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چکیده:
نظام مالی اسالمی که بدون شودیمنظري بیان از دیدگاة

، براي رشد اقتصادي فضاي مساعدتري را فراهم استهبهر
هدف؟دهدیمي را نشان اجهینت. آیا تجربه هم چنین کندیم

ورد اثر اندازه بانکداري اسالمی بر رشد این بررسی، برآ
در این بررسی اثر اقتصادي در کشورهاي اسالمی است. 

بانکداري اسالمی بر رشد اقتصادي کشورهاي اسالمی براي 
ي هادادهکارگیري بهبا ،2012تا 2006يهاسالزمانی بازه

استهاین بررسی نشان داديهاافته. یاستشدهرکیبی بررسی ت
که افزایش اندازه و سهم بانکداري اسالمی بر رشد اقتصادي 

اثر مثبت دارد و موجب افزایش رشد ،کشورهاي اسالمی
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Abstract
From the theory perspective it is said that

Islamic financial system –that is without
interest- provides a better condition for
economic growth. Does the experience show
the same result? This paper is a research for
estimating the effect of Islamic banking rate
on economic growth in Islamic countries .In
this paper we attempt to analysis Islamic
banking effect on economic growth in
Islamic countries during 2006-2012 with
panel data econometrics. The findings of the
study have shown that increasing in Islamic
banking share have positive effect on
economic growth in Islamic countries. And
have caused increase in these countries
economic growth.
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ه. مقدم1
دو بخش بازار سرمایه و بازار اعتبارات بهیمالنظام
وجوه، انتقالراهاز. بازارهاي مالیشودیمتفکیک(پول) 
مدیریت ریسک و تسهیل امور مالی و بازرگانیتوزیع

ی بر پایۀمالي هانظام. درگذارندیماثر اقتصاديرشدبر
اعتباراتی بهمالتأمینيبراياقتصادي هابنگاهوام، 

را تشدید رکود تواندیمدر نرخ بهره رییتغو اندوابسته
درربويیمالنظام يریکارگبههمچنین . نماید

ز . ااستههمرااشکال با ی از نگاه دینیاسالميکشورها
گذاشتن بهره، ه نظري نظام مالی اسالمی با کناردیدگا

ی . اما بررسکندیمي خوبی را براي رشد فراهم هافرصت
این یافته نظري، در دسترس نیست.تجربی تأییدکنندة

آیا در کارکرد هم نظام مالی اسالمی، بر رشد اقتصادي 
جام پی ان؟ این پژوهش در استهکشورها اثر مثبت داشت

گذاري بانکداري اسالمی یک آزمون تجربی در زمینۀ اثر
بر رشد اقتصادي است.

، کشور26، می باشدکشور 57شاملی بررساین 
هستند که آمارهاي بانکداري می بانک اسالداراي 

سهم اعتبارات، سهم تسهیالت و سهم (یاسالم
کشور اسالمی داراي بانک اسالمی، 18) براي هاییدارا

در دسترس است. در میان کشورهاي اسالمی که بانک 
کشور در دسترس است. در 3ارقاماسالمی ندارند، 

ارقامدر دسترس است که ارقامکشور 21مجموع براي 
براي برآورد 2012تا 2006ي هاسالزمانی در بازةهاآن

مقاله در پی مقدمه، . در این استشده هگرفتکاربهمدل 
آن وردپیشینۀ تجربی پژوهش، اشارة نظري، مدل و برآ

.شده استي پژوهش آورده هاافتهو ی

3. Bandiera et. al.
4. Kelly & Mavrotas
5. Isaos
6. Jappelli & Pagano
7. Schimidt & Serven
8. Azman-Saini et. al.

تحقیقاتیادب.2
. پیشینه 2-1

ي اردبانک،مسلمانغیرحتی،بسیاري از پژوهشگران
عزتی(دانندیماقتصادي مناسب اسالمی را براي توسعۀ

ي در هایبررساز جمله ). 205: 1998، و همکاران
بررسی بازار مالی دو ،بازارهاي مالیدسترس در زمینۀ

ط ي در اقتصاد ایران توسگذارهیسرمابخشی و اثر آن بر 
ان نشتحقیق) است که نتایج1384(پوریفیسختایی و 

آثار مطلوب و مورد ،ي کاهش سودهااستیسدهدیم
انتظار را در بازارهاي مالی باز و آزاد معمول در پی 

هیرنظي از اژهیو. این مهم با کمک برداشت استهنداشت
که با شرایط بازارهاي شودیمی حاصل دادنواموجوه 

ياثرگذارۀنیزم. در استشدهمالی ایران تطبیق داده 
ریساای و یخصوصاندازپسی برمالي بازارهاتوسعۀ
عزتی و شفیعی ي هاپژوهشبه توانیمی مالي بازارها

و یکل)، 2000و همکاران (3رایبند)، 1391(
ویجاپل)، 1998(5)، ایسا اوس2003(4ماوروتاس

)، مرادي و 2000(7و سرونتیاشم)، 1994(6پاگانو
،)1385(همکاران)، مهرگان و 1390(سردشتشفیعی 

)، اشاره نمود.1385(نامورزادهمیرحی و شمیابر
سی برررشد و توسعه،ارتباط بازارهاي مالیدر زمینۀ

یمالستمیکه از سيهر کشورداد) نشان 1377دادگر (
انتطار نرخ رشد تواندیبرخوردار است، ميکاراتر
ت شده یافمشابه ي هایبررس. داشته باشدزیرا نيباالتر

نژاد ركیز)، 1391(یعیشفعزتی و شامل تحقیقات
ی نیساآزمن)، 1383ي (شاهمراد) و داوودي و 1382(
)، 2005(9و همکاران)، جورج2010(8همکارانشو

11همکارانفیلیپس و)،2009(10و همکارانجرهارد

9. George et. al.
10. Gerhard et. al.
11. Philip et. al.
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، )2003(13نیلوو)2003(12همکاران)، آلفروو 2010(
و سیستم پولی اسالمیدر زمینۀهایبررسنتایج بودند.
که سیستم پولی دهدیمي مالی جهانی نشان هابحران

ترثباتبا ،ي جهانیهابحراناسالمی در مقابله با 
یسه با سیستم پولی ربوي، در و در مقااستهبود
است و بینترثباتگردش پول با مدت سرعت بلند

، هامتیقسیستم پولی اسالمی و هدف سیاستی تثبیت 
محسنی زنوزي و همکاران، (داردي وجود معنادارارتباط 
).2011، 14دیمیتریس و همکاران(و )1391

اثر ۀي گوناگون در زمینهایبررس،بر این پایه
، بانکداري اسالمی براي دهدیمبانکداري اسالمی نشان 

مانند ثبات، کارایی، رشد و توسعۀییهایژگیواقتصاد 
. آوردیماقتصادي بیشتر را به ارمغان 

نظريمبانی.2-2
هیی ارائهاهینظر،ياقتصــادعوامل رشــددر زمینۀ

يهاهینظرســه گروه بهراهاآنتوانیمکهاســتشــده
ي هاهینظرو کینئوکالسرشد يهاهینظر، کیکالسرشد 

ـــد  ـــتهزادرونرش و آدام ومیهدیوید. کردبنديدس
ـــم ـــد در مکتب هینظرشـــگامانیپ،تیاس پردازي رش
شدن یتخصص،تیاسمآدام هستند. در اندیشۀکیکالس

نیهمچنموتور رشـــد اســـت. ،ي کارروینمیتقســـو 
،یعیبطباور بودند که منابع نیابر کیکالساقتصاددانان 

ي رشد است.هافرصتی اصلتیمحدود
ا عامل ي رتکنولوژشرفتیپ،کینئوکالسي هاهینظر

دیتولي رشد زادرونرا عامل هیسرماو انباشت زارونب
دررشــدۀینظرکینئوکالســدگاهید. رندیگیمدر نظر 

