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مقدمه
رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی پایدار یکي از مهمترین دغدغههای اصلي عصرر
حاضر بهحساب ميآید و همواره سعي كردهاند عوامل مرثرر برر آن را شناسرایي و
بررسي كنند .نرخ بهره نیز از متغیرهایي است كه در كنار سایر متغیرها نظیرر ترور
انتظاری ،سطح عمومي قیمت ها و ...از عوامل مثرر بر رشد اقتصادی و مورد توجره
اقتصاددانان بوده است .این امر باعث شده تا متغیرر نررخ بهرره بره عنروان یکري از
مهمترین ابزارهای كارآمد سیاستگذاریهای كالن اقتصادی و عامرل ایجراد ربرا
در رشد اقتصادی كشورها مورد استفاده قرار گیرد.
تا قبل از سال  1970نظر اكثر اقتصاددانان برر ایرن بود كره برین نررخ بهرره و
سرمایه گرذاری رابطره معکروج وجرود دارد و برا كراه

نرخ بهره ،زمینه اﻓزای

سرمایه گذاری و توﻟید ﻓراهم ميشرود .برر ایرن اساج ،كشرورهای درحرالتوسرعه
بهمنظور اﻓزای

سرمایه گذاری و به دنبال آن ایجاد تﺤرك در توﻟید اقدا به كنتررل

نرخهای بهره در سطوح پایین كردند؛ وﻟي این اقدا منجر به منفي شدن نررخهرای
بهره حﻘیﻘي سرردردههررای بانکي و سرانجا تﻀعیﻒ پ ر انرردازها شد؛ امررا در سال
« 1973مررر كینرررون» و «شاو» 1با نظریا

موجود در مورد رابطه بین نرخ بهره و

سرمایه گذاری به طرور جدی مﺨاﻟفت و استدﻻل كرردند كره برا اﻓرزای
پ انداز نیز اﻓزای
شررد .پ

یاﻓته ،به دنبال آن زمینه اﻓزای

نرخ بهره،

سررمایهگرذاری ایجاد ﺧواهرد

از اراﺋه ﭼنین استدﻻﻟي از طرف مرر كینررون و شاو اكثررر كشررورهای

درحالتوسعه سیاستهای ماﻟي ﺧود را تغییر دادند.
1. MC Kinnon & Shaw
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با این حال بسیاری از اقتصاددانان بر این عﻘیدهاند كه اﻓزای

سررمایهگرذاری

از شروط ﻻز بررای دسرتیابي بره رشرد و توسرعه اقترصادی به شمار مي رود .بررا
توجره بره اینکه اكثر كشورهای درحرالتوسرعه برا كمبرود منرابو مواجره هسرتند،
تﺨصیﺺ بهینره ایرن منرابو مﺤردود ،برین ﻓعاﻟیرت هرایي كه حداكثر بهرره وری را
داشته باشند ،از اهمیت زیادی دارد .بان ها و مثسسا

ماﻟي با تجهیز پ انردازها

و هدایت آنها به سمت بنگاههرای توﻟیردی و تجراری ،سررمایههرای راكرد را بره
موﻟدترین بﺨ ها با بیشترین بهره وری سوق داده ،زمینه ایجراد رشرد و شرکوﻓایي
اقتصادی را ﻓراهم مي آورند .در این راستا ،نرخ بهره بانکي از مهرم تررین ابزارهرای
ها برای رسیدن به هدف مورد نظر اسرت كره در قاﻟر

در اﺧتیار بان

دریاﻓتي از تسهیال

نررخ بهرره

و نرخ بهره پرداﺧتي به سدرده ها قرار مي گیرد .با ایرن تفاسریر

ميتوان ﭼنین استنباط كرد كه رﻓتار نرخ بهره تا حرد زیرادی تعیرینكننرده ﻓعاﻟیرت
سرمایهگذاری و رشد اقتصادی در ی

كشور است .با توجه به اهمیت موضرو در

این مطاﻟعه به دنبال یاﻓتن این پاسخ هستیم كه تغییر در نرخ تسهیال

و سدردههای

بانکي در كشورهای درحالتوسعه به ﭼه میزان و در ﭼه جهتي بر رشرد اقتصرادی
آن كشورها تأریر ﺧواهد داشت .نوآوری این مطاﻟعه نسبت بره سرایر مطاﻟعرا
این است كه اكثر مطاﻟعا
تسهیال

مطاﻟعا

انجا شده در زمینه تأریر نرخ بهره بر رشرد صررﻓات ترأریر

بانکي بر رشد اقتصادی را بررسي كردهاند؛ وﻟي این مطاﻟعه برا توجره بره

تأریر متفاو
به تفکی

در

نرخ تسهیال
در ی

و سدردههای بانکي بر رشد اقتصادی تأریر هرر یر

مدل ارزیابي نموده است؛در این راستا پ

را

از بیان مباني نظری و

موجود در این رابطه ،به بیان جامعه آماری و روش تﺤﻘیق و مردل مرورد

استفاده در این مطاﻟعه مي پردازیم و در ادامه پ

از بررسي پایایي متغیرها و انجرا

آزمونهای « Fﻟیمر» 1و «هاسمن »2به برآورد مدل و تجزیرهوتﺤلیرل نترایح حاصرله
پرداﺧته ،در پایان نتیجهگیری كلي مطاﻟعه را اراﺋه ميكنیم.

1. F Limer
2 Hausman
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 .1مبانی نظری
مرازاد برر مصررف از

با توجه به اصول اساسي علم اقتصاد ﺧانوارها همواره بﺨ

درآمد شﺨصي ﺧود را پ انداز و به شکلهای مﺨتلﻒ نگهداری ميكند .در واقرو
همین پ اندازها ميتوانند بهعنوان منابو تأمین ماﻟي و سررمایهگرذاریهرا اسرتفاده
شوند .اینکه اﻓراد با ﭼه انگیزهای اقدا به پ انداز كرده و ﭼه عواملي بر این رﻓتار
تأریرگذار ﺧواهد بود از دیرباز مورد مناقشه اقتصاددانان بوده
و نئوكالسی

اقتصاددانان كالسی

ﭼشمپوشي از مصرف حال بهمنظور اﻓزای

است.

