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چکیده

هدف این مطالعه ،بررسی تأثیر اعطای تسهیالت بانکی بر نوسانات تولید
میباشد .به این منظور ،از اطالعات مربوط به بانکهای کشوور درر سوه
رستهبندی بانکهای تجاری ،تخصصی و بانکهای غیررولتی) طی روره
زمانی  1385-93به صورت رارههای فصلی استفاره شده اسو ..ززموو
مطالعه لیمر ،و رارههای مورر استفاره از نوع رارههای ترکیبوی ،و روش
تجزیه و تحلیو رارههوا نیوز رررسویو بوه رواهر نوامرتب یوا SURE
میباشد ،به این صورت که سه معارله برای بانکهای تجاری ،تخصصوی
و غیررولتی به طور همزما برزورر رررید .نتایج ،نشوا مویرهود طوی
روره مورر مطالعه تسهیالت اعطایی بانوکهوای کشوور کوه بوه صوورت
بانکداری بدو ربوا دبانکوداری اسوالمی) فعالیو .مویکننود ،بور ثبوات
اقتصاری تأثیر معنیراری نداشته اس ..رر پایا مطالعه ،نتیجه حاصو
از برزورر مدل مورر بحث قرار راره شده و علو .اینکوه بور الف نتوایج
 .1شناسه ریجیتال د10.22051/edp.2018.17198.1110 :)DOI

 .2عضو هیات علمی رروه اقتصار رانشگاه زنجا ؛ Amir_jabbari@znu.ac.ir
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حاص از مطالعات رر کشورهای ریگور ،عملیوات بانکوداری اسوالمی رر
ایرا بر ثبات اقتصاری تأثیر معنیراری نداشته ،تجزیه و تحلی ررریده
و نشووا راره شووده اسوو .بووه رغووو ودووور قوووانین بانکووداری اسووالمی،
بانکهای کشور رر ادرای زنها تالش نمیکنند.
واژگان کلیـدی :بانکوداری اسوالمی ،نوسوانات تولیود ،روش ،SURE

رارههای تلفیقی

طبقهبندی C33, C58, E32, G21 :JEL

 .1مقدمه

اهمی .تکانههای تقاضا دمانند سیاس.های پولی و مالی) رر برابر تکانههای عرضه دمانند
بهرهوری ،عرضه نیروی کار و اصالحات سا تاری) رر نوسوانات تولیود ،یوک مقولوه حو
نشده رر اقتصار کال تجربی و نظری محسوب میشور .یکی از ارکا توسوعه اقتصواری،
افزایش تولید و سرمایهرذاری رر بخشهای رونارو اقتصاری اس ..ارتقای سطح تولیود
نیز مستلزم فراهو شد زمینههای ز  ،بوویژه توأمین منواب موالی مزم بورای تأسوی ،
راهاندازی و حفظ های تولید اس ..صنع .بانکوداری رر دایگواه یکوی از مهووتورین
تأمینکنندرا مناب مالی برای بخش تولید ،نقش مهموی رر بورزورره کورر ایون نیواز
رارر.
مصرف مناب  ،به کارریری زنها رر فعالی.های مختلف اقتصاری دامعه ،اعو از تجاری
و تولیدی اس ..رر سیستو بانکداری متعارف ،عمده موارر مصرف مناب بانکهوا ،اعطوای
اعتبارات ،وامهای تولیدی و صنفی به اشخاص حقیقی و حقوقی ،تنزی اسونار تجواری و
مشارک .رر سرمایه مؤسسات تولیدی و دماتی میباشد .رر نظام بانکوداری بودو ربوا،
توزی مناب بانکها از طریق عقور اسالمی صورت میریرر .این عقور متضمن روشهوای
ادرایی اس .که بانکها میتوانند تسهیالت مورر نیاز مشتریا را رر چارچوب قراررارهوا
و معامالت اسالمی تنظیو کنند و رر ا تیار زنا قرار رهند دمحرابوی .)1390 ،رر واقو ،
ایده بانکداری و تأمین مالی اسالمی که نخستین بار رر رهه  1950مطرح شود ،بور یوک
اص کلی استوار اس .و ز تحریو ربا اس .و شارع مقدس اسالم بوه روشونی ،معوامالت
ربوی را رر زیات و روایات بسیار ،نفی میکند.
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تأمین مالی از طریق عقور مشارکتی ،با توده به صوصیات این نوع عقور مویتوانود
تأثیر زیاری رر متغیرهای کال اقتصواری راشوته باشود؛ رر عقوور مشوارکتی بوه رلیو
مشارک .تقاضاکننده و تأمین کننده ودوه رر سور و زیا پروژهها ،نوسانات و بیثباتیها
کاهش مییابد .این رر حالی اسو .کوه یکوی از چوالشهوای پویش روی ادورای قوانو
بانکداری بدو ربا که رر سالهای ا یر بروز و رهور بیشتری راشته ،رورایش کوو نظوام
بانکی به استفاره از عقودهای مشوارک.محوور بووره اسو ..اررچوه یکوی از هودفهوای
سیاستگذارا بانکداری بدو ربا ز بوره که فعالی.هوای بانکوداری اسوالمی بوه سوم.
استفاره از عقدهای مشارکتی مانند مضاربه و مشارک .سوق راره شور داحمود،)2005 ،1
اما روند اعطای تسهیالت بانکها رر سالهای ا یر ،الف این ارعا را ثاب .میکند.
هدف این مطالعه ،بررسی رابطوه بوین اعطوای تسوهیالت بانوکهوا درر قالوع عقوور
اسالمی) و ثبات اقتصاری رر ایرا اس ..به این منظور ،ابتدا پیشینه موضوع و مطالعوات
انجام شده رر این زمینه بررسی می شور ،سپ  ،مبانی نظری مطورح و رر بخوش بعود،
روش تحقیق و نتایج حاص از برزورر مدل بیا شده و با نتیجهریوری و ارائوه پیشونهار،
به پایا میرسد.
 .2پیشینه تحقیق