16ســـوآن) و1956(15ســـولواز ســـوي1950دهه

تابعشکلسوآنسولو ـمدلياهیپای ژگیوشد. هارائ

12. Alfro
13. Levine
14. Dimitris et. al.
15. Solow
16. Sowan
17. Abramovitz
18. Chenery

ـــت. دیــتول به ی ثابتبازدهتابع،نیايهــافرضاس
ـــشونهادههريبراینزولیبــازده،اسیــمق کش

دیتولهستند. تابعدیتوليهانهادهنیبمثبتینیجانش
ــ ــودیمهمراهاندازپسثابتنرخباکینئوکالس تاش

ـــادهمدلکی ـــودبنایعمومتعادلس گریداز .ش
ـــاددانــ توانیماندکردهزمینــه کار نیاکــه در انیاقتص

) را نام برد.1986(18يچنر) و 1959(17تزیآبرامو
ــتۀ ــد هاهینظردیگر دس ــد، با نام رش ،زادروني رش

ـــنــاخته  ـــودیمش ـــد ۀینظر. ش که بر پایۀزادرونرش
، استشدهه ارائ1980ی دهه تجربي و نظري هاپژوهش

يبازارهادربارةکینئوکالســو کیکالســي هاهیفرضــ
را هیســرمادربارةژهیوی عوامل به نزولو بازده لآدهیا

19دســته، ارونیای در اصــلشــمندانیاند. کندیمرد 

ر1962( ــ س1986(20)، روم ــا ــوک )، 1988(21)، ل
شانیا) هستند. 1998(23) و هلپمن1987(22گروســمن

پژوهش و نــدهیفزاهمچون بــازده عواملیو دیگران، 
ـــعه و انتقال دانش و اطالعات،  ز ي اریادگیندیفرآتوس

هنگ فری، اجتماعۀیسرماي، فناوری پراکندگراه تجربه، 
يروکه بر دانندیمعواملیها را از متغیرو دیگر دینی
. گذارندیمي اثر اقتصادرشد 

ي در گذر زمان از اقتصادي رشد هامدلبر این پایه 
کالدور، ارو، رومر سوآن، -، هارود دومار، ســولو انگی

ي از دیدگاه اریبسي هایدگرگون21و لوکاس تا ســدة
ـــد، درونهــانهــاده یی زایی و برونزاي اثرگــذار بر رش
ندهیفزا، دیتولی، نوع تابع انسانۀیسرمایی مانند هامتغیر

و جداسازي هیسرمافیتعر، هانهادهکاهنده بودن اثر ای
ی اســیســي هامتغیری و انســانی و کیزیفۀیســرماآن به 

، سه موج ریاخدر شش دهۀگرید. به سخن استهداشت

19. Arrow
20. Romer
21. Lucas
22. Grossman
23. Helpman
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ه اشارهاآنکه به استهرشد وجود داشتهینظردر زمینۀ
.شودیم

ياقتصادي رشد هاهینظردسته نخست -الف
ـــد نیابر ،هارود ـــه بود که امکان وجود رش اندیش

ـــتوداریپا د. کندایپزمان ندیفرای به آن را در ابیدس
مرحلهي را در ســه اقتصــادمراحل تحلیل رفتار ،هارود
:دهدیمنشان 
24وستهیپو داریپا) وجود رشد 1

داریپا) واحد بودن رشد 2
داریپا) ثبات رشد 3

ـــود، توجهبه آن دیبازمینه نیای که در از نکــات ش
ی اســت که هارود آن را بیترکي کاالگیري مفهوم کاربه

هیسرماکه از دو عامل (کندیمی معرفي از کاالها ادسته
دو عامل هرگز نیاو دیــآیمي کــار) بــه وجود روینو 

ــوندینممســتهلک  ــبت نیا. در ش ــرمامدل، نس و هیس
).1388ی، مدنی و گرجي کار ثابت است (روین

ياقتصادي رشد هاهینظردسته دوم -ب
ي نیز در چارچوب اقتصادي رشد هامدلدوم دستۀ

نیابخش نیترمهماســت. هاکینئوکالســرشــد ۀینظر
اســـت که بر پایۀمدل رشـــد بلندمدت ســـولو، هینظر

راي ب،. سولواستشدهه ارائهیسرماکار و نیبی نیجانش
ي همگن کاالککه در هر کشور یکندیمی فرض سادگ

ي واحدهامحصول همان نیا.شودیمو مصــرف دیتول
دیتولتابع کی آن کشــور اســت. یداخلناخالص دیتول

ـــاد کالن در نظر براداگالس -کاب ه کردیگیمي اقتص
تا . اردگذیمشینماثابت را به اسیمقی نسبت به بازده
دومار و ســـولو ـ -ي رشـــد هارود هامدل1970دهۀ

ي بود. بر پایۀاقتصادگذاراناســتیســي راهنماســوآن، 
ی از کیزیفي گذارهیسرمابه قیتشو، هامدلنیاافتیره

24. Steady State
25. Conceicao

26. Nelson

پــذیر نبود و وام و امکــانانــدازپسنرخ شیافزاراه 
ي اداقتصبه رشد یابیالمللی براي دســتهاي بینکمک

). 1998، 25ئو و همکارانسیکانشد (کاشنهادیپ
ياقتصادي رشد هامدلسوم ۀدست-ج

ي رشد هامدلي، اقتصادي رشد هامدلدسته نیسوم
ي مــدل کمبودهــااســــت کــه بــازخوردي از زادرون

ـــ ي اهیــپــاگفــت دو نظریــه توانیمبود. کیــنئوکالس
ــدن نقش دانش و ي روشــنبراي اقتصــاد ي تکنولوژش

: اســتشــدهه ارائداریپاي اقتصــادي ســاختن رشــد برا
. یملتکاي هاهینظري رشد جدید و هاهینظر

ی ملتکاي هاهینظر. 1
دهیامنستمیسهینظري که اقتصــادی ملتکاي هاهینظر

. همه در ردیگیمي را در بر فکرانیجر، چندشـــودیم
ــدهي زیرهیپامنطق ویرانی خالق آغاز بر پایۀ ــتش .اس

ـــت که نیاهاهینظرنیاي اهیپاۀینظر ـــاس ی که بخش
ي بــا آن ســــاختــارراتییتغي و تکنولوژي و نوآور
ي است.اقتصادي رشد دیکل، محرك استههمرا

ی رسممدل کی، 27نتریوو 26نلسون1982در ســال 
یی که بر پایۀ نظریۀهاشــرکتي را در اقتصــادرشــد 

ای و بر پایه مدل محدود یشـــناســـ-ســـتیزی ملتکا
هاآنتوسعه دادند. مدل ،ی بنا شــده بودعقالني هاهیرو

عدم طیشــرایی که در هابنگاهبر نقش دانش در شــتریب
جینتا. اســتشــدهي زیرهیپا،کنندیمتیفعالنانیاطم

)1994( 28رتآرنانیاطمی و عدم بــازدهشیافزانظریــه 
ـــتاندارد بر ککه یکندیمانیب يکاربردهاپژوهش اس

ی) و ضــمنمختلف اشــکال دانش اقتصــاد (مانند مدون 
).2010، 29(سبواکندیمتمرکز 

دیجدرشد ۀینظر.2

27. Winter

28. Arthur

29. Sabau
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ـــد درون زا گفته ۀینظر(کــه بــه آن هیــنظرنیا رش
ـــودیم ي کاالکي) را بــه عنوان یتکنولوژ)، دانش (ش

ی عمومي تعــادل هــامــدلو از ردیگیمویژه در نظر 
ــتاندارد  اربرد کو ، مبادله دیتوللیو تحلهیتجزي برااس

