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دهیچک
بازارهاي مالی در رشد اقتصادي همواره از مباحث کلیدي در اقتصـاد توسـعه اسـت. در ایـن راسـتا یکـی از       هتوسع

گـذاري  هـاي سـرمایه  فرصـت ایجـاد عوامل مهم و تأثیرگذار بر رشد اقتصادي، اعتبارات بانکی است که از طریق 
اثر اعطـاي اعتبـارات نظـام    بررسیسازد. هدف تحقیق حاضر براي تولیدکنندگان، زمینه رشد و توسعه را فراهم می

کشـور  74در هـاي کـالن بـر رشـد اقتصـادي      کننـده هاي مختلف اقتصاد به همراه سایر تعیـین بانکی به بخش
است. بر این اساس، یـک مـدل رشـد تصـریح و بـه روش      1990- 2009دوره زمانی طی حال توسعه منتخب در

د. نتایج تحقیـق حـاکی از آن اسـت کـه اعطـاي      یگردبرآورد هاي پانل) در دادهGMM(گشتاورهاي تعمیم یافته
هـاي سـرمایه فیزیکـی، بـاز بـودن      همچنین شاخص. اعتبارات بر رشد اقتصادي اثر منفی و معناداري داشته است

تـورم اثـر منفـی و    ومخـارج دولـت  اثر مثبت و معنادار وگذاري مستقیم خارجینی و سرمایه، سرمایه انسااقتصاد
نیز بیـانگر تـأثیر منفـی ایـن     2008. همچنین متغیر مربوط به بحران بزرگ مالی دندهمعناداري بر رشد نشان می

بحران بر رشد اقتصادي تمامی کشورها بوده است.
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مقدمهـ1
ازبشـري، هـاي خواستهونیازهاساختنبرآوردهمنظوربهموجودامکاناتومنابعازبهینهاستفاده

کشـور  هـر توسـعه هـاي هـدف ترینمهمجزو... ورفاه جامعهاشتغال،درآمد،تولید،افزایشجمله
ابزارهـاي  وهـا سیاسـت کـارگیري بهباتاشودمیسعیمعموالًمنظوراینبراي. شودمیمحسوب

و پـولی هـاي سیاستزمینهایندر. یافتدستهدفاینبهتوسعههايبرنامهدرگوناگوناجرایی
رمـز رامناسـب اعتبـاري وپـولی نظـام وجـود توسـعه اقتصاددانانوداردايویژهجایگاهاعتباري
.دانندمیتوسعههايبرنامهموفقیت
واعتبـارات بـه دسترسـی ) دولـت وبنگاهخانوار،(اقتصاديعواملبراياقتصادي،دیدگاهاز

رشـد تشـویق بـراي مناسـبی ابـزار بانکی،اعتبارات. استضروريبسیارامريبانکیخدماتدیگر
اعتبـارات اساسـی اهمیتازمسألهاین. رودمیشماربهتوسعهاولیهمراحلدربخصوصاقتصادي

نشـأت توسـعه حـال درکشـورهاي درگذاريسرمایههايپروژهانجامبرايالزمسرمایهتأمیندر
منجـر یافته،کاهشاقتصاددرکلتقاضايشود،میکمیابوگرانبانکیاعتباراتوقتی.گیردمی
بـانکی هـاي سـپرده آنکـه لحـاظ بهطورهمین. شودمیگذاريسرمایهکاهشوبیکاريافزایشبه

اسـت،  بـانکی اعتبـارات نیـز هاسپردهمنشأودهدمیتشکیلراملیپولعرضهقسمتترینمهم
صـورت بهبانکیسیستمتوسطتولیديواحدهاينیازموردسرمایهازبزرگیبسیاربخشبنابراین

قیمـت واقتصـادي رونـق تولید،میزاندرسیستماینعملکردلذاشود.میتأمینبانکیتسهیالت
زمینـه آن،هزینـه وبانکیاعتباراتبهدستیابیدرنوساناست وتأثیرگذاربسیارکاالهاشدهتمام

درخـواه اعتبـارات ازبنـابراین اسـتفاده  .سـازد مـی فـراهم اقتصـاد نابسـامانی بـروز برايمناسبی
ایـن ازوشـود میتولیدافزایشبهمنجرگردش،درتأمین سرمایهدرخواهوجدیدگذاريسرمایه

ارائـه نهادهـاي انـواع نیـاز، مـورد مالیتأمینبراي.داشته باشدتأثیررشد اقتصاديتواند درمیرو
چنـین میـان درهابانک.شوندمینامیدهمالیمؤسساتنهادهاییچنین. داردوجودمالیخدمات

کسـري واحدبهمازادواحدانتقال وجوه را ازوظیفهمالی،گرواسطهتریننهادهایی به عنوان عمده
.اعتبار بر عهده دارندیاوامبهبانکیهايسپردهاز طریق تبدیلاقتصاد

مبانی نظريـ2
ــودهتوســعهحــالدرکشــورهايهــا درمهــم دولــتاهــدافازاقتصــادي همــواره یکــیرشــد ب
واقعـی گـذاري سـرمایه بـراي نیـاز مـورد منـابع آوردنفـراهم هـا بـا  موجـب آن بانـک  بـه .است
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انــد (مــک کینــون و مــالی، قــادر بــه تأثیرگــذاري بــر رشــد اقتصــادي شــدهگــريواســطهنقــش
).  1973، 1شاو

شـروع شـد   1960دهه اواسطدرسولورابرتکارباارتباط با رشد اقتصاديدرمدرنادبیات
اقتصـاددانان واقع، اغلـب شد. درمیگرفتهنادیدهرشدرونددرمالینقش بخشموارد،اکثردرکه

دستیابی بـه اهـداف  منظوربهمالیاهمیت بخشازروشنیوصریححمایت1970تا دهه توسعه
مـورد عالقـه   هـاي هاي مالی اعتبـارات صـرفاً در جهـت فعالیـت    اند و کمکتوسعه اقتصادي نکرده

عوامـل میاندراقتصاديتوسعهبرايضرورينیازیک). این2003، 2واچلاست (ها بودهحکومت
رشدبرمؤثراصلیعواملخارجیآوريفنوسرمایهکار،نیرويکهاستاینبراعتقاد. استدیگر

هـاي جدیـد و   در گنجانـدن تکنولـوژي  سـعی رشدجدیدهاينظریهآنازاقتصادي هستند، پس
).2012، 3هاي خود کردند (اوکو و دیگرانزا در مدلدرونعواملعنوانسرمایه انسانی به
توسـعه، حـال درکشورهايدراقتصادواقعیوپولیبخشهستند بینمعتقدنهادگرایان

