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Investigating the effect of banking operations and the economic growth of 

provinces in the society with Islamic behavior 

 

 

Abstract : 

Banks are one of the most important institutions and the main pillar of the financial 

system of any economy, which, by attracting and allocating financial resources 

efficiently, provide the necessary platform to achieve economic growth and 

development, as the most important economic goal of the country. However, if the 

method of attracting and using deposits in the form of facilities is done in an 

unfavorable manner, it not only does not provide the means for economic growth 

and development, but also causes a crisis in the society. deposit and payment of 

facilities) and the economic growth of the provinces with different conditions were 

discussed. To achieve this, the provincial data (31 provinces) during the years 1391 

to 1398 and the combined methods of Johansen and Julesius and vector error 

correction were used, based on The results of the amount of facilities, deposits and 

economic growth in the short and long term have a positive and meaningful effect 

on each other. Therefore, the interest-free banking system and the economic growth 

of the provinces have a reciprocal and increasing effect on each other. 
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 560-574، صص1400،(تابستان 14پياپي(جامعه شناسي سياسي ایران، سال چهارم ، شماره دوم)مقاله علمي ـ پژوهشي(فصلنامه علمي 

 اسالمی  رفتار  در جامعه با استان ها  یو رشد اقتصاد  عملیات بانکیاثر  یبررس
 1قاسم رضایی

 2حمید آسایش

 3رضا معبود

 

 چکیده:

 ي منااابم ماااليتخصيص كارا  و  با جذببوده كه  ها يكي از نهادهاي بسيار مهم و ركن اساسي سيستم مالي هر اقتصاد  بانك

. امااا، ا اار مي نمايندفراهم قتصادي كشور را  ، به عنوان مهمترين هدف ابستر الزم براي دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي

نااه تنهااا موجرااات رشااد و توسااعه   ،به صورت نامطلوب انجام پذيرد  التيشيوه جذب و به كار يري سپرده در قالب تسه

 اتياثر متقابل عمل  به بررسيدر اين مطالعه    ني شود بنابراسازد، بلكه باعث بروز بحران در جامعه مياقتصادي را فراهم نمي

پرداخته شد كااه بااراي   مختلف  طي با شرااستان ها    يرشداقتصاد  و(  التيبدون ربا )جذب سپرده و پرداخت تسه  يانكدارب

و روش هاااي همجمعااي جوهانساان و 1398الااي  1391استان( طي سال هاي  31از داده هاي استاني ) دستيابي به اين مهم

 يسپرده ها و رشد اقتصاااد الت،يتسه زانيم  تايج حاصلهجولسيوس و تصحيح خطاي برداري بهره برده شده كه بر اساس ن

سيستم بانكداري بدون ربا و رشد اقتصادي استان  ني دارند. بنابرا گري كدي در كوتاه مدت و بلند مدت اثر مثرت و معنا دار بر  

 ها اثر متقابل و فزاينده بر يكديگر دارند.

 

 کلمات کلیدی:

 ي؛ همجمعيبردار يخطا حيحتص مدل ؛ رشد اقتصادي؛بدون ربا يبانكدار
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 مقدمه:-1

و توسعه اقتصادي از جمله مهمترين اهداف كشورها مي باشد و اكثر دولتمردان تالش مي كنند كه شرايط   دستيابي به رشد

مناسري را براي رسيدن به رشد اقتصادي فراهم آورند كه در اين راستا اثر بخش بانكي بسيار مثمر ثمر مي باشااد )حساايني 

ها يكي از نهادهاي بسيار مهم و ركاان اساسااي سيسااتم مااالي هاار (. بانك85،ص1396،اد ماه خاتوني و محسني مشتقين  نژ

اي در توسااعه و رشااد اقتصااادي كنندهرود كه به واسطه ارايه خدمات متنوع مالي و اعتراري، نقش تعييناقتصاد به شمار مي

آوري شااده بااه انجااام ووااايف خااود به جريان انداختن منابم پااولي جماامهاي مردم و  ها با جذب سپردهنمايند. آنايفا مي

پردازند. چنانچه جذب، تخصيص و به جريان انداختن اين منابم به صورت كارا صورت  يرد، خواهااد توانساات بسااتر مي

قالب تسهيالت به الزم براي دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي را فراهم كند. اما، ا ر شيوه جذب و به كار يري سپرده در 

سااازد، بلكااه باعااث بااروز بحااران در صورت نامطلوب انجام پذيرد، نه تنها موجرات رشد و توسعه اقتصادي را فراهم نمي

  .(2015)آسايش و همكاران،  شودجامعه مي

موجااب كاارده و    ليرا تسااه  يو بازر ااان  يها و پرداخت ها، امر مرااادالت تجااار  افتي در  تي و هدا  يبانك ها با سازمانده

آنها به  تي پس اندازها و هدا زيبا تجه ي. بانك ها و موسسات اعترارشوند  يم ياقتصاد  يي سترش بازارها و رشد و شكوفا

 اًياا كاارده و ثان لي دررا به عوامل مولد ت يمخرب اقتصاد  انايراكد و اح  ياه  هي سرما  ، اوالً  يو تجار  يديتول  يسمت بنگاه ها

كننااد، بااه  يكار م ينييپا يبا بهره ور اي  كارنديب هي كمرود سرما ليرا كه به دل  يانسان  يها  هي سرما  ژهي ، به وديعوامل تول  ري سا

هااا در بانك. از طرف ديگاار  (  35،ص1394فرد و همكاران،    ي) فراهان  دهند  يباال سوق م  يسمت اشتغال كامل با بهره ور

توانند از طريق دادن وام، تسااهيالت و شااركت در ها ميباشند. زيرا آنميان صنايم مختلف، از اهميت خاصي برخوردار مي

 ذاري آماده نموده و از اين طريق در رشد و توسااعه اقتصااادي كشااور هاي مختلف اقتصادي، شرايط را براي سرمايهپروژه

ي در سيسااتم اقتصاااد ، بررسي اثربخشي آنها اهميت مي يابد، خصوصاااًها كارايي بانكعالوه بر  موثر باشند. به همين دليل  

قانون عمليات بانكي بدون ربا از اهداف عمليات بانكداري بدون ربا رشد اقتصادي قرار داده شده است.   1ايران كه در ماده  

الرته يكي از مسائلي كه مي تواند  عمليات بانكي و به عرارت ديگر سپرده و تسهيالت بانكي اثر  ذار باشد شرايط و رشااد 

( كه با ايجاد درآمد منجر به افزايش سپرده ها و قدرت وام دهي بانااك 17،ص  2014،  )سارمنتو و  االن  اقتصادي مي باشد

چااون   يافااراد  هياا بر اساس مطالعات اولها مي  ردد كه الرته الزمه اين موضوع نيز كارايي و اثربخشي سيستم بانكي است.  

 روياا ن كياا تكنولوژ ينوآورهااا هكاا  داد حيتوض تري. شومپشودي م يباعث رشد اقتصاد  يمشخص شد كه توسعه مال  تريشومپ

الزم را در   يمااال  منااابم  است كه بتوانااد  يا  ي، توان بخش مال  ينوآور  ياصل  ليبلند مدت است و دل  يمحركه رشد اقتصاد

 رفتند، و معتقد بودند كه رشد  يهم بودند كه در طرف مقابل قرار م نسونيچون راب يقرار دهد. الرته افراد  ني كارآفر  ارياخت

 سااتمياساات كااه سي ، پاسااخ يمال ستميكند، و در واقم رشد س  يم  جادي تقاضا ا  يانواع مختلف خدمات مال  يابر  ،ياقتصاد

اقتصاااددانان  .كناادي را دنرال م آني مالبخش بانكي و هرجا كه بنگاه اقتصاد برود  گر،ي د اني. به بدهدي تقاضا م ني به ا  يمال

 سااتميمعتقد اساات كااه س( 1969) كسيدارند. جان ه يات متفاوتنظر ،يتوسعه اقتصادرشد و ها در   بانك  تيدر مورد اهم

 تريرا داشااته اساات. جااوزف شااومپ  ياتينقش ح  يبزرگ، در آغاز انقالب صنعت  يطرحها  يبرا  هي سرما  زيتجه  قي از طر  يمال

صااوالت مح  دياا تول  يشانس برا  ني شتريكه ب  ياني كارفرما  يمال  نيو تأم  ييخوب، با شناسا  يكه بانكها  دارديم  اوهار(  1912)

معتقد  ( 1988). روبرت لوكاس شونديم يكي تكنولوژ  يهاي نوآور  تي دارند، موجب تقو  يابتكار  يطرحها  ياجرا  اي و    دي جد