ـــتفاده  ـــد هاهینظرپایه نیا. بر کنندیمدانش اس ي رش
:کنندیمدو ساز و کار رشد را برجسته دیجد

ی.شیافزاي ریادگی.1
ــعه (گذارهیســرما.2 ي)نوآوري در پژوهش و توس

).2010(سبوا، 
1980، در آغاز دهۀزادروني رشد الگوهاشگامانیپ

ـــگــاه  ـــدر دانش و رابرت لوکاس ، پــل رومرکــاگویش
دیتأکي را بااقتصادنگر بودند که رشد اقتصاددانان کالن

ا ی بررسی کردند. بانسانۀیسرماو هاشهیاندبر اقتصــاد 
ـــرفتیپکمک  ،رقابت ناقص، رومرۀینظري نو در هاش

کرد. یمعرفنگر ي را به اقتصاددانان کالنفناوراقتصــاد 
از یتجربي هایبررسي، نظري هاشــرفتیپنیاپس از 

ســـوي شـــماري از اقتصـــاددانان، مانند رابرت برو از 
ي هاهینظری کردن و آزمون کمي برادانشـــگاه هاروارد 

).1386، و همکارانرشد شکل گرفت (نجارزاده 
ۀیسرمایی نهاي وربهرهي خود هایبررسدر ،لوکاس

). پس از لوکاس 1388ی، عیربی کرد (معرفی را اجتماع
را از تیهوو ونیآفرومر، گراســمن و هلپمن، توانیم
نام برد که رشد را از راه زادرونرشد نظریۀشــگامانیپ

ي درگذارهیسرمای عمومی و خصوصي هاجنبهبیترک
ـــعــه قیتحق ـــو توس ي هازهیانگکه دهنــدیمحیتوض

ـــاد حال نیا. با کنــدیمي را فراهم نوآوري براي اقتص
ـــررهابخشبه دیگر دیجــدي هــادانشی از برخ زیس

ی را عمومی دانش اجتماعي گذارهیســـرماو شـــودیم
دیجدي هاينوآورکه کندیمو کمک دهــدیمشیافزا

ـــد افتنادامه یرو اجازةنیاو از ابــدپرورش یــ به رش
).2010(سبوا، دهدیم

30. Arrow

ــددیجدنظریۀ ــد و از از بعد ،رش ــکوفا ش رومر ش
ـــادي امدهایپدربارة30ي آروهــادهیــا ي ریادگي یاقتص

ربه آن اثر مثبت تجراه با کار اســتفاده شد که بر پایۀهم
در زمان خلق تواندیمو ردیگیمي شــکل وربهرهي رو

ــول کدانش به عنوان ی ــرمای جانبمحص اي یگذارهیس
شکل بگیرد که به شکل ریاضی چنین هیسرماانباشــت 

ــان داده  ــودیمنش ),,(: ش LiAiKifyi  کهAi

يبرای دســترسبه عنوان شــاخص دانش قابل تواندیم
ي روینکی یبنگاهبراي هر کهنیاانیببا بنگاه باشــد، 

ـــکــار  زوده افدیتولی وجود دارد که به تابع کینئوکالس
ا ي رتکنولوژشرفتیپرشد، دیجدي هامدل.استشده
پژوهش و توســعه و زینی و انســانۀیســرمای از تابع

ي هامیتصمرشد از هاآنو در دانندیماجتماعی سرمایۀ
ي اداقتصمنابع صیتخصي و چگونگی اقتصــادعامالن 

ی کینئوکالســاتیادبدر برابر ،یعنی؛ردیپذیماثر هاآن
زا نیســـت و عوامل بروني تکنولوژشـــرفتیپرشـــد، 

ــد را تأثیر ــاز و کار رش ــاد، س گذار بر آن از درون اقتص
زا را با رشد دروني هامدلهمۀتوانیم. دهندیمشکل 

ــایی کرد که هر یک جنبۀریزي هانام ــناس ي از اژهیوش
بر دارد. ر ي رشد دزادرونعوامل 

پژوهش و توسعهي بر پایۀهامدل.1
يتکنولوژدانش و رشد ي بر پایۀهامدل.2
یانسانۀیسرماپایۀي بر هامدل.3
اجتماعیرساختیزي بر پایۀهامدل.4

ــد، بر پایۀ اثرگذاري توانیمآنچه در اینجا آورده ش
ي اهرساختیزبانکداري اسالمی بر رشد را از راه بهبود 

اجتماعی و دانش و تکنولوژي با ایجاد پایداري بیشــتر، 
بر این پــایــه در این ي کرد. ریگیهــاپزهیانگتحریــک 

. شوندیمهاي زیر در مدل آورده متغیربررسی 
انسانی    ۀیسرما
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د و در طول دیگر انسانی از عوامل مهم تولینیروي
این عامل و قدرت انتخاب و بودنعوامل است. زنده

ابتکار و آثار اقتصادي و اجتماعی بازار کار، از جمله 
ي اهمیت این بازار است. عملکرد درست بازار هاعلت

کار به تبیین روابط بین نهادهاي حاضر در این بازار 
اقتصادي در فضاي روابط يهاتیفعالبستگی دارد. 

. روابط حقوقی، شکل ردیگیمحقوقی نهادها شکل 
مالکیت، حدود آن و چگونگی حفاظت از آن را روشن 
و نظام تولید و توزیع، همپاي پیشرفت روابط حقوقی 

دراقتصاددانانبیشتر). 16: 1382(رنانی، کندیمرشد 
توسعۀ ،رشدروندتینهادر آنچهکهدارندتوافقامرنیا

منابع،کندیمنییتعراکشورکییاجتماعوياقتصاد
یانسانۀیسرمانقش وتیاهمواستکشورآنیانسان

ۀیسرمااز کمترياقتصادتوسعۀورشدندیفرآدر
).10-35: 1391، پوراشرف(ستینیکیزیف

تگی یند تولید بسدر فرآکاريرویني درست ریکارگبه
سرمایه، در موجود دارد و انباشتبسیاري به سرمایۀ

کار نیرويتعیین، افزایش ستاندة کل و ستاندة سرانۀ
ي افزایش هانهیزمي دارد. همراه با گسترش اهیپانقش 

، اندازه پیشرفت جامعهملیي در اقتصاد وربهرهتولید و 
ي انجام شده در آن جامعه، رابطۀگذارهیسرمابا اندازه 

).5:1386مدي و همکاران، ص(داردتناسب همسو و م
يگذارهیسرما

عنوان خون درون بهسرمایه،ياقتصاددر ادبیات
تشکیلبروشودیمبیان ياقتصادیک نظاميهارگ
توسعۀورشدکنندهنییتععاملنیترمهمعنوانبهآن

کهي اینبرابر پایه این،.استشدهتأکیدياقتصاد
دراستالزمبرسد،توسعهورشدبهجامعهاقتصاد
فراهمالزممالی شرایطتأمینوسرمایهتجهیزبخش

).4: 1390و همکاران، یتحشود (فال
ي مختلف اقتصادي از راه هاتیفعالي در گذارهیسرما

، صورت هاآنتجهیز منابع مالی موجود و هدایت 
. تجهیز منابع مالی در دو بازار سرمایه و بازار ردیگیم

کهاستينهادسرمایه،بازار. شودیممالی انجام 
زمانیبستردرراياقتصاديهابنگاهمالیيازهاین

موجودمالیمنابعتجهیزبنابراین،؛کندیمتأمینمتفاوت
يهاتیفعالدريگذارهیسرمامنظوربههاآنهدایتو

ایندرفعالينهادهااصلیوظایفازياقتصادمختلف
واولیهبازاربازار،زیردوبهسرمایهبازار.استبازار

