عالوه بر این، انتظار میها میتسهیالت از بانک
هایی که سرمایه مازاد دارند و از ظرفیـت بیشـتري بـراي    یعنی بانک؛ کنندافزایش تسهیالت اعطایی

بود رشد اقتصادي، وام بیشتري کنند و هنگام بهدهی برخوردار هستند، از این مزیت استفاده میوام
 (Nazarian and Esmaeil, 2009). دهندمی

. در ایـن شـرایط افـراد    ها کاهش ارزش پول ملی را بـه دنبـال دارد  افزایش سطح عمومی قیمت
یا آن را در بانک و یـا در بازارهـاي جانشـین (طـال، مسـکن،       ،براي جبران کاهش ارزش پول خود

 گـذاري سـرمایه  انجـام  در ضـمنی  اهـداف  از یکـی  کلی طور بهکنند. گذاري میدالر و ...) سرمایه
 سـت ا ایـن  هابانک مرسوم هايیتفعال بر حاکم کلی قاعده است. تورم مقابل در سرمایه از محافظت

 باشد.می تورم نرخ از باالتر سود نرخ لذا ،کنندنمی پرداخت هاسپرده به واقعی منفی سود هابانک که
 سود نرخ افزایش یابد.می افزایش نیز هاسپرده سود نرخ آن تبع به یابد افزایش تورم نرخ اگر نتیجه در

  .باشدمی هابانک در گذاريسپرده افزایش براي قوي ةانگیز هاسپرده
؛ را بـه دنبـال دارد   هایبدهکاهش ارزش پول، کاهش ارزش  تورمی، شرایط در دیگر طرف از 

وام بگیرند، چرا کـه بـا گذشـت زمـان،      هابانکچنین شرایطی از در  دهندیمبنابراین افراد ترجیح 
   .یابدیمکاهش  هاوامارزش 
اي اسـت کـه شـامل دو مرحلـه بسـیج منـابع       ادبیات اقتصادي، انباشت سرمایه فرآیند پیچیدهدر 

گـذاري اسـت. لـذا منبـع تشـکیل      کارگیري منابع تجهیز شده در فرآیند سـرمایه ه و بهانداز شدپس
بـا توجـه بـه مطالـب      کنـد. مـی  گذاري را فراهمانداز است که وجوه الزم براي سرمایه، پسسرمایه
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بـا افـزایش سـهم     ،رودیمـ انتظـار   انـداز اسـت  گذاري، پسشده، از آنجایی منبع اصلی سرمایهارائه
هـا) کـاهش   گذاري در بانکگذاري مالی (سپردههاي ثابت، سهم سرمایهگذاري در داراییسرمایه

گـذاري در  باشـد. کـاهش سـپرده   ها میگذاري در بانککننده کاهش سپردهو این مطلب بیان یابد
افـزایش سـرمایه    ،عـالوه بـر ایـن    ها، کاهش قدرت وام دهـی و سـود آنهـا را بـه دنبـال دارد.     بانک

 در آینـده  مین مـالی أ، در نتیجـه نیـاز بـه تـ    کندیمرا ایجاد  ايیهسرماگذاري، نیاز به توسعه مالی و 
 در دوره بعـد  بنابراین با افـزایش سـرمایه گـذاري، تقاضـا بـراي تسـهیالت بـانکی       ؛ یابدیمافزایش 
 .(Salimifar, Ghavi, 2003)یابد  یمافزایش 

و  هدف این مطالعه که بررسی سهم و نحوه اثـر گـذاري متغیرهـاي بـرون زا بـر ترکیـب منـابع       
الگوي مورد  توانیموجه به مبانی نظري، در همین راستا و با تاست. فعال کشور يهابانک مصارف

تـابعی از   هـا بانـک کننـد کـه منـابع و مصـارف     یمـ بیان  هامدل.نمود تصریحمطالعه را به شرح زیر 
  وضعیت پیشین (با وقفه) منابع و مصارف آنها و تغییر در متغیرهاي کالن است.

را دارا هستند و سـهم سـایر    بیشترین سهم هاسپرده، انواع هابانکمنابع مالی ترکیب  در مجموع
وتحلیـل  در تجزیـه  هـا بـه عنـوان منـابع بانـک     ،هـا به همین دلیل از انواع سـپرده جزیی است.  ،منابع

 يهـا سـپرده مجزاي سپرده دیداري یا حساب جـاري،   بنديها در سه دستهسپرده .شده استاستفاده
  .گیردیمموردبررسی قرار  1بلندمدت يهاسپردهکوتاه مدت و 

سـایر  ، تسـهیالت اعطـایی بیشـترین سـهم را دارا هسـتند و سـهم       هـا بانک  ترکیب مصارف در
 در هـا بانـک مصـارف  به عنـوان   هابانککل تسهیالت اعطایی به همین دلیل جزیی است.  هابخش
   .شده استتحلیل استفاده و تجزیه

تسـهیالت اعطـایی   در این مطالعه به دلیل عدم دسترسی به آمـار و اطالعـات مربـوط بـه اجـزاء      
  .شودیمادوار تجاري بر کل تسهیالت اعطایی بررسی  یرتأث، هابانک

ي پس هاسپردهشوند. یممتغیرهاي فوق، به عنوان متغیر وابسته در چهار مدل مجزا تحلیل 
، وارد مدل )هدف از سپرده گذاري(الحسنه به دلیل سهم کم و نیز ماهیت متفاوت ضانداز قر