بر   و شاو نونيچون مك ك يمحققان .دارند ديتأك يدر رشد اقتصاد ياز اندازه بر نقش عناصر مال شياقتصاددانان ب است كه

 يبااه رشااد اقتصاااد دنيرس يبرا يو مقدمه ا  ياستراتژ  كي   يبانك  تاليارائه ئسهو    يبانك  ستميباور هستند كه نقش س  ني ا

بنابراين براي موثر بودن سيستم بانكي بر رشد اقتصادي بايد شرايطي فراهم   .(441،ص1399)فتحي آقابابا و همكاران،  است

 در استان ها با شاارايط مختلااف، باشد با عنايت به مطالب مارالذكر سوال اساسي اين تحقيق اين است كه در ايران خصوصاً

رشااد متقاباال اثاار    ست؟ياستان ها چ  يبر رشد اقتصاد  )جذب سپرده و پرداخت تسهيالت(  بدون ربا  يبانكدار  اتياثر عمل

 ست؟يبدون ربا چ يبانك اتياستان ها بر عمل ياقتصاد
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 ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق:

 ااذاري هاااي  هي هاي آن به سرما تيفعال دارد و براي  سترش ديلبراي تو يمحدود و مشخص تياقتصاد، ورف  يبخش واقع

. كندي را فراهم م ي ذاري و به ترم آن توسعه بخش واقع هي سرما براي الزم  ياقتصاد، منابم مال  ياست. بخش مال  ازين  دي جد

 دياا با يمااال خااشكنااد. ب يم لياقتصاد را تسه يمحصوالت و خدمات در بازارهاي واقع مي و توز ديتول  بخش،  ني ا  نيهمچن

تمام شااده كاالهااا و خاادمات بخااش  بهاي فراهم كند تا  يبخش واقع  يمال  نيبراي تام  نهي هز  ني بتواند منابم الزم را با كمتر

بتواند منابم الزم را بااه طااور هماهناا  و   دي با  يمال  ستميعالوه، س  به  .نشود  يهاي مال  هني از حد متاثر از هز  شيب  زين  يواقع

.)طاهرپور و همكاااران، صورت متوازن رشااد كنااد  ها به  كند تا همه بخش  زيهاي اقتصاد تجه  شبخي  براي تمام  كنواختي 

 ني مهمتاار از يكي بر عهده دارد و در واقم  ينيسنگ اريبس تيمسؤول يمحور، نظام بانك  بانك  يدر اقتصادها.  (149،ص1397

 يباارا ي ااذار هي مناسااب ساارما بستر و يبم مالآوردن منا با فراهم  توانندياست. بانكها م  يكشور، نظام بانك  ياقتصاد  ياجزا

 تياا شوند. اهم يمل  دياشتغال و تول  شي و باعث افزا  آورند  فراهم  ي ذار  هي سرما  يرا برا  يمناسر  طي شرا  ،ياقتصاد  يبخشها

) اميااري، اقتصاد هسااتند  كي اعترارات در    صيانداز و تخص  پس  يكانال اصل  بانكها  مرنا استوار است كه  ني بر ا  يبخش بانك

فعااال  ينهادها ني تر تياهم و با ني بزرگ تر زيبازار پول و ن ياز اركان اصل يكي عنوان  بانك ها بهبنابراين    (102،ص1397

بااه مراتااب  ران،ياا مانند اقتصاااد ا يا هي پا بانك ياقتصادها نقش در ني هستند. ا يمال ينقش واسطه  ر يبخش، دارا  ني در ا

 يمالاساا  يبر عهده بانااك هااا يشرع ني نقش با حفظ اصول و مواز  ني ا  زيني  ماست. در چارچوب اقتصاد اسال  ارمهمتريبس

 و يت تجااارالو پرداختهااا، اماار مراااد  هااا  افااتي در  يبا سااازمانده  كطرفي بانك ها، از  ري سا  همانندي  ماسال  ياست. بانكها

 تي هدا  ن والكو    خردي  اندازها  پس  زيبا تجه  گر،ي . از طرف دشوندي  كرده وموجب  سترش بازارها م  ليرا تسه  يبازر ان

بااه  يسااازوكار وام دهاا  قي و از طر آورندي م اقتصاد را فراهم ييرشد و شكوفا يها نهيزم ،يديتول يآنها به سمت بنگاه ها

  .كنندي م كمك مختلف اقتصاد يافزوده در بخش ها خلق و رشد ارزش

يرد. اين بانك بااراي تااأمين مااالي نيازهاااي  بانكداري اسالمي متناسب با نيازهاي واقعي، از انواع قراردادهاي مالي بهره مي

هااايي چااون  ذاري، راهالحسنه، مرابحه، اجاره بااه شاارل تمليااك، و بااراي نيازهاااي ساارمايههايي چون قرضمصرفي، راه

مشاركت، مضاربه، مزارعه و مساقات را معرفي كرده و به جاي نرخ بهره، از نرخ سود كه بر رفته از اقتصاد واقعااي اساات، 

 ذاران، بر مصارف صحيح تسااهيالت بااانكي بااه اقتضاااي ي سپردهكند و به جهت ماهيت وكالتي بانك از ناحيهمياستفاده  

زا از اقتصاد واقعي شااده و از  يري بازار پولي مستقل و برونهايي مانم از شكلقراردادها، نظارت دارد. وجود چنين ويژ ي

ي را بر مرناي بازدهي در اقتصاد واقعي ) معيااار قااانوني( شااكل مااي كند. و سود بانكهاي پولي جلو يري ميتشكيل حراب

 ييوام هااا شي افاازا موجبي بانك رند انياز وام   ينقش مفروض مخصوص بانك ها به عنوان وام دهند ان به طرقات  .دهد

كه بااا  شوديهده ممشا ني خواهند داد. بنابرا  شي افزا  را  (و احتماالً مخارج مصرف كننده)  ي ذار  هي شود كه مخارج سرما  يم

و بااه   يمنابم بانك  زانيدر م  شي منجر به افزا  يبانك  يسپرده ها  زانيم  در  شي افزا  قي از طر  يانرساط  يپول  يها  استياعمال س

از   يمخااالف اقتصاااد  يبه بخااش هااا  يمنابم بانك  قي امر منجر به تزر  ني بانك شده كه ا  يوامده  زانيدر م  شي دنرال آن افزا

 . دارد را به دنرال يو رشد اقتصاد ديرونق تول ي ذار هي در سرما شي كه افزا شوديم يتپرداخ تاليتسه وام و قي طر

  قاباال مهاام و   ي از منابم مااال   ي ك ي   الت، ي و اعطاي تسه   ي نگ ي ها با جذب نقد   بانك در خصوص بررسي اثربخشي نيز بايد توجه داشت كه  

  ه ي ساارما   ش ي افاازا   توانااد ي  ماا   اعترااار   وام و   ان ياا جر   نه ي به   و   ح ي صح   ري ي كار    . از بعد نظري، به شوند ي  ها محسوب م   براي بنگاه   دسترس 

و    م ي اعتراري بااه طااور مسااتق   الت ي تسه (.  8،ص 2007) منكيو ،    باشد   رشد اقتصادي را به دنرال داشته   جه ي و اشتغال و درنت   د ي تول    ذاري، 

  صااورت   )بااه   د ياا تول   ان ياا به جر   ي ل اعترارات پو   ق ي . تزر  ذارد ي  م   ر ي تأث   د ي جد   ي و فرصتهاي شغل   دي ي تول   بر اشتغال واحدهاي   م ي رمستق ي غ 

وام و    ان ياا در بلندماادت كااه جر   امااا .  شود   ي اشتغال م   ش ي باعث افزا   ه ي ثابت بودن حجم سرما   ل ي مدت به دل   در  ردش( در كوتاه   ه ي سرما 

رشااد    در جهاات   ي عااامل   توانااد ي م   ي را به همراه دارد كه با ارتقاي دانااش فناا   ي ك ي تكنولوژ   رات يي تغ   شود، ي  ثابت م   ه ي به سرما   ل ي اعترار ترد 

  ز ياا اناارژي ن  سااطح تكنولااوژي و مصاارف   ، ي و اعترارات بانك   ه ي كار، سرما   روي ي رشد اقتصادي عالوه بر ن   ات ي ادب . در  رد ي اقتصادي قرار   

تااوان دو    ي ماا   ، ي در رشااد اقتصاااد   ي مااال   ي نقش بازارها   د اه ي ز د ا .  ( 40،ص 1394)محمد نژاد و همكاران،  هاي رشد شده اند   وارد مدل 