محسـوب مـذکور کشـورهاي درتولیـد مهـم عامـل آنها، پولاعتقادبه. داردوجودقويارتباط
درکشـورهاي در) سرمایهبازار(قرضهاوراقوبازار سهامتوسعهعدمدلیلبهشود، همچنینمی

وکننـد اسـتفاده بازاراینازتوانندنمیخودگذاريبراي سرمایهتولیديهايبنگاهتوسعه،حال
وجـود شـرایط در. اسـت بـانکی سیسـتم هـا، اعتبـارات  بنگـاه نقدینگیمالیتأمیناصلیمنبع

تـورم وجودازناشیبانکیسودنرخمنفی بودندلیلبه،)شدهکنترلبانکینظام(مالیسرکوب
هسـتند  مـالی سـرکوب سیاسـت قربانی اصـلی تولیدوگذاريسرمایهاعتباري،شرایطکنترلو

).  1983، 4(ویجنبرگن
شـده اسـت،   شـناخته محققـان توسـط خـوبی بـه بانکیاعتبارشرایطدرمالیامورنقش

کسريواحدبهمازاداز واحدبودجهشامل کانال انتقالمالیگرواسطهعنوانبههابانکعملکرد
آمـده دستبه) ، اعتبارات2006، 5اعتبار است (آدنیییاوامبهسپردهتبدیلنتیجهدراقتصاد،
سـازد. فـراهم کـردن   عملیـاتی مـی  هايهزینهگذاريسرمایهبهقادررااقتصاديمختلفعوامل

هايفرصتها راهی براي ایجادقیمتسیستمومختلف اقتصاديهاي توجه به بخشبااعتبارات
و مناسـب کـار وکسـب یکحفظواعتبارات راه را براي ایجاداست زیراشغلی و افزایش تولید

1. Mckinon and Shaw
2. Wachtel
3. Okow et al
4. Wijnbergen
5. Adeniyi
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رسـمی هايفعالیتبهبودمنظوربهتواندمیهمچنینکنداز مقیاس فراهم میهاي ناشیصرفه
تـا کنـد مـی مازاد کمکمنابعآوريجمعبانکی با. بخششودآن استفادهوري ازبهرهافزایشو

سرمایهدرخشان دارند ولی فاقدهايایدهکهگذارانی قرار گیرددسترس سرمایهدراعتباراتاین
خریـد برايتجاريهايشرکتمثال،عنوان). به2006، 1ها هستند (آدموایدهاجرايبرايالزم

وکـود بـذر، تراکتـور، قبیـل ازآالتماشـین خریـد بـراي کشـاورزان تجهیـزات، وآالتماشین
ومکـرر هـاي هزینـه ازمختلفـی بـه انـواع  پاسـخگویی بـراي دولتینهادهايهاي زراعی،زمین

خدمات به دنبال به دسـت وکاالهاهزینهپرداختوخریدبراينیزهاخانوارواي، افرادسرمایه
رسـمیت بـه اقتصـادي رشـد و توسـعه  دربـانکی اعتبـارات نقشاعتبار هستند بنابراینآوردن

اي ویـژه اهمیـت ازمـالی بخـش دربانکـداري بخشکهباشیدداشتهاست. توجهشدهشناخته
ابـزار تنهـا عمـالً این بخـش جهانتوسعهحالدرکشورهايازبسیاريدرزیرابرخوردار است،

).1980کینون، است (مک بزرگمقیاسدرخصوصیاندازپسجذبمالی
. اسـت منـابع کارآمدمروج تخصیصمالیصنعتواسطه خدمات،وپرداختارائهرونددر

بخش مـالی بـه عنـوان یـک     )1997(3) و لوین1993(2هاي انجام شده توسط پاگانودر بررسی
) ارائه شد، بیـان شـد.   b1993(4زا که توسط کینگ و لوینهاي رشد دروندلیل منطقی در مدل

بـراي الزممنـابع و تـأمین هـا انـداز پـس جـذب بـا مـالی هايگريلی از طریق واسطهبخش ما
بــرداريمعنـا تــأثیربهـادار اوراقمــدیریتوگـذاري ســرمایهریسـک کــاهشگـذاري، سـرمایه 
بـه ) به طور صـریح 1997(5وانگوبکسی).2003واچل، (دارد گذاري و رشد اقتصاديسرمایه

آنـان اعتقـاد بـه . کردنـد اشـاره اقتصـادي رشـد وسـرمایه تشـکیل درمـالی گرانواسطهنقش
کـارایی بـاال بـازدهی بـا هـاي پـروژه سـمت بـه منـابع یـابی جهتوتعیینبامالیگرانواسطه
ايسـرمایه منـابع پشـتوانه دانـش ونـوآوري کهصورتیدرودهندمیافزایشراگذاريسرمایه

داشت.رااقتصاديرشددرافزایشانتظارتوانمیباشد
داردکشـورها اقتصادينظامدرايویژهاهمیتمالیوپولیتوان گفت بازارهايدر کل می

بـه شـود، مـی محسـوب آنبـه دسـتیابی مهـم الزاماتازپایدارتوسعه اقتصاديوادبیاتدرو
توسـعه مهـم ابزارهـاي ازرامـالی وپـولی بازارهـاي و مناسببهینهتوسعهوبسطکهايگونه

1. Ademu
2. Pagano
3. Levine
4. King and Levine
5. Becsi and Wang
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بـراي اعتبـار تـأمین منـابع پـولی، ومـالی بازارهـاي ). در واقـع 1382مرکزي،بانک(دانند می
گـردش درسرمایهدیدگاهازچهتولیديمالی واحدهايتأمین. انداقتصاديمختلفهايفعالیت

یـک مـدیریت مباحثترینمهمازهاي جدید،گذاريو سرمایههافعالیتتوسعهدیدگاهازچهو
عملـی ونظـري مباحـث درمـدیریت مـالی  نامبهمدیریتیآن،اهمیتلحاظبهکهاستنظام

واقـع در. داردنظـام اهمیـت  هـاي فعالیـت توسعهوبقاوحفظدرآنکاراییکهشودمیمطرح
نقـش نهـاد دیگـر  بـه نهـاد یـک ازیادیگرفردبهفردیکازپولانتقالواعتبارووامدریافت
انتقال موقـت توانمیراوامواعتبار. دارداقتصاديمختلفهايفعالیتاعتبارتأمیندراساسی
هـاي تأمین نهـاده براياعتبارات.دانستدیگرفردبهحقوقییاحقیقیفردیکازخریدقدرت

