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 چکیده

 هابانککه  بستگی دارد در آن گذاریسرمايهبه میزان  اقتصادی نظام در هرتولید ناخالص داخلی  رشد

پژوهش حاضر  هدفاز اين رو،  .دارند گذاریسرمايه مورد نیاز برای مالیمنابع تأمین ای در نقش عمده

 سنجش. برای استها استان درآمدسطح با در نظر گرفتن تأثیر اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی  بررسی

 های مورد مطالعه به دو گروهاستان، میزان اثرگذاری اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی دردرآمد نقش سطح 

طی دوره  استان 97تابلويی  یهادادهبا استفاده از  اقتصاد سنجی مدل تقسیم شده است. درآمد باال و پايینبا 

بر  هابانکاعطايی که اعتبارات  نتايج نشان داد از پانل پويا تخمین زده شده است. گیریبا بهره 8939-8911

 یهااستانبر رشد اقتصادی بانکی  اعتباراتاثرگذاری  .دارد دارمعنیو مثبت تأثیر ها استانرشد اقتصادی 

دهی اعتبارات مناطق در جهت سطح درآمدو  است بیشتر با درآمد باال یهااستاندر مقايسه با  کم درآمد

انسانی،  سرمايه توضیحی متغیرهای تأثیر همچنین رشد اقتصادی نقش موثری دارد. ءبانکی با هدف ارتقا

  بوده است. دارمعنیمثبت و  هااستانکل اری دولت بر رشد اقتصادی و مخارج ج شهرنشینینرخ 
 

  پويا. ديتای ، پانلسطح درآمد، یبانک ، اعتباراتهااستان رشد اقتصادی :گان کلیدیواژ
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 مقدمه -1

موضوع اقتصادی مورد بحث در چند دهه اخیر، مسئله رشد اقتصادی بوده است. دستیابی  ترينمهم

در هر  هادولتبه رشد اقتصادی پايدار با افزايش درآمد ملی و ايجاد اشتغال از اهداف اساسی 

کشوری است. يکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی، اعتبارات بانکی است که از طريق ايجاد 

. افزايش شودمیبرای تولیدکنندگان موجب رشد و توسعه اقتصاد  گذاریسرمايه هایفرصت

ی افراد جامعه در سیستم بانکی منوط اندازهاپسو  هاسپرده آوریجمعخود به  گذاریسرمايه

مختلف  هایبخشبا اعطای اعتبارات بر  هابانک، از اين رو(. 8938است )بهرامی و همکاران، 

 ای در رشد و توسعه اقتصاد هر کشوری دارند. کنندهقش تعییناقتصادی ن

در آن  گذاریسرمايهامروزه رشد اقتصادی، افزايش رفاه و بهبود اشتغال در هر کشور به میزان 

در  هابانک. کنندمیدر تحقق آن از طريق تأمین مالی نقش اساسی ايفا  هابانکبستگی دارد که 

صلی تشکیل دهنده نظام مالی در هر کشور هستند. اين نهاد مالی به ا ءکنار بورس و بیمه، سه جز

در  سودآور ی اقتصادیهافعالیتآن میان  و تخصیص پراکنده جامعه یاندازهاپستجهیز دلیل 

(. در واقع، 8937)دلخواه و همکاران،  استاز جايگاه حائز اهمیتی برخوردار نظام اقتصادی کشور 

گذاران، زمینه الزم ی کوچک و قرار دادن آن در اختیار سرمايهاندازهاپس آوریجمعبا  هابانک

های مختلف تولیدی از طريق تأمین نهادهو در نهايت رشد اقتصادی  گذاریسرمايهرا برای افزايش 

 .کنندمیهمچون نیروی کار، سرمايه، فناوری و نیز مواد اولیه فراهم 

عدم  داليلدر کشورهای در حال توسعه به  سیستم بانکیتأمین منابع مالی مورد نیاز از طريق 

و همچنین  (کوچک بودن واحدهای تولیدی برای تأمین مالی از بورس)تولید  شهرت واحدهای

(. به طوری که 8913)محرابیان و شفائی،  بازارهای مالی کاربرد بیشتری دارد يافتگیعدم توسعه

 گیردمیاقتصادی از طريق اعطای وام صورت  ایهبخشهای مالی دولت از امروز اکثريت حمايت

هدف اين ستاد رفع موانع تولید از است.  بوده هااستاندر  ستاد رفع موانع تولیدتشکیل که نمونه آن 

 هااستانکه با توجه به توانمندی  است صرفهبانکی با اعتبارات اعطای نقدينگی از کانالکمبود قبیل 

 چگونگی ،باشدمطرح می ديگری که مسئله دهند.برای هر استان منابع مالی مجزايی اختصاص می

. ها استآندرآمدبا توجه به سطح  هااستانبر رشد اقتصادی  هابانک تسهیالت اعطايی گذاریتأثیر

درآمد سطح تغییر  رود به دلیل وجود ظرفیت و توانمندی مختلف در مناطق و باچرا که انتظار می

و سطح  متفاوت باشدبر رشد اقتصادی  هابانکاعتبارات اعطايی توسط  اثرگذاری، هاآن سرانه

 هر شود. مطرح اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادیدر اثرگذاری کننده به عنوان عامل تعیین درآمد
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تحقیقات متعدد بوده است که برای نمونه  بانکی بر رشد اقتصادی موضوع اعتباراتتأثیر چند 

( و 8938(، بهرامی و همکاران )8913(، محرابیان و شفائی )8911سعیدی ) مطالعات به توانمی

مطالعات رابطه اعتبارات بانکی و رشد  اين اما در نمود؛( اشاره 8931محمدنژاد و همکاران )

بانکی بر رشد اقتصادی  اعتباراتگذاری اثرهمچنین  نشده،اقتصادی به صورت بین استانی بررسی 

در مطالعات داخلی مورد تجزيه و تحلیل واقع ای به صورت مقايسه هااستان درآمدبا توجه به سطح 

تأثیر اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی بسته به قلمرو مکانی و  اين در حالی است کهنشده است. 

به در ادامه  اين اساس برهای اقتصاد سنجی مورد استفاده، متفاوت بوده است. زمانی و نیز تکنیک

موضوع مورد بررسی گیری بندی و نتیجهتخمین و تحلیل مدل و جمع، روش تحقیق، ادبیات تحقیق

  .شودمیپرداخته 
 

 مبانی نظری -2

 اعتبارات بانکی و رشد اقتصادی -2-1

ی کسری جهت تولید و ادارای مازاد به واحدهای داری واحدهای اندازهاپسعدم انتقال 

های اخیر بحرانحال توسعه است.  از مشکالت اساسی اقتصاد کشورهای در گذاریسرمايه

به  هابانک. استهر اقتصادی بخش مالی آن  هایبخش ترينمهماقتصادی نشان داد که يکی از 

گذاران و گیرندگان وام میان سپردهرا عنوان موسسات مالی و خدماتی در جامعه نقش واسطه مالی 

مالی  هایواسطهکه  شودمی. با مرور بر نظريات اولیه اقتصاد مشخص کنندمیو تسهیالت بازی 

و  هرگان)م در اقتصاد پديد آمدند انگذارو سرمايه کنندگاناندازگیری ارتباط بین پسشکلبرای 

مالی در انتقال وجوه  هایواسطه( معتقد است که اگر 8333) 8مشکین. (8939همکاران، 

گاه کارايی سیستم اقتصادی نیز کاهش گذاران خوب عمل نکنند آنگذاران به سرمايهسپرده

در اين راستا (. 8938)خوشنودی و همکاران،  شودمیيابد و رشد اقتصادی با مانع مواجه می

بهترين موتورهايی بودند که برای رشد اقتصادی  هابانککند که ( استدالل می8308) 6هامیلتون

مضر مالی در اقتصاد را  هایواسطهو  هابانکند. در مقابل، برخی محققان حضور طراحی شد

د. ديدگاه سوم، نمالی بر رشد اقتصادی کشورها تأثیر منفی دار هایواسطهو معتقدند که  دانسته