 .اندنشده

________________________________________________________________ 
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و یـک مـدل هـم بـراي مصـارف       هـا بانـک بـراي منـابع   اول سه مدل  م تصریح شده زیر،در فر 
 د:نباشیر می، استفاده شده است که به صورت زهابانک

)1  (    

)2(   
)3(                              

)4(                              

                     
i معرف بانک :i ام  
t معرف سال :t ام  
itDepositD : در زمان  یبانک يهاسپردهدیداري از  يهاسپردهسهمt   
itDepositS : در زمان  یبانک يهاسپردهکوتاه مدت  از  يهاسپردهسهمt   
itDepositL : در زمان  یبانک يهاسپردهبلندمدت از  يهاسپردهسهمt   
1-itDeposit :  1دوره  در هاسپردههر یک از سهم-t 

 tدر دوره  هاي ثابتبه قیمت هابانک: کل تسهیالت اعطایی 
 t-1در دوره  هاي ثابتبه قیمت هابانککل تسهیالت اعطایی  :

INVp   سهم سرمایه گذاري بخش خصوصی (نسبت سرمایه گذاري بخش خصوصی بـه کـل :
 سرمایه گذاري)

INVs :    سهم سرمایه گذاري بخش دولتی (نسبت سرمایه گذاري بخش دولتی بـه کـل سـرمایه
  گذاري)
INFنرخ تورم : 

  : متغیر معرف نوع مالکیت بانک 
  )0، رکود= 1رونق = (هاي رونق و رکود متغیر معرف دوره   :  

صورت الگوي خطاي دو طرفـه تصـریح شـده     که به )جمله خطا (اثرات غیرقابل مشاهده: 
  است:

 
  نشان دهنده اثرات خاص سال است.  نشان دهنده اثرات خاص هر بانک و  
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داراي  2يهـا بانـک بـراي همـه   تـابلویی پویـا    يهادادهمدل اقتصادسنجی تصریح شده با الگوي 
اثـر   مـدل  ایـن  دربـرآورد مـی شـود    1384-1392در دوره زمـانی   مجوز فعالیت از بانـک مرکـزي   

 عملکـرد  مستقل یربه صورت متغ یمورد بررس يهابانکمنابع مجموعه  یببر ترک یدرون یرهايمتغ
 بـه کـالن   یرهـاي آثار متغ و شودیم ظاهروابسته)  یربا وقفه از متغ یر(متغ هاسپردهدوره قبل  یتوضع

  .شودیم یلمدل وارد و تحل درعنوان مجموعه عوامل برون زا 
بـر  ثیر متغیرهـاي بیرونـی   أو ت هاثیر مدیریت بانکأبین ت تواندیممزیت این روش این است که 

که بـه  ها (بانکداخلی اثر  عوامل  توانیمتمایز ایجاد کند. در این روش وضعیت منابع و مصارف 
ه صـورت  کـه بـ  مـؤثر ( وعوامـل بیرونـی    شـوند) یمـ صورت متغیر باوقفه عملکرد دوره قبـل ظـاهر   

  را تشخیص داد.  ،شوند)یممتغیرهاي مستقل ظاهر 
بهتـرین بـرآورد کننـده سـازگار روش      ،تابلویی پویـا  يهادادهمدل اقتصادسنجی وش تخمین ر

. این مدل براي هر دو نوع داده تابلویی متوازن است يامرحلهدو  (GMM) گشتاورهاي تعمیم یافته
هایی با مقاطع زیاد و سـري  در دادهو    (Shao and et, al, 2011)باشد و نامتوزان قابل انجام می

به ایـن  زمانی محدود قابل کاربرد است و نباید در جمالت خطا، خودهمبستگی وجود داشته باشد. 
هـا  همبسـتگی سـریالی مرتبـه اول و دوم در اخـالل    وجـود  آرالنو و بوند براي آزمون منظور آماره 

ازحد شناسا صفر، مبنی بر اعتبار محدودیت بیش فرضیهان با آزمون سارگهمچنین شود. محاسبه می
   کند.و معتبر بودن نتایج حاصل از تخمین پنل پویا را آزمون می شوداجرا می
که اجزاي خطا در طول  شودیمدر مرحله اول فرض  يامرحلهدو  GMMهاي تخمین زنندهدر 

بـه   يهـا مانـده هستند و در مرحله دوم باقی در واریانس مستقل و همسان  هابانکزمان و براي تمام 
ــانس     ــاتریس واری ــازگاري از م ــت آوردن تخمــین س ــه دس ــراي ب ــه اول ب ــده از مرحل ــت آم  -دس

بنـابراین  ؛ شـود یمـ اسـتفاده   هـا یانسوارکوواریانس بدون در نظر گرفتن فروض مستقل و همسانی 
بسـیار کـاراتر    يامرحلـه یک  يهازنندهبه طور مجانبی نسبت به تخمین  يامرحلهدو  زنندةتخمین 
 (Baltagi, 2012)است. 