بر این عﻘیدهانرد كره پر انرداز در واقرو
مصرف در آینده است و پاداش عمرل

پ انداز را نرخ بهره ميدانند و نرخ بهره را عامرل اصرلي تعیرینكننرده پر انرداز
قلمداد ميكنند .در نﻘطه مﻘابل «كینز» قرار دارد كه به رابطه برین پر انرداز و نررخ
بهره اعتﻘادی نداشته ،پ انداز اﻓراد را تابعي از درآمدهای آنها ميداند .در ﻓرضریه
درآمد نسبي «دوزنبری» پ انداز تابعي مثبت از درآمرد نسربي و در نظریره درآمرد
داﺋمي ﻓریدمن ،پ انداز تابعي مثبت از درآمد داﺋمي در نظر گرﻓتره مريشرود و در
نظریه دوره عمر «ﻓیشر» و «آندو  -مودیگلیراني» پر انرداز ترابعي از ارزش ﻓعلري
درآمدهای پی بینيشرده بررای مصررف اسرت .از نظرر «منکیرو »1تصرمیماتي كره
ﺧانوارها در زمینه پ انداز ميگیرند به نرخ بازدهي سرمایه بستگي دارد .هرر قردر
نرخ بازدهي پ انداز بیشتر باشد مدر بیشتر تشویق ميشوند تا پ انداز كنند.
از آنجا كه بﺨ

قابل توجهي از پ اندازها به ﺧانوارها تعلرق دارد ،یکري از

اصليترین راههای تأمین ماﻟي سررمایهگرذاریهرا ،اسرتفاده از ایرن پر انردازهای
كوﭼ

و پراكنده برای هدایت به سمت ﻓعاﻟیتهای موﻟد است كره و یفره اصرلي

این امر بر عهده نهادهای ماﻟي از قبیل بان ها ،مثسسا

ماﻟي غیر بانکي و برورج

اوراق بهادار است .طبق عﻘیده نهادگرایان در كشورهای درحرالتوسرعه ،بره علرت
عد توسعه بازار سها و اوراق قرضره ببرازار سرها ب ،بنگراههرای توﻟیردی بررای
سرمایهگذاری ﺧود نميتوانند از این بازار استفاده كنند و منبو اصرلي ترأمین مراﻟي
نﻘدینگي بنگاه ها ،اعتبارا

سیستم بانکي است ،در نتیجره بانر هرا مريتواننرد برا
1. Mankiw
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در نررخ سرود سردرده و  ...پر انردازهای مررد را

مشوقهایي همچرون اﻓرزای

جموآوری كرده ،در جهت مناس
كارآﻓرینان قرار

بهعنوان تسهیال

در اﺧتیرار سررمایهگرذاران و

دهند.

سرمایهگذاری ی

متغیر كلیدی در اقتصاد هر كشوری است بهطوریكره هرم

در طرف تﻘاضا و هم در طررف عرضره و هرم در پویرایي رشرد اقتصرادی نﻘر
برجستهای ایفا ميكند .اﻓزای

تروان اقتصرادی،

در سرمایهگذاری منجر به اﻓرزای

توﻟید ،اشتغال ،درآمد و رﻓاه و همچنین حركت سرریو برهسروی توسرعه اقتصرادی
رابطره مثبرت

ميشود؛ بهطوریكه كینز در كتاب «نظریه اشتغال ،بهره و پول» ،یر

بین سرمایهگذاری و رشد اقتصادی ایجاد ميكند .از آنجا كره سررمایهگرذاری یر
جزء از تﻘاضای كل است ،اﻓزای

در سرمایهگذاری تأریر ﭼند برابرری برر اﻓرزای

توﻟید و درآمد ﺧواهد داشت بJhingan,2003ب.
در رابطه با تأریر نرخ بهره بر سرمایه گذاری دو نظر متفاو
دسته طرﻓداران مکت

وجود دارد؛ یر

كینزی هستند كه به رابطه معکوج سرمایهگذاری برا سرطح

نرخ بهره و دﺧاﻟت دوﻟت در بازارهای ماﻟي اعتﻘاد دارند و سیاست دوﻟت را بررای
سركوب ماﻟي و تعیین سﻘﻒ نرخ بهرره جهرت اﻓرزای
ميدانند و در نﻘطه مﻘابل اقتصاددانان كالسی

رشرد اقتصرادی ضرروری

و نئوكالسری

قررار دارنرد كره برر

سیاسررتهررای آزادسررازی بازارهررای مرراﻟي و نرررخ بهررره معتﻘدنررد .در سررال 1973
م كینون و شاو نﺨستین اقتصرادداناني بودنرد كره بره مﺨاﻟفرت شردید با نظریا
وجود رابطه معکوج بین نرخ بهره و سرمایه گذاری پرداﺧته و استدﻻل كردند كره
اﻓزای

نرخ بهره به اﻓزای

بان ها منجر شده ،از پ

پ انداز ،عرضه اعتبارا
آن زمینه اﻓزای

داﺧلي و اﻓزای

منابو مراﻟي

سرمایهگذاری را ﻓراهم ﺧواهد

كرد.