داند؛ به عبارت ديگر اين گری مالی میجهت علیت را از سمت رشد اقتصادی به طرف واسطه

                                                 
1. Mishkin (1999) 
2. Hamilton (1971) 
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(. 6777، 8ناکند )لوين و همکارديدگاه رشد اقتصادی باالتر را عامل گسترش فعالیت مالی بیان می

 د رشدنتوانمیها مالی از طريق آن کانال هایواسطه( پنج مسیر را شناسايی کرد که 8330لوين )

ها عبارتند از: فراهم کردن اطالعات پیش از اجرای د. اين کانالناقتصاد را تحت تأثیر قرار ده

انداز و تسهیل مبادالت کاال و ، مديريت بهتر ريسک، جابجايی پسگذاریسرمايهطرح، نظارت بر 

ی ها از طريق انباشت سرمايه و ابداعات فناور(. اين کانال6771، 6خدمات )فريکزاس و روچت

 (.8911گذارند )سعیدی، جديد بر رشد اقتصادی تأثیر می

مدت ی با سررسیدهای کوتاههاسپردهبرای تبديل  هابانککه  کنندمی( بیان 8327) 9گورلی و شو

کنندگان دارايی را دارند. های با سررسید طوالنی به وجود آمدند که در واقع نقش تبديلبه وام

( نشان دادند که رشد اقتصادی بیش از هر 6777) 1بک و همکاران( و 8332) 1جاياراتن و استران

ها و بازار که واسطه شودمیها و رشد بهروری کل عوامل تولید ناشی عامل ديگر از رشد نهاده

وری کل عوامل تولید نقش اساسی دارند )بک و همکاران، ها و بهرههمالی در تحريک رشد نهاد

مالی با کاهش هزينه مبادالتی و حذف اثر  هایواسطهتقدند که ( مع8330) 2(. بکسی و وانگ6777

به سمت را منابع مالی و  بخشندمیمنفی اطالعات نامتقارن در اقتصاد عملکرد اقتصاد بازار را بهبود 

منجر به رشد اقتصادی بیشتر . اين عمل کنندمیهدايت با بازدهی باال  گذاریسرمايههای هپروژ

( 8333) 1هريسون و همکاران(. 6777؛ لوين و همکاران، 8338-8319، 0)دياموند شودمی

اندازکنندگان به مالی جريان مالی منابع را از پس هایواسطهيی را توسعه دادند که هامدل

گذاران در حضور عدم تقارن اطالعات تسهیل نموده و منجر به تسريع رشد اقتصادی سرمايه

  (.8939شوند )ابوترابی و همکاران، می

ها نظريه رشد آن اند که از جملهاقتصاددانان نظريات متعددی در مورد رشد اقتصادی بیان داشته

های موجود در سطح رشد اقتصادی کشورها گويی به تفاوت. اين مدل قادر به پاسخاست زادرون

رابطه علی از  توانمی، زادرونی رشد هامدلگیری کند که با شکل( بیان می8339) 3است. پاگو

به  زادرون(. بخشی از نظريات 8919کرد )نظیفی،  سوی توسعه مالی بر رشد اقتصادی را توجیه

                                                 
1. Levine (2000) 
2. Freixas & Rochet (2008) 
3. Gurley and Shaw (1960) 
4. Jayaratne and Strahan (1996) 
5. Beck (2000) 
6. Becsi and Wang (1997) 
7. Diamond (1983-1991) 
8. Harrison (1999) 
9. Pago (1993) 

https://www.amazon.com/Xavier-Freixas/e/B000APIGS8/ref=dp_byline_cont_book_1
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گیری از نظريه شومپیتر برای نشان دادن رابطه بازار مالی و رشد اقتصادی تمرکز دارند و با الگو

را ارائه نمودند. در يی هامدليند رشد اقتصادی آارتباط درونی بین نوآوری و مقوله مالی در فر

های فناوری بر کارکرد مالی از دو مجرای نرخ انباشت سرمايه و نرخ نوآوری زادرونرشد  یالگو

 آوریجمع(. در واقع بخش بانکی با 8937وردی و همکاران، گذارد )امامرشد اقتصادی تأثیر می

های قرار گیرد که ايدهگذارانی کند تا اين اعتبارات در دسترس سرمايهمنابع مازاد کمک می

  (.8938درخشان دارند، ولی فاقد سرمايه الزم برای اجرای ايده هستند )بهرامی و همکاران، 

را با رشد اقتصادی بررسی  هابانکدهی يی که رابطه اعتبارات يا وامهامدلالگوها و  از جمله

8کینونی توسعه مالی مکهامدلبه  توانمیکردند 
9( و مدل رشد کاپو8309) 6شاو –

 1ماسیسون –

اندازکنندگان پس گری را بینواسطه موسسات مالی نقشها از نظر آن. ( اشاره کرد8317و  8301)

انداز در نرخ رشد اقتصادی معین، تابعی مثبت د به طوری که میزان پسنکنگذاران ايفا میو سرمايه

کند که واسطه مالی از يک سو بازده حقیقی ( اضافه می8309از نرخ بهره حقیقی است. شاو )

کاهش  را گذارانهزينه حقیقی سرمايه دهد و از سوی ديگراندازکنندگان را افزايش میپس

حال  در يک اقتصاد درکاپو و ماسیسون همچنین  (.8913پور، ؛ به نقل از سیفی8309د )شاو، دهمی

که مازاد عرضه نیروی کار  دنکنسازی میمدلرشد اقتصادی را بر مالی  هایواسطهنقش توسعه، 

 به صورت زير است:  آن تابع تولید کل و در آن وجود دارد
 

KY                     )8( 
 

: مجموع سرمايه ثابت استفاده شده و سرمايه در گردش است. K: تولید حقیقی و Yکه در آن 

. نسبت سرمايه ثابت شودمیسرمايه ثابت استفاده شده به نسبت ثابتی با سرمايه در گردش ترکیب 

 در گردش به کل سرمايه استفادهو نسبت سرمايه  استفاده شده به کل سرمايه استفاده شده، با 

ماسیسون ثابت در –. نسبت سرمايه به تولید در مدل کاپوشودمی( نشان داده 1به صورت ) شده

کند که بخشی از سرمايه ثابت در ( فرض می8301(. کاپو )8911نظر گرفته شده است )احسانی، 

را در سطح  ندهکناقتصاد بدون استفاده است به اين ترتیب، مقدار سرمايه در گردش، نقش تعیین

های استهالک شده را با اعطای اعتبارات جبران کرده سرمايهثابتی از  بخش هابانکتولید دارد که 

                                                 
1. Mackinnon 
2. Shaw 
3. Kapur 
4. Mathieson 
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(. افزايش خالص در سرمايه 8332، 8)دمتريدز و حسین شوندم در گردش سرمايه میاوو موجب تد

گذاران سرمايههای بعدی، ، در دورهگیردمیدر گردش، تنها از طريق اعتبارات بانکی صورت 

. اگر کل سرمايه در گردش در هر کنندمیپرداخت  از وام بانکی را باز )کارآفرينان( معادل 

دوره به طور کامل مورد استفاده قرار گیرد، مقدار اعتبارات بانکی الزم )به ارزش اسمی( برای 

Kpحفظ سرمايه در گردش در سطح ثابت، معادل  )1(    است کهp دهنده تغییر در شانن

به صورت زير نشان داد  توانمیل سرمايه استفاده شده را . افزايش خالص در کاستها سطح قیمت

  :(8301)کاپو، 
 

(6                                   ) 

 
 

که تغییر  کنندمی( داللت 6( و )8های بانکی است. روابط )افزايش اسمی در وام Lکه در آن 

که مردم  شودمیحقیقی در عرضه اعتبارات بانکی بر روی نرخ رشد اقتصادی موثر است. فرض 

های و وام Cهای بانک به صورت ذخیره قانونی معادل با پول بانکی نگهداری نمايند. دارايی