________________________________________________________________ 

توسعه تعاون، توسعه صادرات، سپه، صـنعت و معـدن، کشـاورزي،     يهابانک مورد بررسی در این مطالعه شامل بانک 22 - 2
 ، شهرمسکن، ملی، پست بانک، اقتصاد نوین، انصار، پارسیان، تجارت، سامان، رفاه، صادرات، ملت، پاسارگاد، دي، سرمایه، سینا

  .باشندیکارآفرین مو 
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  نتایج تحلیلبرآورد الگو و  -4
هاي رونق و رکود اقتصادي، تولید ناخالص داخلـی بـه   در این مطالعه براي مشخص شدن دوره

 در )BPفیلتر کالمن ( و )HP( پرسکات-هادریک ربا استفاده از روش فیلت 76هاي ثابت سال قیمت
  .روندزدایی گردید Eviewsافزار نرم

تجاري در اقتصاد ایران، روش روندزدایی و فیلتر کردن  يهاچرخهشناسایی  يهاروشیکی از 
جهـت پیـدا    تـوان یمـ اشاره کرد. از ایـن فیلتـر    )BPبه فیلتر کالمن ( توانیماست که از آن جمله 

 استفاده کرد. GDP يهاچرخهکردن اجزاي 
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 BPاس فیلتر تجاري براس يهاچرخه - 1شکل 

  هاي تحقیقمنبع: یافته
  

، نشان دهنده سري فیلتر شده و سري غیرچرخه اي، تفاوت میان ياچرخه، سري 1مطابق شکل 
  سري فیلتر شده و مقادیر واقعی سري است. 

است. این روش بـراي   )HPپرسکات (-فیلتر هادریک ياچرخهروش دیگري براي یافتن جزء 
. در این روش تغییرات موقت و دائمـی در یـک   گیردیمستفاده قرار زمانی مورد ا هاييسرتجزیه 

  . شوندیمسري زمانی از یکدیگر تفکیک 
بـا نتـایج حاصـل از     یقـاً دقپرسـکات  -، نتیجه حاصل از فیلتر هادریک2با توجه به شکل شماره 

  .باشدیمفیلتر کالمن یکسان 
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  HPتجاري براساس فیلتر  يهاچرخه - 2شکل 

  هاي تحقیقمنبع: یافته
 يهاسال توانیم. بنابر نتایج حاصل باشدیمیکسان  یباًتقرنتایج حاصل از دو روش روندزدایی 

  دوره تقسیم بندي کرد: 4را به  1384-1392اقتصادي ایران در دوره 
  دوره رونق  1386-1384
  دوره رکود 1388-1387
  دوره رونق 1390-1389
  دوره رکود 1392-1391

  . شودیمدر نظر گرفته  صفر عدد هاي رکود و دوره 1 هاي رونق عدددورهدر مدل براي 
  هاي تشخیصیآزمون  - 4-1

 هـا سالبنابراین براي برخی  باشدیماز اواسط دوره مورد مطالعه  هابانکشروع فعالیت برخی از 
تـابلویی   يهـا دادهاز نوع  هاي مورداستفاده در این مطالعهدادهدر نتیجه  وجود ندارد يادادهآمار و 

   5است. GMMصورت پانل پویا یا ها نیز بهوتحلیل دادهروش تجزیه و 4بوده 3نامتوازن

________________________________________________________________ 

3- Unbalance panel data model 
ď-  جدید التاسـیس کـه از    يهامربوط به برخی بانک يهاکه داده باشدیتابلویی، به این علت م يهانامتوازن بودن مدل داده

 اند، وجود نداشته است.اواسط دوره مورد بررسی شروع به فعالیت کرده
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 6ترکیبـی ي هـا دادهاز نـوع مـدل بـا    موردبررسی اقتصاد سنجی ابتدا باید مشخص شود که مدل 
ل ایـن مـد  براسـاس   یید کنـد تأرا  ترکیبی نتایج آزمون مدل . اگر7تابلوییي هادادهمدل است و یا 

با ، آنگاه باید پنل)( ییتابلوهاي یید سازگاري مدل با دادهتأدر صورت  .شودیمبرآورد مدل انجام 
  که مدل تابلویی با اثرات ثابت است و یا تصادفی. شودمشخص استفاده از آزمون هاسمن 

ن آزمـون معنـادار بـود    ) ازتـابلویی ي هادادهمدل و یا  ترکیبیي هادادهبراي انتخاب نوع مدل (
 یهفرض .معروف است یا آزمون چاو نیز هابه آزمون معناداري مقطع شود کهیماستفاده اثرات ثابت 

مقابل مدل  فرضیهاین آزمون، یکسان بودن عرض از مبدأها است که همان مدل ترکیبی و در صفر 
  .دهدیمرا نشان براي چهار مدل  آزمون چاو، نتایج 1هاي تابلویی است. جدول شماره داده

  
 نتایج آزمون چاو -2جدول 

  4مدل   3مدل   2مدل   1مدل  آزمون چاو
  46. 36  4. 95 3. 68  24. 53  مقدار آماره

  0. 000  000/0  000/0  000/0  احتمال
  هاي تابلوییمدل داده  هاي تابلوییمدل داده  هاي تابلوییمدل داده  هاي تابلوییمدل داده  نتیجه

  هاي تحقیقمنبع: یافته
  

 الگـوي از نـوع  درصـد،   5طح معنـی داري  سـ در بررسی  مدل مورد چهارچاو، هر  طبق آزمون
  8اثـرات ثابـت  تابلویی بـا   يهادادهآزمون شود که آیا مدل  لذا الزم است هاي تابلویی هستند.داده

  .شودیمکه  در این راستا از آزمون هاسمن استفاده   9اثرات تصادفی است یا
هاي اثـرات  مدل ۀ، یک آزمون کالسیک است که براي مقایسدو -کاي ةهاسمن با آمارآزمون

                                                                                                 
) و لبانـگ  2008( یوجـا )، باکـارزا و  1996ین روش در مطالعات خارجی ماننـد کاسـلی و همکـارانش (   به عنوان نمونه از ا -5
)، شیرین بخش و 1391)، علمی و آریانی (1392)، پیري و همکاران (1388) و در مطالعات داخلی ابریشمی و همکاران (2006(

