
  53-68ات صفح -1396 تابستان ،اقتصاد و بانكداري اسالمي، شماره نوزدهم ترويجي_فصلنامه علمي 

  ها در سيستم بانكيبررسي عوامل موثر بر حجم سپرده

  )1363- 1389(هاي در سال
 

  1فاطمه پاسبان

 2ميالد روحي

 

 18/8/95 :تاريخ پذيرش   22/4/95 :تاريخ دريافت

 چكيده

 ، تسـهيل يگـر  و واسطه ي مردماندازها دارند كه شامل تجهيز پس  ها وظايف مهمي را در اقتصاد به عهدهبانك

بررسي عوامل مـؤثر برجـذب    در اين مقاله به .جريانات پرداخت، تخصيص اعتبارات و برقراري نظم مالي است

 در سيستم بانكي پرداخته شده است و برخالف مطالعات گذشته بررسي بر روي كـل سيسـتم بـانكي     سپرده

باشد همچنين منبع كليه اطالعات آمارهاي بانك مركزي به يك بانك يا موسسه خاص نميدود باشد و محمي

سـتفاده از  در ايـن پـژوهش بـا ا   . بوده است 1363-1389ي ها سالدوره زماني  مطالعهباشد و مقطع ميا .ا.ج

ـ     (ARDL)روش خودرگرسيون برداري رخ به بررسي رابطه ميان منابع سيستم بانكي و عوامـل مـوثر نظيـر ن

اي ميـزان جمعيـت پرداختـه    قيمت سكه، شاخص مسكن اجاره تورم، درآمد سرانه ملي، نرخ ارز در بازار آزاد،

 يهـا  بـر حجـم سـپرده    يرگـذار يتأث تدار داشته واولويشان داد كه همه عوامل تاثير معناشده است و نتايج ن

 .باشد يتورم مو نرخ  تيمربوط به نرخ ارز، سكه، درآمد سرانه، جمع بيبه ترت يبانك

  

 منابع بانكي، تورم :كليدي واژگان

 JEL E43, E58, P24:طبقه بندي

   

                                                                                                               
  ييوتوسعه روستا ي، اقتصاد كشاورزيزيبرنامه ر يهاموسسه پژوهش يپژوهش ارياستاد 1.

fatemehpaseban@gmail.com                                                                                                        

                           milad.roohi@gmail.com آمار بانك سپهكارشناس ارشد مهندسي صنايع كارشناس  2.
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 مقدمه

گذاري و تشكيل سرمايه نياز اوليـه هـر فعاليـت اقتصـادي     هاي رشد اقتصادي، سرمايهبرطبق تئوري

        كـه بـراي ايـن  . و به عنـوان متغيرهـاي اصـلي بـراي توليـد و رشـد اقتصـادي مطـرح هسـتند          بوده

 هـا بـا جـذب    بانـك  .صـورت گيـرد   پـس انـداز  الزم است ابتـدا   گيرداقتصاد انجام  در گذاريسرمايه

عـالوه  گردان از سطح جامعه و اعطاي تسهيالت در قالب عقود بانكي در بانكداري بدون ربا منابع سر

  هـاي اقتصـادي در جامعـه    منجر بـه تسـهيل و جهـت گيـري جريـان     ها پس انداز كمك به تجهيزبر

هـاي  سـپرده منابع بانكي عبارتنـد از   .ها از اهميت زيادي برخوردار استمنابع براي بانك. گردنديم

عبارتنـد از  هـاي بـانكي   انـواع سـپرده  . كنندگذاري يا پس انداز مينزد بانك سرمايهبانكي كه مردم 

  اير گـذاري كوتـاه مـدت و بلنـد مـدت و سـ      نه جاري، پس انـداز، سـپرده سـرمايه   الحسسپرده قرض

هـا بـر نقـدينگي و ريسـك     اي دارد، وضعيت سپردهها اهميت ويژهجذب سپرده براي بانك. هاسپرده

ها و درآمـدهاي عمليـاتي بانـك تاثيرگـذار      تسهيالت و در نتيجه بر هزينه نقدينگي و ميزان اعطاي

ايفـاي   هـاي بـانكي زمينـه الزم را بـراي    عنوان بخش اصلي فعاليـت  بنابراين، جذب سپرده به. است

, امينـي، محمـدي و فخـر حسـيني    (. كنـد بدون ربا فراهم مي وظايف تكميلي، قانون عمليات بانكي

باشـد و بـا چـه ميـزان     املي بر حجم منابع بانكي موثر مـي پرسش مهم اين است كه چه عو ).1389

هـاي  بـر حجـم منـابع سيسـتم بـانكي طـي سـال       ؟ در اين پژوهش به بررسي عوامل موثر اثرگذاري

  هـا مؤثرنـد كـه    عوامل بسياري در تجهيز منابع سـپردها در بانـك  . پرداخته شده است1389-1363

برخـي از   .انداز وتقاضا براي پول مورد بحث و بررسـي قـرار داد   ها را در قالب ادبيات پستوان آنمي

كه، نرخ تورم، درآمـد سـرانه ملـي، نـرخ ارز، قيمـت سـ      : هاي بانكي عبارتند از عوامل موثر بر سپرده

  . شاخص مسكن

ا بيشترين سهم درصد منابع به صورت ميانگين مربـوط  .ا.هاي منتشره بانك مركزي جبراساس آمار

مـدت  گذاري كوتاهو پس از آن سپرده سرمايهدرصد  4/35باشد با مي) جاري(هاي ديداريسپردهبه 

نكتـه  . درصد مـي باشـد   1/23و  3/26و بلند مدت به ترتيب با سهم درصد ميانگيني به ترتيب برابر 

و  حائز اهميت اين است كه ساالنه از سهم سپرده ديداري كاسته شده است و اين سهم به پس انداز

بـا سـهم    1363هاي ديداري مربوط بـه سـال   بيشترين سهم سپرده. ل گرديده استمدت منتقكوتاه