اعطايی است. به طوری که 
M

C
q   ،و نسبت ذخیره قانونی به حجم پول

M

L
q 1  نسبت

اعتبارات بانکی به حجم پول است. همچنین بانک مرکزی از طريق کنترل رشد اسمی پول پايه، 

 د نرخ رشد اعتبارات بانکی و سپرده را کنترل کند:توانمی
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1. Demetriadesand Hussein (1996) 
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، نسبت تولید به سرمايهدهد که نرخ رشد اقتصادی تابعی از نرخ رشد پول ( نشان می1رابطه )

نسبت وام به حجم پول و نسبت سرمايه ثابت استفاده شده به سرمايه در گردش ،   .است

عرضه اعتبارات بانکی حقیقی برای افزايش سرمايه در گردش متغیر کلیدی و موثر بر نرخ رشد 

  (.8911؛ به نقل از احسانی، 8309)کاپو،  اقتصادی است
 

 یافتگی مناطقاعتبارات بانکی و درجه توسعه -2-2

ناهمگنی در مناطق عواقب اقتصادی و اجتماعی زيادی از قبیل مهاجرت، کاهش تولید و ساير 

. استها را در بر دارد. از اين رو، رشد متوازن مناطق از اهداف اساسی دولت در هر کشوری بحران

اين عوامل  شودمیچه که مسلم است، ناهمگنی و نابرابری در مناطق از عوامل گوناگونی ناشی آن

د انسانی، جغرافیايی، عدم دسترسی به منابع مالی، عدم دسترسی به تکنولوژی، دوری از توانمی

جود و از اند که تفاوت اقتصادهای مناطق ناشیمرکز و غیره باشد. برخی اقتصاددانان بر اين عقیده

يافتگی مناطق از وجود بازارهای مالی يافته نیست بلکه میزان توسعهتکنولوژی در مناطق توسعه

(. بر اين اساس، يکی از 8937وردی و همکاران، )امام گیردمیها نشأت يکپارچه و گسترده در آن

يافتگی د نقش داشته باشد، میزان توسعهتوانمیيافتگی مناطق فاکتورهای اساسی که در توسعه

موسسات مالی و پولی در آن منطقه است؛ چرا که برای داشتن مناطق همگن و رشد متوازن، تزريق 

نمايد )پنگ و يافته ضروت میها در مناطق کمتر توسعهمنابع مالی در راستای ايجاد زيرساخت

 (. 6787، 8همکاران

برای تحريک رشد اقتصادی، روش  يافتههای انتقال منابع مالی به مناطق کمتر توسعهيکی از کانال

ند با اعطای اعتبارات در اين مناطق توانمیاست که  هابانکمستقیم يا همان  تأمین مالی غیر

دارند که به کارگیری سیاست همسان در ( اذعان می6771) 6نابرابری را کاهش دهند. يانگ و لی

و در غیر اين صورت تبعیض و  شودمیت در مناطق مختلف منجر به رشد برابر مناطق اتوزيع اعتبار

 1همکاران و (، دمورگر6777) 9ای رخ خواهد داد. محققان ديگر چون يینگشکاف منطقه

ت موجب نابرابری مناطق شده است ا( نشان دادند که توزيع نابرابر اعتبار6772) 1( و هو6776)

  (.6787)پنگ و همکاران، 

                                                 
1. Peng (2010) 
2. Yang and Li (2004) 
3. Ying (2000) 
4. Demurger (2002) 
5. Hao (2006) 
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ت بانکی توسط افراد ساکن در مناطق کمتر ابه اعتباربرخی محققان معتقدند در چگونگی دسترسی 

يافته نیز مشکالتی از قبیل هزينه اخذ وام )نرخ بهره( و ارائه تضمین )وثیقه( وجود دارد که توسعه

ی دولتی به خاطر داشتن اهداف اقتصادی هابانککند. اهمیت مالکیت بانکی را بیشتر نمايان می

ف اجتماعی، مالحظات سیاسی برای اخذ وام محدوديت کمتری )مانند ايجاد رشد متوازن(، اهدا

و موسسات مالی در مناطق  هابانککه توزيع  کنندمی( بیان 6787شوند. پنگ و همکاران )قائل می

ی دولتی با اعطای هابانکدر اين بین  .شودمیيافته منجر به کاهش نابرابری مناطق کمتر توسعه

ی ديگر موثرتر باشند. در مقابل، هابانکبه ای نسبت اهمگنی منطقهند در کاهش نتوانمیاعتبارات 

پرداخت شده توسط که اعتبارات  دادند( به صورت تجربی نشان 6787) 8ايلدرماوندر و اوزی

در رشد اقتصادی مناطق کمتر  موثر بوده ويافته رشد اقتصادی مناطق توسعهبر ی دولتی هابانک

  (.6787و  6789ايلدرم، )اوندر و اوزیيافته نقشی ندارد توسعه
 

 پیشینه تحقیق -3

 مطالعات خارجی -3-1

مالی را بر رشد اقتصادی با استفاده از  هایواسطهيافتگی ( ابتدا اثر توسعه6777لوين و همکاران )

روش پانل ديتای پويا بررسی کردند و سپس به صورت بین کشوری علت سطح متفاوت 

اساس قوانین و سیستم حسابداری هر کشور بررسی نمودند.  مالی را بر هایواسطهيافتگی توسعه

تعمق نقش ( 6772) 6مالی بر رشد اقتصادی بود. لیانگ هایواسطهنتايج بیانگر تأثیر مثبت توسعه 

 یی چین با استفاده از روش اقتصاد سنجی پانل ديتاهااستان اقتصادی توسعه مالی را بر سرعت رشد

بر رشد  دارمعنیرد بررسی قرار داد. نتايج اين پژوهش نشان داد که توسعه مالی به صورت پويا مو

ی داخلی هااستانی ساحلی موثر بوده به طوری که توسعه مالی ضعیف در هااستاناقتصادی 

( رابطه بین توسعه 6787د به رشد نامتوازن و ناهمگن مناطق دامن بزند. پنگ و همکاران )توانمی

ای را با استفاده از های اعتباری( و نابرابری منطقهی دولتی و تعاونیهابانکای )نطقهمالی م

بررسی کردند. نتايج اين تحقیق  8312-6771های ريشه واحد و هم انباشتگی طی دوره آزمون

دهد که نابرابری در توزيع موسسات مالی موجب ناهمگنی در رشد مناطق شده است. نشان می

                                                 
1. Onder and Ozyıldırım (2010) 
2. Liang (2006) 
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ی دولتی بیشتر در کاهش هابانکدهی های اعتباری نسبت به وامدهی تعاونیوام عالوه بر اين

  ای و ايجاد رشد متوازن موثر هستند.ری منطقهبنابرا

های آماری( و با رويکرد ی دست دوم )گزارش ساالنه و کتابچههاداده( با استفاده از 6788) 8نیبا

. نتايج اين نمودی تجاری را در رشد اقتصادی کامرون بررسی هابانکهای توصیفی، نقش تحلیل

( 6786) 6کندالکامرون تأثیر مثبت دارند.  یی تجاری بر رشد اقتصادهابانکمطالعه نشان داد که 

سرمايه  و های رشد اقتصادی در سطح مناطق، ارتباط بین توسعه بخش بانکیهداد از با استفاده

 6777-6778و  8338-8336ت کشور هند طی دو مقطع زمانی الاي 3منطقه و در  673انسانی را در 

که محدوديت مالی در مناطق ناشی از عدم  نتايج اين پژوهش نشان دادقرار داد.  بررسیمورد 

 توسعه بانکداری منطقه است. 

 بانکی بر رشد اقتصادی کشور اتیوپی بلندمدت اعتبارات تأثیر( 6786) 9راما موری و همکارانسری

. نتايج رابطه مثبت آزمون کردند 8308 -6788با استفاده از روش همگرايی يوهانسون طی دوره  را

( به صورت 6789)  1. کجوزوسکیطايی و رشد اقتصادی را نشان دادبین اعتبارات اع دارمعنی

تجربی رابطه بین توسعه بخش بانکی )شاخص میزان اعتبارات اعطايی به بخش خصوصی به 

کشور مرکزی و جنوب شرقی  82صورت نسبتی از تولید ناخالص داخلی( و رشد اقتصادی را در 

ی اين هامطالعه کرد. يافته 8331-6787اروپا با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل ديتا طی دوره 

 پژوهش نشان داد که اعتبارات اعطايی به بخش خصوصی بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت دارد.

