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  چکیده

هاي مختلف اقتصادي است. در ادبیـات مربوطـه   بررسی اهمیت اعتبارات بانکی در بخش ،هدف این مطالعه
در  یافتهتوسعهلی باشد و به دلیل عدم وجود بازارهاي ما تأثیرگذارتواند بر رشد اقتصادي اعتبارات بانکی می

در اکثـر   .ابـد ییمـ مختلف اقتصادي کشور اهمیت  يهابخشچگونگی تخصیص اعتبارات بانکی در  ایران،
متعارف نظیر آزمـون علیـت گرنجـري، آزمـون تصـحیح       يهاروشمطالعات انجام شده پیرامون موضوع از 

لیـل روابـط پویـا میـان     بـراي تح  حاضـر  در مطالعـه  ؛اسـت  شـده اسـتفاده   ARDLخطاي برداري و آزمون 
و نیز براي فائق آمدن به مشکل پـایین بـودن    هاي نفتی و غیر نفتیاعتبارات بانکی و رشد اقتصادي در بخش

نتـایج   توانـد مـی  نوع الگوي اطالعات پیشین گرفته شده است.از یک رهیافت شبه بیزي بهره درجه آزادي، 
پس از تعیین الگوي بهینـه   گیري از رگرسیون کاذب،شکه براي پی قرار دهد ریتأثتحت  ماًیمستقآزمون را 

دهنـد تسـهیالت   نتایج نشان میانجام شده است. مناسب رشد  يهامدلتحلیل نتایج و ارائه  ،اطالعات پیشین
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کـه در ایـن میـان     دهـد یمـ قرار  ریتأثحت رشد اقتصادي در بخش غیر نفتی اقتصاد ایران را بیشتر ت ،اعطایی
  ز تسهیالت اعطایی مربوط به بخش کشاورزي است.بیشترین رشد ناشی ا

  
  .بندي اعتبارات بانکی، بیشینه احتمال پسین، اطالعات پیشین جیاستنتاج شبه بیزي، رتبه:هاهواژکلید

  
 JEL :E1,E2ي بندطبقه

 
  مقدمه-1

 ;Beck, 2009( رودیمـ منابع رشد اقتصادي به شـمار   نیتریاتیحتوسعه بازارهاي مالی یکی از 

Levine, 2005( قـرار   ریتـأث را از دو طریـق تحـت   ، بخش مالی رشد اقتصـادي  موضوع. در ادبیات
 ,Beck et al( ؛ یکی بهبود تخصیص منـابع و دیگـري تسـریع توسـعه تکنولـوژیکی اسـت      دهدمی

2000; Schumpeter, 1911; Wurgler, 2000( مـالی   مؤسسـات گـري  . این اثرات از نقش واسـطه
تبـدیل کنـد و وجـوه     گذاريسرمایهرا به  اندازپستواند با هزینه کمتري گیرد که میسرچشمه می

گـري  دیگـر واسـطه  عبارتیبهتخصیص دهد.  ازینمورد  يهابخشمختلف را به  يهابخشمازاد در 
  .)Levine, 2005د (مدتري در سرمایه بیانجامآتواند به تخصیص کارمالی می

یکــی از منــابع مــالی مهــم و  ،اي تســهیالتهــا بــا جــذب نقــدینگی و اعطــبانــک طــورکلیبــه
کارگیري صحیح و بهینه جریان وام و هاز بعد نظري، ب شوند.ها محسوب میبراي بنگاه دسترسقابل

را بـه دنبـال داشـته     رشد اقتصادي درنتیجه و تولید و اشتغال ،گذاريتواند افزایش سرمایهاعتبار می
بـر اشـتغال واحـدهاي     غیرمسـتقیم مسـتقیم و   طـور بـه تسهیالت اعتبـاري   .)Mankiw, 2007( باشد