  اند.) از این روش بهره برده1389جباري (
6- Pooled data Model 
7- Panel data Model 
8- Fixed Effect 
9- Random Effect 
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 فرضیه صفر آزمون هاسمن،شود. ثابت و اثرات تصادفی از نظر قدرت توضیح دهندگی استفاده می
رد فرضـیه صـفر   باشـد  و همچنـین   یمـ هاي تابلویی با اثرات تصادفی مورد بررسی از نوع داده مدل
هاي هر یرهاي توضیحی بوده که نشان از ثابت بودن ویژگیهمبستگی جزء اخالل با متغ ةدهندنشان

 ، نتـایج 2جـدول شـماره    پذیرش روش اثرات ثابت است.و مقطع در قالب عرض از مبدأ جداگانه 
  :دهدیمرا نشان  هاسمنآزمون
  

 هاسمن نتایج آزمون -3جدول 
  4مدل   3مدل   2مدل   1مدل   هاسمن آزمون

  2. 81  4 .56  11. 24  52. 73  مقدار آماره
  0. 42  0. 2  0. 01  0. 000  احتمال
  اثرات تصادفی  اثرات تصادفی اثرات ثابت  اثرات ثابت  نتیجه

  هاي تحقیقمنبع: یافته
  

تصـادفی  از نوع مدل تابلویی با اثـرات   4و  2،3 ،1 يهامدلهاسمن طبق نتایج حاصل از آزمون
  هستند. 

  
 متغیرهاایستایی بررسی  -1- 4-2

ها مـورد آزمـون   تمام متغیرهاي مورداستفاده در تخمینایستایی مدل الزم است پیش از برآورد 
هـاي  هـاي سـري زمـانی و چـه در مـورد داده     متغیرها چه در مورد دادهایستا نبودن زیرا ؛ قرار گیرد

هـاي سـري   اما بـرخالف آنچـه در مـورد داده   ؛ شودتابلویی باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب می
از آزمون دیکی فولر و  ایستایی توان براي آزمونهاي تابلویی نمیر مورد دادهزمانی مرسوم است د

جمعـی متغیرهـا   ایسـتایی   بهره جست، بلکه الزم است بـه نحـوي    (ADF)10یافته دیکی فولر تعمیم
آزمـون لـوین، لـین و چـو      هاي زیر اسـتفاده کـرد:  توان از آزمونآزمون شود که براي این کار می

)LLC(11آزمون ا ،) یم، پسران و شینISP(12آزمون فیشر13، آزمون برتونگ ،- ADF14 .  
________________________________________________________________ 

10- Augmented Dickey-Fuller Test 
11- Levin, Lin and chu 
12- M, pesaran and shin 
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هاي تابلویی موردبررسی از نوع نـامتوازن اسـت و همچنـین    در مطالعه حاضر به دلیل اینکه داده
توانـد مورداسـتفاده قـرار    باشد. لذا تنهـا آزمـونی کـه مـی    طول دوره زمانی موردبررسی محدود می

و  وجود ریشه واحد (عدم ایستایی) 0H ۀها فرضی. در این آزمونباشدمی ADF-گیرد، آزمون فیشر
آزمـون   -4جـدول شـماره    کنـد. متغیرها را تأیید مـی  عدم وجود ریشه واحد (ایستایی) 1H ۀفرضی

  .دهدیمرا نشان  ایستایی متغیرها
  

  متغیرهاایستایی آزمون  -4جدول 

  مقدار آماره    متغیر
)prob(  نتیجه  

  با عرض از مبدأ و بدون روند زمانی وصی بخش خص گذاريسرمایه
    58 .114  
  شود.فرضیه صفر رد می  )0. 000(   

  و روند زمانی مبدأبدون عرض از   سرمایه گذاري بخش دولتی
   29 .121  
  شودیمفرضیه صفر رد   )0. 000(   

  با عرض از مبدأ و بدون روند زمانی  نرخ تورم
    06 .68  
  شود.رد می فرضیه صفر  )0. 018(    

  روند زمانیبدون عرض از مبدأ و  اب دیداريهاي سپردهسهم 
37 .118  

  شود.فرضیه صفر رد می  )0. 000(

  با عرض از مبدأ و بدون روند زمانی مدتهاي کوتاهسپردهسهم 
46 .112  

)000 .0(  
  شود.فرضیه صفر رد می

  بدون عرض از مبدأ و روند زمانی هاي بلندمدتسپردهسهم 
62 .842  

  شود.فرضیه صفر رد می  )0. 000(

  و بدون روند زمانی مبدأبا عرض از   کل تسهیالت اعطایی
99 .50  

  شود.یمفرضیه صفر رد   )0. 05(

  هاي تحقیقمنبع: یافته
  

  . باشندمی مانا، همه متغیرها در سطح ماناییبا توجه به نتایج بدست آمده از آزمون 
 

  برآورد الگو

                                                                                                 
13- Breitung 
14- Fisher-type tests using ADF 
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  چهار مدل یاد شده در جدول زیر خالصه شده است: آوردبرنتایج حاصل از 
 
 
  

  هامدلبرآورد   نتایج -5جدول 
  مدل مصارف   هاي ترکیب منابع مدل  
  4مدل   3مدل   2مدل   1مدل   