دولتی و خصوصی را بر رشد  یهابانکاعتبارات اعطايی  نقش( 6789ايلدرم )اوندر و اوزی

توسعه( با استفاده از  کمتريافته و ی توسعههااستانسطح ) ی کشور ترکیه در دوهااستاناقتصادی 

داد عه کردند. نتايج اين تحقیق نشان مطال 8336-6787روش اقتصادسنجی پانل ديتا در بازه زمانی 

های انتخاباتی و بحران اقتصادی نسبت به ی دولتی در سالهابانککه سهم اعطای اعتبارات 

ی هابانکاعطايی  اعتباراتسرانه وری که به ط است های ديگر به صورت معنادار باال بودهسال

 کشور ترکیه تأثیر مثبت دارد. بر یهااستانولتی در دوره رکود اقتصادی بر رشد اقتصادی همه د

سطح توسعه يافتگی مناطق  ءی دولتی با ارتقاهابانکاين تحقیق، تأثیر اعتبارات  یهااساس يافته

  يابد.افزايش می

                                                 
1. Niba (2011) 
2. Kendall (2012) 
3. Sreerama Murty (2012) 
4. Kjosevski (2013) 
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( تأثیر اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی در کشور نیجريه را با استفاده 6781) 8ایبیامچتای و آی

آزمون کردند. در اين پژوهش از نسبت  8327-6788طی دوره  VARاز روش اقتصاد سنجی 

سبت به تولید ناخالص ن 2Mبه تولید ناخالص داخلی و  تاعتبارات اعطايی به بخش خصوصی نسب

های در يا عمق مالی استفاده شده است. نتايج نشان داد که شاخص داخلی به عنوان شاخص مالی و

تأثیر اعتبارات ( 6781) 6کورکمازدارند. دارمعنینظر گرفته شده بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و 

با  6772-6786طی دوره ها را بر متغیرهای کالن از قبیل تورم و رشد اقتصادی اعطايی بانک

. نتايج اين پژوهش نشان قرار دادبررسی کشور منتخب اروپا مورد  87استفاده از روش پانل ديتا در 

کشور اروپا موثر بوده، ولی بر سطح تورم  87داد که اعتبارات اعطايی بانک بر رشد اقتصادی 

  ها تأثیری ندارد.آن

مختلف کشور  هایبخشصادی در ( به بررسی رابطه بین اعتبارات بانکی و رشد اقت6782) 9آنانزه

( و VECMهای مدل تصحیح خطای برداری )با استفاده از روش 8339- 6781طی دوره  1اردن

های وی حاکی از رابطه بلندمدت بین متغیرها بود به طوری که میزان علیت گرنجر پرداخت. يافته

اعتبارات اعطايی کل و اعتبارات اعطايی به بخش کشاورزی، صنعت، ساخت و ساز و گردشگری 

 تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی اردن دارند. 

 81را در  انکیب ( رابطه بین رشد اقتصادی مناطق و دسترسی به اعتبارات6780) 1تیتی ديالو و آل

ها با فرض وجود رقابت انحصاری بین آن .کشور اروپا به صورت تئوری و تجربی مطالعه کردند

کردند. نتايج اين تحقیق نشان استفاده  2ترينرشد اسچام از مدل هابانکمحصوالت متمايز سیستم 

 نشان دادند که رشد اقتصادی مناطق دارد. همچنین داد که دسترسی به اعتبارات تأثیر مثبت بر

سزايی دارد. برای تحقق اين اهمیت بهرشد توأم با نوآوری  ايجادبرای به اعتبارات  بیشتر دسترسی

بانکی کاهش و نرخ بهره بیشتر شود  اعطايی به اعتباراتنوآوران دسترسی مهم ضروری است که 

  يابد.

 
 
 

                                                 
1. Emecheta and Ibe (2014) 
2. Korkmaz (2015) 
3. Ananzeh (2016) 
4. Jordan 
5. Diallo and Al-Titi (2017) 
6. Schumpeterian 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164070416301094#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164070416301094#!
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 مطالعات داخلی -3-2

را با استفاده از مدل  رشد و توسعه استان گلستان( نقش تسهیالت شبکه بانکی بر 8911سعیدی )

های مالی از صورت اين پژوهشی مورد نیاز هادادهاقتصاد سنجی پانل ديتا مورد ارزيابی قرار داد. 

اين تحقیق بود. نتايج  شده آوریجمع 8900-8911ی تجاری و تخصصی طی دوره هابانکساالنه 

و رشد  گذاریسرمايه، نقش مهمی در منبع تامین منابع مالینشان داد که تسهیالت بانکی به عنوان 

تولید در استان گلستان دارد؛ به طوری که با افزايش يک درصدی تسهیالت اعطايی، رشد 

 يابد.درصد افزايش می 60اقتصادی استان به میزان 

با استفاده از را بر رشد اقتصادی ايران  ای تأثیر اعتبارات بانکی( در مقاله8913بیان و شفائی )امحر

ها از اعتبارات اعطايی سیستم بانکی به مطالعه کردند. آن 8911 -8910های طی سال VARمدل 

دولتی و غیر دولتی به عنوان شاخص توسعه مالی کمک گرفتند. نتايج اين تحقیق بیانگر  هایبخش

اما در بلندمدت  مدت بود،ی در کوتاهبخش غیر دولتتأثیر مثبت اعتبارات بر رشد اقتصادی 

 بخش غیر دولتی تاثیر منفی دارد. اعطايی بر رشد اقتصادی  اعتبارات

به با ( تأثیر تسهیالت بانکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن را 8937صمصامی و امیرجان )

دادند. مورد بررسی قرار  8912-8912طی دوره  (3SLSکارگیری الگوی معادالت همزمان )

 ارزش افزوده بخش صنعت و معدن را های حاصل از اين تحقیق، اثر مثبت تسهیالت بانکی بريافته

  نشان داد.

 حال ( تأثیر اعتبارات بانکی را بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در8938بهرامی و همکاران )

بررسی کردند.  6773-8337( طی دوره GMMتوسعه با استفاده از روش گشتاور تعمیم يافته )

 اعطای اعتبارات بر رشد اقتصادی بود.  دارمعنینتايج بیانگر تأثیر منفی و 

( تأثیر تمرکززدايی مالی بر رشد اقتصادی مناطق مختلف ايران را با 8939غفاری فرد و همکاران )

زدايی از ها میزان تمرکزبررسی کردند. آن 8903-8912استفاده از اقتصاد سنجی فضايی طی دوره 

های تمرکز زدايی مالی تعريف کردند. نتايج مخارج عمرانی ملی و درآمدی را به عنوان شاخص

 را نشان داد.  هااستاناين تحقیق رابطه مثبت بین تمرکززدايی مالی و رشد اقتصادی 

وسعه ، رابطه بین ت8937تا  8903( با استفاده از آمارهای استانی طی دوره 8939فر )رضايی و سلیمی

ها از وجود روابط تعادلی بلندمدت بین بررسی کردند. يافته را ای و رشد اقتصادیمالی منطقه

  متغیرها حکايت داشت.
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 هایبخشدر  را بانکی بر رشد اقتصادی اعتباراتمیان  ی( روابط پويا8931نژاد و همکاران )محمد

 8907-8913طی دوره  نبیزي از رهیافت شبه به اين منظورها . آنتحلیل کردندنفتی و غیر نفتی 

که  بودنفتی  بر رشد اقتصادی بخش غیر هابانکتسهیالت  تأثیر زيادبهره گرفتند. نتايج حاکی از 

  بود.ترين رشد ناشی از اعطای تسهیالت به بخش کشاورزی در اين میان بیش

های اثرگذاری موسسات مالی بانکی کانالای ابتدا به بیان ( در مقاله8931فرد و همکاران ) فراهانی

