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چکـیده
کارکرد قرضالحسنه در قرآن به معنی قرض دادن و امری مقدس ،ارزشمند معرفی شده که باعث کمک به اقشار ضعیف و
رفع معضالت اجتماعی میشود .همچنین قرضالحسنه عالوه بر تأمین نیازهای اساسی با تغییر الگوی تولید ،ایجاد اشتغال
و کاهش انحصارات آثار ثانویهای خواهد داشت که میتواند از این طریق اثر مثبتی بر رشد اقتصادی بلندمدت داشته باشد.
بر این اساس ،رهیافت اثرگذاری تسهیالت اعطایی قرض-الحسنه بر رشد اقتصادی ،دارای اهمیت خاصی است که میتواند
در تعیین خط و مشیهای کالن مرتبط با مولفه رشد اقتصادی اثرگذار واقع شود .بر این اساس مطالعه حاضر تالش کرده
است زمینههای قیاسی الزم در جهت مقایسه اثربخشی تسهیالت اعطایی قرضالحسنه را با سایر تسهیالت اعطایی فراهم
آورد که ضمن نیل به سوی تکلیف الهی قرضالحسنه ،پشتوانههای تجربی این مسئله را فراهم آورد .نتایج حاصل از
برآوردهای رگرسیونی با استفاده از روش همانباشتگی جوهانسون-جوسیلیوس این تحقیق نشان داد که تسهیالت قرض
الحسنه اثر مثبت و معنیداری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره  1929-1932داشته ،در حالی که تسهیالت غیر قرض
الحسنه اثر منفی و معنیداری بر رشد اقتصادی داشته است؛ بنابراین این قابل انتظار خواهد بود با جایگزینی سیستم تأمین
مالی قرضالحسنه در برخی موارد به جای سیستم تأمین مالی نظام بهره رشد اقتصادی افزایش یابد .همچنین ،مخارج
مصرفی دولت در اقتصاد ایران بیش از حد ظرفیت کلی اقتصاد بوده و اثر منفی بر رشد اقتصادی بلندمدت داشته و سرمایه
گذاری اثر معنی-داری بر رشد اقتصادی ایران نداشته است .نهایتاً یافتهها نشان داد که فرضیه اثر منفی نرخهــای تــورم
بــاال بر رشد اقتصادی در ایران پذیرفته میشود.

واژگـان کلـیدی :تسهیالت ،قرضالحسنه ،رشد اقتصادی ،جوهانسون – جوسیلیوس ،ایران.