مطالعات صورت ررفته رر صوص بانکداری اسوالمی بسویار محودور اسو .و تحقیقوات
انجام شده نیز عمدتاً به صورت کیفی و تحلیلی به بررسوی توأثیر بانکوداری اسوالمی بور
اقتصار واقعی و چالشهای پیش روی بانکداری اسالمی پررا ته اند .رر این بخش ،سعی
بر ز اس .که تعداری از مطالعات انجام شده مرتب با موضوع تحقیق بیا شور.
براساس مطالعه صورت ررفته توس رار و پرسلی 2د ،)2000بانکداری اسالمی توابعی
از تسهیو سور و زیا اس .و رر صورت به عهده ررفتن ریسک توس بانک ،سرمایهرذار
ریسک کمی را متحم می شور.
3
مطالعه ریگری که توس هاسو د )2002صورت ررفته ،به بررسی سورزوری بانوک
رر چر ه نرخ بهره پررا ته اس ..این تحقیق عنوا می کند عملکرر بانکهای متعوارف
بر مبنای نرخ بهره و عملکرر بانکهای اسالمی براساس تسهیو سوور و زیوا مویباشود.
1. Ahmed
2. Dar and Presley
3. Hassoune
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همچنین هاسو به مقایسه نوسانات رو فاکتور بازره راراییها و بوازره سورمایه صواحبا
سهام رر سه کشور کوی ،.قطر و عربستا سعوری می پررازر .نتایج حاکی از ایون اسو.
که مارامی که بانکداری اسالمی برپایه تسهیو سور و زیا اس ،.مدیری .بایسوتی بوازره
بامیی برای سرمایهرذاریها ایجار کند؛ چرا که زنها تمایلی به پذیرش سور ندارند و نی.
زنها مبتنی بر اصول و ا الق اسالمی اس..
سارور و همکارا  1د ،)2013رر مطالعهای به بررسی تأثیر بانکداری اسالمی بر توسعه
اقتصاری رر پاکستا پررا تند .این مطالعه با استفاره از پرسشنامه ،از نظورات مصواحبه
شوندرا برای بررسی ارتباط بین بانکداری اسالمی و توسوعه اقتصواری اسوتفاره کورره
اس ..نتایج بررسیها نشا میرهد که بانکداری اسالمی رر پاکسوتا توأثیر مثبتوی بور
توسعه اقتصاری راشته اس ..بنابراین بانوکهوای اسوالمی موی تواننود نقوش مهموی رر
اقتصار پاکستا ایفا کنند.
تباش و رانکار 2د )2014رر مطالعه ور ،همبسوتگی بوین توسوعه موالی بانوکهوای
اسالمی و رشد اقتصاری را رر امارات متحوده عربوی بررسوی کررنود .بوه ایون منظوور از
اطالعات سری زمانی طی روره  1990تا  2010استفاره شده اس ..نتایج حاصو از ایون
مطالعه نشا میرهد توأمین موالی بانوکهوای اسوالمی بوه افوزایش سورمایهروذاری رر
بلندمدت رر امارات کمک میکند.
الفواز و همکارا  3د )2014رر مطالعه ور به بررسی تأثیر توأمین موالی اسوالمی بور
بر ی از متغیرهای کال اقتصاری طی روره  2000-2011رر ارر پررا تنود .زنهوا بوا
استفاره از چهار مدل رررسیو فروض مربووط بوه تحقیوق را بررسوی کررنود .تجزیوه و
تحلی نتوایج حاصو نشوا مویرهود کوه رابطوه بوین توأمین موالی اسوالمی و ،GDP
سرمایهرذاری را لی و همچنوین رشود اقتصواری ،مثبو .و از لحواآ زمواری معنویرار
میباشد .بنابراین تأمین مالی اسالمی به طور معنیراری سطح فعالی.هوای اقتصواری را
ارتقا میرهد و همچنین از توسعه اقتصاری نیز حمای .میکند .نتایج حاص از تجزیوه و
تحلی مدلهای رررسیو همچنین نشا مویرهنود رابطوه بوین توورم و توأمین موالی
اسالمی منفی و از لحاآ زماری معنیرار میباشد؛ یعنی تأمین مالی اسالمی ضمن افوزایش
تولید کامها و دمات مورر نیاز دامعه ،سطح عمومی قیم.ها را کاهش واهد رار.
1. Sarwer, et al.
2. Tabash and Dhankar
3. Al-Fawwaz, et al.
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رضایی د )1384به رنبال ثبات اقتصاری رر پوتو حضور بانکداری بودو ربوا بوه ایون
نتیجه میرسد که اصلیترین تفاوت بانکداری غیرربوی ،حضور رر بخش حقیقی اقتصوار
اس .و هر نوع شیوه بانکداری غیر ربوی مث بانکداری مبتنی بر مضاربه یا مشارک .و یا
فروش اقساطی و یا مرابحه رر محودوره بازارهوای حقیقوی فعالیو .رارر؛ بنوابراین رشود
تقاضا و عرضه پول براساس رشد بخش حقیقی اس .و باعث ثبات بیشتر اقتصار میشور.
عیوضلو و میسمی د )1387رر مقاله ور ،به صورت نظری بر روی رو مورر از منواف
اقتصاری که از اطاع .از قانو الهی ررباره تحریو ربا دبهره) موورر انتظوار اسو ،.یعنوی
ثبات و کارزیی ،تمرکز میکنند .یافتههای این پژوهش نشا میرهود کوه توأمین موالی
اسالمی نسب .به تأمین مالی متعارف با ثباتتر و کاراتر بوره و بوه علو رونوارو رشود
بیشتری را نیز نوید میرهد .رر ک میتوا رف .یک محی اقتصاری اسوالمی کوه بوه
دای استفاره از بهوره ،بوه میوزا مناسوع از عقودهای مشوارکتی و مبارلوهای اسوتفاره
میکند ،به عل رونارو  ،پیشرف .و توسعه اقتصاری بیشتری را رر پی واهد راشو .و
با بحرا های کمتر و کوتاهتری روبه رو واهد بور.
رر مطالعه ای که توس احمدی حادی زباری و بهارونود د )1390انجوام شوده ،زنهوا
ضمن بیا وضعی .مودور نظام بانکداری اسالمی و ادرای عقور مشارکتی با اسوتفاره از
تجزیه و تحلی زماری ،به بررسی چالشهای پیش روی بانکها پررا تهانود .نتوایج ایون
مطالعه ،نشا میرهد راهح مشکالت ادرای عقور مشارکتی ،استفاره از ساز و کار بوازار
سرمایه اس ،.برای این امر ،تشکی رسترره صندوقهای سرمایهروذاری پیشونهار شوده
اس ..رر واق  ،صندوقهای سرمایهرذاری وابسته به بانکهوا ،بوه صوورت راهکوار بهینوه
برای ادرای رقیق و مناسع عقدهای مشارکتی مطرح شده اس..
سایه میری و همکارا د )1393رر تحلیلی بر ثبات اقتصاری رر بانکداری بودو ربوا،
رر پی شنا  .کارزیی و ثبات اقتصاری رر بانکداری اسالمی بوره انود .نتوایج نشوا رار
که بانکداری اسالمی ،اررچه رر حوزه عم با مشکالتی مواده اسو ،.لویکن بوا رر نظور
ررفتن توأثیر منفوی ربوا رر سیسوتوهوای بانکوداری اموروزی ،ادورای شویوه صوحیح و
کارشناسی شده بانکداری اسالمی منجر به کارزیی نظام بانکی ،رشد و توسوعه اقتصواری
کشور شده که رر نهای ،.رفاه نسبی دامعه را به رنبال واهد راش ..همچنین بانوکهوا
رر سیستو بانکداری بدو ربا ضمن رشد و شکوفایی اقتصاری ،نقش موؤثری رر کواهش
نرخ بیکاری ،کاهش تورم و کاهش نوسانات اقتصاری رارنود کوه هموه نشوا از ثبوات و
کارزیی برتر نظام بانکداری اسالمی رر مقایسه با نظام بانکداری ربوی رارر.
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 .3مبانی نظری