موردمواد اولیهخریدهمچنینوفناورياي،سرمایههاينهادهکار،نیرويمانندتولیديمختلف
وگـذاري هاي سـرمایه فعالیتتوسعهورشددرايویژهاهمیترواینازوگیردمیقراراستفاده
). 1383دارد (بختیاري و پاسبان، تولیدي

پیشینه تحقیقـ3
بـه .اسـت داشـته مبهمـی تـأثیر تولیدجریانبروامواعتبارکهدهدمینشانتجربیمطالعات

مـالی بـر  هـاي گـري اي به بررسی نقش واسطه) در مقاله1998(1دونالد و انیدکومامثالعنوان
) بـا اسـتفاده از روش  SADC(2جنوبیآفریقايعضو انجمن توسعهدر کشورهاياقتصاديرشد

انـد. نتـایج   پرداختـه 1965-1996هاي تابلویی طی دوره زمـانی  و داده3معمولیحداقل مربعات
گران مالی بر رشد اقتصـادي ایـن کشـورها    دهد اعتبارات بانکی اعطاشده توسط واسطهنشان می

اثر مثبتی داشته است.
حـداقل مربعـات  روشازاستفادهباهندکشوردرخودتحقیق)، در2002(4پاندوبرگس

کـه (کشـور  اینمرکزيبانکتوسطتأسیسهاي تازهشعبهافزایشتأثیربررسیبه5یافتهتعمیم
درشـده تأسـیس عمدتاًشعبههزار50حدود1992تا 1969هاي سالطیآزادسازيزماندر

ایـن دهدمینشانآنهامطالعهنتایج.اندپرداختهروستاییتوسعهبر) استبودهروستاییمناطق
است.شدهنابرابريوکاهش فقرنهایتدرواشتغالوتولیدافزایشبهمنجرهاشعبه

1. Donald and Ndikumana
2. Southern African Development Community
3. Ordinary least squares
4. Burgess and Pand
5. Generalized Least Squares (GLS)
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بـر اعتبـارات دسترسـی اثـر بررسـی بـه مقالـه خـود  در)،2003(1هـال ونارانجومونگ
2001در سـال  3نماییحداکثر درستبا استفاده از روش 2کاستاریکاننامباتولیديهايشرکت

وتولیـدي هـاي شـرکت عملکـرد بـر اعتبـارات بـه دسترسیکهدهدنتایج نشان می. پرداختند
دارد.  مثبتتأثیرآنهااشتغال

اي بــه بررسـی تـأثیر اعتبــارات بـانکی و برخـی دیگــر از     )، در مطالعـه 2004(4مواسـتاین 
و 5آزمون علیت گرنجرازاستفادهمراکش باکشورهاي توسعه مالی بر رشد اقتصادي درشاخص

دهـد  نتـایج نشـان مـی   .پرداخـت 1990-2010زمانیدورهطی6ولیمعمحداقل مربعاتروش
اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادي اثرگذار بوده و اثر آن مثبت و معنادار است. 

تـأثیر بررسـی بـه 8ايدومرحلـه رگرسـیون مـدل ازاسـتفاده )، با2005(7دي و فالهرتی
دورهکشـور طـی  27داخلـی بـراي   ناخالصتولیدرشدبرسهامبازارنقدینگیبانکی واعتبارات

سـهام بـر   بـازار دهد اعتبارات بانکی و نقـدینگی نتایج نشان می.پرداختند1990-2001زمانی
رشد اقتصادي اثرگذار نبوده است و در بعضی موارد اثر اعتبارات بر رشد حتی منفی است. 

و توسـعه اقتصـادي   بـانکی اي به بررسی اعتبارات )، در مطالعه2009(9راملگان و همکاران
زمـانی  طـی دوره 10داريبرياــ خطحیحــ تصلدـمبراي کشور ترینیداد و توباگو با استفاده از 

دهد که بین اعتبـارات بـانکی و توسـعه اقتصـادي اثـر      پرداختند. نتایج نشان می2008-1970
مثبت و معناداري وجود دارد. 

اقتصـادي رشـد واعتباراتبازارتوسعهنبی)، رابطه2009(11در مطالعه میشرا و همکاران
طـی  13روش خود رگرسـیونی بـرداري  چارچوبدر12گرنجرعلیتآزمونازاستفادهباهنددر

اعتباراتبازاردهد که توسعهنتایج نشان می.گرفتقراربررسیمورد1980-2008زمانی دوره
دارد.  اقتصاديرشدمثبت و معناداري براثرکشور

1. Monge-Naranjo and Hall
2. Costa Rican
3. Maximum Likelihood Model
4. Moustain
5. Granger Causality
6. Ordinary least squares
7. Dey and Flaherty
8. Two-Stage Least Squares Regression (TSLS)
9. Ramlogan et al
10. Vector Error Correction Model (VECM)
11. Mishra et al
12. Granger Causality

13. Vector Auto Regessive (VAR)
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دراقتصاديرشدومالیبخشتوسعهبیناي رابطه)، در مطالعه2009(1ادنیران و اودیجا
گرنجـر علیـت آزمونازاستفادهبارشدمالیرابطهرقیبهايفرضیهنیجریه را به کمک آزمون

مورد تجزیه و تحلیـل  1960ـ2009طی دوره زمانی رگرسیونی برداريروش خودچارچوبدر
رشـد داخلـی، ناخالصتولیدبهکل سهاماند. آنها با در نظر گرفتن چهار متغیر؛ نسبتقرار داده
بـه عنـوان   سـپرده قبالدرهابانکبدهیرشدوخصوصیبخشاعتباراتبانکی، رشداعتبارات
مـالی هاي توسعه شاخصبرخیبینطرفهدواند که یک رابطه علیهاي مالی نشان دادهشاخص

اقتصادي وجود دارد. همچنین رابطه معناداري میان رشـد اقتصـادي و اعتبـارات بـانکی     رشدو
مشاهده نشده است.