  گـذاري  سـرمايه ، سـپرده  درصـد  2/13بـا   1364سـال   الحسنه پس انـداز ، سپرده قرضدرصد 3/42

بـا   1389مـدت در سـال   گـذاري بلنـد  درصد، سـپرده سـرمايه   8/34با سهم  1367مدت سال كوتاه

  .باشدمي درصد 3/18با سهم  1363ها مربوط به سال و ساير سپردهدرصد  9/40سهمي برابر 
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 بيان مسئله

ناسـب بـراي   اي م هـا ايـن اسـت كـه زمينـه      هـاي مهـم سـپرده    در ادبيات اقتصـادي يكـي از نقـش   

جدا شدن  جهيدرنتامروزه با پولي شدن اقتصادها و . )1389, منصوري( .كند گذاري فراهم مي سرمايه

انتقال وجـوه از افـرادي كـه داراي     منظور  بهاست ابزارهايي  الزم گذاران، كنندگان از سرمايهانداز پس

. )1382تابسـتان  , مجتهد و كرمـي (اند وجود داشته باشد مازاد هستند به افرادي كه با كسري مواجه

بازارهـاي مـالي    در .شـوند  هاي مالي مبادلـه مـي   ها دارايي بازارهاي مالي بازارهايي هستند كه در آن

انـد و در تسـريع گـردش مـنظم چرخـه       ها نقش مهمي در اين راستا ايفا كـرده  اغلب كشورها، بانك

هاي  د و توسعه واحدهاي توليدي و طرحهاي عمراني و ايجا اقتصادي از طريق منابع مالي جهت طرح

هـا   بانـك  كه ازآنجا. اند اي را به خود اختصاص داده تمام، جايگاه ويژه هاي نيمه و اتمام طرح زا اشتغال

گذاران خود تأمين  هاي سپرده مؤسسات انتفاعي هستند و قسمت اعظم منابع خود را از محل سپرده

تواند تأثير به سزايي بر حجم  شان مي د انتخاب سبد داراييگذاران در مور كنند، لذا تصميم سپرده مي

  عوامـل بسـياري در تجهيـز منـابع سـپردهاي در       )1389, منصـوري (.هاي بانك داشته باشـد  سپرده

ل مورد بحث و بررسـي  تقاضا براي پو انداز و ها را در قالب ادبيات پستوان آنها مؤثرند كه ميبانك

هـا  در بانك ايسپردهجذب منابع  ن مقاله مطالعه عوامل موثر بر ميزاناين اساس هدف ايبر. قرار داد

دو دسته عوامل محيطـي   انداز و تقاضاي پول و نيز مطالعات انجام گرفته، طبق ادبيات پس بر. است

عوامـل  . هسـتند  هـا مـوثر  اي در بانـك و عوامل خاص سيستم بانكي در ميزان جذب منـابع سـپرده  

بيان كننـده   اقتصاد كالن و عوامل خاص بانكي شامل متغيرهايي است كهمحيطي شامل متغيرهاي 

   .)1388, نظريان و محمد اسماعيل( .ها استهاي بانكويژگي

انداز و  پس يها و سپرده) انتقال با چك و  قابل نقل( يداريد يها ها شامل سپرده منابع بانك: منابع

 ميها به دودسته تقسـ  سپرده گريد يبند مياس تقساسبر. باشند يم كيتفك دار و قابل مدت يها سپرده

دار  تمـد  يگـذار  هيسـرما  يهـا  انداز و سـپرده  و پس يالحسنه شامل جار قرض يها سپرده. شوند يم

  )1389 ،يمنصور. (باشند يم مدت و بلندمدت شامل كوتاه

  

  نرخ تورم

ــورم، ــپد ت ــدف   يا دهي ــر ه ــاددانان ازنظ ــت اقتص ــامطلوب اس ــا ن ــتيس يه ــاد  اس ــالن اقتص    ،يك

عادالنـه درآمـد و رشـد مـداوم      عيـ ، توز)مهار تورم( ها متيهمچون اشتغال كامل، ثبات ق يبر موارد

كالن، همواره موردتوجه اقتصاددانان  استياز اهداف مهم س يكيعنوان  تورم به. ددارنديتأك ياقتصاد

اسـت   يتياز وضع ينمونه، تورم ناش يبرا. شده است  ارائه يمتعدد فيدر مورد تورم، تعار. استبوده 

 شيزمـان افـزا   مـرور   طور مـداوم و بـه   و به تناسب يب ايو  هيرو يطور ب  به ها متيق يكه سطح عموم
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خـاطر از تـورم    نيـ نامطلوب است و مردم به ا يا دهياقتصاددانان معتقدند كه تورم پد شتريب .ابدي يم

 يهـا را بـا مشـكل مـال     و آن آورد يمـ  نييها را پا آن ديقدرت خر ها، متيق شينگران هستند كه افزا

. هـا را كـاهش خواهـد داد    آن يسـطح زنـدگ   ن،يروبرو خواهد نمـود؛ بنـابرا   يجار يها نهيهز نيتأم

و بـه   يكـ يزيف يهـا  يـي مجدد درآمد به نفع صـاحبان دارا  عيبه توز توان يآثار مخرب تورم م جملهاز

و كـاهش   يريـ گ ميتصـم  يتر شدن افق زمان كوتاه جه،يو درنت ينانياطمنا شيافزا ران،يبگ حقوق انيز

  )1386 ،يرميسم ييبابا. (اشاره نمود گريبلندمدت و عوامل متعدد د يگذار هيسرما

 .ي گذشـته رونـد صـعودي داشـته اسـت     هـا  سالكه نرخ تورم طي  دهد يمي اخير نشان ها يبررس

  .دهد يمنشان  1392تا پايان سال  1363ي ها سالساالنه را طي  نرخ تورم 1شماره  جدول

  ساالنه صورت بهمقايسه نرخ تورم  1جدول شماره 

  
  )درصد(نرخ تورم  سال    )درصد(نرخ تورم    سال

  