پ از ارائه رزارش بانک دهانی رر سال  ،1991ضرورت و اهمی .ثبوات اقتصوار کوال
مورر توده بسیاری از اقتصارانا قرار ررف ..نتایج این رزارش نشا رار که کشوورهایی
که ثبات اقتصاری بیشتری راشته و رر زنها سیاس.های رول .به صوورت مناسوع ادورا
شده اس ،.عملکرر بهتری نسب .به کشورهای بیثبات راشتهانود .ثبوات اقتصوار کوال ،
پ انداز ملی و سرمایهرذاری صوصی را افزایش راره و با تقوی .رقاب.پذیری صاررات،
تراز پررا .ها را بهبور میبخشد و بنابراین میتوا از ز  ،به عنوا مبنای اساسی رشود
پایدار اقتصاری تعبیر نمور؛ زیرا رشود پایودار اقتصواری مسوتلزم کوارکرر ززار و رقوابتی
قیم.ها و ایجار یک محی امن اقتصاری برای تشویق سرمایهروذاری بخوش صوصوی
میباشد .همچنین ثبات اقتصار کال رر ده .سیاس.های اقتصواری و اعتبوار متولیوا
پولی و مالی کشور رر مدیری .کارزمد اقتصاری برای بخش صوصی ،عالئوو مهموی بوه
رنبال رارر و موفقی .هررونه برنامه ززارسازی و اصالحات مالی و سیاسو.هوای تعودی ،
مستلزم ثبات اقتصار کال میباشد دناهیدی امیر یز.)1392 ،
نظام بانکی رر سا تار اقتصاری هر کشوری رر دایگاه مدیری .توزی مناب پوولی رر
میا فعام بخش صوصی و همچنین بازوا ادرایی نهارهوای نوارر بور اقتصوار بورای
کنترل و هدای .نقودینگی رر دامعوه قورار رارر .از ایون رو ،تطبیوق روشوها و الگوهوای
استفاره شده رر این نظام با اصول اسالمی ،رر واق به معنای انطباق سازوکارهای توزیو
مناب مالی و سیاس.های پولی با قواعد رینی و الهی اسو .کوه رر نهایو ،.بوه اسوالمی
شد هرچه بیشتر رواب حاکو بر مناسبات اقتصواری ،ا القوی و ادتمواعی موررم موی
انجامد.
رر بانکداری متعارف دربوی) ،سپررهرذارا  ،مسئولی .و ریسکی رر قبال فعالی.هوای
بانک ندارند و نتایج عملیات بانکی ،سور باشد یا ضرر ،نظام بانکی متعهود اسو .رر هور
وضعیتی ،اص سپرره و بهره ز را رر موعد مقورر بوه سوپررهروذار بپوررازر .رر مقابو ،
بانکداری اسالمی ،از یک سوو بور تقسویو ریسوک ،رار و سوتد فیزیکوی کوام ،ررریوری
مستقیو با تجارت و کار با اسوتفاره از عقوور شورعی اسوتوار اسو .و از سوویی ریگور بوا
مدیری .رارایی ،به رنبال افزایش ررزمد عمومی اس ..تقسیو ریسک و مدیری .ز برای
رستیابی به حاکمی .مشارک .و همکواری رر انجوام پوروژههوا ،یکوی از اهوداف اساسوی
بانکداری اسالمی اس .دسایه میری و همکارا .)1393 ،
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ادرای واقعی و رقیق عقور مشارکتی ،به وری ور میتواند امتیازها و نتیجوههوای
مطلوبی را برای اقتصار کشور به همراه زورر که از مهمترین زنها مویتووا بوه تطوابق بوا
عدل و قس  ،کاهش هزینههای تولید ،افزایش تولید و عرضه ک  ،افزایش سرمایهروذاری
و اشتغال و ح مشوکالت ناشوی از تمدیود قراررارهوای بوانکی اشواره کورر دموسوویا ،
 .)1381این رر حالی اس .که ارر از عقور مشارکتی واقعی استفاره شور ،بانک بایود وارر
بخش واقعی اقتصار شده و ریسکهای مترتبه را نیز بپذیرر.
مطالعات مختلفی که رر زمینه عقور اسالمی مخصوصاً عقوور مشوارکتی انجوام شوده
اس ،.نشا میرهند که تأمین مالی اسالمی نسب .به توأمین موالی متعوارف باثبواتتور
اس .و از این رو ،زمینههای کمتری برای ایجار بحورا هوای موالی فوراهو مویکنود .بوه
عبارت ریگر ،می توا رف .رر چارچوب بانکداری اسالمی که به دای استفاره از بهره ،به
میزا مناسع از عقور مشارکتی ،عقور مبارلهای و عقد قرضالحسنه استفاره مویشوور و
اصول کلی اصی مانند نفی غرر ،نفوی اکو موال بوه باطو و غیوره موورر تودوه قورار
میریرر ،به رمی مختلوف ،ثبوات اقتصواری بیشوتری موورر انتظوار اسو .دشوایگانی و
عبدالهی ارانی.)1390 ،
یکی از عواملی که رر زسیعپذیری نظام مالی نقش رارر ،ناهمسوانی تعهودات ودووه
پررا تی با تعهدات ودوه رریافتی اس ..از زنجا که توأمین موالی بانوکهوا ،مؤسسوات و