نقش اعتبـارات بـانکی بـر رشـد اقتصـادي بـه       اي با عنوان )، در مقاله2011(2کرشناکوتی
3تابلوییهايدادهازاستفادهباهندشرقشمالدراقتصاديرشدواعتباراتبینارتباطبررسی

هـاي بخـش بـه اعتبـارات نتایج حاکی از آن اسـت کـه  پرداخت.1997-2007طی دوره زمانی
ندارد.  اقتصاديرشدبرزیاديتأثیرمختلف

اي با بررسی اثر اعتبارات بانکی به عنوان شاخصی از )، در مطالعه2011(4حسن و همکاران
هاي با استفاده از داده5توسعه مالی بر رشد اقتصادي براي کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسالمی

اند که بین به این نتیجه رسیده1980- 2005نی طی دوره زماروش خود رگرسیونی برداريتابلویی و
قتصادي ود دارد. همچنین بین تجارت و رشد ارشد اقتصادي و اعتبارات بانکی یک رابطه مثبت وج

یک رابطه مثبت و بین تورم، مخارج دولت و رشد اقتصادي یک رابطه منفی وجود دارد.
اعتبـارات بـانکی بـه عنـوان     اي دیگـر بـه بررسـی اثـر    )، در مطالعه2011حسن و همکاران (

علیـت شاخصی از توسعه مالی بر رشد اقتصادي براي چند گروه از کشـورها بـا اسـتفاده از رابطـه    
منـابع رشـد از7طرفـه یکعلیتو رابطهمناطقازبسیاريبرايتوسعه مالیورشدبین6دوطرفه

پرداختنـد. نتـایج نشـان    1980- 2007ها طی دوره زمانی فقیرترین گروهازمجموعهدوبرايمالی
اثر مثبت و بـر رشـد برخـی دیگـر از     ها دهد که اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادي برخی از گروهمی

ها اثـر منفـی گذاشـته اسـت همچنـین نتـایج حاصـل از رگرسـیون کلـی و ادغـام کشـورها            گروه

1. Odeniran and Udeaja
2. Krishnankutty
3. Panel Data
4. Hassan et. al.
5. Organization of Islamic Conference Countries (OIC)
6. Two-way causality
7. One-way causality
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جارت (رابطه مثبـت)  دهنده اثر منفی اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادي بوده است. متغیرهاي تنشان
و مخارج دولت (رابطه منفی) نیز اثر معناداري بر رشد اقتصادي داشته است.  

انـداز و تـورم بـر رشـد     اي به بررسی تأثیر اعتبارات بانکی، نـرخ پـس  )، در مطالعه2012(1لیتائو
)GMM(3یافتـه تعمـیم گشـتاورهاي روشازاستفادهبا2اقتصادي براي کشورهاي عضو اتحادیه اروپا

اعتبارات بـانکی و تـورم اثـر منفـی و     کهدهدمینشاننتایج.پرداخت1990- 2010زمانیدورهطی
انداز بر رشد اقتصادي مثبت بوده است.  معناداري بر رشد اقتصادي دارند. همچنین اثر پس

)، به بررسی اعتبارات فراهم شده توسط سیستم بانکی به عنـوان  2013(4زکی و همکاران
هاي تـابلویی  بر رشد اقتصادي با استفاده از روش دادهو اثرگذارتوسعه مالیهاياز شاخصیکی 

پرداختنـد. نتـایج ایـن تحقیـق     1990-2009کشور در حال توسعه طی دوره زمانی 14و براي 
دهد اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادي این کشورها اثر منفی و معناداري داشته است. نشان می

و مـالی بازارهـاي توسـعه بـین رابطهبررسیاي با عنوان)، در مطالعه1386همکاران (صمدي و 
کشـور دیگـر بـا    13اقتصادي از اعتبارات بانکی به عنوان شاخصی از توسعه مالی بـراي ایـران و   رشد

هـاي تـابلویی طـی    و داده5وقفـه باتوزیعباآزمون خود رگرسیونیگرنجر،علیتروشاستفاده از سه
دهنده این است که اثر اعتبارات بـانکی  اند. نتایج تحقیق نشاناستفاده کرده1988- 2003ه زمانی دور

هاي تابلویی مثبت بوده است و با اسـتفاده از آزمـون خـود رگرسـیونی    بر رشد اقتصادي در روش داده
وگـذاري سـرمایه واقعیبخشوقفه اثر معکوسی بر رشد اقتصادي گذاشته است. همچنینباتوزیعبا

شـود، مـی مشـاهده چنان کـه دارند. بنابرایناقتصاديرشدبرمعناداريومثبتکامالًاثرکار،نیروي
کـه باشدمتفاوتاجتماعی،واقتصاديساختارهايدلیلبهاعتباراتتولیديآثارداردامکانعملدر

شود.  پرداختهموجود کشورهاشرایطبهتوجهبامسألهبه ایناستالزم

تبیین مدل ـ4
گرفته مبنی بر اثرگذاري اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادي در این مطالعه با توجه به تبیین انجام

رشد اقتصـادي  معادلهمنظور[)GMM(هاي پانل پویا یافته رشد اقتصادي در دادهمعادله تعمیم
:شودمیبیانزیرصورتبه]یافتهتعمیمگشتاورهايروشبرآورداساسبر

1. Leitão
2. European Union
3. Generalized Method of Moments
4. Zeki
5. Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL)
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	 = 	 + + . + + )1(
کند، به عبارتی تنها یک عامـل  از مدل جزء اخالل یک طرفه تبعیت میuبا فرض اینکه 
uهاست و آن الگوي اثرات ثابت است، داریم:موجب تفاوت مقطع = μ + V )2(

V	که در بین مقاطع و در هر مقطع مستقل از یکدیگرنـد.   ~	IID 0, σ 	, μ 	~	IID(0, σ کـه  (
دار در میـان متغیرهـاي   خود همبسـتگی بـه دو دلیـل حضـور متغیـر وابسـته وقفـه       آن مسأله در

μتـابعی از uشـود. از آنجـایی کـه    توضیحی و اثرات مقطعی نامتجانس بین مقاطع آشـکار مـی  
بـه  GROWTHاسـت، بنـابراین متغیـر   μنیـز تـابعی از   GROWTHاست، آشکار است که

همبسـته اسـت و ایـن خـود     uیک متغیر توضیحی در سمت راست معادله با جزء خطاي عنوان
به صورت سـریالی  Vشود. حتی اگر میOLSزننده دار شدن و ناسازگار بودن تخمینسبب تورش

هـاي تلفیقـی پویـا    نیز با فرض اثرات تصـادفی بـراي مـدل داده   GLSزننده ینهمبسته نباشد تخم
یافتـه  فراینـدي از روش گشـتاورهاي تعمـیم   1991در سـال  1دار خواهد بود. آرالنـو و بونـد  تورش

هـاي قبلـی اسـت. بـراي تخمـین الگـوي مـذکور از روش        زنندهپیشنهاد دادند که کاراتر از تخمین
و ... توسـعه  2پویا که به وسیله آرالنو ـ بوند، آرالنـو ـ بـور    راي الگوهاي پانلیافته گشتاورها بتعمیم