ي  هااا   ي . نااوآور رد ياا     ي الهااام ماا (  1972)   تر ي شااومپ   ات ياا داد. مكتااب اول از نظر   ص ي تشخ   گر ي كد ي   از   توسعه را در اقتصاد    ي مكتب سنت 
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مكتااب    ن ياا ا   روان ياا اساات. پ   ي مال   بخش   ت ي ها حما   ي نوآور   ن ي ا   ي اصل   ل ي مدت است. دل   بلند   ي محركه رشد اقتصاد   ي رو ي ن   ك ي تكنولوژ 

 . دهد   ي مورد توجه قرار م   شتر ي را ب   ي ك ي تكنولوژ   رات يي و تغ   ي بر رشد بهره ور   ي مال   ي واسطه ها  ي اثر ذار 

  ي انواع خاادمات مااال   ي تقاضا برا   اقتصاد، ي  توسعه بخش واقع   د اه ي د   ن ي . بر طرق ا رد ي     ي الهام م (  1952)   نسون ي راب   د اه ي دوم از د   مكتب 

 . د ده   ي پاسخ م  تقاضا   ن ي به صورت خودكار به ا   ي كند و بخش مال   ي م  جاد ي را ا 

مخالفاات    د اه ياا د   ن ي با ا   گر ي د   ي كه برخ   ي درحال   دهد   ش ي را افزا   ي تواند سرعت رشد اقتصاد   ي م   ي مال   ق ي  ران معتقدند تعم   ل ي اغلب تحل 

 :شوند   ي م   م ي به چهار دسته تقس   ي و رشد اقتصاد   ي توسعه مال  ي اثر ذار   مطالعات انجام شده در خصوص  ي كرده اند. به طوركل 

 ااذاران بااا    است ي معنا كه س   ن ي به ا   دارند،   اعتقاد (  عرضه   ي رهرر   د اه ي د )   ي به رشد اقتصاد   ي از سمت توسعه مال   ت ي اول به رابطه عل    روه 

تواننااد بااه رشااد    ي ) ماا ي  ااذار   ه ي ساارما   يي و باال بردن كارا   ي  ذار   ه ي سرما   سطح پس انداز، حجم   ش ي افزا   ق ي (از طر   ي توسعه بخش مال 

  امونااد ي ، د ( 1979ون سااند ) تا   (، 1996) و زروس    ن ي لو   (، 1993)   ن ي و لو   ن  ي ك (،  1973)   ، شاو  ( 1973)   نون ي ك   . مك ابند ي دست    ي اقتصاد 

 .دارند   د ي تأك   ي بر رشد اقتصاد   ي توسعه مال  ر ي بر تأث (  1986) و ) پرسكات   د ي ، بو ( 1984) 

  (  تقاضااا   ي رهراار   د اه ياا د )   ي مااال   توسااعه   از رشد بااه   ت ي شود و جهت عل   ي م   ي منجر به توسعه مال   ي دوم معتقدند كه رشد اقتصاد    روه 

  نسااون ي  ااردد. راب   ي ماا   ي خدمات منجر به توسعه بخش مال   ن ي دارد كه ا   ي پ   را در   ي مال   خدمات   ي تقاضا برا   ي رشد اقتصاد   ن ي است. بنابرا 

  باشند   ي م  د اه ي د   ن ي طرفداران ا   ( از 1994)  رلند ي و ا (  1963)  و شوارتز  دمن ي فر (،  1986) ، جان  ( 1952) 

و خااان    نتاال ي ، لو ( 1997)   ت ي ساام و ا   نااوود ي  ر   .اعتقاد دارنااد   ي و توسعه مال   ي رشد اقتصاد   ( دوطرفه   ت ي عل )   ه ي سوم به رابطه دوسو    روه 

 . كنند   ي م  ت ي حما   د اه ي د  ن ي از ا   ( 1996)   ن ي و حس   س ي اد ي ، دمتر ( 1999) 

  رز ي و ساا   ر ياا   ي ، م ( 2003) ، داوسون  ( 1999)   وجود ندارد. رم    ي و رشد اقتصاد   ي توسعه مال   ان ي م   ي رابطه ا   چ ي  روه چهارم معتقدند كه ه 

 كرده اند.   د يي أ را ت   د اه ي د   ن ي ا   (  1988) و لوكاس    ( 1989) ، استرن ( 1984) 

  ي و توسااعه مااال   ي ساختار مال   ن ي رابطه ب   ، ي اقتصاد   با رشد   ي رابطه توسعه نظام مال   ي با عنوان بررس   ي ، در مطالعه ا ( 1394)   زدي ي و ا   ان ي مك 

بااا اسااتفاده از    2011تااا    1989دوره   ي طاا   ي منتخب اسالم   ي در كشورها   ي اقتصاد   رشد ي  بر رو   ي توسعه نظام مال   ي به عنوان شاخص ها 

و    ي ساااختار مااال   ر ي هر دو متغ   اثر د بر مثرت و معنادار شدن   ج ي قرار  رفته است. نتا   ي مورد بررس  ه  كامال اصالح شد   مربعات   اقل روش حد 

باار    ي مرتناا   ي دهد كه نظام مااال   ي نشان م   ق ي تحق   ج ي داللت دارد. نتا   ي اقتصاد د بر رشد   ي توسعه نظام مال   ي به عنوان شاخص ها   ي توسعه مال 

  بااه رشااد   ي توسااعه نظااام مااال   ي رهااا ي طرفااه از متغ   ك ياا   ي در كوتاه مدت رابطه عل   ن، ي دارد. همچن   ي اقتصاد   بر رشد   ي تر   ي بازار اثر قو 

 .د ي نما   ي م  د يي را تا  ك ي پاتر   ي افتگ ي مرحله توسعه   ه ي و در بلندمدت رابطه دوطرفه وجود دارد كه فرض   ي اقتصاد 

و روش    ي قاا ي تلف   ي كاااربرد رده بنااد   ،  اسااتان هااا    ي صاااد باار رشااد اقت   ي توسعه مال   ر ي تاث   با عنوان   ي در مقاله ا (  1394)   گران ي و د   ي زروك 

  ي ر ياا اناادازه     ي پرداختااه انااد. باارا   ي اسااتان   ي در داده ها   ي اقتصاد   رشد بر    ي توسعه مال   ر ي تاث   ي بررس   به ي  ستم ي س   افته ي   م ي تعم   ي  شتاورها 

  ، ي داخلاا   ناخااالص   د ياا ل بااه تو   ي نسرت سااپرده بااانك   ، ي ناخالص داخل   د ي به تول   الت ي نسرت تسه   ر ي نظ   ي مختلف ي  شاخص ها   ، ي توسعه مال 

ناهمسااان بااودن    ، ي اسااتان   ي از داده ها   استفاده   رو در   ش ي وجود دارد. اما چالش پ   ي ناخالص داخل   د ي به تول   ي بخش خصوص   ي نسرت بده 

  ج ي توانااد نتااا   ي ماا   ، ي توسااعه مااال   ار ياا از آن ها به عنااوان مع   ك ي كه انتخاب هر    ي نحو   باشد، به   ي استان ها م   ن ي فوق در ب   ي رفتار داده ها 

  س ي تاپساا   سااازوكار   براساس   ي مختلف توسعه مال   ي ارها ي كوشش شده تا مع   ق ي تحق   ن ي منظور، در ا   ن ي باشد. بد   داشته   را به همراه   ي متفاوت 

  ي اصل شود. در مرحله بعااد، اثاار رده بنااد ح   1391  تا   1380از سال ها    ك ي استان در هر    28  ي برا   كپارچه ي   ي رده بند   ك ي شده و    ق ي تلف 

كنتاارل در الگااو    ي رها ي به عنوان متغ   ز ي برآورد و مخارج دولت و تورم ن   ي ستم ي س   افته ي   م ي تعم ي  ورها با روش  شتا   ي فوق بر رشد اقتصاد 

سااال    ي كااه طاا   ي بااه نحااو   باشد ي  م   ران ي در ا   ي و رشد اقتصاد   ي درجه توسعه مال   يي از همسو   ي حاك   ق ي تحق   ي ها   افته ي است.    شده   لحاظ 

دهد. اناادازه دولاات و    ي كاهش نشان م   ز ي ن   ي استان   ي اقتصاد   رشد   ، ي در بخش بانك   ي همراه با كاهش درجه توسعه مال   ، ي مورد بررس   ي ها 

 نموده است.   د ي را تشد  ي بانك   ي ناكارآمد  ي همراه بوده و به نوع   ي استان   ي اقتصاد   رشد   معكوس و معنادار بر   ي تورم اثر 

ليه سيستم هاي مالي، تخصاايص  پنج كاركرد اساسي براي نظام مالي و بانكي در اقتصاد بيان مي كند كه ناشي از وويفه او (  1997) لوين    