بنگاهکهاستاولیه، جاییبازارکهشودیمتقسیمثانویه
باراخودمالیيهاییداراآنجادرتواندیمياقتصاد
استيبازارثانویه،بازارودکنمبادلهبلندمدتمنابع

فروشوخریدمنتشرشدهقبالً کهيبهاداراوراقکه
).237: 1387، نژادکاظم(حسن زاده و شودیم

ي هاهیسرماکشور، جذب توسعۀ بازار سرمایۀ
ر بتواندیمدارد که همراهخارجی براي کشور را نیز به 

ازبرخیمثبت بگذارد. هر چندتأثیررشد اقتصادي 
مستقیميگذارهیسرماکه دهندیمنشان هاپژوهش
اینندارد.مثبتیتأثیرياقتصادرشدبرخارجی
کشورداخلیشرایطرا، علت نبود اثر مثبتهاپژوهش

مستقیميگذارهیسرمايایمزاجذبيبرامیزبان
. دانندیمخارجی

مستقیم خارجیيگذارهیسرما
ییکارابرياثرگذاربایخارجمیمستقيگذارهیسرما

مثبت اثرياقتصادرشد برتواندیمیداخليگذارهیسرما
بازارتوسعۀتیوضعبهاثرنیاالبتهباشد،داشتهبیشتري

دارد (مهدوي و همکاران، یبستگزبانیمکشوریمال
یبیترکاثرعنوانبهتوانیمرارابطهنیا).25: 1389
بریمالبازارتوسعۀویخارجمیمستقيگذارهیسرما
دردیتولعواملکليوربهرهایيگذارهیسرمایی کارا
گرفت.نظر

انواعبینازمستقیم خارجیيگذارهیسرما
دارد کهییهاتیمزدلیلبهخارجیيگذارهیسرما

آندر پیوسرمایهانباشتيبرايبهترمنبعتواندیم
انتقالمانندهاتیمزاین .باشدياقتصادرشدافزایش

پیوندنوین،بازاریابیمدیریتی،يهاوهیشانتقالي،فناور
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يبراالزماز شرایطیکی.هستندیالمللنیبي بازارهابه
برخارجیمستقیميگذارهیسرمامثبتيگذارتأثیر
اگر.استهافتیمالی توسعهبازاروجودياقتصادرشد
باشد،برخوردارکافیۀ توسعازمیزبانکشورمالیبازار

اینازودهدخدماتبهترداخلیيهابنگاهبهتواندیم
باپیونديبرايبهترشرایطي داخلیهابنگاهراه

ازتوانندیمبیشتروکنندیمپیداخارجیيهابنگاه
شوند (سنگینیان، برخوردارپیوندهاي اینهاتیمز

1391 :12-9.(
بازارهاي مالی

اعتباراتووجوهجذبتسهیلبرايمالیبازارهاي
هدایتوسرمایهوپولو صاحباناندازکنندگانپساز

کاروجوهاینتقاضاکنندگانسويبهاندازهاپساین
قیمتتعیینوجوه،انتقالراهازبازارهاي مالی.کنندیم

مدیریت توزیعهمچنینودادوستدهاتسهیلسرمایه،
(ابراهیمی و گذارندیماثر اقتصاديرشدبرریسک

).1391همکاران، 
درموجودوجوةتیهداوزیتجهدرمالی،يبازارها

تبعبهویصنعتويدیتوليهابخشسمت بهاقتصاد
کهجاییدارند. تايدیکلنقشياقتصادرشدبهبودآن

ی،ماليبازارهاگسترشاقتصاددانان،یبرخدر دیدگاه 
ة اصلی است. ایدکشورهاياقتصادرشدمحركموتور

که دکنیمگذاري بازارهاي مالی بر رشد بیان در زمینۀ اثر
ر مثبت دارد. درشد بازارهاي مالی بر رشد اقتصادي اثر 

د بازارهاي مالی و رشنوشتار بررسی رابطۀ بین توسعۀ
)، گسترش بازارهاي 1386مدي و همکاران (،اقتصادي

ید مالی براي رسیدن به رشد اقتصادي را مورد تأک
قیم ي مستگذارهیسرماگذاري تأثیرقراردادند. در بررسی 

بازار مالی بر رشد اقتصادي ایران، سعۀخارجی و تو
)، نشان دادند شاخص بازار 1389مهدوي و همکاران (

ي هاعلتمالی بر تولید ناخالص داخلی اثر منفی دارد. از 
وجود توانیمهایبررساصلی تفاوت در نتایج این 

سرکوب مالی و وابستگی اقتصاد این کشورها به 
اقتصادهاي دیگر دانست.

گروهدوبهیماليهانظام،پساکینزيۀینظراساسبر
: شوندیممیتقسریز

هیسرمابازارۀیپابریمال. نظام1
)هابانکاعتبارات (ۀیپابریمال. نظام2

قرضۀاوراقوبهادار (سهاماوراقاول،گروهدر
وباشندیمبلندمدت یمالتأمینیاصلمنبعی)خصوص
. شوندیممبادلههیسرماوپولبازاردرياریبسيابزارها

راگریکدیبیرقی خدماتمالينهادهاازياریبس
عرضهراهامتیقو)کاملرقابت(بازارکنندیمعرضه 

باکینزدرابطهیمالينهادهاو کندیمنییتعتقاضاو
اعتبارات،بریمبتنیمالنظامدارند. دراقتصاديهابنگاه
شدتبه ياقتصاديهابنگاهواستفیضعهیسرمابازار

و علت نبود سازاندوابستهیمالتأمیني برااعتباراتبه
یبدهي،گذارهیسرمای مالتأمینيبراکارهاي درستو

شیافزاهاآنيگذارهیسرمارشدباهابانکبههابنگاه
دررییتغبهنسبتاعتباراتۀیپابریمالبازار.ابدییم

يبراهستند.ریپذبیآسرشد،هنگامي به اعتبارطیشرا
یمالمخارجدریدگرگونبهرهدر نرخرییتغنمونه
دگرگونی نیابهنسبتهابنگاهرا در پی دارد. اگرهابنگاه

اقتصادبهره)نرخشیافزادهند (هنگامنشانواکنش
). 1389:62،يتقو(شودیمرکوددچار

پیوند میان ساختار مالی و ي دربارةاهیپاچهار دیدگاه 
رشد اقتصادي وجود دارد: دیدگاه مبتنی بر واسطه، 

اه ي مالی و دیدگهابنگاهدیدگاه مبتنی بر بازار، دیدگاه 
مالیه و قانون. در دو دیدگاه اول بازارهاي مالی و 

بر وشوندیمجانشین یکدیگر در نظر گرفته هاواسطه
کدیگر هستند. دو دیدگاه دیگر این دو مکمل یپایۀ

در هاواسطهبر اهمیت هاواسطهدیدگاه مبتنی بر 
و هااهبنگي تشخیصی، تجهیز منابع، نظارت بر هاپروژه

بر نقش ر بازارمبتنی بمدیریت ریسک تأکید دارد. نظریۀ
ساختن و مدیریت ریسک تأکید دارد، بازارها بر متنوع
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توانندیمي مالی هاواسطههمچنین معتقد است 
استخراج کنند. هابنگاهي اطالعاتی مربوط را از هاتران

ي مالی هاواسطهدیدگاه خدمات مالی معتقد است 
خدماتکنندیمه براي خدماتی که بازارها ارائتوانندیم

مکمل ایجاد کنند. دیدگاه مالیه و قانون، حاصل گسترش 
دیدگاه خدمات مالی است. این دیدگاه مدعی است که 

ی، در تعیین اندازه رشد ناشی از خدمات ي قانونهانظام
. کنندیمي ایفا اهیپامالی، نقش 

نظام بهره عمل بانکداري متعارف دنیا که بر پایۀ
، به علت ویژگی ناعادالنه بودن بهره، در موارد کندیم