شود. براي رفع همبستگی متغیر وابسته با وقفه و سایر متغیرهـاي توضـیحی   داده شد، استفاده می
اي را دومرحلـه GMMزن شود. در این روش آرالنـو ـ بونـد، تخمـین    از ماتریس ابزارها استفاده می

اسـتفاده  3دهند. در این تخمین براي بررسی معتبر بودن ماتریس ابزارها از آزمون سارگانارائه می
شده است. در این آزمون فرضیه صفر حاکی از عدم همبستگی ابزارها بـا اجـزاي اخـالل اسـت. در    

:ازعبارتندحاضرتحقیقدربررسیمورد، متغیرهاي1معادلهچارچوب
رود رشـد اقتصـادي دوره قبـل اثـر     که انتظـار مـی  ):GROWTH(وقفه رشد اقتصادي -

مثبتی بر رشد دوره جاري داشته باشد
-BANKبـه 4مختلـف اقتصـاد  هـاي بخـش بهبانکیبخشتوسطشدهمهیامالی: اعتبارات

از تولید ناخالص داخلیدرصديصورت
-FDI:از تولیـد  درصـدي بـه صـورت  1گذاري مستقیم خـارجی خالص جریان ورود سرمایه

ناخالص داخلی

1. Arellano and Bond
2. Arellano and Bover
3. Sargan Test
4. Domestic Credit Provided by Banking Sector
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-TRADEتولیدازنسبتیکهوارداتوصادراتباز بودن تجاري، مجموعبهمربوط: شاخص
داخلی استناخالص

-INFرشد قیمت مصرفی بیانگر شاخص تورم :
-GOVاز تولید ناخالص داخلیدرصديبه صورتدولتجاريمخارج: نسبت
-CAPتولید ناخالص داخلی بـه عنـوان   از درصديناخالص به صورتثابتسرمایه: تشکیل

شاخص سرمایه فیزیکی در نظر گرفته شده است
-Hبـه عنـوان  2از نسبت ثبت نام ناخالص در مقطـع متوسـطه  این متغیرگیرياندازه: براي

.استشدهاستفادهشاخص سرمایه انسانی
-Dum م. کنیاست که به صورت متغیر دامی تعریف می2008: بیانگر بحران مالی سال

ایـن . اسـت اعتبـاري وبـانکی سیسـتم درنقدینگیمیزانکاهشدربحرانایناصلیمشخصه
افـراد بـدهکاري بهمنجرنهایتدرکهشدآغازآمریکامسکنبازاردراوضاعشدنحادبابحران

بـه بـود، شـده گرفتـه نظـر درضـمانت عنوانبهکهافراداینهايخانهوشدبانکیسیستمبه
بازارهـاي ونمانـد محـدود مرزهاي آمریکابهاقتصادي، کهبحراناین.شدنمیتبدیلنقدینگی

در... راوبورسبازارهايومالیمؤسساتوهابانکازبرخیفراگرفت،راآسیاتااز اروپاجهانی
قرارد داد.ورشکستگیمعرضدرالمللیبینسطح

سالیانه تولید ناخالص داخلی اسـت. مـدل مـذکور    رشدنرخ:)GROWTH(وابسته متغیر-
کشور درحال توسعه (آرژانتین، الجزایر، آلبانی، ارمنستان، آذربایجان، بنگالدش، بنـین،  74براي 

بالروس، بلغارسـتان، بلیـز، بوتسـوانا، بولیـوي، بورکینافاسـو، بورونـدي، کـامرون، چـاد، شـیلی،          
وتی، السالوادور، اندونزي، اکوادور، مصر، اتیـوپی،  کاستاریکا، جمهوري دومینیکن، دومینیکا، جیب

التویـا، لسـوتو،   ،قرقیزسـتان ایران، هند، گابون، گامبیا، غنـا، گواتمـاال، اردن، کنیـا، قزاقسـتان،     
ماالوي، مالی، مکزیک، موزامبیک، موریتانی، موریس، مولـداوا، مـراکش، نامبیـا،    لیتوانی، مالزي، 

نو، پرو، فیلیپین، رومانی، رواندا، روسـیه، سـنگال،   گینهنیکاراگوئه، پاناما، پاکستان، پاراگوئه، پاپوآ
آفریقاي جنوبی، ترینیداد و توباگو، سـودان، سـوازیلند، سـوریه، تایلنـد، توگـو، ترکیـه، تـونس،        

بـا اسـتفاده از روش   1990-2009وگاندا، اوکراین، اروگوئه، ونزوئال و ویتنام) براي دوره زمـانی  ا
هایی که متغیـر وابسـته بـا وقفـه سـمت      شود. در مدلیافته تخمین زده میگشتاورهاي تعمیم

شود. یکـی از  راست معادله وجود دارد، به منظور تخمین معادله از مدل تلفیقی پویا استفاده می

1. Foreign Direct Investment, net inflows
2. School Enrollment, Secondary
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بـا ها، توسـط محقـق اسـت. روابـط پویـا     هاي تلفیقی درك بهتر پویایینافع و کاربردهاي دادهم
تمـامی  .شـود مـی سـازي مـدل توضـیحی متغیرهـاي میاندرداروقفهوابستهمتغیرهايحضور

اند.آوري شدهجمع1هاي مربوط به متغیرهاي مدل از سایت مربوط به بانک جهانیداده

نتایج تجربیـ5
پانلهايانباشتگی دادههاي پانل و همدادهماناییهايآزمونـ1,5

تـوان تحلیـل مانـایی   هنگامی که تعداد مشاهدات سري زمانی در هر کدام از مقاطع زیاد باشد، می
اما قدرت آزمون ریشه واحد . را براي هر کدام از آن مقاطع مورد بررسی قرار داد) وجود ریشه واحد(

در این شرایط اسـتفاده از آزمـون ریشـه    . ها کم است بسیار پایین استدادههنگامی که طول دوره
عنـوان مثـال،   بـه  . هـا ضـروري اسـت   هاي تابلویی براي افزایش قدرت آزمـون واحد مبتنی بر داده

که براي4و فیلیپس پرون3یافته، دیکی فولر تعمیم2هاي معمول ریشه واحد مثل دیکی فولرآزمون
گیرند از توان آزمون پایینی برخوردار بوده و داراي تورش به د استفاده قرار مییک سري زمانی مور

یکی . شوداین موضوع زمانی حجم نمونه کوچک است، تشدید می. سمت قبول فرضیه صفر هستند
هاي پانلی براي افزایش حجـم  هایی که براي رفع این مشکل پیشنهاد شده، استفاده از دادهاز روش

لذا پیش از برآورد مـدل تحقیـق، الزم اسـت    .هاي تابلویی استریشه واحد در دادهنمونه و آزمون
زیرا مانایی متغیرها چـه  . ها، مورد آزمون قرار گیردمانایی تمام متغیرهاي مورد استفاده در تخمین