 -6کارشناسی ارشد حسابداری
 -2کارشناسی ارشد حسابداری
 -3کارشناسی ارشد حسابداری
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 -1مقدمه
در ادبیات نظری مربوط به تاثیر تسهیالت بانکی بر رشد اقتصادی ،میتوان "فرضیه عرضه-هدایت " شومپیتر را فرضیه
پیشگام در این زمینه دانست .شومپیتر )1392( 4بیان میکند که تخصیص کارای پساندازها از طریق شناسایی و گسترش اعطای
اعتبار به کارآفرینان با بهترین شانس موفقیت در فرآیند تولید ،در بلندمدت رشد اقتصادی را تسریع میبخشد .از نظر شومپیتر،
خدمات واسطهای مالی به عنوان یک ابزار مفید برای گسترش ظرفیت تولیدی اقتصاد عمل میکند .این دیدگاه نظری ،بعدها توسط
گلدسمیت ،)1323( 9شاو )1319( 2و مککینون )1319( 2مورد پشتیبانی قرار گرفت .آنها بیان میکنند که تامین مالی واسطهای یک
ابزار اولیه و ضروری اثرگذار بر رشد اقتصادی کوتاهمدت و بلندمدت است (توبچی و همکاران .)91 :4112 ،2واسطهگری موسسات
مالی میتواند با هزینه کمتری پسانداز را به سرمایهگذاری تبدیل و وجوه مازاد در بخشهای مختلف را به بخشهای مورد نیاز
تخصیص دهد؛ به عبارت دیگر واسطهگری مالی میتواند منجر به تخصیص کارآمدتر منابع شود (لوین .)4112 ،1به طور کلی
بانک ها با جذب نقدینگی و اعطای تسهیالت ،یکی از منابع مالی مهم و قابل دسترس برای بنگاهها محسوب میشوند .از بعد
نظری ،به کارگیری صحیح و بهینه جریان وام و اعتبار میتواند افزایش سرمایهگذاری ،تولید و اشتغال و در نتیجه رشد اقتصادی را
به دنبال داشته باشد (منکیو.)4111 ،8
در کنار بحث نظری باال درباره تسهیالت بانکی ،قرضالحسنه یکی از ابزارهای مناسبی است که در نظام اقتصادی اسالم
جهت تحقق روش تکلی «حرمت ربا» در نظر گرفته شده است .با وجود این که انتقال مالکیت در آن رایگان نیست ،طلب سود در
قرض جایگاهی ندارد و با ماهیت آن ناسازگار است .اهتمام بدین مهم؛ به گونهای است که خداوند ،وام دادن به غیر را قرض دادن
به خود به حساب آورده است ،چنان که میفرماید" :مَّن ذَا الَّذِی یُقْرِض اللَّه قَرْضًا حَسَنًا فَیُضَـَاعِفَه لَه ََضْعَافًا کثِیرَ وَاللَّه یَقْبِ
وَیَبْصُـطُ وَ إِ َلیْه تُرْجَعُون"؛ کیست که به خدا قرض نیکو دهد تا خدا بر آن چند برابر بیفزاید؟ خداست که تنگدستى دهد و توانگرى
بخشد و شما به سوى او باز گردانده مىشوید (سوره بقره ،آیه  .)422درباره آثار اقتصادی مثبت قرضالحسنه گفته میشود که با
انتقال دوره ای درآمدها از ثروتمندان به نیازمندان و عدم درخواست سود منافعی را برای نیازمندان به دنبال خواهد داشت و وضعیت
توزیع درآمد را دست خوش تغییر قرار خواهد داد .همچنین قرضالحسنه با اثرگذاری طولی که خواهد داشت عالوه بر تأمین
نیازهای اساسی با تغییر الگوی تولید ،ایجاد اشتغال و کاهش انحصارات آثار ثانویهای خواهد داشت که میتواند از این طریق اثر
مثبت بر رشد اقتصادی بلندمدت داشته باشد .بر این اساس ،رهیافت اثرگذاری تسهیالت اعطایی قرضالحسنه بر رشد اقتصادی،
دارای اهمیت خاصی است که میتواند در تعیین خط و مشیهای کالن مرتبط با مولفه رشد اقتصادی اثرگذار واقع شود.
به عنوان یک جمعبندی از مباحث باال این سوال مطرح میشود که اساساً به لحاظ تجربی چه تفاوتهای بین نحوه اثرگذاری
تسهیالت اعطایی قرض الحسنه و سایر تسهیالت اعطایی بر رشد اقتصادی وجود خواهد داشت و آیا اساساً در کارایی این دو نوع
تسهیالت تفاوت های محسوسی قابل مشاهده خواهد بود؟ بر این اساس مطالعه حاضر تالش خواهد مسئله اثربخشی تسهیالت
اعطایی قرضالحسنه را با سایر تسهیالت اعطایی مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهد.
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 -2فرضیهها
-

تسهیالت اعطایی غیر قرضالحسنه بر رشد اقتصادی ایران اثر معنیداری دارد.
تسهیالت اعطایی قرضالحسنه بر رشد اقتصادی ایران اثر معنیداری دارد.

 -3جنبه نوآوري و جدید بودن
-

تبیین اثرگذاری بلندمدت و کوتاهمدت اثرگذاری تسهیالت بانکی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از تکنیک جوهانسن-
جوسیلیوس.
تبیین اثرگذاری تسهیالت اعطایی قرضالحسنه در مقایسه با تسهیالت اعطایی غیر قرضالحسنه بر رشد اقتصادی ایران.

 -4روش شناسی تحقیق
روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش تجربی است .این تحقیق به منظور جمع آوری داده های مورد
نیاز از روش کتابخانه ای استفاده کرده است .در ضمن در این تحقیق در گام نخست داده های تحقیق با کمک آمار توصیفی مورد
1. Supply-Leading Hypothesis
2. Schumpeter
3. Goldsmith
4. Shaw
5. McKinnon
6. Tobechi et al.
7. Levine
8. Mankiw
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تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و روند متغیرهای تحقیق با استفاده از نمودار ارائه خواهد شد .در گام دوم ،پایایی متغیرها با استفاده
آزمون های ریشه واحد و با کمک نرم افزار  Eviewsمورد بررسی قرار می گیرد.