.  1:كااه عرارتنااد از    و زمان در محيطي ناشي از عدم اعتماد، به منظور بهرود هزينه هاي اطالعاتي و معااامالتي اساات   منابم در طول مكان 

باار  . نظارت نزديااك باار مااديران و اعمااال كنتاارل  3منابم؛    . تخصيص 2تسهيل مرادله، محفوظ ماندن از تنوع بخشيدن و تجمم ريسك؛  
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و    2ساارمايه    سهولت بخشيدن به مرادله كاالها و خدمات. اين پنج كاركرد از طريااق دو كانااال تااراكم  .5  . تجهيز پس اندازها؛ 4شركتها؛  

 . ( 197،ص 1388) سعيدي، بر رشد اقتصادي تاثير مي  ذارند   3ابداعات تكنولوژيك  

. از بعااد  شوند ي براي بنگاهها محسوب م   دسترس   قابل   مهم و   ي مال از منابم    ي ك ي   الت، ي و اعطاي تسه   ي نگ ي بانكها با جذب نقد   ي طوركل   به 

رشااد اقتصااادي را بااه    جااه ي و اشااتغال و درنت   د ي تول   هگذاري، ي سرما   ش ي افزا   تواند ي م   اعترار   وام و   ان ي جر   نه ي و به   ح ي صح   ري ي كار    نظري، به 

و فرصااتهاي    دي ياا تول  ر اشااتغال واحاادهاي باا   م ي رمستق ي و غ   م ي اعتراري به طور مستق   الت ي تسه   . ( 31،ص 2007  منكيو،   باشد )   دنرال داشته 

ثاباات بااودن    ل ياا در  ردش( در كوتاهمدت بااه دل   ه ي سرما   صورت   )به   د ي تول   ان ي به جر   ي اعترارات پول   ق ي . تزر گذارد ي م   ر ي تأث   د ي جد   ي شغل 

  ات ر يياا تغ   شااود، ي ثاباات م   ه ي بااه ساارما   ل ي وام و اعترااار ترااد   ان ياا در بلندماادت كااه جر   امااا   شااود   ي اشتغال م   ش ي باعث افزا   ه ي حجم سرما 

 . رد ي در جهت رشد اقتصادي قرار    ي عامل   تواند ي م   ي همراه دارد كه با ارتقاي دانش فن   را به   ي ك ي تكنولوژ 

دو كاركرد اصلي بانك ها جذب سپرده و پردااخت تسهيالت مي باشد كه بايد رابطه اين دو جز بااا رشااد اقتصااادي بررسااي شااود در  

 : د ادامه برخي از مطالعات در اين زمينه اشاره مي شو 

 تسهیالت بانکیعوامل موثر بر  •

اعطاي تسهيالت، نقش مهمي در انجام ووايف فعاالن اقتصادي پيرامون كسب و كار، سرمايه  ااذاري و نهايتاااً رساايدن بااه 

رشد واقعي در توليد دارد كه متعاقراًتاثير مثرت آن بر اقتصاد به عنوان يك كاال، ماانعكس مااي شااود. بااه عرااارتي ، افاازايش 

 لزاريان پااور و ده توسط بانك ها، از جمله مواردي است كه به افزايش رشد اقتصادي كمااك مااي كنااد)تسهيالت اعطا ش

 (133،ص1398، همكاران

به طور كلي، عوامل موثر بر اعطاي تسهيالت بانكها؛ به دو  روه عمده عوامل طرف تقاضا و عوامل طرف عرضه تسهيالت 

 .بانكها، تقسيم بندي مي شوند

اجتماااعي تقساايم بناادي مااي شااود. –عوامل جمعيت شااناختي و عواماال اقتصاااديتسهيالت، شامل    عوامل طرف تقاضاي

اقتصادي خانوارها بر استفاده آن ها از تسهيالت بانكي تاثير مي  ذارد. با توجااه بااه فرضاايه چرخااه   -خصوصيات جمعيتي

ر افراد جوان بيتشر از افااراد مساان زند ي ، تصميم به  رفتن تسهيالت با سن ارترال معكوس دارد. احتمال قرض  رفتن د

 است كه ناشي از انتظارات درآمدي كمتر و ريسك پذيري در افراد مسن است. 

عوامل طرف عرضه تسهيالت در سه  روه اصلي عوامل ترازنامه اي و داخلي بانك ها ) اندازه، نقدينگي، سطح سپرده، نرخ 

 ست هاي پولي مطرح است.سود سپرده و تسهيالت(، متغيرهاي كالن اقتصادي و سيا

، حجاام سااپرده هااا يااا اكه متوسط نرخ سود تسهيالت، نسرت سرمايه به كل دارايي هاي بانك،حجم سپرده به كل دارايي ه

( نشان دادند كه سپرده باال ، تاثير مثرتي بر 2013نسرت سپرده ها به كل دارايي ها از عوامل داخلي موثرند. ايمران و نشال )

( نشان داد كااه حجاام سااپرده هااا باار حجاام اعطاااي 2011اعطا شده به بخش خصوصي دارد. يا اولوكيو )نرخ رشد اعترار  

( دريافتند كه رشد اقتصادي ، اثر مثرت بر حجم نسهيالت 2013ايمران و نشال )  تسهيالت بانك ها تاثير قابل توجهي دارد.

 بانك دارد.

  جذب سپردهعوامل موثر بر   •

بررسي عوامل موثر بر حجم سپرده هاي بانكي وجود دارد. از آن جمله مي تااوان بااه تئااوري   تئوري هاي مختلفي در زمينه

ناادو موديگيلياااني و آ ،نظريه دوره عمر فيشاار ،نئوكالسيك ها، كينز  ،هاي مربول به پس انداز نظير تئوري هاي كالسيك ها

مؤثر بر جذب منابم بانكي را مي توان بااه دو بطور كلي در يك تقسيم بندي كلي عوامل   .  درآمد دائمي فريدمن اشاره نمود

دسته عوامل درون سازماني و برون سازماني تقسيم نمود. عوامل برون سازماني عوامل غير قابل كنترل مديريت بانك اساات 

عواملي نظير نرخ تورم، نرخ رشد عرضه پول، درآمد ملي، رشد اقتصادي، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي، شاخص قيمت   ،

عواماال و عواماال درون سااازماني عرارتنااد از:   و سياست هاي بانك مركزي را شامل مااي شااود، نرخ بهره  ، نرخ ارزمسكن

هاي فوق جهت توجيه عوامل مااوثر باار   مدل. مطالعات با  و شرايط فيزيكي  عوامل ارتراطي و انساني،  عوامل مالي،  خدماتي

 صااورت از يكااي پااول پرداز، نظريه اين ديد اه از .نموده اند  فادهاست  فريدمن  پول  تقاضاي  تابماز    بانكي  هاي  سپرده  جذب

 دارايااي انااواع را سهام و قرضه اوراق كاالها، پول، وي. نمايند مي نگهداري را خود ثروت وسيله آن به افراد  كه  است  هايي
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 چااارچوب  يدمنفر  باالخره.  كند  حفظ  آنها  از  تركيري  صورت  به  را  خود  ثروت  دارد  تمايل  شخص  كه  كند  مي  معرفي  هايي

 اين به. باشد مي پرتفليو يا مالي برنامه انتخاب  يك  پول  نگهداري  كه  است  داده  قرار  اساس  اين  بر  را  پول  براي  تقاضا  اصلي

شاااخص  .زننااد مااي انتخاااب به دست خدمات و كاال همچنين و مالي هاي دارايي  ديگر  و  پول  حفظ  بين  مردم  كه  صورت

ها فرد بااراي با افزايش قيمتاني در تئوري فريدمن برروي تقاضاي پول موثر است و  قيمت با توجه به اينكه ثروت غيرانس

از طرفي با توجه به اينكه سرمايه انساني در تقاضاي پول فرياادمن .  تأمين مايحتاج خود ناچار است پول بيشتري تقاضا كند

ترااديالتي   در نتيجه با اعمال فااروض و  ي باشد،ممد دايمي متناور  آموثر است و بنا به نظر فريدمن به نوعي اين متغير با در

تعااداد شااعب در مدل لحاظ شده اساات.    مد مليآمتغير دربه همين دليل    مد ملي را در مدل لحاظ نمود.آمي توان متغير در

است كه در متغير سليقه در تئوري فريدمن جاي مي  يرد. اين عاماال نااه   يمله عواملجبانك و بانكداري الكترونيك نيز از  

كنند ان در تقاضاي پااول شود. از يك طرف سليقه مصرفكنند ان بلكه براي توليدكنند ان نيز مطرح ميقط براي مصرفف