ي و سسات تولیدو مؤهابنگاهبسیاري به ورشکستگی 
ربا هر فایده مادي ).1385(موسویان، انجامدیمتجاري 

است که در قرض شرط شود و شامل بهره بانکی به تمام 
ا فواید مادي دیگري را که . ربشودیمانواع و اشکالش 

جنس دادن همۀ اشیاي همدادن پول یا قرضاز قرض
. بهره حرام است؛ چه شودیمدست آید، شامل بهدیگر 

ي مصرفی هاقرضنرخ آن زیاد و چه کم باشد و چه از 
ي تولیدي گرفته شود و چه کوتاه مدت هاقرضچه از و

نیابهدیشا). 1381، فردیفراهانو چه بلندمدت باشد (
ادیبهرهبدوننظامعنوانبهیاسالممالی نظامازعلت

عنوانبهیاسالمیمالنظامفیتوصگرچه،کنندیم
منعکسرانظامکلازیحیصحریتصوبهرهبدون

).90: 1390موسویان و همکاران، سازد (ینم
درژهیوبههاپروژهیمالتأمینيابزارهااگرچه
اما، داردي اژهیورشدیصنعتافتهعه یتوسيکشورها

ابزارهانیاتمام،یشرعيهامالحظهبهتوجهبادیتردیب
ظام نيریکارگبه. ستندینشدنادهیپقابلیاسالمۀ جامعدر
ي بسیاريهابا چالشیاسالميدر کشورهای رباییمال

ۀ یسرمابازاراستي ضروررونیااز.استههمرا
ردیگشکلجامعهياقتصادمکتبوساختاربامتناسب

گاهیجادیبای خاصابزاريبرامجوزصدورازشیپو
(موسویان، کردنییتبیخوببهبازاردرراآنکارکردو

1385 .(

. نظام مالی اسالمی2-3
اد اقتصورانشهیاند، نقائص در بانکداري ربويوجود 

پول و بانکداري را بر آن داشته تا به فکر طراحی نظام 
جدیدي باشند که در عین ایجاد ارتباط بین 

ي هانقشو ایفاي گذارانهیسرماو اندازکنندگانپس
ي نظام بهره را نداشته باشد و با هاینادرستدیگر، 

اقتصادي هماهنگ کار ی سرمایه در فعالیتنیآفرنقش
در مردم یتوجهقابل التیتما).1385(موسویان، کند

کارها بر پایۀوسازتنظیميبرایاسالميهاو دولت
دیدپيو اقتصادیاسیسيهانهیدر زمیدستورات اسالم

برخی بر این نظر هستند که بازارهاي مالی . استهآمد
اسالمی براي رشد اقتصادي فضاي مساعدتري را فراهم 

ندداد) نشان 1391. محسنی زنوزي و همکاران (کنندیم
پذیري کشورهاي داراي نظام مالی اسالمی از که آسیب

.استهبحران مالی جهانی کمتر بود
الی متأمیني است که اقاعدهدر نظام اقتصادي اسالم، 

ي مالی از هاتیفعالو اساس کندیماسالمی را تنظیم 
ین ، ادهدیمي بانکی اسالمی را تشکیل هاتیفعالجمله 

بازار مالی باتأمینقاعده عبارت است از ارتباط همیشگی 
کاالها و خدمات، از جهت مبادله و تولید بدین معنا که 

و خدماتمالی تنها براي کمک به تولید کاالها وتأمین
در جامعه باشد. این امر از راه انواع هاآنمبادله 

مانند شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، هامشارکت
مانند خرید و فروش نسیه، خرید هافروشانواع خرید و 

و فروش قسطی، خرید و فروش سلم، خرید و فروش 
استصناع و انواع اجاره مانند اجاره کار و اجاره منتهی به 

و اجاره و اقتناع میسر است. کملیت
مالی اسالمی، پرهیز یا منع هر تأمینویژگی قاعدة

مالی است که با تولید یا خرید و فروش کاالها تأمیننوع 
و خدمات پیوند نداشته باشد. از این رو بازگرداندن 

همراه با هر نوع زیاده، تنزیل بدهی همراه با هایبده
نتأمیو نیز هاآنمدت دنکرکوتاهآنها به علت کردنکم

د که تولیمالی عمومی با هدف تقویت بودجه بدون این
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یا خرید و فروش کاالها یا خدمات انجام شود را منع 
ی که تأمینمالی اسالمی از هر تأمین. همچنین کندیم

قدرت بازپرداخت بدهی باشد، بدون هدف و تنها بر پایۀ
ي هاروشتوانیم). 1384یی، رضا(کندیمجلوگیري 

:طبقه بندي نمودمالی را در سه دسته تأمیناسالمی 
شدن در سهام در فعالیت یا سهیمشدنالف. شریک

(مالکیت) و سود،
ب. فروش اعتباري،

). 225: 1388ج. اجاره (عزتی و همکاران، 
ارتباط نظام مالی اسالمی با رشد.2-4

شدنمیسهي را براي اوهیشاسالم با تحریم بهره، 
هاتنو سود آن را نه کندیمسرمایه در تولید پیشنهاد 

ی سرمایه در کل اقتصاد، بلکه نیآفرنقشهماهنگ با 
هماهنگ با کارکرد آن در کاري که آن سرمایه در آن 

ل و. به این معنا که صاحبان پداندیمرفته، درست کاربه
میم معیار سود انتظاري تصو کارفرمایان اقتصادي، بر پایۀ

که شوندیمي کنند، اما متعهد گذارهیسرما،رندیگیم
سود و زیان واقعی و ناشی از کارکرد خودشان را با هم 

این شیوه از توزیع سود بین عامل کار و .تقسیم کنند
که تقسیم سود را واقعی و عادالنه سرمایه، افزون بر این

و صاحب سرمایه، کار، به علت همراهی صاحب کندیم
ي، تولید و اشتغال و رشد و توسعۀگذارهیسرماروند 

ویان، موسسازد (یماقتصادي را از رشد باثباتی برخوردار 
اسالمی در فع و مزایاي ناشی از کارکرد مالیۀ). منا1385
که هانآنیترمهماسالمی بسیار است، اما اقتصادادبیات

بر توسعه و رشد اثر مثبت بیشتري دارد در زیر اشاره 
:شوندیم

اسالمیۀالف. کارآمدي مالی
ی بر دهقرضکه از روش اسالمی به علت اینمالیۀ

، در سطح اقتصاد کالن کاراتر کندیمپایه بهره دوري 
هره که نرخ باندرفتهیپذاست. چون اقتصاددانان پولی 

31. Friedman

یص کردن تخصی صفر از شرایط ضروري براي بهینهاسم
). علت آن مشخص است، 1969، 31فریدمناست (منابع 

ع ي از نوع منابانهیهززیرا افزایش وام به منابع حقیقی، 
جه در نتی،یعنی؛کندیمغیرحقیقی براي اجتماع ایجاد 

تحمیل قیمت مثبت بر استفاده از پول، فعاالن اقتصادي 
و در دکنیمیب غیی در استفاده از پول ترجوصرفهرا به 
. دهدیمرا کاهش هاآنتجاري ي مبادالت هانهیهزنتیجه 

ي پول از جابهتوانندیمکنندگانمبادلهدر این حالت، 
بعضی منابع حقیقی استفاده کنند. به هر حال وقتی نرخ 

کردننیگزیجاي براي اعالقهبهره صفر باشد، تجار هیچ 
منابع حقیقی با پول ندارند. در نتیجه منابع حقیقی 

ي هدایت گذارهیسرماي مصرف و سوبهبیشتري 
ي عمومی تعادل، براي اینکه هامدل. در شودیم

تخصیص بهینه باشد، وجود نرخ بهره صفر هم ضروري 
).1998، 32و هم کارآمد است (کول و کوکرالکوتا