 -5پیشینه تحقیق
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سعیدی ( ) 1988به ارزیابی نقش تسهیالت شبکه بانکی بر رشد و توسعه اقتصادی استان گلستان پرداخت .این پژوهش با
استفاده از دو روش توصیفی-پیمایشی و تحلیل رگرسیون و مدل پنل دیتا به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته است .جامعه آماری
این پژوهش همه بانک های فعال استان گلستان طی سالهای ( 1911 -82شامل  11بانک تجاری و تخصصی) بوده است .نتایج
این مطالعه نشان می دهد که تسهیالت بانکی به عنوان مکمل سرمایه تولیدکننده می تواند نقش مهمی در سرمایه گذاری و رشد
تولید در استان داشته باشد و ضریب مدل بیانگر آن است که  %1افزایش در تسهیالت بانکی استان می تواند ارزش افزوده (رشد
اقتصادی) استان را به میزان  1241درصد افزایش دهد.
محمدنژاد و همکاران ( )1932با استفاده از روش های آزمون علیت گرنجری ،آزمون تصحیح خطای برداری و آزمون
 ARDLبه تحلیل روابط پویا میان اعتبارات بانکی و رشد اقتصادی در بخش های نفتی و غیر نفتی برای دوره 1911 -1983
پرداختند .نتایج نشان می دهند تسهیالت اعطایی ،رشد اقتصادی در بخش غیر نفتی اقتصاد ایران را بیشتر تحت تأثیر قرار میدهد
که در این میان بیشترین رشد ناشی از تسهیالت اعطایی مربوط به بخش کشاورزی است.
علوی ( )1932نیز در خصوص سازوکار انتقال پولی در ایران مبتنی بر دیدگاه نئوکینزین ها مطالعه ای را انجام داده است .وی
با استفاده از معادله منحنی فیلیپس تعمیم یافته ،معادله تقاضای کل و معادله برابری غیر پوششی برای دوره زمانی  1921-1981و
هم چنین به کمک روش اقتصادسنجی «خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته» در می یابد که مبانی نظری حاکم بر الگوسازی
سازوکار انتقال پولی در ایران مبتنی بر دیدگاه نئوکینزین هاست.
تقوی و لطفی ( )1932در مقاله خود نشان دادند که نرخ ذخیره قانونی تأثیر منفی بسیار کمی بر نرخ رشد حجم سپرده بانک ها
و مانده تسهیالت اعطایی دارد .آن ها به این نتیجه رسیدند که وجود مجرای سیاست پولی در ایران تأیید می شود ،امّا با توجه به
ناچیز بودن آن می توان گفت سیاست پولی و کارکرد مجرای اعتباری ،عمالً فاقد کارایی است .شریفی رنانی ،کمیجانی و
شهرستانی ( )1983در تحقیق خود با عنوان «بررسی سازوکار انتقال پولی در ایران :رویکرد خود رگرسیونی برداری ساختاری» به
بررسی کانال های نرخ ارز ،اعتباری و قیمت دیگر دارایی ها (شاخص قیمت مسکن) در ایران پرداختند .نتایج تجربی حاصل از
تخمین روابط بین متغیّرها ،با استفاده از رویکرد خود رگرسیونی برداری ساختاری ( )SVARمبتنی بر داده-های آماری فصل دوم
سال  1928تا فصل اول سال  1981مورد بررسی قرار گرفت .نتایج تحقیق آن ها گویای این واقعیت است که وقتی از نسبت سپرده
قانونی به عنوان متغیّر سیاستی استفاده شود ،هم در میان مدّت و هم در بلندمدّت کانال نرخ ارز مؤثرترین کانال در انتقال سیاست
پولی بر تولید ناخالص داخلی اسمی بوده است .در مدل دیگری که بدهی بانک ها به بانک مرکزی به عنوان متغیّر سیاستی استفاده
شده است در کوتاه-مدّت و میان مدّت کانال شاخص قیمت مسکن مؤثرترین کانال در انتقال بوده است؛ ولی در بلندمدت هیچ یک
از کانال ها در انتقال پولی نقشی نداشته اند.
کوتارلی و همکاران ( )4112در  42کشور تحت مطالعه خود برای دوره  1319-1332و با تکنیک پانل دیتا ،شواهدی برای
اثرگذاری معنادار تسهیالت بانکی بر توسعه مالی و رشد اقتصادی مشاهده نکرده اند.
طاهیر و همکاران ( )4112با استفاده داده های  1319-4119و تکنیک هم انباشتگی جوهانسن-جوسیلیوس نشان دادند که
تسهیالت بانکی اثر منفی بر رشد اقتصادی پاکستان داشته است .پیشتر نتایج مشابهی توسط نیلی و راستاد ( )4111گزارش شده