هاي جاري خود، پرداخت دستمزد، خريد مواد اوليه و غيره به مؤثر است. از طرف ديگر، توليدكنند ان نيز براي انجام هزينه

تكنولوژي، هزينااه هاااي انتقااال، سااهولت انتقااال،  به عواملي مانند سطح فروش،پول نياز دارند. تقاضاي پول توليدكنند ان  

زينه فرصت مناسب پول در هنرخ سود سپرده ها نيز با توجه به تئوري فريدمن به عنوان  .عوامل بازاري و غيره بستگي دارد

  .(1389)داودي و صمصامي،  نظر  رفته شده است

 ای ذیربط تاثیر بانک ها بر ارزش افزوده بخش ه •

 درآماادي  ااردش ساارعت بااودن ثابت فرض با نقدينگي حجم افزايش با كامل اشتغال  شرايط  در  هانئوكالسيك  نظريه  طرق

 اشتغال  شرايط  دردر كوتاه مدت و    ليكن.  (32،ص1390)صمصامي و اميرجان،  يابدمي  افزايش  هاقيمت  عمومي  سطح  پول،

 نمايدمي استدالل ،(1911) شومپيتر جوزف ها،نئوكالسيك نظر طرق.  رددمي توليد افزايش به منجر نقدينگي  افزايش  ناقص

 مطالعااات نتااايج بنااديجمم براساس. است اقتصادي توسعه ضروريات از مالي هايواسطه سوي از شده  فراهم  خدمات  كه

تااابم توليااد .  رددمي تصديق توليد عامل يك عنوان به شده آوري جمم توليد تابم در مالي  عامل  ،(1972)  استوك  و  سياني

 آن عرارت است از:

),( CXfQ i= 

),,....,(كه؛ 21 ni XXXX  جااايگزين اعتراااراتباشااد. ميزان تسهيالت مي Cيك مجموع از عوامل توليد است و  =

 تسااهيالت ، (1983) تيلااور  نظاارات  طرااق.  رسااندمي  نظر  به  متفاوت  متغير  دو  اين  اوليه  نگاه  در.  است  معادله  در  واقعي  پول

 و  بانااك)  مااالي  نهاااد  يااك  كااه  كنندمي  تصديق  اقتصاددانان  ،كالن  حالت  در  .  بگذارد  ثيرتا  مستقيم  طور  به  همچنين  تواندمي

 باادون فااوق، در شااده  ارايه  هايبررسي  به  توجه  با.   ذاردمي  اثر  اقتصاد  توليد  سطح  يا  افزوده  ارزش  روي  بر(  بانكي  سيستم

. نمايد ياري را هابنگاه منابم، و نقدينگي كمرود فشارهاي و جهاني نوين مشكالت با شدن روبرو در تواندمي  تسهيالت  شك

  ردد مي كارآزموده مديران و ماهر كار نيروي توسعه باعث تسهيالت مثالً. باشد  اثر ذار  تواندمي  مختلف  طرق  از  تسهيالت

 يااا.  ناادنماي   فااراهم  را  توليااد  رشااد  و  بهرود  مسير  منابم  درست  دهيجهت  و  هدايت  با  بتوانند  ماهر  كار ران  و  مديران  اين  تا

 نقاادينگي  بااه  نياااز  هاآن  خريد  براي  كه  دارد  توليد  ايواسطه  كاالهاي  و  اوليه  مواد  به  نياز  توليد،  براي  بنگاه  كه   فت  توانمي

  .دشو پذيرامكان توليد در قدم اولين كه  رددمي باعث ، ردش در سرمايه عنوان با تسهيالت از برخي و باشدمي

 پیشینه  تحقیق

ولااي درخصااوص   ،بانك ها و سيستم بانكي به صورت موردي تحقيق هاي مختلفي انجام شده استدرخصوص اثربخشي  

اثربخشي سيستم بانكي با اثر متقابل رشد بر عمليات بانكي به صورت استاني تحقيق يافت نشده است برخي از تحقيق هااا 

 ذيل هستند.جدول به شرح 

 پیشینه تحقیق -1  جدول

 نتيجه سال محقق
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 نتيجه سال محقق

 2006  وپال و دو

شش پارامتر اساسي در مدل به منظور بررسي و ارزيابي عملكرد بانك اتحاديه و ديگر بانك هاي ملااي بااه ثراات رساايد 

.  4. اولوياات عملكاارد  اجتماااعي بااانكي  3. سودآوري  2. كفايت سرمايه و كيفيت عملكرد ارائه شده دارايي   1است  

ي اين شش پارامتر اساسي، در مجمااوع از تعاادادي زيرپااارامتر . خدمات به مشتري. برا  6. عملكرد بهره وري    5رشد   

استفاده شده است. تمام پارامترهاي اساسي و زيرپارامترها در درجات مختلف نسرت به ارزيابي عملكرد در تمام طااول 

 از بانك هاي مهم هستند.

 2010 كومار و  االتي

ند بوجود مي آيد و به منظور بهرااود عملكاارد كلااي، بانااك بهره وري باال به همراه اثربخشي باال در صنعت بانكداري ه

هاي دولتي هند بايد توجه بيشتري به قابليت هاي درآمدزايي )به عنوان معيار اثربخشي( به نسرت توانايي بااراي توليااد 

 تسهيالت سنتي ) به عنوان معيار كارايي( نمايند.

 2011 مرادي و همكاران

وچك قادر به دستيابي به كارايي باالتر هستند. عالوه بر اين، برخي از بانك ها به دنرااال با اندازه كاستراليايي  بانك هاي  

سود توام با ريسك باالتر پايدار در درازمدت نيستند. نتايج نشان مي دهد كه ميااانگين ريسااك در بانااك هااا بااا اناادازه 

 كوچك بيشتر از بانك هاي بزرگ در طول دوره مطالعه است.

 كلي شعب بانك صنعت بانكداري تايوان با مالكيت مختلط نسرت به شعب بانك دولتي بهتر مي باشد كارايي 2012 يان  و لويي

 2013 رافائل
براي اندازه  يري عملكرد كلي شركت، تمام واحدهاي تصميم  يري براساس نسرت سود قرل از ماليات به دارايااي هااا 

 دبدست مي آي 

 2003 ريوجا و والو

يكنواخت يك به يك وجود ندارد و ارترال بين آنها به سطح توسعه مالي در هاار كشااور  مالي رابطهبين رشد و توسعه 

طوريكه دركشورهاي با سطح توسعه مالي پايين، برخي از شاخص هاي توسعه مالي اثر منفااي و  ااروه   بستگي دارد. به

 اثر مثرت ولي بسيار كم و قابل چشم پوشي بر رشد دارند ديگر

عصاااااااااري و 

 رانهمكا
1386 

رابطه در كشااورهاي در  نيكه هم يدر حالاثر منفي دارد. عضو اوپك    ينفت  بر رشد اقتصادي در كشورهاي  يتوسعه مال

 است مثرتي رنفتيحال توسعه غ

 1388 سعيدي

تسهيالت بانكي به عنوان مكمل سرمايه توليدكننده مي تواند نقش مهمي در ساارمايه  ااذاري و رشااد توليااد در اسااتان 

افزايش در تسهيالت بااانكي اسااتان مااي توانااد ارزش افاازوده )رشااد  %1داشته باشد و ضريب مدل بيانگر آن است كه 

 درصد افزايش دهد. 0.27اقتصادي( استان را به ميزان 

و جاااااااواهري 

 سحابي
1393 

 يرشااد اقتصاااد  يعناا ي باشااد    يبه سمت بانك ماا   يرشد اقتصاد  يطرفه و از سو  كي   انكو ب  يتصادقرشد ا  نيب  تيعل

 شود ينم يباعث رشد اقتصاد يبانكدار يها تيشود اما فعال يبانك ها م تيفعال شي باعث افزا

فراهااااني فااارد و 

 همكارن
1394 

 يمااال اتمؤسس نيچندارند. هم يبر رشد اقتصاد يدل اثر مثرت و معنادارمورد استفاده در م  يحيتوض  يرهايمتغ  يتمام

 دارند. يبر رشد اقتصاد يشترياثر ب يربانكيغ يبا مؤسسات مال سهي در مقا يبانك

ورهراماااااااي و 

 همكاران
1394 

در دوره   يبر رشد اقتصاد  ياثر منف  يبه بخش خصوص  يياعترارات اعطا  زانيو م  يبه بخش بانك  يياعترارات اعطا  زانيم