1363           4/10      1377       1/18  

1363            9/6      1378       1/20  

1365           7/23      1379       6/12  

1366                     7/27      1380       4/11  

1367          9/28      1381       8/15  

1368          4/17      1382       6/15  

1369            9      1383       2/15  

1370          7/20      1384       4/10  

1371          4/24      1385       9/11  

1372          9/22      1386       4/18  

1373          2/35      1387       4/25  

1374          4/49      1388        8/10  

1375             2/23      1389       4/12  

1376          3/17  

  

  )1390 - 100( رانيا يدر مناطق شهر يكاالها و خدمات مصرف يا شاخص بها .ا .ج يمأخذ بانك مركز              

 1392نرخ تورم در ايران در سه سال منتهـي بـه    شود يممشاهده 1كه در جدول شماره طور همان

ي قبل نيز از نوساناتي برخوردار بوده كـه بيشـترين نـرخ    ها سالمداوم رشد داشته است و در  طور به
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با نرخـي   1364درصد و كمترين آن مربوط به سال  4/49با نرخي برابر  1374تورم مربوط به سال 

  .درصد بوده است 20و ميانگين آن تقريباً  هستدرصد  9/6برابر 

هجري شمسي در ايران 1392تا  1363ي ها سالنرخ تورم ساالنه طي 1نمودار شماره   

  
  هاي اقتصاديا نماگر.ا.بانك مركزي ج مأخذ                  

ا  صـعودي بـوده و   .ا.طبق اعالم بانك مركزي ج ساله همه ها بانكروند تغييرات منابع و مصارف در 

آيد كه چـه عـواملي و   حال اين سوال پيش مي نيز اين عدد به اوج خود رسيده است 1389در سال 

كـه بـا توجـه بـه      گردد يمگذار بوده است؟ در اين تحقيق بررسي بر منابع بانكي تاثير به چه ميزاني

عوامل مختلف بر روي اين افزايش چقدر اسـت و چـه    ريتأثميزان افزايش ساالنه ميزان منابع بانكي 

يي رابطه معكـوس بـا   رهايمتغيي رابطه مستقيم و چه رهايمتغو چه  باشد يمكاهنده  راتيتأثميزان 

  .باشند يمحجم منابع بانكي را دارا 

  

  نرخ ارز

  .شده است  ارز در نظر گرفتهعنوان نرخ  به) يا مبادله( يررسميمقاله نرخ ارز دالر در بازار غ نيا در

  

  يدرآمد سرانه مل

آمده  دست  كرده عدد به ميتقس تيكشور را بر جمع يناخالص داخل ديمحاسبه درآمد سرانه تول يبرا

 يهـا  روش دوم كه سازمان. سرانه دو فرمول وجود داردمحاسبه درآمد يبرا. درآمد سرانه كشور است

 نيـ ا يهـردو . اسـت  ديـ قدرت خر يروش برابر كنند يمحاسبه ماساس آن آمار خود را بر يالملل نيب

 نيـ ا ديـ اساس قـدرت خر آمار بر يمتفاوت است، معن يها قدر آن مياتكا هستند اما مفاه آمارها قابل

كشـورها دارد   گرياندازه همان مقدار در د  به يديقدرت خر رانيا متيچه مقدار درآمد به ق است كه
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ـ  . كننـد  يمـ  سـه يمقا ديقدرت خر درآمد را باو درواقع هم همه كشورها قدرت  بانـك   ل،سـازمان مل

  .دهند يپول هر دو آمار را باهم ارائه م يالملل نيو صندوق ب يجهان

  

  مباني نظري و پيشينه پژوهش

ـه      عرضه پول را كنترل  در شرايط مطلوب كه بانك مركزي بتواند ـتگي ب ـول بس ـزاي پ ـان   كند، انتخاب تركيـب اج رجح

ـات   ها ارتباط زيادي با عملكرد صحيح  بانكرشد اقتصادي كشور و ركود آن  .اشخاص دارد ـاري    و موسس ـه   دارد اعتب   ب

ـابع  تخصيص   و صحيح صورت گرفته  به صورت   اين معني كه اگر جذب منابع ـه   من ـو   ب ـورت گيـرد      نح ـتي ص درس

ـه     را  راكـد   بانك ها وجوه مالي. اقتصاد كشور خواهد داشت مثبتي بر  تاثيرات ـار   جمـع آوري   از سـطح جامع و در اختي

نشان مي دهد كه منابع بانكي تحت تاثير عوامل مختلفي هستند كه ايـن عوامـل     تحقيقات. قرار مي دهند ...توليد، تجار و

  .برخي از اين عوامل در جدول ذيل آمده است.بر تغييرات حجم سپرده هاي بانكي تاثير دارند
  بر منابع بانكي مؤثري مستقل رهايمتغ 2جدول شماره 

  نام مقاله            اثر متغير مثبت يا منفي            نحوه محاسبه متغير        تعريف متغير             نام متغير
  -                           رگرسيون خطي                          نرخ بهره واقعي سپرده

  -                            رگرسيون خطي                          برگشت انتظارينرخ 

  هاي رقيبداريي

  -                          رگرسيون خطي                                تعداد شعب

  كوسوم                                                                                    منظور متغيرمجازي به

 و ساس                          يمنف                              يخط ونيرگرس                 DUM          ها شدن بانك يمل

  كتكار                                                                                     يناخالص داخل ديتول

 )1992(                           -                           يخط ونيرگرس          GDP                     يواقع

  -                         يخط ونيرگرس                             INF    يتورم انتظار نرخ

  سندا و                    مثبت                          يخط ونيرگرس                              يكشاورز ريدرآمد غ

  يگوسوام                   مثبت                         يخط ونيرگرس                        ي اعتبارات بانك حجم

  )1993(                    مثبت                          يخط ونيرگرس                     تعداد شعب شيافزا

 يسر                          حساس                           يخط ونيرگرس                    يو اقتصاد ياسيس راتييتغ

 يرامامورت                    مثبت                         يخط ونيرگرس                     يناخالص داخل ديتول

 )1995(                      مثبت                          يخط ونيرگرس      مدت كوتاه يها سپرده يور بهره نرخ