 صورتبه(به جریان تولید  ات پولیگذارد. تزریق اعتبارمی ریتأثهاي شغلی جدید تولیدي و فرصت
شـود  به دلیل ثابت بودن حجم سرمایه باعث افزایش اشتغال مـی  مدتکوتاهدر  )سرمایه در گردش

تغییرات تکنولوژیکی را بـه   ،شودبه سرمایه ثابت می تبدیل اعتبار وکه جریان وام  بلندمدتاما در 
 ,Branson( عاملی در جهت رشد اقتصادي قرار گیرد تواندیمدانش فنی  يکه با ارتقا همراه دارد

 جهـت  بـانکی  بـه اعتبـارات   دسترسـی  عامل مؤثر بر رشد اقتصادي عوامل از میان در ایران .)1987

 يهـا تیمحـدود  دلیـل  بـه  رانیا در چراکه برخوردار است ايویژه اهمیت از گذاريسرمایه انجام
 اسـت. در  بـانکی  منـابع  هـا براي بنگـاه  دسترسقابل و مهم مالی منابع از یکی مالی بازار در موجود

مصـرف  ، سـطح تکنولـوژي و   ادبیات رشد اقتصادي عالوه بر نیروي کار، سرمایه و اعتبارات بانکی
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 ,Pindyck,1979; Berndt and Wood, 1975; Douglas( انـد رشد شـده  يهامدلانرژي نیز وارد 

1991.( .  
ناشـی از   GDPناشـی از منـابع طبیعـی و     GDPدو بخش  به GDPدر این مطالعه عالوه بر اینکه 

طبیعی نیز بـه دو زیـر بخـش    شده است؛ بخش منابع غیردر نظر گرفته  (نفت و گاز) منابع غیر طبیعی
 صـورت بـه اعتبارات بـانکی بـر رشـد تولیـد را      ریتأث بتوان تا شده استکشاورزي و صنعت تقسیم 

. پس از مشخص شدن میزان اهمیت اعتبارات بانکی در این دو بخش (منـابع  کردتري مطالعه جزئی
هاي کشاورزي و از زیر بخش کیکداماعتبارات بانکی در  بدانیم میخواهیمطبیعی و غیر طبیعی) 

گـذار  توانـد سیاسـت  مـی  يبنـد میتقسدهد. این قرار می ریتأثصنعت، رشد اقتصادي را بیشتر تحت 
گذاري بیشتر کمک کند. بدین ترتیب این مطالعه دو هدف عمده دارد؛ اقتصادي را در امر سیاست
بانکی در دو بخش نفتی و غیر نفتـی اسـت و دیگـري بررسـی      اعتباراتیکی بررسی درجه اهمیت 

اگرچه ادبیات وسـیعی   باشد.کشاورزي و صنعت می و زیر بخشمیزان اهمیت اعتبارات بانکی در د
کاالهاي غیر  ریتأث، مطالعاتی که )Ploeg, 2011( در مورد تقدیس یا نفرین منابع طبیعی وجود دارد

. بـراي  )Hasanov and Huseynov, 2013( باشـند انـدك مـی   سـنجند یمرشد اقتصادي را نفتی بر 
رسـد  نفتی مهم به نظر میصادرات محصوالت غیر ی در تولید وضرورت کارای کشوري مانند ایران

مثبت بر متغیرهاي کالن اقتصادي بـه بهبـود    ریتأثتواند عالوه بر مینفتی چراکه بهبود صادرات غیر
صـادرات غیـر نفتـی     اندازچشمضرورت این مطالعه از  بیماري هلندي نیز کمک کند. بدین ترتیب

مطالعه پس از تعیین بهترین الگوي اطالعات پیشین بـا   اهمیت داشته باشد. همچنین این تواندیمنیز 
  .است مدل رشد اقتصادي براي ایران پرداخته نیترمناسبتبیین  به 1رهیافت شبه بیزي،