نهارهای مالی رر نظام مبتنی بر استقراض ،منجر بوه شوک ریوری حسوابهوای سوپرره
عندالمطالبه میشور ،سپررهرذارا رر هر لحظه میتوانند تقاضوای ا وذ ودووه وور را
راشته باشند .به نظر میرسد که این مشوک رر نظوام توأمین موالی اسوالمی رر سوطح
پایینتری ودور راشته باشد؛ زیرا رر این نظام ،بخشی از عقور به صورت مشوارکتی بوین
سپررهرذارا و بانک ،از یک سو و بین بانوک و سورمایهروذارا  ،از سووی ریگور منعقود
میشور .زمانی که بانک رر هور رو طورف دتجهیوز و تخصوی ) ،از رابطوهای مشوارکتی
استفاره کند ،به صورت طبیعی بین تعهدات پررا تی به سپررهرذارا دبدهیهای بانک)
و تعهدات رریافتی از سرمایهرذارا دراراییهای بانک) ،هوو مقوداری و همزموانی ایجوار
میشور و از این رو ،بانک چندا با چالش عودم تطوابق کوه رر بوام رفتوه شود ،موادوه
نخواهد بور  .همچنین رر این شرای  ،سطح رویارویی بانک ،با تهدید ناتوانی رر پررا و.
ریو نیز کاهش مییابد؛ چرا که رر این شرای  ،انگیزه سوپررهروذارا بورای هجووم بوه
بانووک رر شوورایطی کووه ا بووار و شووایعاتی رر رابطووه بووا زیووا مؤسسووه رر بر ووی از
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سرمایهرذاریهای ز ودور راشته باشد ،کمتور مویشوور .از ایون رو ،بخوش کمتوری از
سپررهرذارا برای ارج کرر ودوه ور هجوم میزورند .رلی این امر ،این اسو .کوه
ز رسته از سپررهرذارانی که به چنین امری مباررت میورزند ،باید به عنوا موکّو رر
عقد وکال ،.بخشی از ضرر وارره به بانک را تحم کنند؛ اما ز رسوته از سوپررهروذارا
که تا پایا یافتن این شرای بد صبر میکنند ،میتوانند امیدوار باشند که بخشی از ایون
ضرر ،رر زینده و با بهبور سرمایهرذاریهای بانک دبرا شور .رر مورر عقوور مبارلوهای
نیز به نظر میرسد که استفاره از عقور مبارلهای رر طرف رارایی ،تا زمانی کوه رر طورف
بدهی و دذب سپرره ،از عقور وکالتی استفاره شوور ،تطوابق ایجوار شوده بوین تعهودات
پررا تی و رریافتی مؤسسه را بر هو نمیزند و این ویژری عقور مشارکتی رر اینجوا هوو
محفوآ اس ..عل .این امر ،ز اس .که رر این حال .همانند حال .قب  ،بانک فقو رر
صورتی که به سور رس .یابد ،مزم اس .طبوق عقود وکوالتی کوه بوا سوپررهروذار رارر،
سهمش را بپررازر .اما باید اذعا کرر کوه اسوتفاره از عقوور مبارلوهای رر طورف بودهی
بانک ،منجر می شور که ویژروی بانکوداری اسوالمی رر کواهش ناهمسوانی موورر بحوث،
کاهش یابد دعیوضلو و میسمی.)1390 ،
یکی از عوام عمدهای که به زسیعپذیری نظام مالی رامن میزند ،شوکهای واقعوی
اقتصار اس ..رر واق رر نظام متعارف ،امکا ز ودور رارر که سوور انتظواری بوام رور،
ولی هزینه تأمین مالی ثاب .باقی بماند و لذا ،تقاضا برای تأمین مالی افزایش شدید یابود
و یا برعک  ،سور انتظاری پایین زمده ولی هزینه تأمین مالی ثاب .باقی بمانود و از ایون
رو ،تقاضا برای تأمین مالی کاهش شدید یابد .اما رر نظام توأمین موالی اسوالمی ،سوطح
رویارویی با این مشک پایینتر اسو ..رلیو ایون امور ،ز اسو .کوه اسوتفاره از عقوور
مشارکتی رر این نظام منجر به ز میشور که ده .حرک .هزینوه هور واحود سورمایه
دسور تخصی یافته به سپررهرذارا از طرف بانک به عنوا وکی ) ،منطبوق بوا دهو.
حرک .سور سرمایه شور؛ زیرا رر این نظام ،سورها براساس تفاهو طورفین و بور مبنوای
سهوالشرکه زنا تعیین میشور .از این رو ،رر صورت انتظار افزایش سوور تحقوق یافتوه،
کارفرما دتسهیالت ریرنده) میراند که تمام افزایشهوای پدیود زموده از ز وی نبووره و
بخشی از این افزایش سور به صاحبا سرمایه واهد رسید .بنوابراین ،بوه نووعی هزینوه
تأمین مالی نیز همراه با افزایش سور ،بام رفته و این امر رر مهار افزایش شدید تقاضوای
تأمین مالی از سوی کارفرمایا رر شرای رونق اقتصاری مؤثر اس ..همچنین رر صورت