و روش  8لوين –ینگ کبانکی بر رشد اقتصادی پرداختند و سپس با استفاده از مدل سنتی  غیر و

طی دوره  را بر رشد اقتصادی بانکی ( اثر گذاری موسسات مالی غیرGMMگشتاور تعمیم يافته )

موسسات مالی بانکی در بیشتر تأثیر مبین های تجربی اين تحقیق ارزيابی کردند. يافته 8936-8901

  .بودبانکی بر رشد اقتصادی  مقايسه با موسسات مالی غیر

کارگیری الگوی تصحیح خطای برداری و علیت موجود میان ( با به8931ابوترابی و همکاران )

های توسعه مالی، شاخص چند بعدی توسعه مالی را با لحاظ متغیرهای رشد اقتصادی، شاخص

آزمون کردند. نتايج اين تحقیق نشان  8911-8913ها طی دوره مالکیت دولت بر بانک شاخص

مطالعات داخلی مشخص داد، علیت معکوس از رشد اقتصادی به توسعه مالی وجود دارد. با مرور 

تر از همه در و مهم است بررسی نشده هااستاناثر اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی در  شودمی

که  شدهنيافتگی بر اثرگذاری اعتبارات بانکی بررسی صورت گرفته اثر درجه توسعهمطالعات 

 . است زمینهشکاف و نیاز انجام پژوهش در اين بیانگر 
 

 روش شناسی تحقیق -4

 مدل تحقیق -4-1

با تأکید بر ناهمگنی  هااستانکی بر رشد اقتصادی بررسی نقش اعتبارات بان اين تحقیقهدف 

 انجام. با شودمی( پیروی 6789ايلدرم )به اين منظور از الگوی تجربی اوندر و اوزی است. ایمنطقه

حاضر به صورت زير  مطالعه مدل، ايلدرمالگوی تجربی اوندر و اوزیدر ذکر شده تعديالت 

  :شودمیتصريح 
 

(2)   
itititititititi YHUMURBPEXTBCY    ,1,3,2,1,1,10,

 
 

                                                 
1. King - Levine 



 

 

 731  هابا توجه به سطح درآمد استان یها بر رشد اقتصادبانک يیاعتبارات اعطا ریتأث

  :شودمیسال بوده و ساير متغیرها به صورت زير معرفی  t ،استان i که در آن

Y نرخ رشد :GDP سرانه واقعی استان؛ TBC : بوده در هر استان اعتبارات اعطايی بیانگر سرانه

مخارج سرانه : PEX ؛که از نسبت کل اعتبارات اعطايی به جمعیت در هر استان حاصل شده است

: URB بوده که مخارج جاری دولت در هر استان به جمعیت آن تقسیم شده است. دولت عمومی

هر استان به دست  از نسبت کل جمعیت شهرنشین به کل جمعیت است وشهرنشینی  معرف نرخ

دانش  به تعداد معلمانتعداد از محاسبه نسبت  که بوده سرمايه انسانیمعرف : HUM ؛مده استآ

 i و هااستانثر ثابت ا it : وقفه متغیر وابسته؛1itYحاصل شده؛ رستانیدبآموزان در مقطع 

  است. اخالل ءطای استاندارد يا جزخ

 به صورت نسبت بوده و در حالت لگاريتمی تخمین زده شده است. واقعی متغیرهای مدلتمامی 

با توجه به  هااستانهمچنین برای بررسی تفاوت در اثرگذاری اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی 

که مبین ضريب زاويه تفاضلی  شودمیاستفاده  (D) ها از متغیر مجازیآن درآمدی سطح

(D*TBC)  .افزارهانرماز الگوی اقتصاد سنجی پانل ديتا و اصلی برای برآورد است Stata12 ،

Eviews9 و Excel2013  ی هااستان. محدوده مورد مطالعه در اين پژوهش کل شودمیاستفاده

ی مورد نیاز از سايت بانک مرکزی، سايت مرکز آمار، سالنامه آماری هادادهکشور است. همچنین 

الزم به ذکر است که در اين تحقیق،  شده است. آوریجمع 8911-8939طی دوره زمانی  هااستان

  .تقسیم شده است درآمد باال و پايینبه دو دسته سرانه با توجه به تولید ناخالص داخلی  هااستان
 

 1روش سنجی تحقیق -4-2

 6تلف پانل ديتا از قبیل پانل معمولی، برآوردگر میانگین گروهیخهای مروش شايان ذکر است که

(MG ،)9میانگین گروهی تلفیقی (PMGو ) 1های توزيعیپانل وقفه (PARDL برای برآورد )

 که (1GMM) پويا یی پانل ديتااقتصادسنجروش در اين مطالعه، الگوی تجربی وجود دارد. اما 

به فرم  (GMMمدل ). علت استفاده از اين شودمیبه کار گرفته ده ارائه ش 2باند -توسط آرالنو

 داری به صورت وقفه رشد اقتصادیوابسته  که متغیر شودمیتبعی مدل اقتصادی مطرح شده مربوط 

                                                 
1. Econometric Method 
2. Mean Group 
3. Pooled Mean Group 
4. Panel Autoregressive Distributed Lag Model 
5. Generalized Method of Moments (GMM)  
6. Arellano–Bond  
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 آورده شده است يعنی: در سمت راست معادله
 

(0  )                                                                                iitititit XYY   10 

 دارمتغیر وقفهريب ض ،itX  1 ردارب*K  وβ بردار K*1 ست.ا it و هااستانثر ثابت ا 
i

 میان متغیرهای (1itY)وقفه  صورت متغیر وابسته به با حضور است. اخالل ءخطای استاندارد يا جز

از itYو  1itY توضیحی، مدل به صورت پويا مورد بررسی قرار خواهد گرفت به خاطر تابعیت

i  برآوردهایOLS اساس اين بر (.181: 8938الزم برخوردار نیست )بالتاجی،  سازگاریز ا 

و  ماتیاس نظر اساس بر .استفاده است قابل GMM اي 2SLS ایمرحله دو برآورد هایروش

 هایواريانس ايجاد ضمن ابزاری، نادرست متغیرهای انتخاب دلیل هب 2SLSبرآورد  8سوستر

يافته تعمیم بنابراين، روش گشتاور .دارد پی در نیز را ی آماریدارمعنی عدم ضرايب، برای بزرگ

(GMM )(6771)بالتاجی،  شد پیشنهاد مشکل اين حل برای باند -آرالنو توسط.  
 

 هاتخمین و تحلیل یافته -5

الزم اسیت از   ؛باطی روابط بیین متغیرهیا پرداختیه شیود    نبه تخمین مدل و تحلیل است پیش از آن که

و رشید   هیا بانیک يعنی اعتبارات اعطايی  دو متغیر اصلی تحقیقکمی تغییرات روند لحاظ توصیفی 

 پیايین و منیاطق بیا درآمید بیاال      هیا در همچنین مییزان آن و  هااستاندر سطح کل  هااستاناقتصادی 

نشان داده شده ابتدا روند متغیرها به صورت سرانه برای هر  8که در جدول  طور . همانبررسی شود

ی هیا اسیتان ، هیا استاناعتبارات اعطايی سرانه در کلسرانه به  GDP گروه ارائه شده و سپس نسبت

 است. قابل مشاهده 8جدول در  ها. يافته6محاسبه گرديده است مد باال و پايینآدر

-8913هیا طیی بیازه زمیانی     شود، سرانه اعتبارات اعطايی واقعی در استانطور که مشاهده میهمان

ها کاهش يافتیه  سرانه اعتبارات اعطايی در کل استان 8937-8939صعودی بوده ولی از سال  8911

 های انقباضی دولت باشد. تولید ناخالص داخلیی تواند ناشی از افزايش تورم و سیاستاست که می

 8939تیا سیال    8937با روند فزاينده رشد کیرده امیا از سیال     8937تا  8911های سرانه نیز طی سال

روند صعودی آن کند شده و يک روند ثابت به خود گرفته است. میزان سرانه اعتبارات اعطیايی و  