 مثبت                        يخط ونيرگرس           GDPR           ناخالص داخل ديتول

 قطميري                       مثبت                       يخط ونيرگرس            INTR              يسود واقع نرخ

 شرزه ايو                           يمنف                            يخط ونيرگرس  INF                                       تورم نرخ

  )1373(                               -                                يخط ونيرگرسDUM                    ها شدن بانك يمل يمجاز ريمتغ

                    منابع تحقيق: ماخذ 
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  مطالعات داخلي �

 رانيـ ا بانكداري ستميس در يبانك يها سپرده سود نرخ و تورم نرخ نيب رابطهي به بررسي ا مطالعهدر 

 يمثبتـ  رابطـه كه  دهند يمنشان  خطا حيتصح و يانباشتگ هم يها مدل از استفاده ضمنپرداخته و 

 در همسـو  راتييـ تغ ليـ دل تورم نرخ ،يعبارت به. دارد وجود تورم نرخ و ياسم سود نرخ نيب معنادار

 سـپه  بانك تهران شعب موردي بامطالعه نيهمچن است، ها سپرده سود نرخ همان اي ياسم سود نرخ

 يميمسـتق  رابطه و دارد وجود ها سپرده انواع و تورم نرخ نيب معكوس رابطه كه است شده داده نشان

  )1392 ،و غيره ابونوري( .دارد يمل درآمد رشد با

 يهـا  نـرخ  و مبادله يها نرخ بر مالي و برداري پولي حيتوض خود الگوي از استفاده با) 2002( فرانز

 و سود يها نرخ بين كه رديگ يم نتيجه اما ،پردازد يملهستان  و مجارستان چك، كشور سه در سود

 تغييـر  كانال از را پولي سياست توان ينم بنابراين ندارد، ي وجودمعنادار رابطه كشورها اين در تورم

 .اسـت  نـاچيز  نيـز  مبادلـه  يهـا  نـرخ  بر سود يها نرخ تأثيرگذاري عالوه به كرد، اعمال سود نرخ در

  )1392 ،و غيره ابونوري(

 هـا  آن ينـان ياطم نـا  دليل به مردم انداز پس كه دارد تأكيد موضوع اين بر احتياطي انداز پس مدل

 مورداستفاده آينده به نسبت اطميناني نا دادن نشان جهت تورم بنابراين نرخ ؛است آينده به نسبت

 موجـب  خريـد،  قـدرت  كـاهش  طريـق  تورم از مصرف، چسبندگي براساس همچنين .رديگ يم قرار

  )1392 ،و غيره مرادي( .شود يم مصرف با اندازها پس شدن جانشين دليل به انداز پس كاهش

ي بخـش  هـا  سـپرده بـر حجـم    مـؤثر در اين خصوص تحقيقي ميداني تحت عنوان بررسي عوامـل  

  ي هــا ســالي بانــك كشــاورزي طــي هــا دادهخصوصــي در بانــك كشــاورزي، بــا اســتفاده از آمــار و 

اني از طريـق  ي نيـروي انسـ  ور بهرهبه اين نتيجه رسيد كه حركت به سمت افزايش ) 1379-1368(

ي مناسب و كارها راهي بازاريابي بانكي و يافتن ها روشهاي مكانيزه و اصالح توسعه و تكميل سيستم

عملي براي تعيين ميزان واقعي سود و زيان شـعب و قـرار دادن سيسـتم پـاداش شـعب بـر مبنـاي        

  )1389 ،منصوري( .دهد يمي بانك را افزايش ها سپردهي، سودآور

بخش خصوصـي در ايـران طـي دوره     انداز پسبر  مؤثربه بررسي عوامل ) 1384( ياصالنبهرامي و 

آثـار مثبـت افـزايش    . ي گسـتره پرداختنـد  هـا  وقفهبا  حيتوض خودبا استفاده از روش  1380-1348

ـ  توسـعه بخش خصوصي، بهبـود وضـعيت توزيـع درآمـد و      تصرف قابلدرآمد  ي هرچـه بيشـتر   افتگي

 دييتأبخش خصوصي مورد  انداز پساجتماعي بر  نيتأمي ها نهيهزو اثر منفي افزايش بازارهاي مالي 

  )1389 ،و غيره بهبودي( .ايشان قرار گرفت

ي كالن اقتصادي در تجهيز منابع داخلي ها استيسي تحت عنوان اثرات ا مقاله، در )1384(سعدي 

در ايـن مقالـه   . داخلي ايران پرداخت انداز پسبر  مؤثري در ايران، به بررسي عوامل گذار هيسرمابراي 
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استفاده از آزمون هم انباشتگي به روش  با .است شده  استفاده 1350-1382ي سري زماني آمارهااز 

. باشد يمزير  صورت بهي مدل پرداخت كه نتايج رهايمتغبين  بلندمدتگرنجر به بررسي روابط –انگل

ي، رشد جمعيت، تغييرات قيمت نفت و رابطه مبادلـه،  رجا حسابرشد توليد ناخالص داخلي، موازنه 

 .و تورم، منفي اسـت  انداز پسهستند و همبستگي بين نرخ  انداز پسهمگي داراي ارتباط مستقيم با 

  )1389 ،و غيره بهبودي(

ــهدر  ــران    ا مقالـ ــول در ايـ ــاي پـ ــابع تقاضـ ــات تـ ــي ثبـ ــوان بررسـ ــا عنـ ــاربرد :ي بـ   روش  كـ

ي تراز واقعي پول، توليد ناخالص رهايمتغي جمع همي ها آزمونجوسيليوس با استفاده از –وهانسوني

تورم و نرخ ارز و كسري بودجه دولت با يكديگر هـم جمـع بـوده و يـك رابطـه تعـادلي        نرخ داخلي،

  .)1385 ،و غيره جعفري صميمي( است شده پرداخته كند يمايجاد  بلندمدت

، تقاضا براي )ARDL(استفاده از روش خود برگشت با وقفه توزيعي با ) 1376(طبيبيان و سوري 