 داشته است. يمورد بررس

محماااااادنژآد و 

 همكاران
1394 

 انياا م  نياا كااه در ا  دهااديقاارار م  ريتحت تأث  شتريرا ب  راني اقتصاد ا  ينفت  ريدر بخش غ  يرشد اقتصاد  ،يياعطا  التيتسه

 است. يمربول به بخش كشاورز يياعطا التياز تسه يرشد ناش ني شتريب

 1396 فليحي و بخارائي
 ياثاار آناا  نيشود. همچناا  يمدت م بلند در يدرصد رشد اقتصاد 7/0موجب    يدر شاخص عمق مال  شي درصد افزا  كي 

 شود. يم درصد 08/0به اندازه  ياقتصاد موجب رشد اقتصاد يمال قيتعم

ساااااايدنوراني و 

 همكاران
1397 

 كاال وريبهره درش متوسط و سرمايه  سپرده،  وريبهره  رشد  متوسط   همچنين  بوده  منفي  منتخب  هايبانك  در  اثربخشي

 است. بوده مثرت اثربخشي بدون توليد عوامل

 1397 مرادي و همكاران
رشااد   شي باعث افزا  وندديبه وقوع بپ  يبانك  التيتسه  رشد مانده  راتييدر تغ  اريانحراف مع  كي اندازه    تكانه به  كي ا ر  

 خواهد شد. يخنث افزوده شده و پس از ده دوره اثر آن ارزش

 دارد داريمثرت و معن ريها تأثاستان يها بر رشد اقتصادبانك يياعترارات اعطا 1398ذوالقاااااااادر و 
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 همكاران

فتحاااي آقاباباااا و 

 همكاران
 داشته است. ياقتصاد يبر بخش ها يدار يمثرت و معن ريتاث يياعطا التيتسه 1399

 

 روش کار

باشد و به لحاظ هدف يك تحقيق كاااربردي اين تحقيق از نوع كتابخانه اي مي  و از نظر روش انجام ،    يفيتوص  قينوع تحق

هاي اينترنتي، مقاالت موجود در نشريات علمي و پژوهشااي، ها، سايتخود از كتابخانه  تحقيقمحقق به منظور انجام    است.

هاي آن مشااخص برداري نموده است. بدين منظور با توجه به نيازهاي مطالعه، سرفصلمراجعه به مراكز پولي و بانكي بهره

هاي الزم همراه با منابم و مأخااذ هاار برداريها، فيشو با مراجعه به مراكز ارائه دهنده خدمات پژوهشي مانند كتابخانهشده  

شود. همچنين داده هاي تحقيق از بانك مركاازي نامه منتقل مييك از اسناد صورت  رفته است و سپس به متن اصلي پايان

جامعه آماري تحقيق شامل سيستم عمليات بااانكي   .ي و بانك ها اخذ مي  رددو مركز آمار و وزارت امور اقتصادي و داراي 

مورد رسيد ي قرار مي  1398تا  1391سال از 8استان براي  31استان  مي باشد كه در نهايت   31بدون ربا بر اساس آمار  

بدون ربا و رشااد اقتصااادي مليات بانكي  عپانلي براي بررسي اثر متقابل  خودر رسيون برداري   يرد.در اين روش از روش  

 . استان ها استفاده مي شود

 

 مدل تحقیق:

)f= تسهيالت استاني ، تورم استاني، درآمد سرانه استان، متوسط سن جمعيت اسااتان،  حجاام ، ميزان سپرده هارشد استاني 

 (سپرده به كل دارايي استاني و نسرت مطالرات غيرجاري

)F= سپرده استانی ني، تورم استاني، درآمد سرانه استانتسهيالت استاني رشد استا   (..…و تعداد شعب ,

 (سپرده استاني ، تسهيالت استاني، نيروي كار، سرمايه فيزيكي، سرمايه انساني، مصرف انرژي)F=رشد اقتصادي استان

به برآورد  Eviewsادامه براي براورد مدل ابتدا به بررسي توصيفي متغيرها مي پردازيم و در آخر با استفاده از نرم افزار   در

 الگو و بررسي فرضيه ها پرداخته مي شود. 

 بررسی آمار توصیفی متغیر های مدل-2جدول  

 انحراف معيار حداقل حداكثر ميانه ميانگين معيار

 45 523 679 601 600 تعداد شعب

 1,256,335 16,897 12,452,577 90,498 328,254 مرزان تسهيالت

 %11.12 %7.18 %42.02 %18.10 %21.86 نرخ تورم

 1,485,607 11,023 14,639,226 116,917 431,863 ميزان سپرده ها

 %0.42 %3.00 %4.50 %3.79 %3.78 نسرت مطالرات غير جاري

 %1.13 %8.01 %11.98 %10.02 %10.03 سپرده به دارايي

 2.74 22.98 35.97 30.67 30.41 متوسط سن جمعيت

 157.0064 71.64102 953.9207 144.2441 195.47 درآمد سرانه

 %1.025 %3.755- %3.860 %1.90 %2.24 رشد اقتصادي

 360,000 32,991 1,960,000 136,000 254,000 ميزان مصرف انرژي

 20,000 179,536 264,242 220,532 219,582 نيروي كار

 %2.89 %80.11 %89.93 %85.20 %85.18 نرخ با سوادي
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 358,000 32,845 1,950,000 136,000 253,000 ميزان سرمايه

بطااور متوسااط    1395اسااتان هااا بااه قيماات ثاباات سااال    درآمد سرانه  همانطور كه مشاهده مي شود در طول دوره مورد بررسي ميزان  

 .درصد ميراشد   21.86بوده و همچنين ميزان نرخ تورم بطور ميانگين برابر    ميليون ريال   195.47

 برآورد مدل 

زمااون همجمعااي  آ دا با استفاده از ازمون پايايي به بررسي ايستايي متغير ها پرداخته شده و پس از آن با اسااتفاده از  قرل از برآورد مدل ابت 

بااه شاارح    يي سااتا ي ا   ي بررس پرداخته مي شود كه نتيجه  و در نهايت براورد مدل تصحيح خطا    بردار هاي همگرايي به بررسي  جوهانسون  

 ( است: 3جدول ) 

 

 مدل غیر هایبررسی پایایی مت -3جدول

 سطح پايايي سطح احتمال Levin, Lin & Chu آماره متغير

 I(1) 0.000 35.72- تعداد شعب

 I(1) 0.008 2.37- مرزان تسهيالت

 I(1) 0.000 4.366- نرخ تورم

 I(1) 0.000 10.29- ميزان سپرده ها

 I(1) 0.000 24.64- نسرت مطالرات غير جاري

 I(1) 0.000 26.38- سپرده به دارايي

 I(1) 0.000 11.25- متوسط سن جمعيت

 I(1) 0.000 7.23- درآمد سرانه

 I(1) 0.000 16.25- رشد اقتصادي

 I(1) 0.000 7.24- ميزان مصرف انرژي

 I(1) 0.000 22.5- نيروي كار

 I(1) 0.000 18.44- نرخ با سوادي

 I(1) 0.000 7.11- ميزان سرمايه

و    ي زمااون هاام جمعاا آ   ي توان به بررس   ي م   ن ي شوند به هم   ي م   ا ي پا   ي ر ي بار تفاضل     ك ي ها با    ر ي متغ   ي ام  ردد تم   ي همانطور كه مشاهده م 

 .پرداخت  شر ي ف  -با استفاده از روش جوهانسون   ي الگو   ك ي ها ازمون در    ه ي فرض   ي بررس 

 بررسی همجمعی به روش جوهانسون

فتن روابط تعادلي بلند مدت ميااان متغيرهاااي فيشر براي يا -در اين قسمت آزمون همجمعي با استفاده از روش جوهانسون

معرفي شده در مدل انجام مي  يرد. در اين روش، ابتدا به ازمون تعداد وقفه هاي بهينه پرداختااه مااي شااوند. سااپس از دو 

فيشر بيان مااي   -آزمون حداكثر مقدار ويژه و آزمون اثر براي تعيين تعداد بردارهاي همجمعي استفاده مي شود. جوهانسون

 نند . ك

( و 4ابتدا براي مدل ، به تعيين تعداد وقفه بهينه و تعداد بردار هاي همجمعي يپرداخته مي شود. نتايج به ترتيب در جداول )

 ( نشان داده شده است. 5)

 تعیین تعداد وقفه های بهینه بر اساس معیار شوارتز -4جدول  

 معيار شوارتز  وقفه

0 55.21 
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 معيار شوارتز  وقفه

1  *46.72  

2 49.13 

3 48.52 

تعداد بردارهاي همجمعي مي پرد ازيم وقفه مي باشد.حال به بررسي    1باتوجه به معيار شوارتز تعداد وقفه هاي بهينه برابر  

 مده است.آدر جدول ذيل  نآكه نتيجه 

 نتایج آزمون تعداد بردارهای همجمعی-5جدول  

 مقدار احتمال 
 آماره آزمون فيشر

 )آزمون حداكثر مقدار ويژه(
ال مقدار احتم  

فيشر  آماره آزمون  

 )آزمون اثر(
 فرضيه صفر

 هيچ 54.867 *0.000 44.28 *0.000

 حداكتر يك بردار  10.585 0.675 8.10 0.0602

 حداكتر دو بردار 2.283 0.312 2.48 0.0442

ر وجااود بااردا 1حداكثر مقدار ويااژه ازمون    ودرصد بر اساس ازمون اثر    95همانطور كه مشاهده ميگردد در سطح اطمينان  

 دارد .بنابراين حداقل يك بردار همجمعي وجود دارد. 