مطالعـه بـه دلیـل     بوده است. در این 1389تا  1370هاي مورد استفاده در این مطالعه از سال داده
 اسـت  مـدعی ) 1990( سـیمز  چراکـه  ستیندي مطرح گیري از رهیافت بیزي کمبود درجه آزابهره

 عـدم  حضـور  از جـداي  و وسـی ق شـکل  داراي کـه  است الکلیهود تابع بر مبتنی کامالً بیزي روش
شـود درجـه آزادي را   باشد که نوع اطالعات پیشینی که انتخاب مـی ؛ الزم به ذکر میاست ایستایی
ي بیزي) این امر صادق نیست ریگنیانگیم هاي بیزي (مثلدهد و در تمامی مدلقرار می ریتأثتحت 
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)Sims,1990(. در تحلیل ارتباط بین اعتبارات بانکی و رشد اقتصـادي   در اکثر مطالعات انجام شده
بهره گرفته شده است که به دلیل کمبود درجه آزادي در ایـن مطالعـه چنـین     از رهیافت کالسیک

رویکـرد بیـزي بـه بررسـی درجـه اهمیـت        این مطالعه با یـک  روشی پاسخگو نیست. به همین دلیل
. بـه دلیـل   اسـت  ) پرداختهنفتی و غیر نفتی (کشاورزي و صنعتمتغیرهاي مذکور بر رشد تولیدات 

 مناسـب انتخـاب گـردد    2اهمیت تعیین الگوي اطالعات پیشین در رهیافت بیزي ابتـدا بایـد پرایـور   
)2005 Zellner, 1983; Geweke, 2003;(.  هـاي اطالعـات پیشـین    الگوها، مـدل پس از بررسی انواع

- یکنواخت با متد آغاز gدر بخش کشاورزي یک مدل اطالعات پیشین  بدین ترتیب مشخص شد:
معکـوس و در  -یکنواخت با متد پرشhyper-gپایان و در بخش صنعت یک مدل اطالعات پیشین 

 نیتـر اسـب منپایـان  -یکنواخت با متـد آغـاز  hyper-gبخش نفت و گاز یک مدل اطالعات پیشین 
انتخابی نشـان   دهند.  نتایج تخمین با الگوهايشکل می هابخشپیشین را براي این الگوي اطالعات 

دهـد و در بخـش غیـر    قرار می ریتأثنفتی را بیشتر تحت دهد تسهیالت اعطایی تولید بخش غیر می
شـود  نهاد مـی به همین دلیل پیش شاورزي از درجه اهمیت باالتري برخوردار است؛کنقتی نیز بخش 

 اصالح گـردد کـه جهـت جریـان اعتبـارات      ياگونهبهدر سطوح بانکی و کالن  ریزيبرنامهسیستم 
با فرض  چراکهباشد  )کشاورزي نیز به سمت بخش بخش ( و در اینبه سمت بخش غیر نفتی  بیشتر

خـش  ثابت بودن کل حجم تسهیالت اعطایی سیستم بانکی، با افزایش تسـهیالت اعطـایی بـه ایـن ب    
 تخمـین و روش پیشـینه تحقیـق   در ادامه، در قسمت دوم و سوم،تولید کل افزایش بیشتري خواهد یافت.

شـوند.  چهارم و پنجم نتایج تجربی و تعیـین مـدل در رهیافـت بیـزي ارائـه مـی      مرور خواهند شد.در قسمت 
  آخرین بخش مقاله حاوي نتایج حاصل از این مطالعه است.