به .شودهاي تابلویی باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب میهاي سري زمانی و چه دادهدر مورد داده
، 6، آزمـون ایـم، پسـران و شـیم    5هر حال ضروري است حداقل یکی از پنج آزمون لوین، لین و چو

براي آزمـون ریشـه   9و هادري8پرونفیلیپسـ، آزمون فیشر  7یافتهآزمون فیشر دیکی فولر تعمیم
میـده  هـاي ریشـه واحـد پانـل نا    ها اصطالحاً آزمـون واحد پانل مورد استفاده قرار گیرد. این آزمون

هـاي چندگانـه هسـتند کـه بـراي      هـاي ریشـه واحـد سـري    شوند، از لحاظ تئوري آنها آزمـون می
ها روند بررسی مانایی همگی به غیر از روش در این آزموناند.ساختارهاي اطالعات پانل به کار رفته

1. World Bank
2. Dickey-Fuller
3. Augmented Dickey-Fuller
4. Phillips-Perron
5. Levin, Lin & Chu
6. Im, Pesaran & Shin
7. Fisher - ADF
8. Fisher - PP
9. Hadri



1392بهار/ 15شماره/ ششمسال88

بنـابراین  شود و بیانگر مانایی متغیر است. عدم مانایی رد میHهادري به یک صورت است و با رد 
شود که یا در سطح یا با یک شود و مانایی پذیرفته مینامانایی یا ریشه واحد رد میHبا رد فرضیه 

شود که شود که براي تشخیص این قسمت به احتمال آن توجه میتفاضل و یا با دو تفاضل مانا می
ز چهار آزمون لـوین،  متغیرها ا1تر باشد. به منظور بررسی مانایی جمعیدرصد کوچک5بایستی از 

فـولر دیکـی ــ فیشـر آزمـون وپرونفیلیپسـلین و چو، آزمون ایم، پسران و شین، آزمون فیشر
.تعمیم استفاده شده است

نتایج آزمون ریشه واحد جمعی متغیرهاي مدل)1(جدول 

هاي تحقیقیافته:منبع

مـی نشـان آنهـا پـذیرش احتمالوشدهمحاسبههايآمارهمقادیربررسیو1جدولنتایج
یـک  بـا انسانیسرمایهمانا هستند و متغیرسطحدرانسانیسرمایهجزبهمتغیرهاتمامیکهدهد

بلندمـدت روابـط پانلی، وجـود انباشتگیهممرحله بعد آزموندر.شده استماناگیريتفاضلبار
از بسیارياگرچهکهاستآنانباشتگیهمتحلیلوتجزیهدراصلیایده. شودآزمون میاقتصادي

در بلندمـدت اسـت ممکـن امـا هستند؛) تصادفیروندهايحاوي(نامانا اقتصاديزمانیهايسري
مـا بهانباشتگیهمهايتحلیلوتجزیهباشند.) تصادفیروندبدون(مانامتغیرها،اینخطیترکیب

1. Common Unit Root

Variables
(level)

PP – Fisher ADF-Fisher Im, Pesaran
and Shin

Levin, Lin
& Chut

احتمال آماره احتمال آماره حتمالا آماره احتمال آماره
GROWTH
(level)

0000/0 76/747 0000/0 95/357 0000/0 788/9- 0000/0 661/7-
BANK
(level)

0044/0 0,00494/196 0002/0 0,0002214/92 1303/0 0,1303125/1- 0000/0 0,000718/5-
FDI
(level)

0000/0 0,00035/885 0002/0 0,000291/217 0000/0 0,000836/3- 0000/0 0,000401/4-
INF
(level)

0000/0 2304 0000/0 0,00019/485 0000/0 0,00057/15- 0000/1 1,0001/121
GOV
(level)

0000/0 503/79 0000/0 0,00057/241 0000/0 0,000045/5- 0000/0 0,000986/5-
CAP
(level)

0000/0 09/264 0000/0 21/245 0000/0 0,000447/4- 0000/0 0,000146/5-
TRADE
(level)

0000/0 56/229 0000/0 64/254 0000/0 461/4- 0000/0 338/4-
H
(first
diffrence)

0000/0 05/329 0003/0 4/175 017/0 118/2- 0000/0 924/4-
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اقتصـادي نظریـه یـک اگـر . کنـیم برآوردوآزمونرابلندمدتتعادلیرابطهاینکهکندمیکمک
دریکـدیگر بـا شـده مشـخص مـذکور نظریـه توسطکهاز متغیرهاايویژهمجموعهباشد،صحیح

) بلندمـدت (اسـتاتیک  صورتبهراروابطتنهااقتصاديتئوريعالوهبه.شوندمیمرتبطبلندمدت
در .دهـد نمـی دسـت بهمتغیرهامیانمدتکوتاههايپویاییخصوصدرو اطالعاتیکردهتصریح
این ازخطی استاتیکترکیبیکمتغیرهابودننامانابا وجودداریمانتظارماتئورياعتبارصورت

سـؤال زیـر نظـر نظریـه مـورد  اعتبـار صورت،اینغیردر. باشدتصادفیروندبدونومانامتغیرها
واقتصـادي هـاي نظریـه آزمـون به منظورانباشتگیهمازگستردهطوربهدلیلهمینبه. رودمی

جمعـی هـم وجـود بررسـی براي).2004، 1است (اندرزشدهاستفادهبلندمدتپارامترهايتخمین
دارد کـه در  وجود4فیشرآزمونو3پدرونیآزمون،2کائومانند آزمونآزمونپانل چندینهاي داده

بـودن زیـاد دلیـل بـه پدرونیآزمونانجاماست؛ چرا کهاستفاده شدهکائوآزمونمطالعه حاضر از
بـا توجـه بـه    .پـذیر نبـود  امکـان ها،دادهبودنناکافیبه علتفیشرآزمونومدلمتغیرهايتعداد

بنابراینوکندمیتأییدراجمعیهموجوددرصد93کائو، در سطح ، آزمونtآماره مقدار2جدول 
مدل وجودمستقلمتغیرهايورشد تولید ناخالص داخلی سرانهمیانتعادلی بلندمدترابطهیک

دارد و رگرسیون برآوردي کاذب نخواهد بود.