فصلنامة سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) 135 /

کاهش سورهای انتظاری ،کارفرما میراند که رر صورت تحقق انتظارات ،بخشوی از ایون
کاهش را صاحع سرمایه متحم میشور .بنابراین ،هزینه تأمین مالی هموراه بوا کواهش
سور ،کاهش یافته و نظوام موالی ،ریگور شواهد کواهش شودید تقاضوای موالی از سووی
کارفرمایا رر رورا رکور اقتصاری نخواهد بور .نتیجه ایون رویودار ،بوه ودوور نیامود
افزایش و کاهش شدید رر تقاضای توأمین موالی رر پوی شووکهوای اقتصواری و تغییور
سورهای انتظاری اس .که این عام  ،ور بر کاهش زسیعپذیری نظام مالی مویافزایود.
همچنین رر نظام بانکداری متعارف ،ارر رر یک بانک ،فرر سپررهرذار پیشبینی کند که
سایر سپررهرذارا قصد بوازپ ریوری سوپررههوای وور را رارنود ،ایون فورر احتموال
ورشکستگی ز بانک را راره و همین امر برای وی ،انگیزه ا ذ سوپررهاش از ز بانوک را
ایجار میکند .اما رر نظام بانکداری اسالمی ،بر ی از عقور بر اساس مشارک .رر سوور و
زیا انجام میشوند و لذا رر شرایطی که احتمال ورشکستگی بانک برور ،رفتوار انبووهوار
افرار رر هجوم به بانک کمتر رخ میرهد ،زیرا با برقراری عقور مشارکتی رر بوازار موالی،
برای سپررهرذار امکا بازپ ریری سرمایه رر بازار اولیه محدور شده و غالباً این امکوا
رر بازار ثانویه برای وی فراهو میشور .از این رو ،با اطوالع یوافتن سوپررهروذار از وقووع
مشک برای مؤسسه تأمین مالی شده و پیشبینی وی مبنی بر ورشکسوتگی مؤسسوه رر
زینده نزریک ،امکا هجوم به مؤسسه تقلی یافته و مؤسسه مذکور ،بهتور مویتوانود بوا
برنامهریزی و مدیری .سرمایه به رذر از مشک اقدام نماید دعیوضلو و میسمی.)1390 ،
با توده بررسی ثبات اقتصواری رر پرتوو بانکوداری غیرربووی توسو سوایه میوری و
همکارا د ،)1393عیوضلو و میسمی د )1390و رضایی د ،)1384رر این مطالعوه ،قصود
بر این اس .که به بررسی تأثیر تسهیالت اعطایی بانکهوا -کوه بوه صوورت مشوارکتی و
مبارلهای اعطا میشوند -بر نوسانات تولید پررا ته شور.
 .4روش تحقیق

زمار و رارههای استفاره شده رر این مطالعه ،از بانک مرکزی و مرکز زمار استخراج شوده
اس ..الگوی مورر بررسی رر این مطالعه را میتوا به شرح زیر بیا نمور:
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1𝑡𝑡 (𝑀𝑀𝑀𝑀)𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝑡𝑡 (𝑀𝑀𝑀𝑀)𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑡𝑡 (𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4𝑡𝑡 (𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑖𝑖𝑖𝑖 +
𝑖𝑖𝑖𝑖𝜀𝜀 𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟( 𝑡𝑡𝛽𝛽5

که رر ز :
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 :نوسانات تولید نا ال

را لی دشا

ثبات اقتصاری)
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𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑀𝑀𝑀𝑀( :تسهیالت مشارکتی بانکها
𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑀𝑀𝑀𝑀( :تسهیالت مبارلهای بانکها
𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖( :نرخ تورم
𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟( :نرخ بهره تسهیالت
𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟( :نرخ مالیات
هما طور که مالحظه می شور و با توده به الگو ،رر این مطالعوه بوه منظوور بررسوی
رابطه بین تسهیالت اعطایی بانکها و ثبات اقتصاری ،از اطالعات مربووط بوه تسوهیالت
مشارکتی و مبارلهای بانکهای کشور ،به صورت رارههای ترکیبی استفاره شده اس ..رر
واق رر این مطالعه ،سه نوع بانوک تجواری ،تخصصوی و غیررولتوی موورر بررسوی قورار
ررفتهاند و روش تجزیه و تحلی رارهها ،رررسیو به راهر نامرتب  1میباشد.
روش برزورر  SUREزمانی کاربرر رارر که روره زموانی از تعودار واحودهای مقطعوی
بیشتر باشد ،همچنین برای اینکه بتوا از ایون روش اسوتفاره کورر ،موی بایود دموالت
طای معارمت با همدیگر همبستگی راشته باشند .برزورر مدل رارههای تجمیعوی 2بوه
روش  ، SUREبه این صورت اسو .کوه روش حوداق مربعوات معموولی 3را بوه صوورت
ددارانه برای هر کدام از مقاط و به صورت همزما انجام میرهود .بنوابراین ،مویتووا
الگوهای برزورری مطالعه حاضر به روش  SUREرا به صورت زیر بیا کرر:


𝑡𝑡𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔1𝑡𝑡 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1𝑡𝑡 (𝑀𝑀𝑀𝑀)1𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝑡𝑡 (𝑀𝑀𝑀𝑀)𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑡𝑡 (𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖)1𝑡𝑡 + 𝛽𝛽4𝑡𝑡 (𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟)1
𝑡𝑡+ 𝛽𝛽5𝑡𝑡 (𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟)1𝑡𝑡 + 𝜀𝜀1
𝑡𝑡𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔2𝑡𝑡 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1𝑡𝑡 (𝑀𝑀𝑀𝑀)2𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝑡𝑡 (𝑀𝑀𝑀𝑀)2𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝑡𝑡 (𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖)2𝑡𝑡 + 𝛽𝛽4𝑡𝑡 (𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟)2
𝑡𝑡+ 𝛽𝛽5𝑡𝑡 (𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟)2𝑡𝑡 + 𝜀𝜀2
𝑡𝑡𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔3𝑡𝑡 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1𝑡𝑡 (𝑀𝑀𝑀𝑀)3𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝑡𝑡 (𝑀𝑀𝑀𝑀)3𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝑡𝑡 (𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖)3𝑡𝑡 + 𝛽𝛽4𝑡𝑡 (𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟)3
𝑡𝑡+ 𝛽𝛽5𝑡𝑡 (𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟)3𝑡𝑡 + 𝜀𝜀3