                                                 
1. Matias and Suster 

(( اين دو 2در مدل اصلی )معادله ) ،. بررسی اين نسبت صرفا شناخت توصیفی روابط بین دو متغیر اصلی تحقیق است6

 شود.متغیر به صورت سرانه برآورد می
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GDP سیط کیل   های با درآمد باال بوده حتی از متوتر از استانهای کم درآمد پايینسرانه در استان

 ها نیز کمتر است. استان

 
 لیون ریال(حسب می )بر هااستانواقعی سرانه در  GDPو  هابانکاعطایی  اعتباراتسرانه واقعی  :1جدول 
 ی با سطح درآمد باالهااستان ی با سطح درآمد پایینهااستان هااستانکل  استان
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5831 837/18 612/7 982/92 813/7  721/22 919/7 

5831 331/11 986/7 837/93 678/7  030/06 161/7 

5831 217/11 606/7 110/90 800/7  189/08 920/7 

5833 312/11 630/7 171/91 839/7  821/08 178/7 

5831 119/27 926/7 312/17 691/7  313/03 111/7 

5811 016/28 997/7 161/19 681/7  712/17 118/7 

5815 937/28 619/7 788/16 819/7  021/17 911/7 

5811 108/29 612/7 338/19 813/7  817/19 911/7 

5818 169/29 617/7 971/11 811/7  191/16 911/7 

 هااستاندر یی اعطا اعتباراتبه  GDPنسبت  

 ی با سطح درآمد باالهااستان ی با سطح درآمد پایینهااستان هااستانکل  

5831 118/833 676/661 071/812 

5831 391/801 826/831 237/808 

5831 699/677 119/688 661/831 

5833 311/811 717/678 661/800 

5831 377/822 211/809 211/829 

5811 712/810 118/831 912/818 

5815 661/682 397/661 826/687 

5811 916/610 861/601 191/691 

5818 112/619 387/979 079/696 

 تحقیق هایيافته منبع:  

 

هیا محاسیبه   يی با توجه به سطح درآمد اسیتان به اعتبارت اعطا GDPنسبت  8در بخش دوم جدول 

 ها ترسیم شده است. روند نسبت مذکور به تفکیک سطح درآمد استان 8شده و در نمودار 
 



 

 

 8931بهار و تابستان  ،بیست و يکم شماره ،يازدهم سال گذاری اقتصادی،سیاست نشريه   817

 
 هااستان درآمد سطحبا توجه به  GDPبه هابانک اعطایی اعتباراتنسبت : 1نمودار 

 

،تبیین میزان اثربخشی 8نمودار  هدف از محاسبه نسبت تولید ناخالص داخلی به اعتبارات اعطايی در

 جا کیه . از آن8باشدها میاعتبارات اعطايی در تقويت رشد تولید ناخالص داخلی هر گروه از استان

؛ يین نسیبت بزرگتیر باشید    پس هر چقیدر ا  ،به اعتبارات در نظر گرفته شده GDP به صورتنسبت 

 هیا نه آنراسی  GDPچه میزان  به از اعتبارات اعطايی که در هر سطح مشخصاست  اين دهندهنشان

در سیرانه بیه اعتبیارات اعطیايی      GDPنسبت  ،شودمیکه مالحظه  ورطهماناست.  دادهافزايش  را

است. از ايین رو،   ترباال کل استان از و حتی درآمد باالبا ی هااستاننسبت به  ی کم درآمدهااستان

بر رشید اقتصیادی از سیطح     هابانکمیزان اثربخشی اعتبارات اعطايی ؛ اوال کرد کهاستباط  توانمی

بیر تولیید    بیا درآمید پیايین   ی هیا استاناعتبارات اعطايی در  کهدوم اين پذيرد.ها تأثیر میآن درآمد

های توصیفی که بتوان از تحلیلبرای اين .است درآمد باالتربا ی هااستانموثرتر از ناخالص داخلی 

بیا   تحقییق  الگوهای تجربی ، الزم است کهدست يافت یترتر و قابل استنادنتیجه دقیق ارائه شده به

 .شود زدهتخمین  مربوطه استفاده از روش اقتصاد سنجی

ويژگی متغیرهیا بیه لحیاظ    الزم است که  ی سری زمانیهادادهدر  به طور معمول تخمین مدل برای

، مورد مطالعیه  کوتاه بودن دوره زمانی در اين پژوهش به دلیل اما؛ شودبررسی  يستايیاستايی و نايا

 نییاز بیه   وجود ندارد. بر اين اساس بدوننگرانی  هامدل نسبت به ايجاد رگرسیون کاذب در تخمین

اثر اعتبیارات   . نتايج حاصل از بررسیشودمیپرداخته تجربی به تخمین مدل  هادادهايستايی  آزمون

                                                 
بسیار زيادی شناسايی شده  هایبديهی است که رشد اقتصادی تنها تحت تأثیر اعتبارات بانکی نیست. تا به حال متغیر. 8

که بر رشد اقتصادی موثر هستند. پس اين صرفا بررسی توصیفی ارتباط بین دو متغیر است. جهت دستیابی به نتايج قابل 

توان به گردد. اگر نتايج برآوردی آن همسو با اين يافته باشد، آنگاه می( برآورد می2استناد در بخش بعدی معادله )

  م شده نیز استناد نمود.انجا یهاتحلیل
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 6جیدول  به شیرح   هااستانبرای همه  سطح درآمدبر رشد اقتصادی بدون توجه به  هابانکاعطايی 

 است:
 هااستانکل اثر اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی  :2جدول 

 ↓var ضرایب انحراف معیار

607/7 311/9 C 

768/7 001/7 1-itY 

773/7 889/7 TBC 
776/7 711/7 EXP 
770/7 713/7 HUM 
711/7 173/7 URB 

383/60 

(013/7) 
SAR 

681/9- 

(778/7) 
M1 

763/8 

(979/7) 
M2 

 های تحقیقيافته منبع:                          

  .استدار همه ضرايب متغیرهای مدل در سطح يک درصد معنی -                           

 . است سارگان و همبستگی هایآزمون مقادير داخل پرانتز بیانگر آماره -                           

 

ی صفر و معتبر بودن متغیرهای ابزاری ی آزمون سارگان داللت بر عدم رد فرضیهنتايج آماره

 هااستانبه بیان بهتر بین متغیرهای ابزاری تعريف شده و اثرات ثابت يا انفرادی . تعريف شده دارد

باند برای تعیین مرتبه  همبستگی وجود ندارد. همچنین نتايج آزمون آرالنو و گونهچیه

گیری نبود خودهمبستگی در جمالت تفاضل فرضیه صفر مبنی برکه  دهدیمخودهمبستگی نشان 

 معتقدند هاآنباند است.  و رد نشده است. اين يافته مطابق با نظر آرالنو( 2M) شده در مرتبه دوم

؛ ندبودواجه م AR(1)اول  مرتبه سريالی همبستگی با اخالل جمالتاگر ، GMMتخمین  در که

 نباشند. سريالی همبستگی دارایها آن AR(2)دوم  مرتبه که استضروری 

رشد  بر هابانکاعتبارات اعطايی کل  دارمعنیتأثیر مثبت و  6در جدول  حاصل شده نتايج

 ،هابانکدر اعتبارات اعطايی  به طوری که با افزايش يک درصد دهدرا نشان می هااستاناقتصادی 

های تصاد ايران به دلیل نداشتن بازاريابد. در اقمی درصد افزايش 88حدود  هااستانرشد اقتصادی 

وام  به صورتبیشتر از طريق اخذ تسهیالت  گذاریسرمايهيافته، تأمین منابع مالی برای لی توسعهام

در تجهیز منابع  هابانکعبارت ديگر در اين گونه کشورها،  به .گیردمی انجاماز سیستم بانکی 

کننده به عنوان تأمین هابانک پس. سهم قابل توجهی دارند گذاریسرمايهداخلی و تخصیص آن به 
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که نتايج  کنندمیايفا موثری در رشد اقتصادی نقش  ،گذاریسرمايهمنابع مالی برای تولید و 