  
  پیشینه تحقیق -2
  لعات خارجیمطا- 2-1

Schumpeter )1934( از  مـالی  هـاي واسـطه  سوي از شده فراهم خدمات که نمایدمی استدالل
 همچنـین بـه   و نظریـات  همـین  پیـرو  نیز بعد هايسال در است. اقتصادي توسعه ضروریات رشد و

________________________________________________________________ 
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 تجربـی  يهـا پژوهش ) در1973( مکینون ) و1969( گلداسمیت پولیون، نظریات مکتب تبعیت از

 از تعـدادي  اقتصـادي را در  رشـد  و هـاي مـالی  واسـطه  توسـعه  میـان  ارتباط قوي یک جودو خود

 بـا  ) نیـز 1993( لـوین  و . کینـگ samsami and Amirjan  (2011)نمودنـد   تأییـد  کشـورها 

 معیارهاي که دادند نشان1960-1989 زمانی دوره براي کشور هشتاد به مربوط شواهد کارگیريبه

  لـوین  دیگـر،  پـژوهش  دارنـد. در  اقتصـادي  رشد هايشاخص با قوي طارتبا مالی توسعه مختلف
 هـایی و سیاسـت  است اقتصادي رشد بر مؤثریکی از عوامل مهم  مالی توسعه که ) دریافت1993(

  .خواهند بود نیز اقتصادي رشد محرك بخشند ارتقاء را مالی توسعه که
د اعتبـارات بـانکی و   دهـ نشان می مطالعات ونزوئال براي) Bekaert and Harvey )1998مطالعه 

پیشنهاد  هاآنمحور دارند.  طبیعی توسعه مالی رابطه مثبتی با رشد اقتصادي در اقتصادهاي غیر منابع
بایـد   پردازندیممالی در اقتصادهاي منابع محور  نیتأمدهد مطالعاتی که به بررسی رابطه رشد و یم

) Calderon and Liu )2002اي کـه  د. در مطالعـه غیر منابع طبیعی را مـد نظـر قـرار دهنـ     GDPرشد 
هاي نفتی و غیر نفتـی هـم اسـت) انجـام     (که شامل اقتصاد توسعهدرحالو  کشور صنعتی 109روي 

 به این نتیجه رسیدند که یک ارتباط دوطرفه بین توسعه مالی و رشد اقتصـادي وجـود دارد.   اندداده
Dawson )2003کشور در حال گذار نیافت 13رشد اقتصادي در  ) هیچ ارتباطی بین بخش مالی و. 

Christopoulos and Tsionas )2004   دسـت  توسـعه درحـال کشـور   10) نیز به نتـایج مشـابهی در 
باره کشف ارتباط بین توسعه مـالی و رشـد اقتصـادي در کشـورهاي     مطالعات متعددي در یابند.می

 ) اشـاره نمـود  2004به فینـک و همکـاران (  توان وپایی انجام شده است. ازجمله میار توسعهدرحال
)Fink, Haiss, and Vuksic, 2004(دهـد اعتبـارات داخلـی و    ین مطالعـات نشـان مـی   هاي ا. یافته

 گـذار دارد. روي رشـد اقتصـادي کشـورهاي در حـال      اوراق قرضه و رشد انباره سرمایه اثر مثبتـی 
Fink et al, )2005( ي در اقتصـادها در مـالی   نیتـأم د و اي در مـورد رشـ  ارتباط ضعیف و شکننده

دهد توسـعه سیسـتم مـالی در روسـیه اثـرات      نشان می )Thieben )2005ه عاند. مطالحال گذار یافته
توانـد اثـر مثبتـی بـر رشـد      درنتیجه توسـعه مـالی مـی   را کاهش داده است،  1998منفی بحران مالی 

مـالی در کشـورهاي در حـال     نیتـأم  مطالعات اندکی در تبیین ارتباط رشد و اقتصادي داشته باشد.
 کـه درحـالی گذار منابع طبیعی محور انجام شده است که نتـایج مختلفـی را در پـی داشـته  اسـت.      