که رر ز  ،مقاط  2 ،1و  3به ترتیع ،بانکهای تجاری ،غیررولتی و تخصصی اند.
 .5برآورد الگو

ثبوات
رر این مطالعه ،به منظور بوه رسو .زورر نوسوانات تولیود دبوه عنووا شوا
اقتصاری) ،تولید نا ال را لی به قیم.های ثاب .را با استفاره از روش روارچ 4بورزورر
کرره و نوسانات ایجار شده ،به عنوا نوسوانات تولیود رر نظور ررفتوه شوده اسو ..روره
1. Sure panel
2. Pooled data
)3. OLS (Ordinary Least Square
4. GARCH
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زمانی مورر مطالعه  1385-93و اطالعات به صورت فصلی می باشود .متغیور وابسوته رر
این مطالعه ،نوسانات تولید نا ال را لی و متغیرهای مسوتق  ،تسوهیالت مشوارکتی و
مبارلهای ،نرخ بهره ،نرخ تورم و نرخ مالیات هستند.
 .1-5آزمون ایستایی متغیرها

ابتدا به منظور بررسی ایستایی متغیرهوا ،از ززموو هوای فیشور -1ایوو -پسورا  -شوین
استفاره شده اس ..نتایج حاص رر ددول د )1زمده اس..
نام متغیر
نوسانات تولید
تسهیالت مبادلهای
تسهیالت مشارکتی
نرخ بهره
نرخ تورم
نرخ مالیات

جدول  .1نتایج ززمو ایستایی متغیرها

نوع آزمون
ززمو فیشر
ززمو پسرا  -شین
ززمو فیشر
ززمو پسرا  -شین
ززمو فیشر
ززمو پسرا  -شین
ززمو فیشر
ززمو پسرا  -شین
ززمو فیشر
ززمو پسرا  -شین
ززمو فیشر
ززمو پسرا  -شین

P-Value
0/03
0/002
0/000
0/001
0/000
0/006
0/000
0/000
0/000
0/007
0/001
0/008

مأ ذ :یافتههای تحقیق

2

آماره آزمون
13/70
-2/84
39/01
-3/04
38/73
-2/84
34/85
-8/06
31/94
-2/44
22/109
-2/4

با توده به نتایج حاص از ززمو های ایستایی ،هموه متغیرهوا ایسوتا مویباشوند .رر
بخش بعدی برای بررسی اینکه رارههای مورر استفاره رر این مطالعه از نووع توابلویی یوا
ترکیبی هستند ،از ززمو چاو 3استفاره میشور.
 .2-5آزمون چاو ( – Fلیمر)

این ززمو که به ززمو معنارار بور اثرات ثاب .و نیز بوه ززموو معنواراری مقطو هوا
معروف اس ،.الگوی رارههای تلفیقوی 4را رر مقابو الگووی رارههوای توابلویی 5بررسوی
می کند .فرض صفر این ززمو  ،یکسا بور عورض از مبوداها بووره کوه هموا الگووی
1. Fisher
2. Im-Pesaran- Shin
3. Chow test
4. Pooled data Model
5. Panel data Model
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ترکیبی و فرض مقاب الگوی رارههای تابلویی اس ..ددول شماره  ،2نتایج ززموو چواو
را نشا میرهد.
جدول  .2نتیجه ززمو چاو

آزمون چاو

P-value

0/6
مأ ذ :یافتههای تحقیق

مقدار آماره آزمون
0/5

با توده به نتیجه حاص از ززمو چاو ،رر سطح معنیراری  5ررصد ،فرض صوفر را
نمیتوا رر کرر و بنابراین ،الگوی رارههای این مطالعه از نوع رارههای ترکیبی هستند.
هما طور که رفته شد ،رر اینصورت بورای بورزورر الگوو ،مویتووا روش حوداق
مربعات را برای تکتک مقاط و به طور همزما انجام رار که نتوایج حاصو از بورزورر
مدل رر ددول زیر زمده اس..
نوع بانک

بانک های تجاری

بانک های غیردولتی

بانک های تخصصی

جدول  .3نتایج حاص

از برزورر الگو با روش SURE

آماره t
0/56
-0/29
6/72
5/31
-4/07
6/09

ضرایب
نام متغیر
0/06
تسهیالت مشارکتی
-0/001
تسهیالت مبارلهای
0/001
قیم.ها
شا
5/95
نرخ مالیات
-0/02
نرخ بهره
1/1
عرض از مبدا
R-square :0/58
F-statistic: 8/94
-0/14
-0/004
تسهیالت مشارکتی
0/01
0/0001
تسهیالت مبارلهای
6/45
0/001
قیم.ها
شا
5/11
5/99
نرخ مالیات
-3/72
-0/02
نرخ بهره
5/75
1/11
عرض از مبدا
R-square : 0/57
F-statistic: 8/12
0/02
0/0003
تسهیالت مشارکتی
-0/32
-0/009
تسهیالت مبارلهای
6/55
0/001
قیم.ها
شا
5/08
5/93
نرخ مالیات
-3/87
-0/02
نرخ بهره
5/90
1/12
عرض از مبدا
R-square :0/57
F-statistic: : 8/51
مأ ذ :یافتههای تحقیق
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یکی از شروط استفاره از روش رررسیو به راهر نامرتب برای هر الگوویی ،ودوور
همبستگی بین دمالت طای معارمت میباشد؛ که برای ززمو ودور و یا عدم ودوور
همبستگی همزما رر دمالت ا الل سه معارله ،از زماره ززمو مررانژ اسوتفاره شوده
اس..
جدول  .4نتایج حاص از ززمو بروش -پارا
P-Value
Q
0/000
آزمون بروش -پاگان
مأ ذ :یافتههای تحقیق