بنابراین ميتوان استدﻻل كرد كه نرخ بهره بانکي كه یکي از مهمتررین عوامرل
تأریرگذار بر جهتدهي پ اندازهای مرد و میزان سرمایهگرذاری در یر

جامعره

است و رﻓترار نررخ بهرره ترا حرد زیرادی تعیرینكننرده ﻓعاﻟیرتهرای پر انرداز،
سرمایهگذاری و رشد اقتصادی در ی

كشور به شمار ميرود ،با توجره بره مبراني

نظری بیانشده ﭼگونگي تأریرگذاری نرخ بهره بر رشد اقتصادی به دو صور

زیر
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امکانپذیر است:
نرخ سدردههای بانکي باعث اﻓزای

 -اﻓزای

بان ها و مثسسا
امر اﻓزای

تمایل ﺧانوارها به پ انداز در

ماﻟي بهجای دارایيهایي مانند طال و ارز و  ...ميشود كره ایرن

عرضه وجوه را به همراه ﺧواهرد داشرت و موجر

ترأمین منرابو ﻻز

برای سرمایهگذاری ﺧواهد شد؛
 با كاهموج

اﻓزای

در نرخ تسهیال

بانکي ،هزینه استفاده از سرمایه كراه

یاﻓتره و

تمایل كارآﻓرینان به سرمایهگذاری ﺧواهد شد و درنتیجه با اﻓزای

تﻘاضای سرمایه گذاری كه موتور مﺤركه رشد اقتصادی به شمار ميرود ،زمینهسراز
اﻓزای

در رشد و توسعه اقتصادی ميشود.

 .2مطالعات تجربی
«مهرآرا و همکاران» ب1398ب در پژوهشي در دو كشور ایران و ماﻟزی با اسرتفاده از
مدل ﺧودرگرسیوني با وقفه توزیعي « »ARDLبه بررسي ترأریر تسرهیال

اعطرایي

بان ها و نرخ سود آنها بر رشد اقتصرادی پرداﺧتره كره نترایح آمراری حراكي از
تأریرگذاری مثبت متغیرهای تسهیال

اعطرایي بانر هرا ،سررمایهگرذاری مسرتﻘیم

ﺧارجي و تشکیل سرمایه رابت بر نرخ رشرد اقتصرادی و ترأریر منفري نررخ سرود
حﻘیﻘي برای تسهیال
سود تسهیال

بر نرخ رشد اقتصادی ایران است .همچنین اررر منفري نررخ

بر رشد اقتصادی در ماﻟزی بهمرات

قویتر از ایران است.

«ذواﻟﻘدر و همکاران» ب1398ب در مطاﻟعهای به بررسي تأریر اعتبارا

بانکي بر

رشد اقتصادی با در نظر گرﻓتن سطح درآمد استانهرا پرداﺧترهانرد .بررای سرنج
نﻘ

سطح درآمد در میزان اررگذاری اعتبارا

بانکي بر رشد اقتصادی ،استانهرای

مورد مطاﻟعه به دو گروه با درآمد باﻻ و پایین تﻘسیم شدهاند .مدل اقتصادسنجي برا
استفاده از دادههای تابلویي  30استان طي دوره  1385-1393با بهرهگیرری از پانرل
پویا تﺨمین زده شده است .نتایح نشان داد كه اعتبارا

اعطایي بان هرا برر رشرد

اقتصادی استانها تأریر مثبت و معنيداری دارد و اررگذاری اعتبارا

بانکي بر رشد

اقتصادی استانهای كمدرآمد در مﻘایسه با استان های با درآمد براﻻ بیشرتر اسرت و
سطح درآمدی مناطق در جهتدهي اعتبارا

بانکي با هدف ارتﻘا و رشد اقتصرادی

بررسی تأثیر همزمان نرخ سپرده و تسهیالت بانکی بر رشد اقتصادی در 71 ...

مررثرری دارد .همچنررین تررأریر متغیرهررای توضرریﺤي سرررمایه انسرراني ،نرررخ

نﻘ ر

شهرنشیني و مﺨارج جاری دوﻟت بر رشد اقتصادی كل استانها مثبرت و معنريدار
بوده

است.

«غفرراری و همکرراران» ب1395ب در تﺤﻘیررق ﺧررود تررأریر اﻓررزای

نرررخ سررود

سدرده های بانکي بر اقتصاد ایران را برا اسرتفاده از اﻟگروی تعرادل عمرومي پویرای
تصادﻓي كینزی جدید ،بررسي كردهاند .در این اﻟگو ،اﻓزای
بانکي به عنوان ی

نرخ سود سردردههرای

شوك به مدل وارد شده است و نتایح نشان مريدهرد ،اﻓرزای

نرخ سود سدرده های بانکي باعث كاه

تسهیال

بانکي ،سرمایه گرذاری و توﻟیرد

ناﺧاﻟﺺ داﺧلي بدون نفت شده و در نتیجه رشد اقتصادی را نیز كاه
«بهرامي و همکاران» ب1392ب در مطاﻟعهای به بررسي ارر اعتبارا

ميدهد.
نظا برانکي

بر بﺨ های مﺨتلﻒ اقتصادی به همرراه سرایر تعیرینكننردههرای كرالن برر رشرد
اقتصادی در  74كشور منتﺨ

درحالتوسعه طي سالهای  2009-1990با اسرتفاده

از روش گشتاورهای تعمیمیاﻓتره « »GMMپرداﺧترهانرد .برر اسراج نترایح اعطرای
اعتبارا

بانکي تأریر منفي و معني داری بر رشد اقتصرادی داشرته اسرت .همچنرین

شاﺧﺺهای سرمایه ﻓیزیکي ،باز بودن اقتصراد ،سررمایه انسراني و سررمایهگرذاری
مستﻘیم ﺧارجي ارر مثبت و معنا دار و مﺨارج دوﻟت و تور تأریر منفي و معنادار بر
رشد اقتصادی داشتهاند.
«كشاورزیان و عظیمي» ب1387ب بررآورد ترأریر آزادسررازی نرررخ سود ببهرهب
سرمایهگذاری بر رشد اقتصادی ایران را برای سرالهرای  1381-1345با استفاده از
روش حداقل مربعا

سه مرحلهای ب3SLSب انجا داده و به این نتیجه رسیدهاند كه

نرخ سود ببهرهب در معادﻻ
است كه با اﻓزای
توﻟید اﻓزای

سرررمایهگررذاری با رشد ،رابطه مثبت دارد و بیانگر آن

نرخ سود واقعي در نظا بانکي كشور میزان سرررمایهگررذاری و

ميیابرد .در تابو تﻘاضای پرول نرخ سود واقعي باﻻترین ضری

ﺧود اﺧتصاص داده است و نشان مي دهرد كه با اﻓزای
پولهای مرد جذب نظا بانکي شده ،ربا

را به

نرخ سود ،حجم بزرگي از

اقتصادی نتیجه آن ﺧواهد بود.