 براورد مدل تصحیح خطا

تسهيالت، سپرده و رشد بلندمدت و كوتاه مدت بين متغيرهاي تحقيق، براي هريك از   رابطهدر اين بخش به جهت بررسي  

 رح جدول ذيل مي باشد.كه نتايج اين سه مدل به ش1تصحيح خطا براورد مي  رددبطور جدا انه مدل  اقتصادي

 2 براورد مدل تصحیح خطا-6جدول

 ضريب متغير مستقل متغير وابسته
انحااااااراف 

 معيار
 3احتمال tآماره 

تفاضااال مرتراااه اول رشاااد 

 اقتصادي

ECM -0.00136 0.00025 -5.27 0.000 

تغييرات رشد اقتصادي بااا يااك 

 وقفه
0.48868 0.0643 7.59950 0.000 

وقفه تغييرات سپرده ها با يك  0.8570 0.3013 2.8444 0.000 

 0.000 3.8867 0.2100 0.8161 تغييرات تسهيالت

 0.0496 1.6858 0.3172 0.5347 انرژي

 0.000 3.5344 0.0650 0.2299 سرمايه فيزيكي

 0.000 4.5083 0.1868 0.8419 نيروي كار

 تفاضل مرتره اول سپرده ها
ECM 0- .5939 0.2208 -2.6898 0.000 

تغييرات رشد اقتصادي بااا يااك 

 0.000 3.2813 2.9829 9.7877 وقفه

 
 تصحيح خطا در نظر  رفته مي شود. به عرارت ديگر هر مرتره يكي از سه متغير تحقيق به عنوان متغير وابسته مدل  1
 العه كالم در ميان متغير هاي برونزا تنها نتيجه براورد ضريب متغير هاي برونزا معنا دار  زارش شده است. براي جلو يري از اط 2

 استخراج شده است. EVIEWSدر نرم افزار  dtdist(x,v)@و دستور tميزان ااحتمال با استفاده از آماره هاي  3
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 0.000 5.1812 0.0073 0.0379 تغييرات سپرده ها با يك وقفه

 0.0396 1.9191 0.7911 1.5183 تغييرات تسهيالت

 0.000 5.1077- 0.6566 3.3535- تورم

 0.000 3.6488 1.2910 4.7108 تعدادشعب

 0.005 2.7103 0.1885 0.5110 درامد سرانه

 تفاضل مرتره اول تسهيالت

ECM 0- .1658 0.0445 -3.7226 0.000 

تغييرات رشد اقتصادي بااا يااك 

 وقفه
2.7273 0.5336 5.1114 0.000 

 0.000 4.6803 0.8760 4.0998 تغييرات سپرده ها با يك وقفه

 0.000 3.0417 1.6378 4.9817 تغييرات تسهيالت

 0.0356 1.8149 2.5257 4.5839 تورم

 0.000 3.4803- 0.1208 0.4205- نسرت مطالرات غير جاري

 0.000 2.4110 0.6816 1.6434 درامد سرانه

( در ECMبا توجه به جدول فوق ضريب تصحيح خطا ) تسهيالت، رشد اقتصادي و سپرده مدل تصحيح خطاي  هر سه در 

متغياار  بين سااهباشد بنا براين مي توان استنرال نمود كه عليت بلند مدت  درصد معنا دار بوده و منفي مي  95سطح اطمينان  

در هاار كشور وجود دارد اما از آنجا كه ضريب تك تااك اياان متغياار هااا استان هاي  در  و سپرده    يرشد اقتصاد  الت،يتسه

نيز بين آن هااا برقاارار   1بنابراين عليت كوتاه مدت  و مثرت است  داردرصد معنا  95ماري در سطح اطمينان  آبه لحاظ  معادله  

معنا  مي توان  فت ميزان درآمد سرانه اثرو در مورد ساير متغير ها بنابراين هرچهار فرضيه اين مطالعه تاييد مي  ردد    است

و مثرت بر روي ميزان سپرده و تسهيالت داشته و همچنين ميزان نيروي كار، سرمايه فيزيكي و مصرف انرژي باار روي دار  

 .ر مثرت و معنا دار داردرشد اقتصادي اث

 نتیجه گیری و پیشنهادات

 اصااليركاان    هااابانكميسر نيساات چاارا كااه    اريبس  يبخش بانك  بدون عملكرد مناسب  يبه رشد و توسعه اقتصاد  يابيدست

اي در توسااعه و رشااد كنناادهكه به واسطه ارايه خدمات متنوع مالي و اعتراري، نقااش تعيين  بودهسيستم مالي هر اقتصاد به  

 شاارايط و هدايت آن به سمت بنگاه هاي اقتصادي با بااازده مناساابهاي مردم ها با جذب سپردهنمايند. آنقتصادي ايفا ميا

. اما، ا ر شيوه جذب و بااه كااار يري سااپرده در قالااب مي نمايندبه رشد و توسعه اقتصادي را فراهم    جهت نيلالزم براي  

سازد، بلكه باعااث بااروز تنها موجرات رشد و توسعه اقتصادي را فراهم نميانجام پذيرد، نه    غير بهينهبه صورت    التيتسه

  .(2015و همكاران،  شي شود )آسابحران در جامعه مي

( معتقااد اساات 1969) كسيدارند. جان ه ينظرات متفاوت ،يبانك ها در رشد و توسعه اقتصاد تياقتصاددانان در مورد اهم

را داشته اساات. جااوزف  ياتينقش ح يبزرگ، در آغاز انقالب صنعت  يطرحها  يابر  هي سرما  زيتجه  قي از طر  يمال  ستميكه س

 دياا تول  يشااانس باارا  ني شااتريكااه ب  ياني كارفرما  يمال  نيو تأم  ييخوب، با شناسا  يكه بانكها  دارديم( اوهار  1912)  تريشومپ

. روباارت لوكاااس ندشو  يم  يكي تكنولوژ  يهاي نوآور  تي دارند، موجب تقو  يابتكار  يطرحها  ياجرا  اي و    دي محصوالت جد

چون مااك  يدارند. محققان  ديتأك  ياقتصاددر رشد    ياز اندازه بر نقش عناصر مال  شي( معتقد است كه اقتصاددانان ب  1988)

بااه  دنيرس يبرا يو مقدمه ا ياستراتژ كي  يبانك التيو ارائه ئسه يبانك  ستميباور هستند كه نقش س  ني و شاو  بر ا  نونيك

در اين مطالعه سعي  رديد كه با توجه به مراني نظري   ني (. بنابرا21،ص1399ابابا و همكاران،  آق  ياست)فتح  يرشد اقتصاد

 
وارد شد اند نيازي به آزمون والد جهت برررسي عليت الزم به ذكر است كه از آنجا كه متغير ها با يك وقفه در مدل  1

 اتكا نمود   tكوتاه مدت نروده و مي توان به نتايج معنا داري از طريق آزمون 
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بدون ربااا باار  يبانكدار اتيمختلف، اثر عمل طي خصوصاً در استان ها با شرا  راني در ا  به اين سواالت پاسخ داده شود كه آيا

  ست؟يبدون ربا چ يبانك اتيبر عملاستان ها  ياثر متقابل رشد اقتصاد ست؟ياستان ها چ يرشد اقتصاد

براي پاسخگويي به اين سواالت با استفاده از مطالعات انجام شده و مراني نظري مدلي طراحي  رديد كه با استفاده از روش 

خود ر رسيون برداري پنلي و داده هاي جمم آوري شده از بانك مركزي، مركزآمار ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي 

براورد  رديد كه بر اساس نتايج حاصله ميزان تسهيالت، سااپرده هااا و رشااد اقتصااادي در   1398الي    1391ل هاي  طي سا

كوتاه مدت و بلند مدت اثر مثرت و معنا دار بر يكديگر دارند. بنابراين افزايش ميزان سپرده  ذاري كااه خااود تحاات تاااثير 

تسهيالت و راه اندازي بنگاه هاي اقتصادي را فراهم مااي اورد   درآمد سرانه و رشد اقتصادي استان هاست موجرات افزايش

كه اين امر منجر به افزايش توليد و رشد اقتصادي مي  ردد كه در نتيجه آن افزايش درآمد سرانه و پس انااداز و سااپرده در 

برونزايااي همچااون پي داردكه منجر به تكرار چرخه اخير الذكر مي شود وليكن مي بايست توجه داشت در اين بين عوامل 

و تورم مي تواند اين چرخه را برهم زده و كارايي سيستم بانكي جهت نيل به رشد اقتصادي را كاااهش   مطالرات غير جاري

 دهد. 