بود .آنها در مطالعه شان نشان دادند توسعه مالی در اقتصادهای نفتی اثر بازدارنده ای روی رشد اقتصادی دارد.
نتایج یافته های اوبامائی و همکاران ( )4114با استفاده از داده های دوره زمانی  1319-4113نیجریه و تکنیک الگوی تصیح
خطای برداری ( )VECMنشان داد که تسهیالت اعطایی بانک ها اثر مثبتی بر رشد تولیدات کارخانه ای نیجریه داشته است .در
این راستا ،نتایجی مشابه برای اثرگذاری مثبت تسهیالت اعطایی بانک ها بر رشد اقتصادی ،توسط بکرت و هاروی ( )1338برای
ونزوئال ،کالدرون و لیو ( )4114برای  113کشور صنعتی و در حال توسعه و مسترن و همکاران ( )4111برای اقتصادهای در حال
گذار گزارش شده است.
مطالعه ای در خصوص کانال اعتباری در هلند توسط لئودی هان ( )4111صورت گرفته است .این مطالعه یک تحلیل تجربی
از نقش بانک ها در فرایند انتقال سیاست پولی در هلند ارائه می دهد .برای انجام این مطالعه از اطالعات ترازنامه تعدادی از بانک
های هلند در دوره  1331-1331استفاده شده است .توجه اصلی این تحقیق بر مجرای وام دهی و به عبارتی دیگر واکنش عرضه
وام و تسهیالت به شوک های سیاست پولی بوده است .اید اصلی تحقیق ،این بوده است که بعضی از بانک ها به دلیل این که می
توانند کاهش منابع خود به دلیل افت حجم سپرده ها را با استفاده از شیوه های کم هزینة دیگری جبران کنند ،از قابلیت باالتری
برای خنثی کردن اثرات سیاست پولی بر خوردارند .نتیجه ای که از این تحقیق گرفته شده این است که مجرای وام دهی در هلند
فقط در خصوص وام هایی که از تضمین دولتی برخوردار نیستند ،فعّال است؛ زیرا بانک ها در مورد وام هایی که از تضمین دولت
برخوردارند ،رفتار متفاوتی در مقایسه با سایر وام ها از خود نشان می دهند .بر اساس در این مطالعه معلوم شده است که اثرات
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منفی سیاست پولی انقباضی از نظر سرمایه و نقدینگی بر بانک های کوچک تر ،بیشتر از بانکهای بزرگ تر است .در این مطالعه
هم چنین مشخص شده است که وام-دهی به خانوارها به اندازه وام دهی به بنگاه ها تحت تأثیر سیاست پولی قرار نمی گیرند .در
مورد تأثیر سیاست پولی سختگیرانه بر حجم سپرده ها ،نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که حجم سپرده ها ،بخصوص
سپرده های مدّت دار بطور مثبت ،نسبت به سیاست های پولی انقباضی واکنشی نشان می دهد .این نتیجه غیر منتظره می تواند
ناشی از چگونگی عملکرد سیاست پولی در هلند در زمان اجرای آن باشد .ماتوسک و سارانتیس ( ،)4118در مقاله خود پیرامون
مجرای وام دهی بانک و انتقال پولی به این نتیجه رسیدند که در رابطه با مجرای وام دهی بانک درتمامی کشورها شواهدی موجود
است امّا شدّت آن در بین کشورها متفاوت است .آن ها بیان می کنند که چنین به نظر می رسد اندازه بانک و نقدینگی بیش ترین
نقش را در واکنش بانک ها نسبت به تغییرات سیاست پولی ایفا کنند .هم چنین آن ها در مطالعه خود به بررسی عواقب کالن
اقتصادی مجرای وام دهی بانک پرداختند و شواهدی دال بر ارتباط بین عرضه کلّ وام با فعالیّت واقعی اقتصادی در کشورهای
اروپای شرقی و مرکزی یافتند.
گانجی و یوآن ( ،)4113در مقاله خود با عنوان «سودآوری بانک و مجرای وام دهی بانک :شواهدی از چین» به این نتیجه
رسیدند که اثر سیاست پولی بر وام دهی برای بانک های بزرگ تر و بانک هایی که سطح پایین تری از نقدینگی دارند ضعیف تر
است و لزوماً واکنش آن بانک ها به سیاست پولی با توجه به سرمایه متفاوت نیست .به عالوه برای شناسایی واضح تر مجرای وام
دهی بانک آن ها آزمون کردند که آیا اثر سیاست پولی با توجه به سودآوری متفاوت است .نتایج بیانگر این هستند که بانک های
سودآور حساسیت کمتری نسبت به سیاست پولی دارند چون زمانی که انقباض سیاست پولی منجر به کاهش سپرده ها می شود