كه در ايـران، تقاضـا    دهند يمنشان  برآوردها. برآورد كردند 1338-1372پول در ايران را براي دوره 

  .)1385 ،و غيره جعفري صميمي( .درآمد و نرخ تورم قرار دارد ريتأثبراي پول تحت 

  

  مطالعات خارجي �

ي هـا  سـال است مشخص گرديد كـه بـين    شده انجامي كشور تركيه ها بانكه در در تحقيقي ديگر ك

طالي لنـدن و شـاخص نـرخ ارزش     متيق ،ماهه سه Liborي ها نرخ. 2013تا نوامبر  2005دسامبر 

و يك رابطـه تعـادلي در    ي تركيه نداشته استها بانكي ها سپردهي بر معنادار ريتأثقيمت مشتريان 

  (n, 2013�Çe) .ي تركيه وجود داردها بانكي ها سپردهو  ماهه سه liborبين نرخ ثابت  بلندمدت

كدام عوامـل   كه نياي بانكي به بررسي ها سپردهبا عنوان آمادگي براي بازگشت  ي ديگرا مقالهدر 

ي بنـد  ميتقسـ ي كه در دو بخش عرضه و تقاضـا  عوامل. است شده پرداخته مؤثر بر رشد سپرده است؟

 اعتمـاد  جمعيـت،  آمـار  ي،گـذار  هيسرماشامل درآمد، نرخ تورم و نرخ بهره، ريسك جايگزين  اند شده

، قيمـت و در دسـترس بـودن ابـزار مـالي جـايگزين       رقابـت  ، مقـررات، ها آنو ثبات  ها بانكمردم به 

 (Ahlswede, et al. 2012) .است شده پرداخته

ي كشور اندونزي بـا اسـتفاده از روش   ها نكبادر  ها سپردهبر  مؤثري به بررسي عوامل ا مطالعهدر 

 2003-1993ي ها سالدر دوره  ماهه سههم انباشتگي اقتصاد پرداخته شد كه در آن از سري زماني 

ي اسالمي، نرخ سود مشاركت و نرخ بهـره در  ها بانكچهار متغير، توليد ناخالص داخلي، تعداد شعب 

تعـداد دفـاتر شـعب بانـك اسـالمي و نـرخ سـود        آزمون هم انباشتگي نشان داد كه . نظر گرفته شد

 كـه  يدرحـال داشته است  درازمدتي در ا مضاربهي ها سپردهي در حجم توجه قابلمشاركت به ميزان 

  (Rachmawati, et al. 2004) .نبوده است گونه نياتوليد ناخالص داخلي و نرخ بهره 
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  ي آماريها دادهروش تحقيق و 

اسـت و در ايـن    شـده   يگـردآور  1363-1389ي هـا  سـال در اين تحقيق اطالعات آماري در فاصله 

 با. ا استخراج گرديده است.ا.ساله اطالعات از سامانه سري زماني اقتصادي بانك مركزي ج 26مقطع 

با استفاده از اقتصادسـنجي و   پژوهش اين در مورداستفاده برآورد روش ،يموردبررس موضوع به توجه

و  EVIEWSدر ايـن تحقيـق    مورداسـتفاده ي افزارهـا  نـرم  هسـت،  ARDL ونيرگرسـ  خود روش

Microfit4 يهـا  بانـك  موجـود،  آمارهـاي  بـه  توجه با كشور يها بانك ميان از همچنينو  باشد يم 

اسـت كـه    شده  گرفتهاعتباري غير بانكي در نظر  مؤسساتي و ردولتيغي ها بانكتجاري، تخصصي، 

 شده  پرداختهچراكه در مطالعات ديگر تنها به بررسي يك يا چند بانك  هستنقطه قوت اين تحقيق 

  .است

  

  برآورد مدل

 بـراي ي مناسـب  ابـزار  ي هم انباشـتگي ها مدل اقتصادي كالن رهاييمتغ اغلب بودن ايپا نا به توجه با

هم انباشتگي اين امكان را فراهم  يها مدل نيهمچن. رود يمبه شمار  رهايمتغ نيا نيب روابط ليتحل

طرفي در بسـياري از مطالعـات صـورت     از .تمايز قائل شويم بلندمدتو  مدت كوتاهكه بين  دينما يم

 رمسـتقل يغي مستقل و رهايمتغبه بررسي روابط  ARDL ونيرگرس خودگرفته با استفاده از روش 

ي تحقيـق  رهايمتغبتدا به بررسي نا مانا بودن است، در اين تحقيق ا شده پرداختهي ضرايب معنادارو 

و سپس به تخمين مدل رگرسيون با استفاده از مـدل   شده  پرداخته رهايمتغو وجود ريشه واحد در 

مـدل   )1382تابسـتان   ،مجتهد و كرمي.(است شده  پرداختهو تحليل نتايج  ARDL ونيرگرس خود

  .ديآ يم دست بهلگاريتمي    صورت به شده استخراج

1 2 3 4 5 6
linf

t t
Y kolsep lNIPP lPOP lHI lCUR lGOLD uα β β β β β β= = + + + + + + +  
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  ي موجود در مدلرهايمتغتعريف  3 جدول شماره

  واحد اندازه گيري            تعريف                متغير          

  

                                   kolsep                الير ارديليم             ها كل سپرده  

                                    INF           درصد                  نرخ تورم  

                                   NIPP               الير ارديليم           سرانه يدرآمد مل 

                                    POP                           هزار نفر               تيجمع 

                                HI                    بدون واحد           يا شاخص مسكن اجاره 

                      CUR             الير          )دالر(ارز  متيق يررسمينرخ بازار غ 

                         GOLD           اليهزار ر       يسكه تمام بهار طرح قد متينرخ ق  

  تحقيق: ماخذ

لگـاريتمي شـده و    ها دادهي آماري تمامي ها دادهي مختلف واحدهابه ذكر است با توجه به  الزم

   .گردند يمسپس وارد مدل 

  

  آزمون ريشه واحد

در سطح صفر نامانا هستند و ريشه واحد دارند  مدل متغيرهاي تمامي كه دهد يم نشان آزمون نتايج