Masten et al, )2007   یک ارتباط قوي میان اعتبارات بانکی و رشد اقتصـادي در اقتصـادهاي در (
کـه اصـالحات    انـد دادهنشـان   )2007اند. آکیمـوف و دولـري (  حال گذار منابع طبیعی محور یافته
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 Nili and ه اسـت. تساختاري در بخش بانکی قزاقستان اثر مثبتی بر رشد اقتصادي این کشـور داشـ  

Rastad )2007 اقتصـاد   80اقتصـاد نفتـی و    12مالی و رشد اقتصادي در  نیتأم) به مطالعه رابطه بین
عه مـالی در اقتصـادهاي نفتـی اثـر     دهـد توسـ  اند. نتـایج نشـان مـی   ) پرداختهتوسعهدرحالغیر نفتی (

هـم   يهـا مـدل گیري کـار بـا بـه   )Bakwena et al, )2008اي روي رشـد اقتصـادي دارد.   بازدارنده
اقتصاد وابسته به منابع طبیعی خـام، یـک رابطـه یـک      14و تصحیح خطاي برداري در مورد  جمعی
) به بررسی نقـش  Bakwena and Bodman, )2010. اندیافتهاز توسعه مالی به رشد  بلندمدتطرفه 

دهـد توسـعه مـالی    توسعه مالی در اقتصادهاي نفتی و غیر نفتی پرداخته است؛ نتایج مطالعه نشان می
کنـد. بـاالتر   ملکرد اقتصادي نقش مهمـی ایفـا مـی   در بهبود ع درنتیجهو  گذاريسرمایهدر کارایی 
 آیـد. یگر این مطالعه به شمار مـی تایج دن ازجملهمالی در اقتصادهاي غیر نفتی  مؤسساتبودن توان 

کننده مواد خـام  مالی و رشد در کشورهاي صادر نیتأم) در مورد آنالیز رابطه Beck )2011مطالعه 
کـه عرضـه   طـوري دهـد، بـه  کشـورها را نشـان مـی   منـابع در ایـن    اولیه دالیلی بر قوت پدیده نفرین

 راًیـ اخترین مطالعاتی که ازجمله مهم کند.تسهیالت به کارفرماهاي اقتصادي را محدود ارزیابی می
 Salahuddina) در افریقـا،  Kumar et al, )2015توان به مطالعـه  در این زمینه انجام شده است می

et al, )2015   براي کشـورهاي حـوزه خلـیج (  فـارس وRafindadi and Ozturk )2016  در ژاپـن (
Adeniyia et al, )2016ره کرد.) در نیجریه اشا  

  
  لعات داخلیمطا- 2-2

در مورد ارتباط توسعه مالی و رشد اقتصادي در داخل کشور نیز مطالعاتی انجام شده است امـا   
با وفور منابع طبیعی توجه نشده  توسعهدرحالیک کشور  عنوانبهاز این مطالعات ایران  یکهیچدر 

مثبتـی بـر رشـد     ریتـأث یـافتگی  رسد که درجه توسعهبه این نتیجه می )Naderi, 2004(نادري است. 
گـذاري بـر رشـد اقتصـادي     توسعه مالی را از کانال سـرمایه  )Nazifi, 2003(اقتصادي دارد. نظیفی 

به بررسی و مقایسه رابطه بین توسـعه   )Asari et al, 2007( بررسی کرده است. عصاري و همکاران
ز این است کـه بـه   پردازند. نتایج حاکی امالی و رشد اقتصادي در کشورهاي نفتی عضو اوپک می

کارایی نهادهاي مالی، توسعه مالی در این کشورها اثر منفی بر  دلیل وجود درآمدهاي نفتی و عدم
بـه بررسـی شکسـت سـاختاري در      )Taghavi et al, 2011(رشد اقتصادي دارد. تقوي و همکاران 
تـري بـین   اط دقیـق پردازند تا از این طریق ارتبـ می کشور 45رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادي در 
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 دییـ تأمـالی و رشـد اقتصـادي را     توسعه مالی و رشد بیابند. نتایج وجود یک رابطه مثبت بین توسعه
نیز به یک رابطه علیت گرنجري مشـابه دسـت    )Sameti et al, 2012(کنند. صامتی و همکاران می