بانک-هایی که سودآوری کم تری دارند با هزینه باالتر سرمایه مواجه خواهند شد.
در این پژوهش به منظور بررسی تجربی اثر تسهیالت بانکی به بخش خصوصی بر رشد اقتصادی ،به پیروی از طاهیر و
همکاران ( )4112از الگو اقتصادسنجی زیر استفاده خواهد شد)1 -9(:
که در آن:
 :RGDPنرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی
 :BPتسهیالت اعطایی قرض الحسنه بانک ها در بخش های مختلف اقتصادی به صورت نسبتی از تولید ناخالص داخلی
 :EBPتسهیالت اعطایی غیر قرض الحسنه بانک ها در بخش های مختلف اقتصادی به صورت نسبتی از تولید ناخالص
داخلی
 :IRGCمخارج مصرفی دولت به صورت نسبتی از تولید ناخالص داخلی
 :IGDPمخارج سرمایه گذاری به صورت نسبتی از تولید ناخالص داخلی
 :INFنرخ تورم بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده
 :جمله خطا
در ضمن برای داده های مورد نیاز از بانک اطالعات سری زمانی بانک مرکزی کشور جمع آوری شده است.
معرفي آزمون هم انباشتگي جوهانسون -جوسیلیوس
این روش با یک الگو توزیع وقفه ای شروع می شود که می توان آنرا به صورت زیر بیان کرد:
که در آن یک بردار  nمتغیره ،ماتریس ضرایب و بردار جمالت اخالل الگو است .اگر معادله ( )91-9به صورت یک الگو
تصحیح خطای برداری ( )VECMنوشته شود ،داریم:
در این حالت  Iماتریس واحد خواهد بود و ماتریس مربع با مرتبه  rبوده ،که  rتعداد بردارهای همجمعی است .حال دو ماتریس
و به نحوی تعریف می شود که باشد که در آن ماتریس مربوط به ضرایب تعدیل بلندمدت و ماتریس ضرایب بلندمدت تعادلی است.
(سطرهای ماتریس تعداد بردارهای همجمع متمایز را تشکیل می دهد ).وقتی رابطه همجمعی وجود دارد r ،ستون از ماتریس شامل
 rترکیب خطی مستقل بین متغیرهای است ،که هر یک پایا یا ( I)1هستند و ( )n-rستون باقیمانده بردارهایی هستند که تشکیل
فرایندهای ناپایای ( I)1را می دهند .با توجه به این که باید تنها بردارهایی از که ( I)1هستند در رابطه  Iوارد شوند ،الزم است (n-
 )rستون آخر ماتریس عمالً صفر باشد .بنابراین تعیین این که چند بردار همجمعی در وجود دارد به آزمون این که چند ستون از
ماتریس صفر است ،برمی گردد .به عبارت دیگر آزمون همجمعی به تعیین رتبه ماتریس منجر می شود .برای تعیین تعداد این
بردارهای هم انباشتگی می توان از آماره زیر که ماتریس اثر نامیده می شود ،استفاده کرد.
در رابطه Q ،نسبت تابع حداکثر راستنمایی مقیّد به تابع حداکثر راستنمایی غیرمقیّد ،مقادیر ویژه و  nتعداد مشاهدات می باشد.
این آماره به گونه ای تنظیم شده است که وقتی هیچ بردار همگرایی در بین متغیرهای الگو وجود ندارد ،کمیت صفر را ارائه می
کند و در حالت وجود  rبردار همگرایی r ،مقدار ویژه (وجود خواهد داشت .آزمون دیگری که برای تعیین تعداد بردارهای همگرایی
به کار برده می شود ،آزمون حداکثر مقادیر ویژه می باشد که به صورت زیر نمایش داده می شود:
این آماره نیز از توزیع مجانبی برخوردار است و وجود  rبردار همگرا را در برابر فرضیه مقابل وجود  r+1بردار ،آزمون می کند.
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 -6یافتههاي تحقیق
مرحله ( :)1تعیین مرتبه بهینه الگو  VARبا استفاده از معیارهای تعیین وقفه
در این مرحله ،الزم است مرتبه بهینه الگو خود رگرسیون برداری ( )VARبا استفاده از مالکهای تعیین وقفه معین گردد .با
توجه به اینکه دوره زمانی مورد مطالعه در این تحقیق  43سال میباشد ،برای تعیین وقفه بهینه از معیار شوارتز  -بیزین ،که معموالً
وقفه کمتری را پیشنهاد میکند ،استفاده شده است1؛ که بر اساس این معیار ،وقفه بهینه برای الگو  VARیک تعیین شده است.
جدول  -1تعیین وقفه بهینه برای الگو ( VARمأخذ :محاسبات تحقیق)
تعداد وقفه