 پیشنهادات برمبنای نتایج تحقیق

 به تصميم  يران در دولت پيشنهاد مي  ردد: با كنترل نقدينگي و اعمال سياست هاي انقراضي موجرات كاااهش تااورم ✓

 .را فرا هم آورند

و تعااديل آن بااا ناارخ تااورم موجرااات نرخ سود بانكي  ردد: با كنترل    يم  شنهاديپ  بانك مركزيدر    راني   مميبه تصم ✓

جذب سپرده هاي مردم را فراهم آورده و يا بانك ها براي جذب سپرده از ابزار هااا و مشااوق هاااي جديااد همچااون 

 اوراق خزانه اسالمي و ... بهره بررند.

و اعمل جريمااه هاااي  credit cardسيستم اعترار سنجي مشتريان بانك و بطوري كلي ايجاد سيستم اعتراري  اصالح ✓

 سنگين براي افراد با درجه اعتراري پايين.

 پیشنهادات برای تحقیقات آتی:

 به محققين و پژوهشگران پيشنهاد مي  ردد كه:

 .اقتصاد سنجي بيزيستفاده از روش با ا سپرده  ذاري توسط مرد م در استان هاعوامل موثر بر  ✓

بررسي صنايم و رتره بندي آن ها بر اساس بازدهي در استان ها جهت كمك به سيسااتم بااانكي در اعطاااي تسااهيالت  ✓

بهيناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه.
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 فهرست منابع ومآخذ 

 لعااهمطا ،(1384« )بااانكي سااپرده جااذب باار سااازماني درون عوامل آثار  تحليل  و  تجزيه»  هادي،  ابونوري،اسماعيل،سپانلو،

 شااماره جديااد، دوزه دوازدهاام،  سال  شاهد،  دانشگاه  ،دانشور  رفتار  پژوهشي-علمي  ماهنامه  دو  تهران،  ملت  بانك:    موردي

 . 80-67،ص 14

 مسكن  بانك  موردي  مطالعه  ،    (1389)«تعهدي  غير  منابم  جذب  در  بانكها  موفقيت  كليدي  عوامل  بررسي  »  ،  داراب  اسدي،

 .ايران بانكداري عالي موسسه بانكي، علوم مديريت ارشد شناسيكار نامه  پايان كرمانشاه، استان

 ،«يو كالن اقتصاد يدرون بانك يرهايو ارترال آن با متغ راني منتخب در ا  يبانكها  ييكارا  يابي ارز»،  (1397)  ن،يحس  ،يريام
 .114-89، ص6سال هفتم، شماره   پژوهشي مطالعات اقتصاديِ كاربردي ايران، -فصلنامه علمي

 انياا پا ،«رانياا در ا يدولتاا  يبانك ها  التيتسه ياقتصاد كالن بر رفتار اعطا  يثرات  يب  ريتاث»،  (1392)  ل،ياصل، اسماع  ينيام

 .و بلوچستان، دانشكده اقتصاد ستانينامه، دانشگاه س

 بااانكي،  هاااي  سااپرده  جااذب  بر  مؤثر  عوامل  بررسي  »،(1389)  ،  سيدفخرالدين  فخرحسيني،  سميه،  محمدي،  صفيار،  اميني،

 .103-91،ص 6، شماره3فصل نامه تفتصاد مالي، دوره ،«ايران صادرات بانك بر تأكيد با منتخب بانكهاي
 نامااه پايااان ،«ايااران ملي بانك هاي سپرده بر تاكيد با بانكي هاي سپرده  مانده  بر  موثر  عوامل  بررسي  »  ،(1380)  النا،  بابايي،

 .كزمر تهران واحد اسالمي آزاد دانشگاه ارشد  كارشناسي

 اقتصاد در وصنعت كشاورزي بخش افزوده ارزش بر بانكي سيستم  اعطائي  تسهيالت  تاثير  بررسي  »  ،(1381)  رضا،  بهجت،
 ترريز دانشگاه ، اجتماعي و انساني علوم دانشكده ارشد يكارشناس نامه اني پا ،«ايران

پايااان نامااه  ،«1357 -77 هاي سال طي لتم بانك منابم جذب در كالن متغيرهاي اثرات بررسي » ،(1380) فريد،  پاسراني،

 .اسالمي آزاد مركز دانشگاه تهران واحدكارشناسي ارشد 

كسااب و  يتوسااعه و تعااال يالمللاا  نيب ،كنفرانس«راني ا يبانك و رشد اقتصاد » ،(1393)بهرام،  ،يو سحاب  اريبخت  ،يواهرج

 كار،تهران

 ،«يو اجتماع  ينقش بانك ها در توسعه اقتصاد  يبررس»،  1396،يعل  ن،يمشتق  يباقر و محسن  ديس  ،ينژاد ماه خاتون  ينيحس
 .89-81، ص3، شماره  3دوره  ،يفصلنامه مطالعات علوم اجتماع

و   يخصوصاا   يبانك هااا  التيتسه  يبر اعطا  يپول  استيس  ياثر ذار  يا  سهي مقا  يبررس  »  ،(1392)  ،ههيوج  ،يخسروجرد

 .و اقتصاد يدانشكده علوم ادار مشهد ، ينامه ، دانشگاه فردوس اني پا ،«راني در ا يدولت

 سااالهاي  طااي  رفاااه  بانك  مورد  بانكي  منابم  تجهيز  بر  اقتصادي  كالن  متغيرهاي  تاثير  بررسي  »،(1381)  مريم،  مقدم،  خواناي

 علااوم  و  مااديريت  ارشااد  كارشناساايپايااان نامااه    ،«كننااده  مصاارف  قيمت  شاخص  داخلي،  ناخالص  توليد:  1379  -  1371

 رانته اسالمي ازاد اجتماعي،

  (.1)يبهشت ديشه دانشگاه انتشارات ،«يبانكدار و پول » ،(1388) ن،يحس ،يصمصام ز،ي پرو ،يداود

 .اقتصاد دكتراي رساله مدرس، تربيت دانشگاه  ، «ايران بانكداري صنعت عملكرد و ساختار » ،(1390)علي، محمد دهقاني،

بااا  يها باار رشااد اقتصااادبانك يياعترارات اعطا ريتأث»، (1398)پورعرادالهان، محسن ،   ن،ياصغرپور،  حس  د،يذوالقدر ،حم

 .150-125،ص 21، شماره 11دوره ،ياقتصاد ي ذار استيفصلنامه س، «هاتوجه به سطح درآمد استان

 ، «لرستان استان تجارت بانك درشعب مالي منابم مؤثرجذب و جديد هاي روش ومعرفي بررسي»  ،(1382) ،  مهدي رازاني،
 .خوراسگان واحد آزاد دانشگاه پايه، علوم دانشكده ارشد، رشناسيكا نامه  پايان

 بااه  نساارت  بلندماادت   ااذاران  سااپرده  رفتااار  بررسي»  ،(1391)  مهدي،  ذوالفقاري  ابوالفضل،  ،نجارزاده  محمد،  پور  رضايي

 .169-155،ص 63 شماره بيستم، سال ،اقتصادي هاي سياست و ها پژوهش فصلنامه ،«بانكي بهره نرخ تغييرات

 ،دولتااي بانااك يااك انتخاب در مشتريان ترجيح بر موثر عوامل بررسي» ،(1385) ،  محمود  كرين،  غالمي  بهرام،  ،«رنجرريان

 .60-49،ص 20 شماره سيزدهم، سال رفتار، دانشور ماهنامه دو ،«اصفهان شهر:  موردي مطالعه
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،  نامااه بانااك ژهي و ،پژوهشنامه اقتصادي  ،«يارزيابي نقش تسهيالت شركه بانكي در رشد اقتصاد»،  (1388)  ز،ي پرو  ،يديسع

 .193-167، صشماره ششم
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