«ابونوری و قاسمي تازه آبرادی» ب1387ب در مطاﻟعرهای بره بررسي رابطه سببي
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بین نرخ بهره و رشد اقتصادی با استفاده از داده های پانل  22كشور طي سرال هرای
 2004-1999پرداﺧته اند .نتایح حاصل از مطاﻟعه آن ها نشان داده كه رابطه بین نرخ
رابطه سببي

بهره و رشد اقتصادی منفي اسرررررت و این رابطه از دیدگاه آماری ی
یر ر طرﻓررره از سمت رشد اقتصادی به نرخ بهره است؛ بنابراین ،اﻓزای

یا كاه

نرخ بهره تأریری در رشد اقتصادی ندارد!
مطالعات خارجی:

«دیاﻟو و آل تيتري» 1ب 2017ب رابطره برین رشرد اقتصرادی منراطق و دسترسري بره
اعتبارا

بانکي را در  18كشور اروپا بهصرور

نظرری و تجربري مطاﻟعره كردنرد.

آنها با ﻓرض وجود رقابت انﺤصاری بین مﺤصوﻻ

متمرایز سیسرتم بانر هرا از

مدل رشد درونزا استفاده كردنرد .نترایح ایرن تﺤﻘیرق نشران داد كره دسترسري بره
اعتبارا

تأریر مثبت بر رشد اقتصادی مناطق دارد همچنین آنهرا نشران دادنرد كره

دسترسي بیشتر به اعتبارا

برای ایجاد رشد توأ با نوآوری اهمیت به سزایي دارد.

«سیموﺋل و نورینا» 2ب2015ب در پژوهشي با عنوان «تجزیه وتﺤلیل تأریر ترور ،
نرخ بهره و نرخ ارز بر توﻟید ناﺧاﻟﺺ داﺧلي بGDPب در كشرور انردونزی» كره برا
استفاده از روش حداقل مربعا

جزﺋي بPLSب برای سالهای  2005تا  2013انجا

دادهاند ،به این نتیجه رسیده اند كه ی
 GDPو ی

رابطه منفي قابرل توجره برین نررخ بهرره و

رابطه مثبت قابل توجه بین نرخ ارز و  GDPوجرود دارد؛ درحراﻟيكره

تور تأریر قابل توجهي بر  GDPنداشته

است.

«ووهان و همکاران» 3ب2015ب در مطاﻟعرهای برا عنروان «ترأریر نررخ بهرره برر
سرمایه گذاری ،مطاﻟعه تجربي شهرستان جیانگسو ﭼین» به دﻟیل اینکه مﻘدار بسیار
زیادی از سرمایهگذاری ﭼین در این شهرستان است ،برا اسرتفاده از مردل تصرﺤیح
ﺧطای برداری بVECMب به بررسي رابطه بین نررخ بهرره و سررمایهگرذاری بررای
سالهای  2012 - 2003پرداﺧته و نتیجه گرﻓته است كه ی

رابطه بلندمرد

برین

1. Diallo & Al-Titi
2. Semuel & Nurina
3. Wohan, et al
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متغیرها وجود دارد بهطوریكه رابطه بلندمد

منفي بوده ،وﻟي رابطره كوتراهمرد

مثبت است.
«ﻓرید سایمه و ابو ارابي» 1ب2013ب در مطاﻟعهای به بررسري ترأریر نررخ بهرره،
نرخ تور  ،توﻟید ناﺧاﻟﺺ داﺧلي ،بر نرخ رشد واقعي اقتصادی در اردن پرداﺧته اند.
آنها این بررسي را برای سالهای  2000 -2010انجا دادهانرد .در ایرن مطاﻟعره از
تجزیه وتﺤلیل هم انباشتگي با ﭼهار متغیر برشد اقتصادی ،نرخ بهره ،توﻟید ناﺧاﻟﺺ
داﺧلي و سطح تور ب استفاده شده است .هر دو آزمون ارر و حداكثر مﻘرادیر ویرژه
نشان مي دهند ،رابطه تعادﻟي بلندمد

بین تمامي متغیرهرا وجرود دارد و همچنرین

نتایح علیت گرینجری ،نشان داده است كه تور منجر به نرخ بهره و از سوی دیگر
سایر متغیرها مستﻘل از یکدیگر هستند.
«ایدوكو و همکاران» 2ب2012ب در مطاﻟعهای با عنوان «ارزیابي تأریر آزادسرازی
نرخ بهره بر رشد اقتصادی نیجریه» با استفاده از مدل ﺧودرگرسیوني برای دو دوره
متفاو

سالهای  1970تا  1986و سالهای  2009 -1987به این نتیجه رسیدهانرد

كه آزادسازی نرخ بهره تأریر ناﭼیزی بر رشد اقتصادی داشته ،وﻟي نرخ ارز و ترور
تأریر مثبت و قابل توجهي بر آن دارند.
«آدوكا و روﻻند» 3ب2012ب در مطاﻟعهای كه جهت بررسي اررر نوسرانا

نررخ

بهره بر رشد اقتصادی نیجریه برای سالهرای  1970ترا  2010برا اسرتفاده از روش
رگرسیون حداقل مربعا

ﭼندگانه انجا دادهاند ،به این نتیجه رسیدهانرد كره یر

رابطه منفي بین نرخ بهره و رشد اقتصادی در نیجریه وجود دارد.
«طاهریزاده اناریپور» 4ب2011ب در پژوهشي با عنوان «مطاﻟعه رابطه بین نررخ
بهره و رشد اقتصادی» بهمنظور آزمون رابطه علّي بین نرخ بهرره و رشرد اقتصرادی
برای سالهای  2004تا  2010با دادههای  22كشور ،به این نتیجه رسریده كره برین
نرخ بهره و رشد اقتصادی رابطه منفي وجود دارد و ایرن رابطره یر