معیار شوارتز  -بیزین

معیار حنان کوئین

معیار آکائیک

0
1
2
3

33.51
*30.67
32.96
32.98

33.31
29.31
30.43
*29.28

33.22
28.69
29.28
*27.60

مرحله( :)4تعیین تعداد بردارهای همانباشتگی

در این مرحله ،تعداد بردارهای همانباشتگی بین متغیرهای الگو با استفاده از آزمونهای ماتریس و حداکثر
مقادیر ویژه 9تعیین میشود .نتایج این آزمونها در جدولهای  4و  9ارائه شده است .با توجه به نتایج گزارش شده،
تعداد بردارهایی که توسط آماره آزمون ماتریس اثر بدست آمده ،برابر دو و تعداد بردارهایی که توسط آماره آزمون
حداکثر مقادیر ویژه بدست میآید برابر یک میباشد .در مورد نتایج متفاوت دو آزمون باید گفت :با توجه به اینکه
روش حداکثر مقادیر ویژه (  ،)  maxدارای فرضیه مقابل دقیق و قویتری است ،معموالً از این روش برای انتخاب
تعداد بردارهای همانباشتگی در اکثر مطالعات استفاده میشود .در ضمن ،مطابق با مطالعات شبیه سازی مونت کارلو،
در حالتی که جمالت پسماند دارای توزیع نرمال باشد ،نتایج آزمون حداکثر مقادیر ویژه از اعتبار بیشتری برخوردار
است (اندرز .)924 :4112 ،2بر این اساس نرمال بودن جمالت پسماند با استفاده از آزمون جارک – برا مورد بررسی
قرار گرفت .با توجه به سطح احتمال  1/93آماره کایدو آزمون جارک – برا ،میتوان گفت فرض نرمال بودن
جمالت پسماند در سطح احتمال مناسبی رد نمیشود؛ بنابراین ،با فرض وجود یک بردار همانباشتگی بین متغیرهای
الگو ،رابطه بلندمدت بین متغیرها خواهد شد.

سال ششم ،شماره ( 2پیاپی  ،)26تابستان  ،6046جلد دو

اثر4

جدول  -2آزمون ماتریس اثر برای تعیین تعداد بردارهای همانباشتگي ( ( ) Traceمأخذ :یافتههای تحقیق)
Prob

Critical Value

Trace Statistic

0.00
0.04
0.06
0.21

95.75
69.81
47.85
29.79

123.07
70.57
46.43
23.59

Alternative
Hypothesis
1≤r
r≥2
r≥3
r≥4

Null Hypothesis
* r=0
* r≤1
r≤2
r≤3

* معرف رد فرضیه صفر میباشد.
جدول  -3آزمون حداکثر مقادیر ویژه برای تعیین تعداد بردارهای همانباشتگي ( () Maxمأخذ :یافتههای تحقیق)
Prob

Critical Value

Trace Statistic

0.00
0.44
0.53

40.07
33.87
21.13

52.50
24.14
12.14

Alternative
Hypothesis
r=1
r=2
r=3

Null Hypothesis
* r=0
r=1
r=2

* معرف رد فرضیه صفر میباشد.