ب. ثبات نظام اقتصادي 
و تعهدها را با مشارکت در هاییدارا،اسالمیمالیۀ

و این امر موجب جلوگیري از کندیمریسک متوازن 
و بر این اساس، کل نظام بانکی شودیمهابانکشکست 

ه ي سنتی تعهدهایی را برعهدهابانک. کندیمترباثباترا 
ي اندازپسي هاسپردهکه شامل تقاضا، زمان و رندیگیم

هاآني هاییدارا. یعنی اندشدهاست که کامالً تضمین 
م با ریسک باال هستند. اگر عدي اساساً هایبدهوابسته به 

ی هتوجبه مقیاس قابل هاییداراپرداخت بدهی در بخش 
رخ دهد، به ناتوانی بانک در عمل به تعهدات خود در 

. در مواقع بحرانی، وقوع شودیممنجر هایبدهبخش 
یی قابل انتظار است (هم در هاپرداختچنین عدم 

مربوط به يهابحرانهم در هابانکي مختص هابحران
اقتصاد کالن).

ن را تضمیهاسپردهیک بانک اسالمی تنها تقاضاي 
ي براساس گذارهیسرماي هاسپرده. در این میان، کندیم

32. Cole & Kocherlakota
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انک . وقتی این برندیگیمسهم سود یا زیان حاصله شکل 
طورهب، شودیمي بانکی یا اقتصاد کالن مواجه هابحرانبا 

. رندیپذیمخود را سهم ریسک گذارانهیسرماخودکار 
در این حال احتمال سقوط و ورشکستگی بانک کم 

گفت که نظام بانکداري اسالمی توانیماست. در نتیجه 
تراتباثبدر مواجهه با بحران در مقابل بانکداري سنتی 

).227: 1388عزتی و همکاران، است (
ج. کنترل خلق اعتبار و سوداگري

اسالمی پول جاري با پول آتی معامله در مالیۀ
ي مالی اسالمی یک طرف هاروش. در تمام شودینم

پول و یک طرف دیگر کاال و یا خدمت است. مبادلۀ
اسالمی با ي مالیۀهاروشي پولی از طریق هاانیجر
. به عبارت دیگر، مالیۀاندختهیآمي کاال به هم هاانیجر

ي هاتیفعالمالی و ي هاتیفعالاسالمی دوگانگی میان 
. به وضوح مشخص است که استهحقیقی را از بین برد

اقی وسیع اعتبار ب، فضاي اندکی را براي توسعۀاین کار
سسات مالی اسالمی، وجوه ؤدر م،زیرا؛استهگذاشت

ی ي مشخصهااستفادهبراي واحدهاي اقتصادي به منظور 
). 229: همان(شوندیمفراهم 

اخالقید. کاهش مخاطرات 
بانکداري جامع که کندیمبانکداري بیان نظریۀ

ي از مخاطرات ترنییپادر معرض سطوح تواندیم
، عالوهبهقرار گیرد. زیآممخاطرهي هاانتخاباخالقی و 

با قرارگرفتن به عنوان هیأت مدیره بنگاه، هابانک
ایفا باالي با بازدةهابخشري در ادارةثنقش مؤتوانندیم

.کنند و در نتیجه باعث بهبود عملکرد اقتصاد خواهند شد
، ندکنیمبانک جامع فعالیت عنوانبهي اسالمی هابانک

يهاسکیردر زمینه نظارت کاراتر هستند، در نتیجه 
ناشی از انتخاب نادرست، مخاطرات اخالقی را به مقدار 

مینتأ). 12: 2000، 33(کالومیریسدهندیمزیادي کاهش 
) این شودیممالی سهام (که در بانکداري اسالمی انجام 

33. Calomiris

که به اطالعات ضروري دهدیمامکان را به بانک 
تا بتواند بر بنگاه نظارت مستمردسترسی داشته باشد 

ا تدهدیمي جامع نیز امکان را هابانکداشته باشد و به 
و تردونخود را تحت نظر قرار دهند (رندگانیگوام

).6: 1997، 34هس
يریپذسکیرهـ. گسترش 

در بانکداري اسالمی تقسیم ریسک با مشارکت در 
ددهیم. این شرایط اجازه شودیمي متوازن ریگمیتصم

افراد بیشتري در اقتصاد مشارکت کنند و در نتیجه افراد 
که در اقتصاد مشارکت کنندیمعمومی احساس طوربه

دارند و تماشاگر صرف نیستند. منافع حاصل از مشارکت 
افراد، فراتر از احساس تعلق و شراکت است. ترعیوس

کنندهمشارکتي هاگروهنظام اقتصادي با افزایش 
ي حقیقیهابخش. در این شرایط، همۀشودیمترمتراکم

و ذارانگهیسرما، اندازکنندگانپسو هابانکو مالی، 
. این دخورنیمصاحبان وجوه، بیشتر به یکدیگر پیوند 

شرایط به درجه باالتري از یکپارچگی منجر خواهد شد
عالوه. شودیمترمقاومهاتکانهو هاشوكکه در مقابل 

، این شرایط اثر فرهنگی و اجتماعی مثبت هانیابر 
ي بر افراد و کل جامعه نیز دارد (عزتی و اگسترده

).234: 1388ران، همکا
. کاهش فقرو

ابزار . اگرکندیمبیشتري فراهم مالیۀ اسالمی سرمایۀ
سسات مالی اسالمی قرار گیرد، مناسبی در اختیار مؤ

ي کاهش فقر سوبهي تمامی جامعه را هاتالشتوانندیم
سسات مالی اسالمی سوق دهند. تجربۀ بانکداري و مؤ

و کردن فقرکنشهیرباید براي هاپروژهمالی تأمیندر 
از راه به کارگیري هر چه بهتر عواید -هاییداراافزایش 
).197: هماناستفاده شود (-زکات 

ز. پایداري صنعت مالی

34. Dewenter & Hess
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بهره، پایداري زیادي ندارد. اعطاکنندگان مالیه بر پایۀ
تسهیالت باید هر چند سال یکبار متوقف شوند تا براي 

ند. ي دوباره کنزیربرنامهرندگانیگواماعطاي تخفیف به 
ا ي بهاوامبعضی مواقع این عمل موجب به جریان افتادن 

ام ها با سهو آنشودیمي فرعی بازارهاکیفیت پایین در 
مالی اسالمی بر پایۀتأمین؛ در حالی که شوندیممعاوضه 

آوردن دارایی حقیقی دستدارایی استوار است، براي به 
و کمتر احتمال دارد به بحران عدم پرداخت رودیمبه کار 

ه دارایی استوار هستند، بیی که بر پایۀهاهیمالمنجر شود. 
بخشیدن ایجاد توانایی اقتصادي براي تحققطور مستقیم به 

: همان(شوندیمبه تعهدات مالی داخلی و خارجی منجر 
235.(
و یافته ها. مدل 3
ورد و تجزیه و تحلیل هاي مدل، برآرمتغیمعرفی .3-1

بین هستند. اسالمی کشور 57جامعه مورد مطالعه
که باشندیمکشور داراي بانک اسالمی 26،این تعداد

ها (سهم اعتبارات بانکی اسالمی، سهم رمتغیي هاداده
يهابانکي هاییداراتسهیالت بانکی اسالمی و سهم 

کشور اسالمی داراي بانک اسالمی، در 18اسالمی) براي 
دسترس است. در بین کشورهاي اسالمی که بانک 

کشور در دسترس است. در 3ارقاماسالمی ندارند 
یزماندر بازه هاآنکشور که اطالعات 21ارقاممجموع،