هاي سپرده  هاي دیداريسپرده  متغیرها
  مدتکوتاه

  تسهیالت اعطایی  هاي بلندمدتسپرده

  مقدار سپرده در دوره قبل

  ضرایب
)prob(  

50 .0  
)004 .0(  

63 .0  
)000 .0(  

34 .0  
)01 .0(  

34 .0  
)000 .0(  

نوع 
  رابطه

دار معنیمثبت (
  باشد)می

دار مثبت (معنی
  باشد)می

دار مثبت (معنی
  باشد)می

دار مثبت (معنی
  باشد)می

  نرخ تورم
  
  

  ضرایب
)prob(  

0008 .0-  
)3 .0(  

0007 .0  
)38 .0(  

001 .0  
)03 .0(  

53 .0  
)71 .0(  

نوع 
  رابطه

دار معنی( یمنف
  باشد)نمی

دار معنیمثبت (
  باشد)نمی

دار مثبت (معنی
  باشد)می

دار مثبت (معنی
  باشد.)نمی

گذاري  بخش سرمایه
  خصوصی

  

  ضرایب
)prob(  

003 .0-  
)01 .0(  

003 .0- 

)03 .0(  
002 .0-  

)83 .0(  
001 .0  

)06 .0(  
نوع 
  رابطه

دار معنی( یمنف
  باشد)می

دار نیمثبت (مع
  باشد)نمی

دار مثبت (معنی
  باشد)نمی

دار مثبت (معنی
  باشد)نمی

گذاري بخش سرمایه
  خصوصی با وقفه

  ضرایب
)prob(  ____	 	______	 	_____	 	

002 .0  
)03 .0(  

نوع 
  _____  _____  _____  رابطه

دار منفی (معنی
	باشد)می 	

  گذاري بخش دولتیسرمایه

  ضرایب
)prob(  ___  ____  ____  

001 .0-  
)01 .0(  

نوع 
  ____  ___  ___  رابطه

دار منفی (معنی
  باشد)می

  

  ادوار تجاري (رونق و رکود)

  ضرایب
)prob(  

02 .0  
)02 .0(  

005 .0-  
)71 .0(  

01 .0  
)004 .0(  

29 .67  
)04 .0(  

نوع 
  رابطه

دار معنی(مثبت 
  باشد)می

دار معنی( یمنف
  باشد)نمی

دار مثبت (معنی
  )باشدمی

دار مثبت (معنی
  باشد)می
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متغیر مجازي نوع مالکیت 
 هابانک

  ضرایب
)prob(  

04 .0-  
)2 .0(  

03 .0-  
)46 .0(  

01 .0-  
)35 .0(  

53 .79-  
)01 .0(  

نوع 
  رابطه

دار منفی (معنی
  باشد)نمی

دار منفی (معنی
  باشد)نمی

دار منفی (معنی
  باشد)نمی

- دار میمنفی (معنی

  باشد)
  هاي تحقیقمنبع: یافته

بررسی اعتبار متغیرهاي ابزاري استفاده شده در هـر مـدل دو آزمـون آرالنـو و بونـد بـراي        براي
بررسی وجود خودهمبستگی بین متغیرهاي ابزاري و جمالت خطا و آزمون سارگان جهت بررسـی  

متغیـر ابـزاري مـورد     .روندیمبیش از حد شناسا و ناهمسانی واریانس به کار  هايیتمحدودوجود 
  باشد.گذاري بخش خصوصی میمقدار باوقفه سرمایه هر چهار مدلاستفاده در 

  
  بوند -آزمون آرالنو -6جدول 

  4مدل   3مدل   2مدل   1مدل   آزمون خودهمبستگی

  خودهمبستگی مرتبه اول
  مقدار آماره

)prob(  
83 .1-  

)06 .0(  
74 .1-  

)08 .0(  
       09 .1-  

)27 .0(  
01 .1-  

)31 .0(  

  مقدار آماره  خودهمبستگی مرتبه دوم
)prob(  

82 .0  
)4 .0(  

51 .0  
)61 .0(  

01 .1-  
)3 .0(  

79 .1-  
)07 .0(  

  هاي تحقیقمنبع: یافته
  

بونـد عـدم وجـود خودهمبسـتگی اسـت، وجـود        -با توجه به اینکه فرض صفر آزمـون آرالنـو  
ي بنـابراین متغیرهـاي ابـزار   ؛ شـود مدل موردبررسی رد مـی  چهاردوم براي هر مرتبه خودهمبستگی 

  با جمالت خطا خودهمبستگی ندارند. يادومرحله GMMمورد استفاده براي روش 
  

 آزمون سارگان -7جدول شماره 
  4مدل   3مدل   2مدل   1مدل   آزمون سارگان

  مقدار آماره
)prob(  

55 .15  
)62 .0(  

61 .21  
)42 .0(  

98 .14  
)72 .0(  

91 .18  
)59 .0(  

  هاي تحقیقمنبع: یافته

  
و همچنین اعتبار نتایج  کار رفته در مدله اعتبار متغیرهاي ابزاري ب سارگان صفر آزمون  یهفرض

-فرضیه صفر آزمـون سـارگان رد نمـی    ،طبق نتایج بدست آمده دهد.حاصل از تخمین را نشان می
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نتـایج  باشـند.  شود، یعنی متغیرهاي ابزاري استفاده شده در مدل و نتایج حاصل از تخمین معتبر مـی 
  :باشدیمبه شرح زیر  هابانکمدل ترکیب منابع حاصل از تخمین 

) داراي رابطه مثبت و معنی داري با مقـدار ایـن   هاسپردهمقدار باوقفه ي متغیرهاي وابسته (انواع 
در  هابانکمتغیرها در دوره جاري است. از آنجا که متغیر با وقفه نماینده عملکرد متغیرهاي درونی 