 .1به دلیل کمتر بودن حجم نمونه از  111این معیار انتخاب شده است.
2. Trace Matrix Test
3. Eigen value Matrix Test
4. Enders
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مرحله ( :)9تخمین رابطه بلندمدت بین متغیرهای الگو
در این مرحله رابطه بلندمدت بین متغیرهای الگو تخمین زده شده و بردار نرمال شده نسبت به متغیر درونزای اول انتخاب
میشود .بر این اساس رابطه بلندمدت به صورت زیر رآورد شده است:
RGDPt  49.13  3.39 BPt  0.22 EBPt  2.23GC t  0.16 IGDPt  0.43 t
 7.88

1.13

 5.18

 9.33

9.05

t  stat

سال ششم ،شماره ( 2پیاپی  ،)26تابستان  ،6046جلد دو

با توجه به رابطه بلندمدت برآورد شده نکات زیر قابل استنباط است:
ضریب مثبت و معنیدار  9/93متغیر تسهیالت اعطایی قرضالحسنه به صورت نسبتی از تولید ناخالص داخلی ( )BPنشان
میدهد که تسهیالت قرضالحسنه و افزایش آن اثر مثبت و معنیداری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره  1929-1932داشته است؛
بنابراین و با هدف بهبود رشد اقتصادی بلندمدت توصیه میشود افزایش تسهیالت قرضالحسنه به عنوان یک متغیر اصلی در تابع
هدف سیاستهای پولی کشور لحاظ شود.
ضریب منفی و معنیدار متغیر تسهیالت اعطایی غیر قرضالحسنه بانکها در بخشهای مختلف اقتصادی به صورت نسبتی از
تولید ناخالص داخلی ( )EBPنشان میدهد که تسهیالت غیر قرضالحسنه و افزایش آن اثر منفی و معنیداری بر رشد اقتصادی
ایران طی دوره تحت بررسی داشته است؛ بنابراین این قابل انتظار خواهد بود با جایگزینی سیستم تأمین مالی قرضالحسنه در
برخی موارد به جای سیستم تأمین مالی نظام بهره و یا سیستم مبتنی بر سود ،عرضه کل نیز افزایش یافته ،به سمت راست منتقل
شده و در در نتیجه اشتغال و تولید کل افزایش یابد.
ضریب منفی مخارج مصرفی دولت به صورت نسبتی از تولید ناخالص داخلی ( )GCنشان میدهد مخارج مصرفی دولت در
اقتصاد ایران بیش از حد ظرفیت کلی اقتصاد بوده و اثر منفی بر رشد اقتصادی بلندمدت داشته است .الزم به ذکر است افزایش بی
رویه مخارج مصرفی به دلیل دامن زدن به بیانضباطی مالی دولت و تحت فشار قرار دادن بودجه کشور ،میتواند اثر منفی بر رشد
اقتصادی داشته باشد و به دلیل کاهش در پسانداز عمومی موجب کاهش سرمایهگذاری دولتی و به دلیل اثر جایگزینی و افزایش
نرخ بهره اسمی و واقعی موجب کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی میشود .این کاهش در سرمایهگذاری کل ،خود موجب یک
اثر منفی بر رشد اقتصادی بلندمدت خواهد شد (چچریتا و رودر.)2 :4111 ،1
اگرچه متغیر مخارج سرمایهگذاری به صورت نسبتی از تولید ناخالص داخلی ( )IGDPاز یک ضریب مثبت  1/12برخوردار بوده
اما این ضریب به لحاظ آماری معنیدار نبوده است؛ بنابراین میتوان گفت سرمایهگذاری اثر معنیداری بر رشد اقتصادی ایران طی
دوره تحت بررسی نداشته است.
بر اساس مبانی نظری موجود فرضیه اثر منفی نرخهــای تورم بــاال بر رشد اقتصادی در ایران پذیرفته میشود .الزم به ذکر
است عدم بهبود شرایط تورمی کشور به دلیل افــزایش هزینــه مبادلــه و کــاهش گذاری به سرمایه نفع فعالیتهای غیرتولیدی،
میتواند لطمات جدی به رشد اقتصادی بلندمدت وارد نماید.
مرحله ( :)2تخمین الگوی تصحیح خطای برداری ()VECM
در این مرحله ،الگوی تصحیح خطای برداری با هدف بررسی سرعت تعدیل خطای کوتاه مدت برآورد شده و نتایج مربوط به
آن در جدول ( )2-2ارائه شده است .با توجه به ضریب منفی و معنیدار جملهی تصحیح خطا ،میتوان گفت که در هر دوره  1/41از
عدم تعادل کوتاهمدت برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل میشود.
جدول( :)5-5تخمین الگوی تصحیح خطای برداری
مقدار آماره  tاستیودنت
انحراف معیار
ضریب
نام متغیر
-------------)(RGDP
C