رشد اقتصاديبرآورددراستفادهموردانباشتگی میان متغیرهايهموجود بررسی)2(جدول

P-valuet-StatisticKaoCointegration

0231/0993/1-ADF

هاي تحقیقیافته: منبع

برآوردنتایجـ2,5
هاي برآوردیابی معمول مانند روش حداقل مربعات خطا و یک مسأله اساسی در استفاده از روش

گرها در حالت تعداد مشاهدات زیاد و دوره زمـانی  دنمایی آن است که این برآورماکزیمم درست
هـاي  نلی پویا ناسـازگارند. همچنـین ممکـن اسـت بعضـی از فـرض      اکم براي پارامترهاي مدل پ

هاي خطـا، برقـرار نباشـد.    معمول در مدل رگرسیون مانند ناهمبستگی متغیر توضیحی و مؤلفه
کنـد  هـا عمـل مـی   غیرهاي ابزاري که عموماً بـر اسـاس تفاضـل   هاي دیگري مانند متپس روش

1. Enders
2. Kao
3. Pedroni
4. Fisher
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پیشنهاد شده است. چون، به طور کلی، در یک مدل تعـداد برآوردگرهـاي بـه دسـت آمـده بـر       
یافتـه تعمـیم اساس این متغیرها براي یک پـارامتر بخصـوص زیـاد بـوده، لـذا روش گشـتاوري      

)GMMنلی اهاي رگرسیون خطی پویـاي پـ  عنوان یک روش جایگزین براي برآوردیابی مدله ) ب
روشهمـان یاپویاپانلروشازتحقیقمدلتخمیندربنابراین.)1386شود (کاجی، میارائه 

اسـت توضیحبهالزم. استآمده3جدولدربرآوردنتایجوشدهاستفادهیافتهتعمیمگشتاوري
مـی واردمـدل درتوضیحیمتغیرعنوانبهخیريأتدورهیکباوابستهمتغیرروشایندرکه

اسـتفاده شـده   1در این تخمین براي بررسی معتبر بودن ماتریس ابزارها از آزمون سارگان.شود
است. در این آزمون فرضیه صفر حاکی از عدم همبستگی ابزارها با اجزاي اخـالل اسـت. مقـدار    

کنیـد فرضـیه   شاهده مـی طور که ماست. همان754/0احتمال آماره آزمون سارگان برابر مقدار 
توان چنین توان رد کرد. بنابراین میصفر مبنی بر عدم همبستگی ابزارها با اجزاي اخالل را نمی

نتیجه گرفت که ابزارهاي مورد استفاده براي تخمین از اعتبار الزم برخوردارند.

GMMنتایج تخمین مدل)3(جدول 

آمارهسطح احتمال متغیرهاي مدلضریبآزمون
0000/0032/23179/0GROWTH(-1)

0000/0286/34-276/0-BANK

0000/0288/4072/0FDI

0000/0187/6-003/0-INF

0000/0965/14-6/0-GOV

0000/0694/27353/0CAP

0000/0331/7059/0TRADE

0013/0225/3076/0H

0463/0995/1-653/0-Dum2008

scalar  p-value : 754/0J-statistic : 438/63
Instrument rank : 72

هاي تحقیقمنبع: یافته

توان مالحظه کـرد تمـامی متغیرهـاي مـدل در سـطح      با توجه به نتایج تخمین مدل می
طـور  درصد معنی دارند و بر رشد اقتصادي در کشورهاي منتخب اثرگذارند. همان95اطمینان 

شود؛ به طـوري  رفت رشد اقتصادي دوره قبل منجر به رشد اقتصادي دوره بعد میکه انتظار می

1. Sargan test
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درصدي رشد اقتصـادي  179/0که یک درصد افزایش رشد اقتصادي دوره قبل منجر به افزایش
دهنـده پویـایی رشـد اسـت. متغیـر اعتبـارات بـانکی        شود. درك این مسأله نشـان دوره بعد می

)BANK(رفـت اثـر مثبتـی بـر رشـد اقتصـادي       رد بحث که انتظار میبه عنوان متغیر اصلی مو
داشته باشد اثر منفی و معناداري داشته است، یعنی اگر اعطاي اعتبارات یک درصد افزایش یابد 

بخـش بـه داخلـی اعتباراتناچیزدرصد کاهش خواهد یافت. دلیل حجم267/0رشد اقتصادي 
در هـا بانـک . نیسـت بانکـداري بخـش دربودجهکمبودتوسعه،حالدرکشورهايدرخصوصی

بخـش را بـه صـورت اعتبـارات بـه    خوداز وجوهناچیزيبخشتوسعه، تنهاحالدرکشورهاي
درسپردهنقد،به صورت پولراخودهايسپردهازتوجهیقابلدرصددهند وخصوصی وام می

دهنـد  تی تخصیص مـی خرید اوراق قرضه دولومرکزيبانکافزایش ذخایر نزددیگر،هايبانک
گذاري در بخش تولید و بخش خصوصـی سـوق داده   که این منابع باید به سمت سرمایهدر حالی

دهد، در صورت انتشـار پـول   شود. بانک مرکزي به دلیل افزایش ذخایر، پایه پولی را افزایش می
ورها توسط بانک مرکزي، افزایش عرضه پول به صورت مستقیم باعث افزایش تورم در ایـن کشـ  

شده و به صورت غیرمستقیم بر رشد اقتصادي تأثیر منفی خواهد گذاشـت، خریـد اوراق قرضـه    
دولتی نیز به معناي افزایش مخارج دولت بوده که این در کشورهاي در حال توسعه بـه معنـاي   

نـزد بانـک و مؤسسـات بـه صـورت      هـا کاهش رشد اقتصادي خواهد بود و نگـه داشـتن سـپرده   
گـذاري انتقـال یابـد راکـد     شود وجوهی که باید به سمت تولید و سـرمایه مینقدینگی نیز باعث

بماند و مانعی براي رشد اقتصادي شود. با توجه به اینکـه در اکثـر کشـورهاي در حـال توسـعه      
خصوصی را کاهش منابع مالی بخشونقدینگیبانکی،بخشطریقازدولتیبخشمالیتأمین

کنـد مـی بیـان ) 2006(1هائو.گذاردمیمنفیتأثیراقتصاديرشدوگذاريسرمایهدهد و برمی
بوده و بر رشـد اقتصـادي اثـر    وريبهرهازدوربهدولتبانکی به سمتبخشاعتباراتتوزیعکه

منفی خواهد گذاشت. دلیل دیگر این است که در کشورهاي درحال توسعه، اعتبـارات بـه جـاي    
و تولیدات کاالها و خدمات بـا کـارایی پـایین اختصـاص     اینکه به تولید اختصاص یابد به مصرف

نیافتگی بازارهاي مالی در این کشورها، استفاده از این ابزارهـا را  در عین حال توسعهیافته است. 
گونه کشورها به علت ناکارآمدي بازارهـاي مـالی   گیري همراه کرده است. در اینبا ریسک چشم