کوتـاه مـدت    يهاسپردهجذب سپرده در  هايیاستسثر گذاري جذب منابع است، بیشترین دامنه ا
 دهـد یمـ . اگر تصریح مدل کامل و مناسب فرض شود، تحلیل ضرایب نشـان  دهدیمخود را نشان 

کـه آن هـم متعلـق بـه      درصـد اسـت ـ     61 هـا سـپرده در جـذب   هـا بانککه حداکثر توان درونی 
د آن وابسـته بـه عوامـل خـارج از اختیـار      درص 40ـ و به طور متوسط کوتاه مدت است   يهاسپرده
بلندمـدت شـرایط بیرونـی    هـاي دیـداري و   مورد سهم سـپرده و متغیرهاي بیرونی است. در  هابانک

در جذب منابع است. در دوره بررسی، رابطـه بـین ادوار تجـاري و     هابانکبانک تعیین کننده توان 
بلندمدت و  يهاسپردهین این متغیر و سهم کوتاه مدت، منفی و معنی دار و رابطه ب يهاسپردهسهم 

  دیداري مثبت و معنی دار است. 
خود را براي کسب سـود بیشـتر بـه     هايپول دهندمیدر دوران رونق افراد ریسک پذیر ترجیح 

رونق، به دلیل اینکـه شـرایط اقتصـادي مسـاعد      هايدورهم سرمایه گذاري کنند. در یصورت مستق
اقتصادي از سـودهاي   هايفعالیتو از همه مهمتر سودآوري  یابدمیاهش ، نااطمینانی ها کباشدمی

، بنـابراین سـرمایه گـذاري در بازارهـاي رقیـب افـزایش       شودمیبیشتر  هاسپردهبه  هابانکپرداختی 
رونق از  هايدوره. به همین دلیل در شودمیو بیشتر پس انداز افراد به بازارهاي دیگر منتقل  یابدمی

  . شودمیکوتاه مدت کاسته  هايسپردهسهم 
هاي دولتی و از آنجایی که از دو گروه بانک در این مطالعه به منظور بررسی نوع مالکیت بانک

و خصوصی براي تحلیل استفاده شده است، متغیر مجازي نوع مالکیت بانک وارد مدل گردید ولی 
حذف شد. قسمت اعظم این موضوع  به دلیل اینکه این متغیر از لحاظ آماري معنی دار نشد از مدل

بانک دولتی به بخش خصوصی واگذار شدند و بعد  4،  88به این دلیل باشد که در اسفند  تواندیم
  خصوصی بودند.  هابانکاز این تاریخ اکثر 

دیـداري و کوتـاه مـدت نـدارد. ولـی در مـورد        يهـا سپردهنرخ تورم رابطه معنی داري با سهم 
بلندمـدت   هـاي سپردهمثبتی بر  تأثیرتورم . باشدیمن رابطه مثبت و معنی دار بلندمدت ای يهاسپرده

 هايسپردهدارد، شاید این رابطه به دلیل آن باشد که مخاطره نگهداري پول در ایران باعث افزایش 
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خود را جهـت جبـران کـاهش ارزش     هايسپرده، لذا مردم شودمیبلندمدت به علت افزایش تورم 
رابطه فیشر مبنی بر وجود رابطـه مثبـت بـین نـرخ تـورم و نـرخ سـود          .کنندمیي پول سپرده گذار

  ها، در بلندمدت در اقتصاد ایران صادق است. سپرده
دیداري داراي  يهاسپردهدر دوره بررسی، سهم سرمایه گذاري بخش خصوصی در مدل سهم 

کوتـاه مـدت و سـرمایه     يهـا پردهسـ . رابطه بین سهم باشدیمرابطه منفی و معنی دار با متغیر وابسته 
گــذاري بخــش خصوصــی معنــی دار نیســت و ســرمایه گــذاري بخــش خصوصــی در مــدل ســهم  

  بلندمدت با یک وقفه داراي رابطه منفی و معنی دار است.  يهاسپرده
  شامل موارد زیر است: هابانکنتایج حاصل از مدل مصارف 

با مقدار ایـن متغیـر در دوره جـاري     هابانکرابطه بین مقدار باوقفه متغیر کل تسهیالت اعطایی 
 دهـد کـه  نشـان مـی  ، هابانک. ضریب مقدار باوقفه کل تسهیالت اعطایی باشدیممثبت و معنی دار 

  .وابسته است هابانکت کل تسهیالت اعطایی به عوامل بیرونی بیشتر تغییرا
یعنـی در  ؛ باشدیمنی دار نیز مثبت و مع هابانکرابطه بین ادوار تجاري و کل تسهیالت اعطایی 

ایـن موضـوع    ؛ کـه یابـد یمرکود کاهش  يهادورهرونق تسهیالت اعطایی افزایش و در  يهادوره
به این دلیل باشد که در دوران رونق، شرایط اقتصادي بـراي فعالیـت مسـاعد و نااطمینـانی      تواندیم

  . یابدیمکاهش 
، سـرمایه گـذاري بخـش    و نـرخ تـورم   هـا بانکدر همین دوره رابطه بین کل تسهیالت اعطایی 

  معنی دار نیست. خصوصی و دولتی
  
 گیرينتیجه

شـده  پرداختـه   هـا بانـک این مطالعه به بررسی رابطه بین ادوار تجاري و ترکیب منابع و مصارف 
بـا   1384-92بانک خصوصی و دولتی براي دوره زمـانی   22است. به این منظور اطالعات مربوط به 