 در نتـايج . اسـت  شده مانا گيري تفاضل بار كي با متغير قيمت سكه و ميزان جمعيت كه هر دو جز به

  . است آمده 4 جدول

  ي موجود در مدلرهايمتغتعريف  4 جدول شماره

            احتمال         قدر مطلق مقدار     رانناحيه بح% 5سطح          سطح پايايي           متغير   

                %p-value      آماره آزمون                                                           

Kolse kolsep                I(0)                       603/3                     455/3              67/6  

INF                                  I(0)                    595/3                    275/3             26/9  

NIPP                        I(0)                         595/3                     191/2           45/47  

POP                      I(1)                            645/3                      808/2           97/20  

HI                                      I(0)                           645/3                    417/2           11/36  

CUR                          I(0)                               622/3                     827/0           78/94  

GOLD                     I(1)                           645/3                     341/3             7/8  

  تحقيق: ماخذ

 انـد  شـده تفاضل گيري مانا  بار كدر سطح مانا و برخي بعد از ي رهايمتغبرخي  كه نيابا توجه به 

 ARDLي هم جمعي استفاده شود كه در تحقيـق حاضـر الگـوي    ها روشبراي تخمين مدل بايد از 

ـ ناپااول اينكه، الزم نيست به . دو مزيت دارد ARDLالگوي .است مدنظر . توجـه كـرد   رهـا يمتغيي اي
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. از روش مذكور استفاده كند تواند يم رهايمتغيي ايپا نا، محقق بدون هراس از پايايي و گريد عبارت به

ون تورشـي را  ي ديگر، برآورد بـد ها روشحجم نمونه كوچك است استفاده از  كه يهنگامدوم اينكه، 

 مـدت  كوتـاه ي پويـاي  هـا  واكـنش اين روش به دليل در نظـر گـرفتن    كه يدرصورتارائه نخواهد كرد 

  )1392 ،و غيره ناجي ميداني( .كند يم، اين مشكل را رفع رهايمتغموجود بين 

  

  بلندمدتالگوي پوياي  برآورد

اسـت آزمـون وجـود     الزم الگو،ي موجود در رهايمتغبين  بلندمدتقبل از بحث درباره رابطه تعادلي 

يـي از روش بنرجـي،   گرا هـم براي آزمون . ي موجود صورت گيردرهايمتغدر بين  بلندمدتيي گرا هم

بدين منظور، با استفاده از روش خود توضيح برداري بـا  . است شده استفاده) 1992( 1دوالدو و مستر

ــه ــا وقف ــوزيعي ه ــل    )ARDL(ي ت ــاي ك ــوي پوي ــپردهالگ ــا س ــرآورد  ه ــرا ب ــ يم ــدل. ميكن  م

ARDL(1,0,0,1,1,0,0)  ايـن   كـه  كند يمبيزين براي وقفه يك را ارائه  – شوارتسرا مطابق معيار

  .آمده است 5مدل و نتايج در جدول 

 ARDLها به روش  تابع كل سپرده يايپو يالگو ييگرا حاصل از آزمون هم جينتا 5 جدول شماره

  احتمال              قدر مطلق مقدار  انحراف معيار               ضريب                   متغير          

 %t           p-valueآماره آزمون                                                                         

LKOLSEP (-1)        33442/0   16552/0         0204/2               060/0 

          C                 9282/7-   5888/7                0447/1                   312/0 

INF                           033654/0-           023530/0            4303/1               172/0 

NIP                            5177/ 0        096014/0         3302/5               000/0 

POP                       4008/1   77382/0              8102/1                     089/0 

HI                      30371/0-       21634/0              4038/1               179/0 

HI(-1)                    34744/0    14111/0           4621/2             026/0 

CUR                     21163/0-   64559/0-          2781/3                    005/0 

GOLD                  070682/0   082090/0                86103/0                  402/0 

GOLD(-1)              17834/0   066324/0              6889/2                016/0  

 
F-Statistic=7606.5 R-squared=0.99977 Durbin-Watson stat=2.2807 F prob=0.0000  

Durbin’s h-statistic -1.3341[0.182] R-Bar-squared=0.99963  

  نتايج تحقيق :ماخذ

است، بـراي   ظاهرشدهي ريتأخ صورت بهدر سمت راست معادله، ضريب متغير وابسته  جاكهازآن

چون ضـريب ايـن   .استفاده شده است H.D.Wم وجود همبستگي از آماره بررسي فرض وجود، يا عد

                                                                                                               
1. Banerjee,A. Dolado,J. and Master,R. 
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پس  .شود يمي مدل رد همبستگ خودقرار دارد، بنابراين، فرض وجود  1.96آماره بين مثبت و منفي 

ي موجـود در الگـو آزمـون    رهايمتغاز برآورد معادله پويا، فرضيه وجود، يا عدم وجود هم جمعي بين 

از يك باشد، الگوي پويـا بـه سـمت     تر كوچكچنانچه مجموع ضرايب با وقفه متغير وابسته . شود يم

بنابراين، براي آزمون وجـود هـم جمعـي در الگـوي خـود توضـيح بـا         ؛گرايش دارد بلندمدتتعادل 

  .ي زير انجام شودها هيفرضالزم است آزمون  ARDLي توزيعي ها وقفه

  

  1معادله  

  

 

ـرده    ها وقفهتعداد  )SBC( نيزيب - شوارتسبا توجه به اينكه معيار  ـاب ك ـه انتخ ي بهينه متغير وابسته را تنها يك وقف

  .شود يمزير محاسبه  صورت بهبراي انجام آزمون فوق  ازيموردن tاست، مقدار آماره 

 2    معادله        

  

 

ـرض از   95توسط بنرجي و همكاران در سطح اطمينان  شده ارائهكميت بحراني  ـا   مبـدأ درصد براي مدل با ع ـر ب  براب

ـفر رد و    هستاز اين ميزان كمتر  آمده دست  بهبنابراين مقدار آماره )  اقتصادسنجي كاربردي( .باشد يم - 3.35 و فـرض ص