آماره آزمون
98/63

فرض صفر این ززمو  ،عدم ودور همبستگی و با توده به نتیجه ،مشخ اس .کوه
فرض صفر این ززمو  ،قاب رر میباشد .بنابراین ،بین دمالت ا الل هر سه معارله این
مطالعه ،همبستگی همزما ودور رارر و میتوا از روش  SUREبرای برزورر معارمت
استفاره کرر.
رودی حاص از برزورر الگو رر سطح معنیراری  5ررصد و رر روره مورر بررسی،
نشا میرهد نتایج برای هر سه نوع بانک یکسا بوره و به شرح زیر میباشد:
 رر هر سه نوع بانک مورر مطالعه ،رابطه بین تسوهیالت مشوارکتی و مبارلوهایبانکها و نوسانات تولید نا ال را لی ،معنیرار نمیباشد.
قیم.ها و نوسانات تولید مثب .و از لحاآ زماری ،معنویرار
 رابطه بین شاقیم.ها مودوع افوزایش نااطمینوانیهوا و همچنوین
میباشد .افزایش شا
افزایش هزینههای تولید میرررر و افزایش نااطمینوانی رر محوی اقتصواری و
همچنین افزایش هزینههای مووار اولیوه و تولیود ،موی توانود مودوع افوزایش
نوسانات تولید شور.
 رابطه بین نرخ مالیات و نوسوانات تولیود ،مثبو .و از لحواآ زمواری ،معنویرارمیباشد .میزا مالیات ،تصمیو انوارها را رر موورر میوزا پو انوداز ،عرضوه
نیروی کار ،میزا سرمایه رذاری رر سرمایه انسانی و همچنوین تصومیوریوری
بنگاهها را رر مورر میزا تولید ،لق موقعی .های شغلی ددید ،سرمایهرذاری
و نوزوری ،و نیز تصمیوریری سرمایهرذارا را رر مورر کانالهوای پو انوداز و
سرمایهرذاری ،تح .تأثیر قرار میرهود .بنوابراین ،افوزایش رر نورخ مالیوات از
طریق تأثیررذاری بر متغیرهای پ انداز و سرمایهروذاری ،مویتوانود نوسوانات
تولید نا ال را لی را افزایش رهد.
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 رابطه بین نرخ بهره و نوسانات تولید برای هر سه نوع بانوک ،منفوی و از لحواآزماری معنیرار اس ..رر بانکداری ربوی ،از زنجایی که قرضرهنوده هیچگونوه
ریسکی را نمیپذیرر و رر موعد مقرر ،بهره سوپرره وور را رریافو .مویکنود،
تمام ریسک متوده وامریرنده میباشد .از طرف ریگر ،بانک نیز هیچ نظارتی بر
کیفی .مصرف وام ندارر و شخ بر وررار از ودوه نقد ،میتواند ز را رر هور
کاری استفاره کند .ممکن اس .رر بازار حقیقی وارر و بورای مصوارف شخصوی
کام بخرر یا زنکه برای کارراه تولیدی ور ،کامی واسطه یا مووار اولیوه تهیوه
کند .متقاضیا براساس اینکه کدامیک از موارر فوق سور بیشتری رارر ،رسو.
به انتخاب میزنند و بانک تجاری هو تالش میکند از سرمایههای وور بورای
کسع سور بیشتر بهره ریرر .هنگامی که نرخ بهره تسهیالت افزایش موییابود،
افراری که وام رریاف .میکنند ،ودوه رریافتی را رر فعالی.هایی که بوازرهی و
سور زورهنگام و بیشتری برای زنها راشته باشود ،صورف مویکننود ،و معموومً
بخش تولید بازرهی بلندمدت رارر و رر بیشتر مواقو مخصوصواً رر کشوور موا،
ودوه رریافتی از بانکها وارر فعالیو.هوای سوورارری مویشوور؛ بنوابراین ،بوا
افزایش نرخ بهره تسهیالت ،به رلی اینکه بازرهی بخش تولید بلندمدت اسو،.
افرار ودوه ور را رر فعالی .زوربازره صرف میکنند و از این رو ،بخش تولیود
وارر روره رکور میشور و نوسانات کاهش مییابند .با توده به نتوایج حاصو از
برزورر الگو ،رابطه بین نرخ بهره تسهیالت و نوسوانات تولیود منفوی مویباشود،
یعنی با افزایش نرخ بهره ،نوسانات تولید کواهش موییابود؛ چورا کوه وارر روره
رکور میشور.
 .6نتیجهگیری
عمدهترین تفاوت بانکداری متعارف و اسالمی رر نحوه استفاره از پول اس ..رر واقو رر
بانکداری متعارف ،پول به عنوا یک کام ،به منظور کسع سور رید و فروش میشور؛
رر حالیکه رر بانکداری اسالمی از پول ده .تسوهی مبوارمت و بوه منظوور ادرایوی
کرر اهداف تجاری استفاره میشور .طبق مطالعات انجام شده ،همین تفواوت مودوع
افزایش ثبات اقتصواری رر موواقعی اسو .کوه از بانکوداری اسوالمی رر سیسوتو پوولی
استفاره شده اس ..رر این مطالعه ،ضومن بیوا مزایوای نظوام بانکوداری اسوالمی ،بوه
بررسی رابطه بین تسهیالت اعطایی بانکها درر قالع عقور اسوالمی) و نوسوانات تولیود
پررا ته شور.