رابطره علّري

1. Farid Saymeh & Abu Orabi
2. Idoko , et al
3. Udoka & Roland
4. Taherizadeh Anaripour
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طرﻓه بین رشد اقتصادی و نرخ بهره از نظر آماری است؛ بنرابراین ،اﻓرزای

یرا

نرخ بهره ،هیچ تأریری بر رشد اقتصادی ندارد.
«اوبامویي» 1ب2009ب در مطاﻟعه ای با استفاده از تجزیه وتﺤلیل داده هرای سرری

زماني از سال  2006 - 1970به بررسي رابطه بین نرخ بهرره و رشرد اقتصرادی در
نیجریه پرداﺧته است .در این تﺤﻘیرق بررای بره دسرت آوردن رابطره بلندمرد
پویایي كوتاهمد

از مدل همجمعي و تصرﺤیح ﺧطرا اسرتفاده شرده اسرت .نترایح

تجربي نشان مي دهد كه نرخ واقعي تسهیال
داشته ،ی

و

رابطه بلندمد

ارر قابل توجهي برر رشرد اقتصرادی

بین رشد اقتصادی و عوامل مثرر بر آن ،از جملره نررخ

بهره وجود دارد.
نوآوری مطاﻟعه حاضر نسبت به مطاﻟعا
كه در این پژوه

ذكرشده در پیشینه تﺤﻘیق این است

تأریر همزمان نرخ بهره تسهیال

و سدردههای برانکي برر رشرد

اقتصادی را بررسي كردهایم؛ درحاﻟيكه در سایر مطاﻟعا
را كه در واقو منظور همان نرخ تسهیال

تنها تأریر نرخ بهره بانکي

بانکي است ،بر رشرد اقتصرادی بررسري

نمودهاند .همچنین در این مطاﻟعه  18كشور درحالتوسعه بهطور همزمران بررسري
شدهاند؛ درحاﻟيكه «تي ا اوبامویي» كه مدل ایرن مطاﻟعره برگرﻓتره از تﺤﻘیرق وی
است ،ﻓﻘط كشور نیجریه را مورد مطاﻟعه قرار داده است؛ بنابراین این مطاﻟعه از این
نظر در مﻘایسه با آن دارای نوآوری است.
 .3جامعه آماری نمونه آماری و روش تحقیق
با توجه به كمبرود سرمایه ببه عنوان عامل مهم توﻟیدیب كه مانعي جردی بر سر راه
توسرعﺔ كرشورهای در حال توسعه مﺤسوب مي شود در این مطاﻟعه قصد داریم ترا
عامل نرخ بهره را كه اصليترین عامل تأریرگذار بر این مهم اسرت بررسري كنریم و
تأریر این متغیر را بر رشد اقتصادی مورد تجزیهوتﺤلیرل قررار دهریم .از طرﻓري برا
توجه به آنچه در مباني نظری بیان شد ،در سیستم بانکي كشورها برا دو نرو نررخ
بهره مواجه هستیم؛ یکي نرخ بهره تسهیال
در ازای دریاﻓت وا و تسهیال

بانکي كه در واقو نرخ بهره پرداﺧتري

از سیستم بانکي و دومي نرخ بهره سردرده برانکي
1. Obamuyi
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كه همان نرخ بهره دریاﻓتي در ازای پولهای سدردهگذاریشده در بان
بانکي است .بدین منظور برای بررسي ترأریر هرر یر

از سیسرتم

از ایرن بﺨر هرا برر رشرد

اقتصادی با استفاده از روش پنل و نر اﻓزار  ،Eviews9به بررسري دادههرای آمراری
 18كشور درحال توسرعه بآراانترین ،برزیرل ،مصرر ،انردونزی ،مکزیر  ،نیجریره،
صربستان ،اوكراین ،روسیه ،ماﻟزی ،آﻟباني ،بالروج ،اﻟجزایرر ،ایرران ،عرراق ،كنیرا،
آﻓریﻘای جنوبي ،پروب برای سالهای  2004تا  2017پرداﺧتهایم.
 .4مدل مورد استفاده
انتﺨاب مدل برآوردی و همچنین متغیرهای مورد استفاده در مطاﻟعه بره

بدون ش

همراه روش برآورد ،از مهمترین مثﻟفههایي است كه در هر مطاﻟعرهای بایرد بیشرتر
مورد تأكید قرار گیرد .به این دﻟیل در پژوه

حاضر سعي شده بررای نشران دادن

تأریر بهتر و درست تری از نررخ بهرره برر رشرد اقتصرادی از آن دسرته متغیرهرایي
استفاده شود كه در ادبیا

نظری و تجربي رشد مطرح بوده و مﺤﻘﻘران مﺨتلرﻒ از

آن ها استفاده كرده بودند .در رابطه با تأریر نرخ بهره بر رشد اقتصادی ،اقتصراددانان
در مطاﻟعا

مﺨتلﻒ از مدلهای متفاوتي بهره بردهاند؛ از جمله «تري ا اوبرامویي»

كه مطاﻟعهای را در سال  2009برای كشور نیجریه ب2006 -1970ب صور
تفکی

نرخ بهره بانکي به دو بﺨ

نرخ سدرده و تسهیال

داد و با

بانکي ،تأریر این دو را

بهطور هم زمان بر رشد اقتصادی ارزیابي نمود .در مطاﻟعه پی

رو نیز با بهرهگیرری

از مطاﻟعه تي ا اوبامویي و با توجه به آنچه در مباني نظری توضیح داده شد ،نررخ
بهره بانکي را به دو بﺨ
تﻘسیم و تأریر هر ی

«نرخ بهره تسهیال » و «نرخ بهرره سردردههرای برانکي»

از این متغیرها را بر رشد اقتصادی بهطور هرمزمران در یر

مدل ارزیابي كردهایم؛ بنابراین مدل این پژوه

بهصور

زیر است:

)Gdpr=F(bm,dir,lir,i,gds, gl, gk
ب1ب Gdprit=ci+a0bmit+a1dirit+a2lirit+a3iit+a4gdsit+a5gl+a6gk

 :GDP growth:Gdprرشد اقتصادی
 :Broad money (% of GDP):bmپول گسترده بM2ب به
 :Deposit interest rate:dirنرخ بهره سدرده بانکي

GDP
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بانکي

 :Lending interest rate:lirنرخ بهره تسهیال
 :Inflationنرخ تور

 :Gross domestic savings (% of GDP):gdsپ انداز ناﺧاﻟﺺ داﺧلي به

GDP

 :glنرخ رشد نیروی كار
 :gkنرخ رشد موجودی سرمایه
 .1-4بررسی پایایی متغیرها در مدل

در این مطاﻟعه برای بررسي پایایي دادههای تابلویي ،از آزمون «ﻟوین ،ﻟرین و ﭼرو»

1

بLLCب استفاده شده كه نتایح بررسي نشاندهنده پایا بودن تمامي متغیرها در سرطح
است.
جدول  .1نتایج آزمون پایایی متغیرها
وضعیت

نوع متغیرهای آزمون

مقدار احتمال

آماره

متغیر

)( I(0پایا در سطح)
)( I(0پایا در سطح)
)( I(0پایا در سطح)
)( I(0پایا در سطح)
)( I(0پایا در سطح)
)( I(0پایا در سطح)
)( I(0پایا در سطح)
)( I(0پایا در سطح)

با عرض از مبدأ و بدون روند
با عرض از مبدأ و بدون روند
با عرض از مبدأ و بدون روند
با عرض از مبدأ و بدون روند
با عرض از مبدأ و بدون روند
با عرض از مبدأ و بدون روند
با عرض از مبدأ و بدون روند
با عرض از مبدأ و بدون روند

0.0000
0.0002
0.0000
0.0000
0.0000
0.0009
0.0000
0.0000

6.20234-3.58955
-5.20606
-4.28231
-5.45500
-3.11787
-4.15621
-4.25614

Gdpr
Bm
Dir
Lir
I
Gds
gl
gk
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 .2-4آزمون  fلیمر

«ﻓرضیه صفر» این آزمون بیانگر برابر بودن تما عرض از مبردأها اسرت و ﻓرضریه
مﻘابل بیانگر این است كه حداقل یکي از عرض مبدأها متفراو

اسرت؛ از ایرن رو

رد ﻓرضیه صفر مبرین ﻟرزو اسرتفاده از روش دادههرای ترابلویي و نراتواني در رد
ﻓرضیه صفر بیانگر ﻟزو استفاده از روش حداقل مربعرا

2

معمروﻟي تجمیرو شرده

است .نتایح مربوط به  Fﻟیمر در جدول  2آمده است.
1. Levin, Lin, Cho
1-Pooled Least Square
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جدول  .2نتایج مربوط به آزمون  Fلیمر
مقدار بحرانی  Fدر سطح %95
0.0000

مقدار آمارهF

سطح احتمال

28.548

F

منبو :یاﻓتههای پژوه

 .3-4آزمون هاسمن

با توجه به اینکه در آزمون هاسمن ﻓرضیه صفر نشاندهنده برقرراری مردل ارررا
تصادﻓي و ﻓرضیه مﻘابل ،برقراری مدل اررا

رابت است ،نتایح این آزمرون در ایرن
تصادﻓي است.

مطاﻟعه حاكي از عد رد ﻓرضیه صفر بوده ،مدل دارای اررا
جدول  .3نتایج آزمون هاسمن
Prob

Chi-Sq. d.f.

Chi-Sq. Statistic

Test Summary

1.0000

5

0.0000

Cross random
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 .5نتایج و برآورد مدل
در این بﺨ

با استفاده از دادههای  18كشور درحرالتوسرعه منتﺨر

رابطه بین نرخ بهره تسهیال

بره بررسري

و سدردههای بانکي با رشرد اقتصرادی برا توجره بره

رابطه ب1ب و با استفاده از روش تصادﻓي پرداﺧتهایم كه نتایح حاصل از این بررآورد
در جدول  4آورده شده است.
جدول  .4نتایج مربوط به برآورد مدل پویا با روش تصادفی
Prob

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0019
0.0000
0.0000

19.9152
-11.8231
9.57561
4.38385
-10.68194
3.10188
4.85324
5.62459

0.26924
0.00281
0.00542
0.00981
0.021241
0.009235
0.008541
0.00624
R2= 0/88
D.W= 1/99

5.3815
-0.02912
0.05082
0.04056
-0.23524
0.02881
0.03145
0.0251

C
BM
GDS
LIR
DIR
I
gl
gk
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در رابطه با نﻘدینگي و تأریر آن بر اقتصراد نظررا

متفراوتي وجرود دارد؛ ازجملره
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اینکه  -1تأریر اﻓزای
كه اﻓزای

نﻘدینگي بر رشد اقتصادی را مثبت دانسته ،استدﻻل ميكننرد

نﻘدینگي یکي از ﻻزمههای ﺧرارج شردن از ركرود و رسریدن بره رشرد

اقتصادی است؛  -2تأریر نﻘدینگي بر رشد اقتصادی را منفي دانسته ،ادعرا مريكننرد
نﻘدینگي در اقتصاد موجبا

كه اﻓزای

ایجاد تور باﻻ در جامعره را ﻓرراهم آورده

و از این طریق تأریر منفي بر رشد اقتصادی ﺧواهرد داشرت كره اﻟبتره تمرامي ایرن
نظرا

با توجه به شرایط اقتصادی در هر زمان ميتواند متفاو
با توجه به یاﻓته های پژوه

باشد.