ـا  آزمونبراي اطمينان از ثبات ساختاري مدل، .شود يم دييتأي الگو رهايمتغميان  بلندمدتوجود رابطه  و  CUSUMي ه

CUSUMQ  ـان  ) 1992( 1اين آزمون توسط هنسن ميده يمرا انجام ـه   كنـد  يمـ ارائه شد، بي ـا ك ـين  پارامتره ي تخم

ـات  يبي پارامترهايك سري زماني ممكن است در طي زمان تغيير كنند و  شده زده ـه تشـخيص       ثب نيـز ممكـن اسـت ب

    .رسد يملذا انجام آزمون ثبات پارامتري ضروري به نظر . صحيح منجر نشود

   

                                                                                                               
1. Hansen 
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مربـوط بـه    CUSUMQمربوطه به ثبات ساختاري مدل آزمون  CUSUMآزمون 1 شكل شماره

ي هستند كه ناحيه دوخط، هر دو نمودار در بين شود يمكه مشاهده  طور همان ثابت ساختاري مدل

گفـت كـه    توان يمدرصد  95بنابراين، در سطح . اندتعيين كرده درصد 5بحراني را در سطح خطاي 

  .مدل از ثبات ساختاري برخوردار است

  بلندمدتالگوي  برآورد

2ايـن مـدل داراي   . باشـد  هاي مورد نظـر مناسـب مـي   خمين انجام شده مدل از نظر معياردر ت
R 

 .مناسب مي باشد
2

R درصد از ميزان تغييرات كل  977/99دهد است كه نشان مي 99977/0مدل

رخ تورم، سرانه درآمد ملي، جمعيـت، نـرخ   هاي توضيحي نناشي از متغيرها در سيستم بانكي سپرده

دهـد  نيز نشان مي Fآماره. باشدو نرخ ارز در بازار غير رسمي مي ايسكه تمام، شاخص مسكن اجاره

پـس از انجـام   . درصد است 1كمتر از  Fاشد به اين دليل كه احتمال آمارهبكه كل مدل با معني مي

نتـايج بـرآورد رابطـه    . اين رابطـه را بـرآورد كـرد    توان يم بلندمدتز وجود رابطه آزمون و اطمينان ا

، تمام ضرايب 6اساس جدول شماره رب .آمده است 6در جدول شماره ) منابع( ها سپردهكل  بلندمدت

 ازي؛ سـاير متغيرهـا   ا اجـاره ، تورم و شـاخص مسـكن   مبدأضريب مربوط به عرض از  جز  به رهايمتغ

 صورت به موردنظري رهايمتغ كه نيابا توجه به . است معناداردرصد  95سطح اطمينان آماري در نظر

 معنـادار درصـد   90در سطح  تورم. كشش است دهنده نشان ها آن، ضرايب اند شده  استفادهلگاريتمي 

است بدين معنا كه  -05/0ضريب متغير تورم برابر با . درصد اطمينان است 95بوده و كمتر از سطح 

رصـد شـده و رابطـه منفـي را     د 05/0يك درصد تغيير نرخ تورم باعث كاهش منابع بانكي به اندازه 

 77/0ضريب سرانه درآمد ملي بيانگر اين است كه يك درصد افزايش در درآمد سرانه . دهدنشان مي

باشـد، همچنـين يـك درصـد تغييـر مثبـت       و هم جهت مـي  دهد يمرا افزايش  ها سپردهدرصد كل 

ي باعـث كـاهش   ررسميغدرصد باعث رشد منابع و يك درصد افزايش نرخ ارز در بازار  1/2جمعيت 

و به ترتيب داراي رابطه مثبت و منفي مي باشند و دليل ايـن   شود يم ها سپردهدرصدي در كل  3/0

و ميـل بـه    داكردهيـ پدارايـي مـردم ارزش كمتـري    ) دالر(اين است كه با افزايش قيمت نرخ ارز امر 
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ي قيمت سـكه تمـام   درصد كو افزايش ي ابدي يمكاهش  ها بانكي در گذار هيسرماو طبيعتاً  انداز پس

  . باشدها ميو داراي رابطه مثبت با كل سپرده گردد يمدرصدي رشد منابع  37/0باعث افزايش 

  ها  سپردهكل  بلندمدتنتايج تخمين  6 جدول شماره

  احتمال                       قدر مطلق مقدار       انحراف معيار                              ضريب               متغير

 %t            p-valueآماره آزمون                                                                         

C                  9117/11-                     2577/10         1613/1                              263/0 

INF        050564/0-                    034474/0             4667/1                               162/0 

NIPP           76891/0                 19595/0         9240/3                               001/0 

POP               1046/2                92660/0          2713/2                          037/0 

HI                065695/0                     21026/0                31245/0                         759/0 

CUR             31797/0-                     043054/0          3853/7                                000/0 

GOLD           37414/0                     069640/0                3725/5                           000/0 

  نتايج تحقيق :ماخذ

 

  يريگ جهينت

  :مشخص گرديد آمده دست بهبا توجه به نتايج 

ي هـا  سـپرده ي، قيمت سكه، جمعيت و درآمد ملي سرانه بر كل ررسميغنرخ ارز در بازار  •

و ضـرايب آمـاره    باشـند  يم بلندمدتدر هر دو الگوي كوتاه و  ريتأثدرصد داراي  95بانكي در سطح 

 .باشد يم معنادار ها آن

 .باشد يم معناداردرصد  90نرخ تورم در سطح  •

 .باشد يم بلندمدتداراي ثبات و رابطه  بلندمدتدر  شده استفادهمدل  •

ولـي  . ، ضرايب از عالئم مـورد انتظـار برخوردارنـد   بلندمدتهمانند  مدت كوتاهدر الگوي  •

 .هستند تر كوچكقدر مطلقي  ازنظر بلندمدتنسبت به مقادير  مدت كوتاهو ضرايب  ها كشش

ي بانكي به ترتيب مربوط به نرخ ارز، سكه، درآمـد  ها سپردهي بر حجم رگذاريتأثاولويت  •