) در دسترس است براي تخمین مدل استفاده 2012-2006(

35. Levin, lin & chu
36. Im, Pesaran & Shin

ي رشد استهامدلفته از مدل برگرکلی . شکل شده است
هاي ریمتغنظري آورده شد. در این بررسی که در پیشینۀ

ي خارجی، تجارت خارجی و بانکداري گذارهیسرما
به مدل افزوده زادرونهاي متغیراسالمی به عنوان 

هاي مدل چنین هستند:رمتغی. بر این پایه استشده
i :کشور
t:(سال) زمان

Y :ارزش پولی تولید ناخالص (یداخلناخالصدیتول
داخلی کشور به دالر آمریکا) 

KL :کشور ارزش موجودي سرمایۀ(کارانه سرمایۀ سر
به دالر آمریکا)

I :یم مستقارزش سرمایۀ(یخارجي مستقیم گذارهیسرما
خارجی درکشور به دالر آمریکا)

Fات بانکی کشور ملی: سهم بانکداري اسالمی از کل ع
LO:ۀسهم تسهیالت بانکی اسالمی از تسهیالت هم
يهاسپردهي بانکی اسالمی از هاسپرده: سهم Dهابانک
ي اسالمی از هابانکي هاییدارا: سهم Aهابانکهمۀ
هابانکي همۀهاییدارا

)1(F4T +C3I +C2KL +C1+C0Y=C

ي پنلهادادهی در انباشتگهمآزمون مانایی و .3-2
در سطح) (واحدۀشیرنتایج به دست آمده از آزمون 

، پسران و 35ي لوین، لین چاوهاآزمونبا استفاده از 
ها در متغیرکه دهدیمنشان )، 1طبق جدول(37و فیشر
درصد مانا هستند. با حصول اطمینان 5ي داریمعنسطح 

نیازي به انجام آزمون همگرایی ها، رمتغیاز ایستایی 
ون نسبت به کاذب نبودن رگرسیتوانیمها نیست و رمتغی

اطمینان حاصل کرد.
لیمر)Fآزمون (پنلي هادادهي تلفیقی یا هاداده. 3-3

. شدانجاممریلFآزمون،يکشوراثراتیبررسيبرا
بودنکسانیازاستعبارت0Hهیفرض،Fآزموندر

37. PP-Fisher

بررسی مانایی متغیرها.1جدول
LYLKLLILLOLDLAمتغیر/آزمون

-7,47-8,35-13,76-5,7-7,84-8,44چاونیل،لوین
Prob0,000,000,000,000,000,00

-2,28-1,74-3,65-2,6-1,32,7نیوشپسران
Prob0,090,000,000,000,040,01
117,5113,3100,1110,789,490,8فیشر

Prob0,000,000,000,000,000,00
منبع: محاسبات تحقیق
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در .کشوري)اثراتوجودعدم(مبدأهاازعرضهمه
ود. تفاده شي تابلویی اسهادادهصورت رد آن بایستی از 

. مقدار آماره استشدهپذیرفته 0Hفرض در این بررسی 
تایید فرضیه صفر، با احتمال1,54برابر با » لیمر-اف«

بدست آمده است.0,43

)38ثابت یا اثرات تصادفی (آزمون هاسمناثرات . 3-4
ي هادادهي ریکارگبهلزوممریلFآزمونآنکهازپس

تلفیقی را نشان داد، براي تشخیص میان دو مدل اثر ثابت 
انجام شد. در آزمون نآزمون هاسمو اثر تصادفی، 

هاي متغیراستقالل :عبارت است از0Hفرضیۀ،هاسمن

،آنبودن معناداردر صورتتوضیحی از جز اخالل. 
و اثرات ثابت پذیرفته شودیمروش اثر تصادفی رد 

به، بیانگر هامدل. نتایج این آزمون در همۀشودیم

38. Hausman-Test

مقدار آماره است. تصادفیکارگیري مدل روش اثرات 
با احتمال3,0137، برابر با 3دو با درجه آزادي -کاي

بدست آمده است.0,389تائید فرضیه صفر
اسالمیات بانکیملیهاي عرمتغی. اثر3-5

تواند تا بمیادهیبرگزنخست مدلی را به صورت خطی 
هاي بانکداري اسالمی را بر تولید متغیراثر اندازه مطلق 

که بتوان اثر تغییرات ایننشان دهد. پس از آن براي این
از مدل لگاریتمی ها بر رشد را نیز برآورد نمود متغیر

.شدگرفتهیاري 
مدل خطینتیجۀ.3-5-1

ها را در مدل خطی تخمین زده و متغیرنخست همۀ
ه بشد.ها رمتغیکه یبکو اقدام به حذف ینمودهآزمون 
که طورهمان. استهمرحل3این بخش شامل کلی طور 
ۀ، هماستشدهنشان داده یکستون )2(جدولدر 
طح و از سباشندیمبرابر انتظار نظري، مثبت هابیضر

یز نهاضریب تعیین اعتماد پذیرفتنی برخوردارند و 
ظار به نتایج مورد انتمرحلهکه در این هستندهم به نزدیک 

غییر نفر تکی،دهدیمنتایج این مدل نشان دست یافتیم. 
هزار دالر تغییر در یکهزار دالر، 0,24نیروي کار در 

هزار دالر تغییر در یکهزار دالر، 2,99سرمایه 
یکهزار دالر، 3,643ي مستقیم خارجی گذارهیسرما
37,16یاسالمیبانکالتیتسهسهمدررییتغدالرهزار
.دهدیمشیافزارایداخلناخالصدیتولدالر،هزار

يهاسپرده(سهم دیگر رمتغیسپس براي آزمون دو 
ي  هاییداراو ســـهم هاســـپردهاســـالمی از کل بانکی

ـــالمی از کــل  اقدام به 3و 2) طی مراحل هاییدارااس
ســـهم تســـهیالت رمتغیآنها به جاي نمودننیگزیجا

تا اثر هر یک از اینشداسالمی از کل تسهیالت بانکی
ـــورت جداگانه بر تولید ناخالص داخلی متغیر ها به ص

ــی  ــود. بررس ــتونهر یک از نتایج در ش 3و 2ي هاس
. نتایج حاکی از اثر باشــدیممشــاهده )، قابل2(جدول

تصادفیبا روش اثر برآورد مدل خطی.2جدول
GNPمتغیر وابسته 

123متغیرهاي توضیح دهنده

7153326عرض از مبدأ
)1,576(

7819318
)1,713(

7307577
)1,584(

0,238نیروي کار
)1,411(

0,22
)1,298(

0,234
)1,372(

2,988سرمایه
)24,125(

3,00
)24,141(

3,00
)24,058(

ي مستقیم خارجیگذارهیسرما
3,643

)5,124(
3,63

)5,038(
3,63

)5,068(
سهم تسهیالت اسالمی 

از کل تسهیالت
37164133

)2,57(

ي اسالمی هاسپردهسهم 
هاسپردهاز کل 

32528150
)2,264(

ي اسالمی هاییداراسهم 
هاییدارااز کل 

34484404
)2,373(

2R0,950,950,95
F674,3667,6670,0

D.W0,330,3260,327
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یناخالص داخلدیبر تولرهایمتغنیاز اکیــهر مثبــت
ـــدیم ـــانگریديرهایمتغيگذاری. با جاباش دهنده نش

یبانکالتیســهم تسهيبه جایاســالمیبانکاتیعمل
دالرهزار1کیکهبه دست آمد هاافتهینیا،یاســالم

ودالرهزار32,53یاسالميهاســپردهســهمدررییتغ
ـــهمدررییتغدالرهزاریک يهابانکيهاییداراس

دالر تولید ناخالص داخلی را تغییر هزار34,48یاسالم
ـــهیالتتوانیم. دهنــدیم ـــهم تس بانکیگفت، اثر س