1.55

1.09

1.41

)ECM (-1

-0.49

0.27

-1.77

1. Checherita and Rother
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نتیجه گیري و ارائه پیشنهادات

سال ششم ،شماره ( 2پیاپی  ،)26تابستان  ،6046جلد دو

بانک ها به عنوان مهمترین و اصلی ترین بخش از بازار پول در اقتصاد ایران ،وظیفه مدیریت و تدارک نقدینگی و هدایت آن
به سمت فعالیت های مولد تولیدی و سرمایه گذاری را دارا می باشند ،به طوری که که بخش عمده نقدینگی جامعه باید توسط
نظام بانکی کشور برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی هدایت و مدیریت شود .از طرف دیگر قرضالحسنه در
قرآن به معنی قرض دادن به خداوند آمده و امری مقدس ،ارزشمند معرفی شده که باعث کمک به نیازمندان و رفع معضالت
اجتماعی میشود .بر این اساس نحوه کارکرد نظام بانکی در این حوزه از اهمیتی دو چندان برخوردار خواهد بود .بر این اساس نوع
جهت گیری نظام بانکی ایران در راستای تحقق اهداف مبانی دین مبین اسالم و رشد اقتصادی دارای اهمیتی خاصی است که این
مسئله باید مورد توجه خاص تصمیم سازان حوزه پولی و بانکی کشور واقع شود .بر این اساس مطالعه حاضر تالش کرده است
زمینه های قیاسی الزم در جهت مقایسه اثربخشی تسهیالت اعطایی قرضالحسنه را با سایر تسهیالت اعطایی فراهم آورد که
ضمن نیل به سوی تکلیف الهی قرض الحسنه ،پشتوانه های تجربی این مسئله را فراهم آورد .بر این اساس و با توجه به نتایج
برآوردهای رگرسیونی ،نتیجه گیری و پیشنهاداتی به شرح زیر مطرح می شود:
تسهیالت قرض الحسنه و افزایش آن اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره  1929-1932داشته است؛
بنابراین و با هدف بهبود رشد اقتصادی بلندمدت توصیه می شود افزایش تسهیالت قرض الحسنه به عنوان یک متغیر اصلی در
تابع هدف سیاست های پولی کشور لحاظ شود.
تسهیالت غیر قرض الحسنه و افزایش آن اثر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره تحت بررسی داشته است؛
بنابراین توصیه می شود سیستم تأمین مالی قرض الحسنه در برخی موارد جایگزین سیستم تأمین مالی نظام بهره و یا سیستم
مبتنی بر سود شود .مخارج مصرفی دولت در اقتصاد ایران بیش از حد ظرفیت کلی اقتصاد بوده و اثر منفی بر رشد اقتصادی
بلندمدت داشته است .الزم به ذکر است افزایش بی رویه مخارج مصرفی به دلیل دامن زدن به بی انضباطی مالی دولت و تحت
فشار قرار دادن بودجه کشور ،می تواند اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد و به دلیل کاهش در پس انداز عمومی موجب کاهش
سرمایه-گذاری دولتی و به دلیل اثر جایگزینی و افزایش نرخ بهره اسمی و واقعی موجب کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی
می شود .بر این اساس توصیه می شود با هدف کاهش مخارج مصرفی دولت اهدافی به صورت پلکانی و برای دوره های کوتاه
مدت ،میان مدت و بلندمدت اجرایی شود .سرمایه گذاری اثر معنی داری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره تحت بررسی نداشته
است .بر این اساس توصیه می شود با رفع موانع نهادی پیش پای جریان تولیدی و بهره وری کشور (به خصوص بخش خصوصی)
و ایجاد زیرساخت های عمومی الزم زمینه اثرگذاری هر چه مثبت تر و معنی دار تر متغیر سرمایه گذاری بر سایر متغیرهای کالن
اقتصادی مهیا شود.
اثر منفی نرخهــای تــورم بــاال بر رشد اقتصادی در ایران پذیرفته شده ،بنابراین توصیه می شود با هدف بهبود در رشد
اقتصادی بلندمدت ،کاهش تورم به عنوان یک متغیر محوری در تحلیل های پولی وارد شود.
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