فصلنامة سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) 141 /

مدافعا سیستو بانکداری اسالمی بر این باورنود کوه سیسوتوهوای موالی اسوالمی
بر الف سیستوهای مالی سونتی ،موان از وقووع بحورا هوای رورهای پیواپی و تبعوات
پرهزینه زنها میشوند .اقتصاررانا مشهوری چوو فیشور 1و هویمن مینسوکی 2عامو
اصلی رکورهای اقتصاری را بدهی بسیار سنگین با وام با بهره بسویار بوام دکوه مودوع
سفتهبازی میشور) میرانند.
لق پول رر نظام بانکداری اسالمی ،بیشتر بر مبنای پدید زورر سهو و کمتور بور
مبنای پدیدزورر بدهی صورت میپذیرر و به همین رلی  ،بانکداری اسوالمی از ثبوات
بیشتر و ریسک کمتری رر مقایسه با بانکداری ربوی بر وررار ،و فاقد ریسوک ناشوی از
نرخ بهره اس ..نبور این ریسک ،مودوع نوسوانات اقتصواری کمتور و ثبوات اقتصواری
بیشتر اس.؛ همچنین رر نظام بانکداری ربوی ،ویژرویهوایی چوو سوفتهبوازی ،عودم
همزمانی تعهدهای بانک با رریافتیها و بیثباتیهای مالی ناشی از پدید زمد بازارهای
بوودهی بووه ودووور موویزیوود؛ ررحووالیکووه نظووام بانکووداری اسووالمی ،ایوون ویژروویهووای
بیثباتکننده اقتصاری را ندارر .برابری تعهدهای پررا  .با رریافتیها ،یکوی از رمیو
ثبات بانکداری اسالمی اس ..نظام بانکداری اسالمی ،توانایی دذب شووکهوای واقعوی
اقتصار را از راه پدید زورر تغییر مناسع رر هزینه سرمایه فوراهو مویکنود .بوا تغییور
سورزوری رر نظام بانکداری اسالمی ،هزینه تأمین سرمایه نیوز مطوابق بوا سوور تغییور
میکند؛ اما رر نظام بانکداری ربوی ممکن اس .نرخ بهره متناسع بوا تغییور سوورزوری
تغییر نکند و همین امر ،واکنشهای شدید رر تقاضای توأمین موالی را رر پوی واهود
راش .و رر نتیجه منجر به بحرا های مالی شور ،و عالوه بر این ،رید و فوروش وام بوا
نرخهای بهره به صورت مکرر مودع توسعه بازار بدهی میشور و ریسوک نکوول دعودم
بازپررا  .وام) را افزایش میرهد و منجر به بحرا مالی مویشوور؛ ررحوالیکوه نظوام
بانکداری اسالمی به ده .اص مشارک .رر سور و زیا  ،رچوار رسوترش بوازار بودهی
نمیشور.
رر نظام بانکداری ربوی ،بخش اعتباری مستق از بخش واقعی شک مویریورر ،بوه
رونهای که هر یک از رو بخش ،راه و اهداف اص ور را رنبال مویکنود و رر نتیجوه،
ممکن اس .رشد رو بازار هماهنگی مزم را نداشته باشود و یوک بوازار ،رشود بیشوتری
نسب .به بازار ریگر راشته باشد؛ اما رر نظام بانکداری اسالمی ،همواهنگی بوین بخوش
1. Fisher
2. Minsky
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اعتباری و بخش واقعی شک میریرر ،به رونهای که رشود بوازار موالی توابعی از رشود
بخش واقعی اس..
رر بررسی نتایج حاص از برزورر مدل و طی روره زمانی مورر مطالعه ،مشخ شود
رر مورر هر سه نوع بانک درولتی ،تجاری و تخصصی و غیررولتوی) ،تسوهیالت اعطوایی
بانکها ،چه رر قالع تسهیالت مشارکتی و چه ،به صوورت تسوهیالت مبارلوهای ،رارای
رابطه معنیرار با نوسانات تولید نمیباشد .با توده به اینکه ارعا میشور نظام بانکوداری
کشور ،بانکداری اسالمی و بدو ربا میباشد ،این نتیجه ،با نتایج مطالعات انجوام شوده،
مطابق .ندارر؛ یعنی ارر نظام بانکداری کشور از نوع بانکوداری اسوالمی مویبوور ،بایود
رابطه بین تسهیالت اعطایی بانوکهوا و نوسوانات تولیود ،مثبو .و معنویرار مویشود.
بنابراین ،میتوا اینرونه نتیجهریری کرر که حداق رر روره مورر بررسوی ،بانکوداری
بدو ربا رر نظام بانکداری کشور به مرحله ادرا ررنیامده اس ..متاسفانه نظام بانکداری
غیرربوی فق تغییراتی رر بر ی موار قانونی ایجار نموره اس .ولی رر نظوام عملیواتی،
تغییر اساسی ایجار نکرره و رر واق  ،بدنه بانک میبایسو .متناسوع بوا روح ز تغییور
مییاف ..حتی رر عم به ورایف قانونی ،راه رچار انحراف ،و مودع رسترش عملیوات
صوری و فاکتورسازی میرررر.
تجربه عملکورر نظوام بوانکی رر سوه رهوه ا یور ،حکایو .از مشوکالت اساسوی رر
شناسایی و تقسیو سور رر عقور مشارکتی راشته و بانکهوا را بوه نظوام بوانکی سونتی
برای تأمین مالی و ا ذ سور رورا معطلی سرمایه تبدی کرره اس ..راهبرر بلندمودت
نظام بانکی رر رف این چالش اساسی ،حرک .به سوم .بانکوداری اسوالمی و ورور بوه
عرصه مشارک .رر سور و زیا واقعی اس .تا از ایون طریوق ،شوبهات حواکو رر نظوام
بانکی مرتف شور.
بنابراین پیشنهار می رررر:
 کاهش نرخ بهره تسهیالت با توده به نرخ تورم ،بورای پوشوش ریسوک دهو.بهکارریری ودوه رر تولید؛
 تدوین قوانین و مقررات بانکداری اسالمی متناسع بوا سوایر بخوشهوای نظوامبانکی فعلی ،به منظور قاب ادرا شد مقررات و دلوریری از رریز از قانو ؛
 نظارت بانکها به منظور بوهکوارریری ودووه رریوافتی از بانوکهوا رر مووارر وزمینههای رر واس .شده توس متقاضیا .
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