از  هـا بانـک تابلویی مورد بررسی قرار گرفت. براي بررسی ترکیـب منـابع    يهادادهاستفاده از مدل 
بانکی استفاده شـده اسـت و بـراي بررسـی ترکیـب مصـارف        يهاسپردهاز کل  هاسپردهسهم انواع 

به دلیل عدم دسترسی به آمار و اطالعات مربوط به اجزاء تسهیالت اعطایی، کل تسهیالت  هابانک
 GMMبه عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. در این مطالعه بـا اسـتفاده از روش    هابانکاعطایی 
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و یک مدل هم براي تسهیالت اعطـایی، مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار       هاسپردهسه مدل براي انواع 
  : باشدیمگرفت که نتایج بدست آمده به شرح زیر 

راي رابطـه مثبـت و معنـی دار بـا متغیـر      مدل مورد بررسی مقدار باوقفه متغیر وابسـته دا  4در هر 
 . باشدیموابسته 

درصـد   61 هـا سـپرده در جـذب   هـا بانککه حداکثر توان درونی  دهدیمتحلیل ضرایب نشان 
درصد آن وابسته به  40ـ و به طور متوسط کوتاه مدت است   يهاسپردهکه آن هم متعلق به  است ـ 

هـاي دیـداري و   مـورد سـهم سـپرده   یرونـی اسـت. در   و متغیرهـاي ب  هابانکعوامل خارج از اختیار 
 در جذب منابع است. هابانکبلندمدت شرایط بیرونی بانک تعیین کننده توان 

. باشـد یمـ داراي رابطه معنـی دار   هابانکمتغیر ادوار تجاري با انواع سپرده و تسهیالت اعطایی 
 يهـا سـپرده راي رابطـه مثبـت و   دا هابانکدیداري و بلندمدت و کل تسهیالت اعطایی  يهاسپرده

  . باشندیمکوتاه مدت داراي رابطه منفی با ادوار تجاري 
ســرمایه گــذاري بخــش خصوصـی داراي رابطــه معنــی دار بــا ســهم   1384-92در دوره زمـانی  

مدت دار و تسهیالت اعطایی رابطه معنـی داري   هايسپردهولی با سهم  باشدمیدیداري  هايسپرده
 هايسپردهلی است که سرمایه گذاري بخش خصوصی با یک وقفه در مدل سهم ندارد. این در حا

 .باشدمیبلندمدت معنی دار 
و سرمایه گذاري بخش دولتی از لحـاظ آمـاري معنـی     هابانکرابطه بین کل تسهیالت اعطایی 

 .باشدنمیدار 
حاصـل نشـان    مـدل بررسـی شـد. نتـایج     4و متغیر وابسته در هر  هابانکرابطه بین نوع مالکیت 

 تاثیرگذار نیست. هابانکنوع مالکیت بانک بر ترکیب منابع و مصارف  دهدمی
بلندمـدت مثبـت و معنـی دار     هـاي سپردهرابطه بین نرخ تورم و سهم  1384-92در دوره زمانی 

. رابطه بین باشدنمیدیداري و  کوتاه مدت معنی دار  هايسپردهاست ولی این رابطه در مورد سهم 
 .باشدنمینیز معنی دار  هابانکورم و تسهیالت اعطایی نرخ ت

به مقدار گذشته خـود بسـیار زیـاد و     هابانکوابستگی مقدار مصارف در دوره بررسی مشخص 
سیاستگذاران پولی و بانکی باید با دید بلندمدت به مصـارف   رودلذا انتظار می باشدمالحظه میقابل

 بپردازند.
 



   (دانش و توسعه)اقتصاد پولی مالی   260

References: 

[1] Abrishami, H. (2009). Investigate the effects of free trade policies on 
economic growth(case study: Islamic countries). Economic Research, No. 91, 
PP 200-219. (in Persian) 

[2] Al-Kilani, Qais A and A.Kaddumi, Thair. (2015). “Cyclicality of Lending 
Behavior by Banking Sector for the Period (2000-2013): Evidence from 
Jordan”, International Journal of Economics and Finance, No:4, PP: 57-65 . 

[3] Amidu, Mohammed (2006). THE link between monetary policy and banks 
lending behavior: the Ghanaian case,  Banks and Bank systems, NO: 4, PP: 
38-48. 

[4] Amini, s. (2010). Factors affecting bank deposits, selected banks with an 
emphasis on Saderat Bank, Economic science, No. 6, PP 159-172. (in Persian) 

[5] Arash, E and Amini asl, E. (2014). The impact of macroeconomic instability 
on Iran's state-owned banks lending behavior,  M.S thesis, Sistan and 
Baluchestan university. (in Persian) 

[6] Bahmani, M; Hedayati, A; Safari, A; Kalhor, H. (2012). Domestic banking 
operation-2, Publication: Central bank of Islamic Republic of Iran. (in persian) 

[7] Baltagi, B. (2012). Econometric(volume I). Translators: Talebloo, R and 
Baghery, S, Publication: Nashr ney, Tehran. (in Persian) 

[8] Baltagi, B. H  (2008). Econometric Analysis of panel data, Chichester: John 
wiely & Sons Ltd. 

[9] Baltagi, Badi. H (2005). Econometric analysis of panel data, 3red edition, 
Library of congress cataloging –in- publication data. 

[10] Betubiza, Eustacius N and Leatham, David J. (1995). Factors Affecting 
Commercial Bank Lending to Agriculture, Agriculture and Applied 
Economic, NO: 27, PP: 112-126. 

[11] Brei, Michael and Schclarek, Alfredo (2013). Public bank lending in times of 
crisis, Journal of financial stability, NO: 9, PP: 820-830.  