بجدول 4ب ميتوان استنباط كرد كه نﻘدینگي یرا

پول گسترده تأریر منفي و معناداری بر رشرد اقتصرادی كشرورهای درحرالتوسرعه
ی درصدی در سهم نﻘدینگي از توﻟید ناﺧراﻟﺺ

داشته است؛ بهطوریكه با اﻓزای

ملي با رابت بودن سایر شرایط موج

كاه

 0.029درصردی در رشرد اقتصرادی

این كشورها شده است.
در رابطه با تأریر پ انداز ناﺧاﻟﺺ داﺧلي ،نتایح نشران دهنرده ترأریر مثبرت و
معنادار این متغیر بر رشد اقتصادی است؛ برهطروریكره اﻓرزای

یر درصردی در

نسبت پ انداز ناﺧاﻟﺺ داﺧلي به توﻟید ناﺧاﻟﺺ داﺧلي با رابرت در نظرر گررﻓتن
سررایر شرررایط موجرر

 0.05درصرردی در رشررد اقتصررادی كشررورهای

اﻓررزای

درحالتوسعه شده است؛ زیرا اﻓزای

پ انرداز در یر

منابو ﻻز برای سرمایهگذاری شده ،بهموج
اﻓزای

اﻓرزای

اﻓرزای

اقتصراد موجر

سررمایهگرذاری ،توﻟیرد نیرز

ميیابد و از این طریق ميتواند بر رشد اقتصادی تأریر مثبت بگذارد.
در ادبیا

رشد اقتصادی در رابطه با ﭼگونگي تأریر تور برر رشرد اقتصرادی

اتفاقنظر وجود ندارد و هر ی
بررسي كرده اند ،نظرا

از اقتصاددانان با توجره بره شررایط اقتصرادی كره

متفاوتي داشته ،برﺧي تأریر تور بر رشد اقتصادی را مثبت

دانستهاند؛ مانند «ﻓیلید » كه در منﺤني ﺧود رابطه برین ترور و بیکراری را منفري
ميداند؛ بهطوری كه با اﻓزای
موج

اﻓزای

قیمت ،دستمزدها به همان اندازه اﻓزای

استﺨدا از جان

بنگاه شده و اﻓزای

نیاﻓته و این

توﻟید را بره همرراه ﺧواهرد

داشت؛ وﻟي در نﻘطه مﻘابل «ﻓریدمن» و «ﻓلد » با وارد كردن انتظرارا
منﺤني ﻓیلید

نشان دادهاند كه طبق رابطه مذكور در بلندمد  ،دیگر شی

ترورمي در
منﺤنري
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منفي نبوده ،حاﻟت عمودی دارد و تور و بیکاری ميتوانند همجهت با هم حركت
كنند؛ در نتیجه رابطه مثبرت برین ترور و رشرد منتفري مريشرود .از سروی دیگرر
نظریهپردازان انتظارا
ﻓیلید

عﻘالیي مانند «رابر

حتي در كوتاه مد

ﻟوكاج» بر این عﻘیدهانرد كره منﺤنري

هم عمودی بوده و تور ترأریری برر بیکراری و توﻟیرد

ندارد .با توجه به نتایح حاصل از این مطاﻟعه ميتوان ﭼنین استنباط كرد كره رابطره
بین تور و رشد اقتصادی در كشورهای درحالتوسعه مثبت اسرت؛ برهطروریكره
اﻓزای

ی درصدی در تور با رابت بودن سرایر شررایط موجر

اﻓرزای

0.028

درصدی در رشد اقتصادی ﺧواهد شد .با وجود این در رابطه برا متغیرهرای مرورد
نظر در این مطاﻟعه نتایح با انتظار متفاو
نظری با اﻓزای

در نرخ تسهیال

بوده است ،بهنﺤویكه برر اسراج مبراني

بانکي ،بره دﻟیرل اﻓرزای

در هزینره اسرتفاده از

سرمایه ،تمایل كارآﻓرینان به سرمایهگذاری كاه

یاﻓته و درنتیجه ترأریر منفري برر

رشد اقتصادی ﺧواهد داشت و از آنطرف اﻓزای

در نرخ سدردههای بانکي باعرث

اﻓزای

تمایل به پ انداز مي شود .این امر باعث اﻓرزای

عرضره وجروه و ترأمین

منابو ﻻز برای سرمایهگذاری ﺧواهد شد و از این طریق موجبا

رشرد اقتصرادی

را ﻓراهم ﺧواهد آورد.
با توجه به این مطاﻟعه كه در  18كشور درحرالتوسرعه صرور گرﻓتره نترایح
كامالت برﺧالف انتظار بوده است؛ بهطوریكه نرخ تسهیال

بانکي كه بنا برر انتظرار

باید تأریر منفي بر رشد از ﺧود نشان دهد ،تأریر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی
داشته و اﻓزای
اﻓزای

ی درصد در این نرخ با رابت در نظر گرﻓتن سایر شرایط موجر

 0.0408درصد در رشرد اقتصرادی شرده اسرت؛ از سروی دیگرر اﻓرزای

ی درصدی در نرخ سدرده های بانکي با رابت بودن سایر شررایط موجر

كراه

 0.23درصدی در رشد اقتصادی كشورهای درحالتوسعه شده است .به این ترتی
به نظر مي رسرد در كشرورهای مزبرور اﻓرزای

نررخ سردرده برانکي مرانو از ورود

نﻘدینگي به سایر بﺨ های موﻟد اقتصاد و سایر بازارهای ماﻟي مثرل برورج اوراق
بهادار شده كه تأریر منفي بر رشد اقتصادی داشته است .در نتیجه ميتروان اسرتنباط
كرد كه با توجه به ساﺧتار نامناسر

سیسرتم مراﻟي در ایرن كشرورها ،بانر هرا و
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مثسسا
مناس

ماﻟي نتوانستهاند آن طور كه باید ،عمل كننرد و منرابو مراﻟي را در جهرت
سوق داده و موجبا

رشد اقتصادی را ﻓراهم آورند و این مزیرد برر علرت

شده تا تأریر متفاوتي از نرخ بهره تسهیال

و سدردههای بانکي بر رشد اقتصادی را

مشاهده كنیم .طبق نتایح برازش ،متغیرهای نرخ رشد سرمایه و نررخ رشرد نیرروی
كار نیز ارر مثبتي بر رشد اقتصادی كشورهای منتﺨ

دارند.