  است.آن مويد پژوهش حاضر هم 

. دارد هااستانمخارج جاری دولت در هر استان تأثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی سرانه متغیر 

با افزايش مخارج دولت میزان  از اين رو اين يافته بیانگر شدت دخالت دولت در اقتصاد است؛

يابد. همچنین دولت به تقاضا افزايش يافته و هم سو با آن میزان تولید و رشد اقتصادی ارتقا می

اجرای  با افزايش درآمد نفتی به مختلف زمانی مقاطعد در توانمیخاطر مالکیت بر درآمد نفتی 

. از نتايج ديگر اين اقدام نمايدرشد اقتصادی جهت تحت تأثیر قرار دادن های مالی انبساطی سیاست

طوری که قبال اشاره شد . همانباشدمی هااستانمطالعه، نقش مثبت سرمايه انسانی بر رشد اقتصادی 

تعداد تعداد معلمان به از نسبت  هااستانگیری تأثیر سرمايه انسانی بر رشد اقتصادی برای اندازه

نوعی بیانگر کیفیت آموزش استفاده شده است که خود به  در مقطع دبیرستانآموزان دانش

آموزان افزايش هر چه تعداد معلمان به دانش 6انسانی در جدول  باشد. با توجه به ضريب سرمايهمی

افزايش تعداد سرانه معلمان به تعداد به عبارتی با  شودمیتقويت  هااستانيابد، رشد اقتصادی می

در  .شودمیدرصد  2اقتصادی حدود مثبت رشد  ت آموزشی منجر بهدانش آموزان با بهبود کیفی

اثرگذاری داری دارد. اين تأثیر معنی هااستانکه متغیر نرخ شهرنشینی بر رشد اقتصادی نهايت اين

به دلیل دسترسی  با رشد شهرنشینیصورت گیرد. بر رشد اقتصادی د به صورت غیر مسقیم توانمی

بر رشد اقتصادی  وری باال و موثرافراد به امکانات آموزشی، بهداشتی و رفاهی به نیروی کار با بهره

 رخ دهد.بیشتر  د در مناطق کم درآمدتوانمیشوند؛ اين یيل متبد

سطح با تأکید بر  هااستانت بانکی بر رشد اقتصادی در ادامه اثر اعتبارابا توجه به اهداف پژوهش 

اعتبارات بانکی با توجه  تأثیرگذاری 9 جدولدر  .گیردمیمورد بررسی قرار  هااستان درآمد سرانه

به صورت جداگانه بر رشد اقتصادی  باالو  ینبا درآمد پاي یهااستاندر دو گروه  درآمد به سطح

بر رشد  بانکیاثرگذاری متغیر اعتبارات تفاوت در برای مقايسه همچنین تخمین زده شده است. 

گرفته شده است. به عبارتی با اعمال متغیر  از متغیر مجازی بهره هااستاندو گروه از  اقتصادی

عدد  کم درآمدعدد صفر و  با درآمد باالی هااستانمتغیر مجازی برای در ) درآمدی مجازی سطح

از  هااستاناز  دو گروه بر رشد اقتصادیاعتبارات متفاوت تأثیر يک در نظر گرفته شده است(، 

  است. 9جدول به شرح نتايج بدست آمده  که شودمیمقايسه  لحاظ سطوح درآمدی
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 هااستانسطح درآمد توجه به با  هااستاناثر اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی  :3 جدول

 بندیگروه ی با سطح درآمد باالهااستان ی با سطح درآمد پایینهااستان )متغیر دامی(5هااستانکل 

 ↓var بیضرا اریانحراف مع بیضرا اریانحراف مع بیضرا اریانحراف مع

132/7 *661/1 070/7 *118/86 681/8  9/991* C 

717/7 *212/7 721/7 *978/7 701/7  7/193* Yit-1 

767/7 *886/7 761/7 *688/7 799/7  7/717** TBC 

779/7 *797/7 773/7 ***780/7 771/7  7/716* EXP 

771/7 *701/7 782/7 770/7 767/7  7/819* HUM 

898/7 809/7 197/7 *861/8 107/7  179/7  URB 

779/7 766/7 - - - - D*TBC 

070/62 

(173/7) 

163/87 

(333/7) 

009/3 

(333/7) 
SAR 

862/9- 

(778/7) 

168/8- 

(861/7) 

771/6- 

(711/7) 
M1 

721/8 

(610/7) 

137/8 

(888/7) 

609/7 

(011/7) 
M2 

 های تحقیقيافته منبع:

 . های سارگان و همبستگی استمقادير داخل پرانتز بیانگر آماره آزمون -

 درصد 87درصد و *** معنادار در سطح  1درصد، ** معنادار در سطح  * معنادار در سطح يک -

 

بودن ی صفر و معتبر ی آزمون سارگان داللت بر عدم رد فرضیهآمارهدهد نشان می 9نتايج جدول 

باند برای تعیین مرتبه خودهمبستگی  متغیرهای ابزاری تعريف شده دارد. نتايج آزمون آرالنو و

گیری شده در مرتبه که فرضیه صفر مبنی بر نبود خودهمبستگی در جمالت تفاضل دهدیمنشان 

 پذيرش شده است. ( 2M) دوم

اعتبارات بانکی بر رشد  تأثیر هااستان درآمدی سطحبا در نظر گرفتن  شودمیکه مشاهده  طورهمان

دو گروه از مناطق به صورت  ایهای تخمین براساس يافته بر. کرده است تغییر هااستاناقتصادی 

 89/7 حدود کم درآمدی هااستاناثرگذاری اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی  جداگانه، میزان

نقش موثرتری در  هابانکاعطايی  اعتبارات اساساين  است. بر با درآمد باالی هااستانبیشتر از 

اثرگذاری  در بررسی تفاوت در ادامه از متغیر مجازی براید. ندار درآمد شد اقتصادی مناطق کمر

و مقايسه ضرايب )از لحاظ معناداری تفاوت  هااستاندو گروه از  بر رشد اقتصادیاعتبارات بانکی 

ضريب متغیر مجازی معنادار و مثبت  نتايج نشان داد،که  طوراستفاده شده است. هماندو ضريب( 

                                                 
. برای مقايسه اثرگذاری اعتبارات از لحاظ تفاوت در اثرگذاری بر رشد اقتصادی از متغیر مجازی استفاده شده است 8

مد پايین در آهای با سطح دربا درآمد باال در صفر و برای استان یهابرای اين منظور متغیر اعتبارات بانکی برای استان
  است. شده يک ضرب
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اعتبارات  مناطق در اثرگذاری سطح درآمدیاست که  آناست. معنادار بودن اين متغیر بیانگر 

و مثبت بودن ضريب اين متغیر بیانگر تأثیرگذاری بیشتر اعتبارات  کندايفا مینقش موثری  بانکی

که برای )با توجه به اين است با درآمد بااله مناطق نسبت ب درآمد پايینبانکی بر رشد مناطق 

به عبارتی اعطای اعتبارات توسط  .با مرتبه يک اعمال شده( یمتغیر مجاز پايین دبا درآمی هااستان

عمل  با درآمد باالتری هااستانموثرتر و کاراتر از  درآمد کمی هااستانبر رشد اقتصادی  هابانک

مناطق در جهت دهی اعتبارات با هدف رشد اقتصادی نقش  درآمدیسطح  از اين رو،. کندمی

  :زير ذکر نمود ديگری به شرح داليل توانمیتوجیه يافته فوق تبیین و در  موثری دارد.