ي الزم جهت رسیدن به هاهیسرمااســالمی در تشــکیل 
داخلی بیشـــتر از دیگر متغیرها اســـت.تولید ناخالص 

ـــان هاآمــاره هر یک از متغیرهاي دهندیمي آزمون نش
به طور اندشـــدهبانکداري اســـالمی که در مدل آورده 

جــداگــانــه اثر مثبــت بر تولید ناخالص داخلی دارند و 
ـــریــب تعیین ـــی درض هر کدام، از مقدار قابل پذیرش

براســالمیمتغیرهاي بانکداري برخوردار اســت. پس
اثر گذار رشدتابعدردهندگیحیتوضــو يریگشــکل

.باشدیماین متغیرها تأثیرتحتهستند و مدل
. نتیجه مدل لگاریتمی3-5-2

در این مدل از هر دو طرف معادله یعنی از متغیر وابسته 
و تمامی متغیرهاي مستقل لگاریتم گرفته شد. هر یک از 

یاد شده قبلی نیز انجام شد. نتایج از لحاظ گانهمراحل سه
اثر متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته، تقریبا مشابه با 

ها کاهش ضریب تعییني قبلی است؛ اما هابخش
در مدل لگاریتمی دوطرفه، ضرایب متغیرهاي است. یافته

کشش هر یک از آن متغیرها دهندهنشانتوضیحی 
ه، مستقل بر متغیر وابستاز نگاه اثر متغیرهاي.باشدیم

ي تفاوت اندکی را در دامنۀ تغییرات ایجاد ریگتمیلگار
دهنده اثر مثبت هر یک از عوامل . نتایج نشاناستکرده

می از اسالبانکیعملیات بانکی اسالمی (سهم تسهیالت 
اسالمی از کل بانکی يهاسپردهکل تسهیالت، سهم 

اسالمی از کل يهابانکيهاییداراو سهم هاسپرده
که ندباشیم) بر لگاریتم تولید ناخالص داخلی هاییدارا

متغیر وابسته نشانگر رشد اقتصادي است. نتایج این مدل 

، یک درصد تغییر در نسبت سرمایه به دهدیمنشان 
درصد، یک درصد تغییر در 0,14نیروي کار 

درصد، یک درصد 0,72ي مستقیم خارجی گذارهیسرما
د درصد رش0,19هم تسهیالت بانکی اسالمی تغییر در س

. با جایگذاري متغیرهاي دیگر، دهندیماقتصادي را تغییر 
یک درصد تغییر در سهم دهندیمي برآورد نشان هاافتهی

درصد و یک درصد تغییر در 0,16ي اسالمی هاسپرده
د درصد رش0,23اسالمی يهابانکي هاییداراسهم 

. بر این پایه، مدلی که در آن دهدیماقتصادي را تغییر 
يهاییدارامتغیر 
است، اثر تغییر در متغیرهاي اسالمی وارد شدهيهابانک

.دهدیمبانکی اسالمی بر رشد اقتصادي را بیشتر نشان 
بحث و نتیجه گیري

ی با روش اثر تصادفیتمیلگاربرآورد مدل .3جدول
LGNPمتغیر وابسته 

123متغیرهاي توضیح دهنده

مبدأعرض از 
7,97

)9,06(
8,09

)9,07(
7,85

)8,898(

ارکيروینلگاریتم سرمایه به 
0,139

)1,77(
0,151

)1,94(
0,12

)1,52(
یم ي مستقگذارهیسرمالگاریتم 
خارجی

0,723
)11,66(

0,709
)11,33(

0,737
)11,8(

لگاریتم سهم تسهیالت 
اسالمی از کل تسهیالت

0,189
)4,17(

ي هاسپردهلگاریتم سهم 
هاسپردهاسالمی از کل 

0,16
)3,96(

ي هاییدارالگاریتم سهم 
هاییدارااسالمی از کل 

0,233
)3,9(

2R0,590,580,58
F57,9856,7256,4

D.W0,310,300,32
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بررسی اثر بانکداري اسالمی بر جهتدر این نوشتار 
یري گکاراي اسالمی، نخست با بهرشد اقتصادي کشوره

از یکیعنوانبه(یداخلوابسته تولید ناخالص رمتغی
هاي رمتغیرشد اقتصادي) و دهندهنشانعوامل 

یم ي مستقگذارهیسرمادهنده نیروي کار، سرمایه، توضیح
خارجی، تجارت آزاد و سهم تسهیالت اسالمی از کل 

نشان هاافتهتسهیالت، یک مدل خطی آزمون شد. ی
تجارت آزاد جزبه،هاي وارد شده در مدلرمتغیدهدیم

بر تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنادار دارند. با کنار 
دل . نتایج مورد شدبرآ، مدل خطیتجارترمتغیگذاشتن 

هاي رمتغیاثر مثبت و معنادار دهندهنشانبرآورد شده، 
بر تولید ناخالص داخلی ،توضیح دهنده مانده در مدل

سهم (یاسالمهاي بانکی رمتغی. با جایگذاري دیگر باشندیم
يهاییداراو سهم هاسپردهي بانکی اسالمی از کل هاسپرده
نده دهتوضیحرمتغیي جابه) هاییدارااسالمی از کل بانکی

ها نشان وردآبریالت بانکی اسالمی از کل تسهیالت،سهم تسه
اخالص تولید نها نیز طبق انتظار نظري بررمتغیاین دهندیم

داخلی اثري مثبت و معنادار دارند. 
براي بررسی مستقیم اثر بانکداري اسالمی بر رشد 

.ي از دو طرف معادله شدریگتمیلگاراقتصادي اقدام به 
هاي رمتغیاثر مثبت دهندهنشاننتایج مشابه مدل خطی 

اسالمی از کلبانکیسهم تسهیالت (یاسالمبانکداري 
هاردهسپي بانکی اسالمی از کل هاسپردهتسهیالت، سهم 

) بر هاییدارااسالمی از کل يهابانکي هاییداراو سهم 
ته در وابسرمتغیلگاریتم تولید ناخالص داخلی است که 

رشد اقتصادي است. در مدل لگاریتمی دوطرفه اینجا 
کشش هر دهندهنشانهاي توضیح دهنده متغیرضریب 

ي بین اسهیمقاي هاافتهها است. یرمتغییک از این 
هاي مختلف جایگزین شده در این مدل نشان رمتغی

درصد تغییر در سهم تسهیالت بانکی اسالمی یکدهدیم
. در حالی که دهدیمدرصد، رشد اقتصادي را تغییر 0,19

کی ي بانهاسپردهدرصد تغییر در سهم یکبا جایگذاري 
درصد تغییر در سهم یکدرصد و 0,16اسالمی 

درصد رشد اقتصادي 0,23ي اسالمی هابانکي هاییدارا
.دهدیمرا تغییر 

گذاري سه عامل مهم سهم ارزیابی بر روي اثر
تسهیالت بانکی اسالمی از کل تسهیالت، سهم 

و سهم هاسپردهي بانکی اسالمی از کل هاسپرده
ي بانکی هاییداراي اسالمی از کل هابانکي هاییدارا

انکی ات بملیاثر عدر زمینۀنانهیبواقعتحلیلی ،کشورها
ا بر همتغیراسالمی و نیز چگونگی اثرگذاري هر یک این 

ي نیز گذاراستیس. همچنین از نگاه نشان می دهدرشد 
سهم رمتغیدهدیمي نشان اسهیمقااین بررسی 

د دیگر رشرمتغیي اسالمی بهتر از دو هابانکي هاییدارا
و بر این پایه برايدهدیماقتصادي کشورها را توضیح 

سیاستی ریمتغي در دستیابی به رشد بیشتر، گذاراستیس
کاراتري است. 
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