نتیجهگیری
سیاست گذاران اقتصادی ،از دیربراز همرواره رشرد اقتصرادی را برهعنروان یکري از
اهداف مهم اقتصادی مدنظر قرار دادهاند .بر این اساج در ادبیرا

رشرد اقتصرادی

متغیرهایي همچون نرخ تور و بهویژه نرخ بهره اهمیرت زیرادی داشرته اسرت .در
سیستم بانکي كشورها با دو نو نرخ بهره مواجه هستیم؛ یکي نرخ بهره تسرهیال
بانکي كه در واقو نرخ بهره پرداﺧتي در ازای دریاﻓرت وا و تسرهیال

از سیسرتم

بانکي بوده و دومي نرخ بهره سدرده بانکي كه همران نررخ بهرره دریراﻓتي در ازای
پولهای سدردهگذاریشده در بان
با توجه به عملکرد متفاو

از سیستم بانکي است ،هر ی

از ایرن نررخهرا

ﺧود ميتوانند تأریر متفاوتي بر رشرد اقتصرادی داشرته

باشند .با توجه به اینکه نرخ تسهیال

بانکي به نﺤروی هزینره اسرتفاده از سررمایه

مﺤسوب ميشود ،مي تواند بر رشد اقتصادی تأریر منفي داشته باشرد و از آنطررف
اﻓزای

نرخ سدرده بانکي به دﻟیل ایجاد انگیزه در مرد و بنگاهها بررای پر انرداز،

منابو ﻻز را جهت تأمین ماﻟي سررمایهگرذاری ﻓرراهم آورده ،مريتوانرد برر رشرد
اقتصادی تأریر مثبت بگذارد .از سوی دیگر باید به ایرن نکتره نیرز توجره كررد كره
تمامي این نتایح كامالت متأرر از سیستم بانکي ی

كشرور اسرت؛ برهنﺤرویكره اگرر

سیستم بانکي كشور عملکرد مناسبي نداشته باشرد و تﺨصریﺺ بهینره منرابو مراﻟي
صور

نگیرد ،نهتنها تأریری بر اقتصاد ندارد ،بلکه در مواردی تأریر معکوج نیز از

ﺧود نشان ﺧواهد داد.
بنابراین با توجه به اینکه در این مطاﻟعه به دنبال بررسي تأریر نرخ تسهیال

و

سدرده های بانکي در كشورهای درحال توسعه بر رشرد اقتصرادی برودهایرم ،نترایح
حاصل نشران دهنرده عملکررد نامناسر

سیسرتم برانکي در ایرن كشرورها اسرت؛
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بهطوری كه نرخ تسهیال

بانکي كه باید بر طبق مباني نظری تأریر منفري برر رشرد

اقتصادی از ﺧود نشان دهد ،تأریر مثبت و نرخ سدردههای بانکي كه باید اررر مثبرت
بر رشد داشته باشد ،تأریر منفي بر رشد اقتصادی از ﺧود نشان داده اسرت .بره ایرن
ترتی

اﻓزای

موج

اﻓزای

ی

بانکي با رابرت برودن سرایر شررایط

درصدی در نرخ تسهیال

 0.0408درصدی در رشد اقتصادی و اﻓزای

ی درصدی در نررخ

سدرده های بانکي با رابت در نظر گرﻓتن سایر شرایط موج

 0.23درصدی

كاه

در رشد اقتصادی شده است .در رابطه با سایر متغیرهای اﻟگو نیرز نترایح حراكي از
تأریر مثبت و معنادار نرخ تور و پ انداز ناﺧاﻟﺺ داﺧلي و تأریر منفري نﻘردینگي
بر رشد اقتصادی است؛ بهطوریكه اﻓزای
اﻓزای

 0.028درصدی و اﻓرزای

یر

درصردی در نررخ ترور موجر

یر

درصردی در نسربت پر انرداز ناﺧراﻟﺺ

داﺧلي به توﻟید ناﺧاﻟﺺ داﺧلي موج

 0.05درصدی در رشرد اقتصرادی

داشته و اﻓزای
كاه

ی

اﻓزای

درصدی در سهم نﻘدینگي از توﻟید ناﺧراﻟﺺ ملري منجرر بره

 0.029درصدی در رشد اقتصادی این كشورها با رابت بودن سرایر شررایط

شده است.
با توجه به نتایح این تﺤﻘیق ميتوان پیشنهادهرایي اراﺋره داد؛ از جملره اینکره
ﻻز است عملکرد سیستم بانکي در كشورهای درحالتوسرعه مرورد برازبیني قررار
گیرد و در جهت و یفه اصلي بان

مبني برر واسرطهگرری مراﻟي ،سرازماندهري و

هدایت دریاﻓتها و پرداﺧتها تنظیم شود؛ زیرا با توجه بره و یفره واسرطه مراﻟي
برای بان ها در صور

عملکرد نادرست در سیستم ،نتیجرهای جرز مﺤدودیت در

دسترسي به اعتبارا  ،بروز ناكارایي در ﻓرآیند واسرطهگرری ماﻟي و اررا

معکوج

بر پ انداز ،سرمایهگذاری و رشد ﺧواهد داشت كه نتایح حاصل از این مطاﻟعه نیز
تأیید این مدعا است.

منابع
ابونوری ،قاسمي تازه آبادی ،ب1387ب بررسي رابطه علیت بین نرخ بهره و رشد اقتصرادی
با استفاده از مدل پنل ،كنفران اقتصاد اسالمي و توسعه
بهرامي ،پهلواني ،جانسوز ،ب1392ب ارر اعتبارا بانکي برر رشرد اقتصرادی در كشرورهای
منتﺨ درحال توسعه با روش  ،GMMمجله پژوهشهای پوﻟي و بانکي-96 :15 ،
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برانسون ،ب1389ب تئوری و سیاستهای اقتصاد كالن ،ترجمه عباج شاكری ،نشر ني
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