 Monsefمکـاران  ، منصـف و ه Asadi and Bahrami, (2013)اند. مطالعات اسدي و بهرامی یافته

et al, (2013)   ابونـوري و تیمـوري ،Abonori and Teymori, (2013)    و شـهبازي و سـعیدپور
Shahbazi and Saeedpor, (2013)    نیز به وجود یک رابطه مثبت از توسعه مالی و رشـد اقتصـادي

 لعات به فهیمتوان به مطااشاره دارد. در مورد رابطه مستقیم تسهیالت بانکی و رشد اقتصادي نیز می

 Amir، امیر عضدي و محمدي Naderan, (2004)، نادران Fahim and Falihi, (2003)و فلیحی 

Azodi and Mohamadi, (2010)    صمصـامی و امیـر جـان ،Samsami and Amirjan, (2011) 
اشاره نمود که در تمامی این مطالعات ارتباط مستقیمی بین میزان اعطـاي اعتبـارات بـانکی و رشـد     

  . شودقتصادي یافت میا
اصالح قـوانین و مقـررات   توان به نتایج زیر دست یافت: الف) پس از مرور مطالعات پیشین می

ح بــراي توانــد در رشـد اقتصـادي مفیــد باشـد (در ایـن مقالــه سـعی شـده جهــت اصـال       بـانکی مـی  
ــادي و سیاســت ــذاران اقتص ــینگ ــطح    مققن ــردد)؛ ب) س ــخص گ ــور مش ــانکی کش ــام ب ــوانین نظ ق

تواند می سیستم مالی در اقتصادهاي در حال گذار متکی بر منابع طبیعی (مانند ایران) یافتگیعهتوس
بر رشد اقتصادي این نوع کشورها اثرگذار باشد؛ مطالعات اندکی در مـورد کشـورهاي در    ماًیمستق

خـش  اعتبـارات بـانکی در دو ب   ریتـأث حال گذار منابع طبیعی محور انجام شده است. مطالعه حاضـر  
یک کشور متکی بر منابع  عنوانبهنفتی و غیر نفتی (کشاورزي و صنعت) بر رشد اقتصادي ایران را 

  کند. را بررسی می باشدیمطبیعی که از لحاظ منابع طبیعی غنی 
  

  ی تحقیقشناسروش-3
همواره یکی از موضوعات  یاقتصادسنجعدم اطمینان در انتخاب مدل مناسب براي یک تحقیق 

در ادبیـات مربوطـه تئـوري منسـجمی یافـت       کهیهنگامدر محافل علمی بوده است.  زینگبراچالش
 Figini andگـردد ( توانـد مفیـد واقـع    مـی  3)BMSت انتخاب مدل با رویکرد بیـزي ( فنشود، رهیا

________________________________________________________________ 

3- Bayesian Model Selection 
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Giudici, 2013 .(هـا پـیش در ادبیـات    هـاي گونـاگون رهیافـت بیـزي از سـال     اینکه مدل رغمیعل
 Aminiي اخیر در مطالعات تجربی کاربرد یافته است (هاسالت اما فقط در مربوطه مطرح شده اس

and Parameter, 2011صورت قابـل قبـولی مـورد توجـه قـرار      به 4). اگر نااطمینانی در فضاي مدل
 Figini andباشـد (  کننـده گمـراه توانـد  در مـواردي مـی   فردمنحصربهنگیرد، استفاده از یک مدل 

Giudici, 2013(.  
شود، سپس محقق با فرض صحیح کثر مطالعات تجربی یک مدل از فضاي مدل انتخاب میدر ا

) 1999پردازد. با توجه به مطالعه هاتینگ و دیگـران ( تخابی به تخمین و تفسیر نتایج میبودن مدل ان
 مواقـع اي از ها، در پـاره متغیر وتحلیلتجزیهحاصل از تعدد  يهاییایپوچنین رهیافتی با عدم لحاظ 