 .باشد يمو نرخ تورم  تيجمع سرانه،

  

  مقايسه با نتايج ساير مطالعات

ي بانكي دارد و در اولويت سوم در ها سپردهي با حجم معنادارملي رابطه  در اين تحقيق درآمد سرانه

 داراي سـرانه  واقعـي  نيـز درآمـد    )1389 ،و غيـره  امينـي (درصد قرار دارد و در تحقيق  95سطح 

 دشـده يقطبـق تحليـل    و .اسـت  صـادرات  بانـك  بلندمـدت  يها سپرده حجم بر مثبت اثر بيشترين

 مردم كه جاآن از .خواهد شد مردم مصرف و رفاه سطح رفتن باال باعث سرانه واقعي درآمد افزايش
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 بـا  رنـد يگ يمـ  تصـميم  لـذا  هستند رو روبه معيشتي و اقتصادي ثبات در نااطميناني يك ايران با در

 خـود  آتـي  هـاي زمـان  براي هم و كنند درآمد كسب ينوع به هم خود ي بلندمدتها سپرده افزايش

از  .دهند كاهش را اقتصادي يثبات يب اين از ناشي تغييرات از ناشي و ريسك باشند كرده يانداز پس

اساس مطالعه را بر حجم منابع دارد كه بر ريتأثي تورم كمترين اولويت و بررس موردي رهايمتغميان 

 يهـا  سـپرده  حجـم  بـر  مثبـت  تـأثير  كه متغيرهايي ميان از )1389 ،و غيره اميني(صورت گرفته 

   .است تورم متغير به مربوط كمترين ضريب دارند، صادرات بانك بلندمدت

 ،و غيره اميني(دارد اما در تحقيق  ها سپردهي بر حجم معنادار ريتأثدر تحقيق حاضر متغير جمعيت 

 و صـادرات  بانـك  يهـا  سـپرده  حجـم  بـر  معناداري تأثير جمعيت متغير متغيرها، ميان در )1389

ي منتخـب و كوچـك   هـا  بانكبه دليل بررسي  ادشدهدر مقاله ي ريتأثاين عدم  .ندارد ي ديگرها بانك

باشـد كـه در ايـن پـژوهش بـه دليـل در نظـر         تواند يمي تحقيق بررس موردي ها سپردهبودن حجم 

معكوس رابطه تورم بـر حجـم منـابع در     ريتأث .باشد يممعكوس  راتيتأثگرفتن منابع سيستم بانكي 

  .است قرارگرفته دييتأنيز مورد  )1392،و غيره ابونوري( تحقيق

  

  تها شنهاديپ

بر حجم منابع  مؤثري پارامترهاي اثرگذاراساس ميزان كر است مقايسه و تحليل پيش رو برالزم به ذ

در  تـوان  يمـ  آمـده   دست  بهاست كه با توجه به نتايج  گرفته انجامبانكي بر كل سيستم بانكي كشور 

چنـد   ي كالن از آن بهره جست مطالعات گذشته صرفاً بررسي ارتبـاط در يـك يـا   ها يگذار استيس

جـذب   منظور به ها بانك گردد يمجامعه نيست پيشنهاد  كل به ميتعم  قابلبانك منتخب بوده است و 

ي پرداخـت  هـا  طـرح سعي در جذب مشتري از طريـق   ابدي يمنرخ ارز افزايش  كه يهنگامسپرده در 

ي از رشد جمعيت به معرفي ريگ بهرهي و براي گذار سپرده شرط به مدت كوتاهتسهيالت با بازپرداخت 

  .و جذب مشتريان جديد بپردازند متولدشدهيي نظير اندوخته فردا براي نوزادان تازه ها سپرده
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  منابع

هاي بانكي طه بين نرخ تورم و نرخ سود سپردهراب"). 1392. (و تيمور محمدي.ابونوري، سجادي .1

 .52-23صص  ,اقتصاديهاي مالي و فصلنامه سياست.  "بانكدراي ايراندر سيستم 

  .موسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران. Microfitاقتصاد سنجي كاربردي به كمك  .2

هاي بانكي بررسي عوامل موثر بر جذب سپرده").04 08, 1389(محمدي و فخرحسيني  ،اميني .3

  ."هاي منتخب با تاكيد بر بانك صادرات ايرانبانك

  لّـي و بـرآورد ضـريب كشـش تـورم نسـبت بـه        بررسـي رابطـه ع  "). 1386. (م, بابايي سميرمي .4

  .28-25صص,بانك و اقتصاد. مطالعه موردي اقتصاد ايران( "هاي بانكيسپرده

انداز خـانوار بـر درآمـد خـانوار و     بررسي تاثير پس ").1389(ن قادري بهبودي ،شهركي و سيمي .5

  .124-97صص ,هاي اقتصاديفصلنامه پژوهش. ")ادل عمومي پويامدل تع(توليد ناخالص داخلي

بررسي ثبات تـابع تقاضـاي پـول در    "). 1385(، علمي و علي صادق زاده يزدي جعفري صميمي .6

  .225-191صص, مجله تحقيقات اقتصادي. "جوسليوس -كاربرد روش جوهانسون:ايران

انـداز ملـي در اقتصـاد    هاي موثر بر رفتار پـس ارزيابي متغير"). 1382تابستان ( .مجتهد و كرمي .7

  .28-1صص ,نامه پژوهشنامه بازرگانيفصل. "ايران

اولين همـايش الكترونيكـي ملـي     .اثر تورم بر پس انداز در ايران ").1392(مرادي و نجفي زاده  .8

  .تهران. "انداز اقتصاد ايران با رويكرد حمايت از توليد مليچشم

ـ  (هاي بانكيبررسي عوامل موثر بر حجم سپرده"). 12, 1389. (م. ع, منصوري .9 ر نـرخ  با تاكيـد ب

شماره  سال هفدهم،) پژوهشي-علمي(مجله دانش و توسعه. ")1387-1367سود اوراق مشاركت
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