سی به منابع مالی ندارند، بلکه سـاز و کـار تجهیـز منـابع و     از جامعه، دسترنه تنها قشر عظیمی
اندازها نیز داراي وضعیت مناسبی نیست. با وجود چنین شرایطی، فرآیند انباشت سرمایه به پس

1. Hao
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حـال درکشـورهاي تـوان گفـت در  . همچنین مییابدکاهش میرشد اقتصاديو افتدمیتأخیر 
اغلـب نهادهـا ایـن شواهدطبقکهدارندمالیبازاردرباالییسهمدولتیمالینهادهايتوسعه،
.دارندضعیفیبسیارعملکرد

طوري که یک درصد دهد بهبر رشد نشان میگذاري مستقیم خارجی اثر مثبتی راسرمایه
درصـد  072/0گذاري مستقیم خارجی رشـد اقتصـادي را بـه میـزان     افزایش در جریان سرمایه

تکنولـوژي، انتقـال مانندهاییمزیتدلیلبهخارجیمستقیمذاريگافزایش خواهد داد، سرمایه
انباشـت بـراي مناسـب منبعـی ... ومـدیریتی هـاي مهـارت انتقالالمللی،بینبا بازارهايارتباط
.استاقتصاديرشدارتقايدنبال آنبهوسرمایه

کنـد، منفـی و از نظـر    ضریب متغیر تورم با توجه به اختالالتی که در اقتصـاد ایجـاد مـی   
آماري معنادار است. البته مقدار قدر مطلق ضـریب آن کوچـک اسـت. مخـارج دولتـی در بـین       
متغیرهاي اثرگذار بر رشد بیشترین اثر را داشته به طوري کـه یـک درصـد افـزایش در مخـارج      

تواند به دلیل فعالیت بـیش از حـد   دهد که این میتصادي را کاهش میدرصد رشد اق6/0دولت
ها در این کشورها باشد. فعالیت دولت ممکن است تولید و انباشت سرمایه بخش خصوصی دولت

را کنار بزند و به عبارتی باعث اثـر جـایگزینی جبـري یـا جبرانـی شـود و باعـث کـاهش رشـد          
درافـزایش واحـد دهنده این است که بـا یـک  نشاناقتصادي شود. شاخص سرمایه فیزیکی هم 

گذاري بـه تولیـد ناخـالص داخلـی، رشـد اقتصـادي       سرمایهنسبت تشکیل سرمایه یعنی نسبت
هـاي رشـد   بینی نظریهدرصد افزایش خواهد داشت. این نتیجه سازگار با پیش353/0نزدیک به 

کنند. شد اقتصادي تأکید میاقتصادي است که بر اهمیت و نقش موجودي سرمایه فیزیکی در ر
امـر ایـن باشدکارنیرويبهنسبتبیشتريرشدداراياقتصاددرفیزیکیسرمایهموجودياگر

سـبب وشـده ) سـرمایه شـدت (کـار نیرويبهفیزیکیسرمایهموجودينسبتافزایشموجب
رشد اقتصـادي  مؤثر برعواملجملهازاقتصاد نیزباز بودنشود. درجهمیرشد اقتصاديافزایش

اثرگـذار بـر رشـد اقتصـادي بـوده، بـه       اقتصادسنجی مطالعه جزو عواملمعادلهبهتوجهبااست.
) درصـد افـزایش   059/0رشد اقتصادي به میـزان ( متغیرایندردرصدیکافزایشباکهطوري

ومثبـت تـأثیر مؤیـد نیـز اقتصاديرشدبرانسانیسرمایهتأثیرازبه دست آمدهیابد. نتایجمی
درصـد افـزایش در ایـن متغیـر     به طوري که یک رشد اقتصادي استبرسرمایه انسانیدارمعنا

درصد افزایش خواهد داد. متغیر دامی مربوط به بحران مـالی  076/0رشد اقتصادي را به میزان 
کشورهاي در حال توسـعه بـه میزانـی کـه بـا اقتصـاد       بیانگر این است که 2008اعتباري سال 

این بحران مالی منفیتحت تأثیر،اندالمللی سرمایه مرتبط بودهجهانی و به ویژه با بازارهاي بین
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سـال درجهـان اقتصـادي دهد رشدهاي بانک جهانی نشان می. همچنین گزارشاندقرار گرفته
.داشتکاهشدرصدواحد2/2قبل،سالعملکردبامقایسهدرکهرسیددرصد3به2008

بنديجمعـ 6
کـاهش رشـد   هـاي مختلـف اقتصـاد،   بر بخشهابانکاعتباراتر این پژوهش یکی از تبعات افزایش د

. کارایی نظام پـولی و مـالی هـر کشـور و نحـوه مـدیریت مـالی واحـدهاي         اقتصادي عنوان شده است
اقتصادي موجود شرط الزم و کافی براي دستیابی به آثار مثبت اقتصادي اسـت کـه در صـورت نبـود     
آنها، چه در بخش اعطاي اعتبارات و چه در بخش مصارف اعتبارات، اثرات مطلـوب و مـورد انتظـار را    

ریسـک اعتمـاد، دهـی، عـدم  به همراه نخواهد داشت. با توجه به عدم کارایی سیستم اعتبارات در وام
شـده  بموجتولیدي در کشورهاي در حال توسعهثباتی واحدهايبیوسود کمگذاري،سرمایهباالي
دهنـد تـرجیح وباشـند نداشـته تولیـد بخشدرگذاريسرمایهبهرغبتیها و مؤسساتبانکتااست

و مصـرفی قـرار دهنـد یـا صـرف خریـد اوراق       بازرگانی، خـدماتی واحدهاياختیاردرراخودسرمایه
گیـرد.  مـی صورتمدتکوتاهدرسرمایهاست و بازگشتشدهتضمینآنهاسودکهقرضه دولتی کنند

جــذبوداردقــراربلندمــدتکــالن وگــذاريســرمایهردهدرتولیــدبخــشاینکــهبــهعنایــتبــا
توجـه بـا داردبسـتگی تورمبودنپایینوبانکیوپولیهايسیاستثباتبهبلندمدتگذاريسرمایه

جهـت روشترینمناسبرسدمینظربهکشورهاي در حال توسعهاقتصادهايپایهوهازیرساختبه
دربـانکی اعتبـارات توزیـع دهی، تجدیدنظر و نظـارت در مـورد  سامانتولیديهايبنگاهمالیتأمین
داخلی کشورهاست.تولیدازحمایتجهت
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