[12] Burns, A.F., and W.C. Mitchell. 1946. “Measuring business cycles.” NBER 
Books. 

[13] Daei Karimzadeh, S; Alimoradi, M; Habibipoor, H. (2013). Investigate the 
factors affecting on banking resource mobilization (Case study: Refah bank in 
Esfahan). Khorasegan Azad university. (in Persian) 

[14] Darabi, R and Molayi, A. (2011). The effect of liquidity, inflation, capital 
preservation, GDP on Mellat bank's profitability, Financial knowledge of 
securities Journal, No. 10, PP 139-182. (in Persian) 

[15] Djiogap, Fouapi and Ngomsi, Augustin. (2012). Determinants of Bank Long-
term Lending Behavior in the Central African Economic and Monetary 
Community (CEMAC). Review of economics & financing, NO: 02, PP: 107-
114. 

[16] Finger, Harald and Heiko, Hesse. (2009). Lebanon—Determinants of 
Commercial Bank Deposits in a Regional Financial Center, IMF Working 
Paper  Middle East and Central Asia Department. 



  261  هاي دولتیبانک منابع ترکیب مصارف و بر ادوار تجاريبررسی تأثیر 

[17] Freixas X. and Rochet J.c. (2008). Microeconomics of Banking, 2nd ed, 
Cambridge: MIT press. 

[18] Glen, Jack and Mondragon, Camilo. (2011). Business cycle effects on 
commercial bank loan portfolio performance in developing economic, Review 
of Development finance,    NO: 1, PP: 150-165. 

[19] Gojarati, D. (2013). Principles of Econometrics(volume II). Translate by 
Abrishami, H, 9th Edition, Tehran university publication institute. (in Persian) 

[20] Googerdchian, A and  Mirhashemi, S. (2011). The role of monetary policies 
and credit in managing the Business Cycle, Economic Research, PP 61-89. (in 
Persian) 

[21] Haron, Sudin et al. (2008). Determinants of Islamic and convential deposits in 
the Malaysian banking system, Managerial Finance, No:34, PP: 618-643. 

[22] Jafarzadeh, B and Akbarifard, H. (2013). Bank and money economic, 
Publication: Noor elm. (second edition). (in Persian) 

[23] Karimkhani, A and Forati, M. (2012). Investigate the effects of economic 
variables on resources and uses of banks, Sepah bank's bureau of Investigation 
and risk control. (in Persian) 

[24] Larbi- siaw, Out and Angmor Lawer, Peter. (2015). “Determinants of bank 
deposits in Ghana: A cointegration Approach”, Asian Journal of Economics 
and Emprical Research, No:1, PP: 1-7 . 

[25] Lazgy, F. (2009). Investigate and analyze the effectiveness of the banking 
system lending Qazvin Province on the growth of major economic sectors 
(during 1997-2005). Economic Research and Policies, NO. 49, PP 73-92. (in 
Persian) 

[26] Micco, Alejandro and Panizza, ugo. (2006). Bank ownership and lending 
behavior, Economics letters, NO: 93, PP: 248-254. 

[27] Monsef, A and Mansouri, N. (2010). Investigate the factors affects on banking 
deposits volume (emphasis on interest rate bonds: 1988-2008). Knowledge 
and Development Journal, No. 34, PP 69-90.  (in Persian) 

[28] Morshedian Rafiee, Sudabeh and Houshmand Neghabi, Zahra. (2013). An 
investigation on different factors influencing growth of banking deposits, 
Management science letters, No: 3, PP: 195-200. 

[29] Nazarian, R and Mohammad esmaeil, M. (2009). Factors affecting attract 
private deposits at the commercial and professional  banks, Economic science, 
NO, 9, PP 29-50. (in Persian) 

[30] O. Eriemo, Nathanael. (2014). “Macroeconomic Determinants of bank 
deposits in Nigeria”, Journal of Economics and sustainable development, No: 
10, PP: 49-58. 

[31] Saadaui, Zied. (2014). Business cycle, market power and bank behavior in 
emerging countries, International economics, NO: 139, PP: 109-132. 

[32] Salimifar, M and Ghavi, M. (2003). Bank lending and private investment in 
Iran, Iranian economic research, NO. 13, PP135-170. (in Persian) 

[33] Sayadzadeh, A; Jamaleh, A. (2008). Study Specific characteristics of business 
cycles in Iran's economic (during: 1951-2006). Research and economic policy, 



   (دانش و توسعه)اقتصاد پولی مالی   262

NO. 46, PP63-82. (in persian) 
[34] Shahchera, M; Hasanzadeh, A; Mirhashemi, S. (2013). The impact of business 

cycles on Investment support in the banking system, 23nd monetary policies, 
Monetary and Banking Research Institute. (in Persian) 

[35] Shajari, H and Kamalzadeh, M. (1997). Banking and monetary economic, 
Publication: Hasht bahasht, Esfahan, First Edition. (in Persian) 

[36] Shao, J; Xiao, Z; Xu, R. (2011). Estimation with unbalanced panel data having 
covariate measurement error, Journal of statistical planning and inference, 
NO. 141, PP  800-808.  

[37] Taghavi, M and Lotfi, A. (2006). Checking The effects of monetary policy on 
deposits, credit facilities and liquidity of Iran's banking system (during: 1995-
2003). Economic Research, NO, 131. (in Persian) 

[38] Zarei, Z, Hemmati, M. (2011). Iran's banking system Operation, Economic 
news, PP 37-53.  (in Persian) 

 