هیای کیالن   ريزیبرخوردارند که در برنامه مختلفینسبی های مزيتاز  ناطق با سطح درآمد پايینم

مد با درآمناطق ، بیشتر به سمت مالی منابع و جهت دهی دنشومیمورد غفلت واقع  اقتصاد کشوری

 مد پايین بیه دلییل وجیود ظرفییت اقتصیادی     آاعطای اعتبارات در مناطق با در بوده در حالی که باال

ت ايین امیر در ايین نهفتیه اسیت کیه بیازدهی        قتصادی بیشیتری را فیراهم آورد. علی   د رشد اتوانمی

 گیذاری سیرمايه ای بیا  بیه دلییل مزيیت منطقیه     طح درآمد پیايین با سدر مناطق  ی اقتصادیهافعالیت

خالی برخوردار است با اعطای اعتبارات هر  اندک فزاينده است. چون اقتصاد اين مناطق از ظرفیت

های همگرايی )شرطی تئوری زايی و رشد اقتصادی باالتر شود.د منجر به اشتغالتوانمیچند اندک 

و غیییر شییرطی(، دلیییل همگرايییی منییاطق کییم درآمیید و درآمیید بییاال را ناشییی از بییازدهی بییاالی    

های میذکور همسیو   با نظريه 9های جدول دانند. يافتهگذاری نهايی در مناطق کم درآمد میسرمايه

تند که برای نجات اقتصاد گذاران به تجربه دريافگیران و سیاستتصمیم عالوه بر اين امروزهاست. 

های نسبی مختلف مناطق بیه  از رکود و بیکاری الزم است از تمام ظرفیت اقتصاد کشور و از مزيت

در اين راستا دولت برخی با حمايت مالی و اعتباری استفاده شود.  کم درآمد و محرومويژه مناطق 

ارزان قیمیت   اعتبیارات ملزم بیه اعطیای    با سطح درآمد پايینزايی در مناطق برای اشتغالرا  هابانک

 .است یهای فوق از اهداف اصلی اقتصادسیاستاجرايی شدن  کرده است.

از شیهرت   بیا درآمید پیايین    يافتهمناطق کمتر توسعهدر مستقر عالوه بر اين اکثر واحدهای تولیدی 

های خود مجبیور بیه اخیذ وام از    هکوچک برای تأمین مالی پروژ یبرخوردار نیستند و اين واحدها

 يافتیه اعتبیارات در منیاطق کمتیر توسیعه     بیشیتر  اثرگیذاری  عامل منجر بیه هستند. اين  سیستم بانکی

 مید آدر کیم اگر جهت دهی اعتبیارات بیه منیاطق     بنابراين. شودمیبر رشد اقتصادی  )درآمد پايین(

نتايج همچنین . فزايش خواهد يافتارشد اقتصادی نقش و اثرگذاری اعتبارات بانکی بر بیشتر باشد 

و  مید بیاال  ی بیا درآ هیا استاندر  دولت مخارج سرانه ،انسانی يهرماساثر مثبت بیانگر  9ديگر جدول 
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 بیا سیطح   کیم درآمید  ی هیا اسیتان در اثرگذاری مثبت مخیارج جیاری سیرانه دولیت و شهرنشیینی      

تأثیر مثبت شهرنشینی بیر رشید اقتصیادی منیاطق کمتیر       .استی مختلف بر رشد اقتصادی دارمعنی

افزايش نرخ شهرنشینی  کم درآمدباشد که در مناطق اين د ناشی از توانمیبا درآمد باال يافته توسعه

کیه اثیر    شودمیاين مناطق  بهبیشتر  ایبودجه سهم تخصیص و زيرساختی امکانات افزايشمنجر به 

به دلیل ازدحام و تراکم جمعییت  مد باال با درآ یهااستانمثبت بر رشد اقتصادی دارد. در مقابل در 

 . افزايش در نرخ شهرنشینی اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد
 

 گیریبندی و نتیجهجمع -6

 درآمید بیا توجیه بیه سیطح      ر اعتبارات بیانکی بیر رشید اقتصیادی    هدف پژوهش حاضر بررسی تأثی

 بیا سیطح  ی هااستان، هااستاناثر اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی کل  در اين راستا،است.  هااستان

از روش اقتصاد سنجی پانیل  به صورت مجزا برآورد گرديد که برای اين منظور  و پايین درآمد باال

از بیرآورد اثیر   نتايج بدست آمیده   استفاده شده است. 8913-8939( طی دوره GMMپويا ) یديتا

 و هیا مثبیت  آن مید سیطح درآ بیدون توجیه بیه     هیا استانبر رشد اقتصادی  هابانکاعتبارات اعطايی 

فیراهم   گیذاری سیرمايه بود. با اعطای اعتبارات زمینه بیرای بکیارگیری نهیاده تولیید بیرای       دارمعنی

هیای  يا تأمین مالی منجر به عملی شدن ايده . همچنین مطابق با نظر شومپیتر اعطای اعتباراتشودمی

 باعیث  عامیل کیه هیر دو   مواجیه هسیتند    گیذاری سیرمايه که با محدوديت مالی برای  شودمینوين 

انی، مخارج عمومی دولت و انس همچنین نتايج نشان داد که سرمايه .شودمیرشد اقتصادی  افزايش

 نتايج بدست آمده از برآورد تیأثیر  تأثیر معنادار دارند. هااستاننشینی بر رشد اقتصادی در نرخ شهر

در بین دو  دارمعنیمبین رابطه مثبت  هااستانبر رشد اقتصادی دو گروه از  هابانکاعتبارات اعطايی 

بیود ولیی شیدت اثرگیذاری اعتبیارات بیانکی در        با درآمید بیاال و کیم درآمید    ی هااستانمتغیر در 

بیا اسیتفاده از متغییر    بیود.   مید بیاال  آی بیا در هیا استانبیشتر از  89/7حدود  های با درآمد پايیناستان

مجازی اين تفاوت در اثرگذاری از لحاظ معناداری مورد آزمیون واقیع شید کیه مبیین اثرگیذاری       

 هیا استان درآمد سرانهح طس ءارتقابا به عبارتی بود.  درآمد بیشتر اعتبارات بانکی بر رشد مناطق کم

 .شودمیتضعیف اثرگذاری اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی 

گیران  تأمین مالی از طريق واسیطه  گفت که توانمی های اين پژوهشاساس يافته برور اجمالی طبه 

از طريیق  های تأمین میالی  چرا که روش ؛دارد ی ايرانهااستان مالی نقش اساسی در رشد اقتصادی

ران اگیذ چندان مقدور نبوده و نیاز سرمايهدر کشور ايران  نیافتگیبه دلیل توسعه بازار پول و سرمايه
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گیذاری کانیال اعتبیارات    سیرمايه  ایمنابع مالی بیر  أمیناز اين رو روش اصلی ت دهد.را پوشش نمی

در رشید   هیا بانکاعطايی  اعتبارات بیشتر گذاریاثر اين تحقیق . نکته جالب توجه و نوآورانهاست

هیای  کیه همسیو بیا تئیوری     بیود بیا درآمید بیاال    ی هااستاندر مقايسه با  کم درآمداقتصادی مناطق 

؛ شیود میشواهد و مستندات استنباط سی رچه که از برآن. استهمگرايی رشد اقتصادی در مناطق 

بیه دلییل    بیا درآمید پیايین    يافتیه کمتیر توسیعه   یهیا اسیتان های مزيتدر جهت توسعه  اين است که

به همین دلیل  .قابل قبولی صورت نگرفته است گذاریسرمايه، در دسترسی به اعتباراتمحدوديت 

با درآمد در رشد اقتصادی آن مناطق نسبت به مناطق با ضريب باال  هابانکتوسط  اعتباراتاعطای 

هدف دولت از بیه کیارگیری    اگر که شودمیها پیشنهاد . مطابق يافتهشودمیواقع  ترموثر سرانه باال

سیاست پولی صرفا برای تحريک رشد اقتصادی از کانیال اعتبیارات باشید، الزم اسیت کیه توزيیع       

چیرا کیه ظرفییت    دهی کنید.  جهت با سطح درآمد سرانه پايینمناطق به سمت اعتبارات را به بیشتر 

بیازدهی نهیايی    کیه  اسیت  اقتصادی اين مناطق با توانمندی رشد اقتصادی باال بدون اسیتفاده مانیده  

داشیته  بر رشید اقتصیادی ايین منیاطق     د اثر مثبت فزاينده توانمی کم درآمدسرمايه در مناطق  باالی

  باشد.
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