. یک روش بـراي غلبـه بـر ایـن     )Hoeting et al, 1999( باشد کنندهگمراهتواند در تفسیر نتایج می
  .)Figini and Giudici, 2013( مشکل، رهیافت بیزي است

انتخاب مدل و تعیین درجه اهمیت متغیرهاي موجود با توجـه بـه الگوهـاي مختلـف اطالعـات      
خـابی  الگـوي انت  ریتـأث تحـت   داًیشـد بیزي نتایج تحقیق تواند متفاوت باشد. در رهیافت می 5پیشین

ي مناسب از ایـن  . به همین دلیل انتخاب الگو)Zellner, 1983( گیردبراي اطالعات پیشین قرار می
باشـد کـه در ایـن     7یـا عینـی   6تواند ذهنیدارد. الگوهاي اطالعات پیشین می ايکانال اهمیت ویژه

گیـرد و  دبیات مربوطه مـورد بررسـی قـرار مـی    ی شده در اتحقیق یک سري از الگوهاي عینی معرف
 Griffinandگـردد. در ایـن چـارچوب بـه مطالعـات انجـام شـده توسـط         ین الگو انتخاب مـی بهتر

Brown,(2005)  ،Liang et al, (2008)  ،Eicher et al, (2011)  ،Gelman and Shalizi, 

ه شده در این مطالعات شالوده مدل اسـتفاده  تتوان اشاره کرد که الگوهاي به کار گرف، می (2012)
  براي مطالعه بیشتر به منابع مذکور مراجعه گردد.دهند. میرا تشکیل شده در این مطالعه 

  
  مبانی نظري-4

________________________________________________________________ 

4- Model space 
5- prior 
6- Subjective 
7- Objective 
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تـوان در قالـب نظریـات مکاتـب اقتصـادي گونـاگون       گذاري پول بر تولید را میي اثرهاکانال
گرایان پول از کانال قیمت بر متغیرهاي یک ها و پولها، نئوکالسدیدگاه کالسیکبررسی کرد. از 

 در پـول  کـه  معتقدنـد  سی و اسمیت کالسیک همچون اقتصاددانان .گذاردیمکالن اقتصادي اثر 

 يهـا اسـت یستنها  معتقدندو  گذارندیمفراتر  را پاجدید  يهاکیکالس یولاست  خنثی بلندمدت
(بـه دلیـل    باشـد  اثرگـذار بـر متغیرهـاي کـالن     واندتیمو فقط براي یک دوره  نشدهینیبشیپپولی 

ادوار تجاري حقیقی به سر  پردازانهینظرپیوسته بازارها).  هیتسوانتظارات عقالیی و  يدوقلو فرضیه
اثـرات   توانـد یمـ ) معتقدند تنها بخش حقیقی اقتصاد است کـه  1982دمداري کیدلند و پرسکات (

ید) داشته باشد و پول ابر خنثی است. کینزي هـاي جدیـد   پایداري روي متغیرهاي حقیقی (نظیر تول
صالحدیدي به جاي سیاست تثبیتی معتقدند و با تبیـین   يهااستیسنیز همانند کینزي هاي قدیم به 

. چنانچـه در مقدمـه نیـز    انـد قائـل  ايکننـده تعیـین اسمی و حقیقی براي پـول نقـش    يهایچسبندگ
بـه بخـش    هـا بانـک اعطـایی   يهـا وامی در قالـب  پـول و سیاسـت پـول    مطالعـه حاضـر  گذشت، در 

 قرارگرفتـه مـالی مـد نظـر     گـري واسـطه بخشی از سیستم  عنوانبه هابانکخصوصی، و نقش عمده 
 .)Snodon and Wynarczyk, 1995( است

Greenwood and Jovanovic, )1990 طــورکلیبــهاعتبــارات بــانکی و  ریتــأث) بــراي بررســی 
هـاي اعتبـاري   تصادي یک مدل مالی را توسعه دادند. تئـوري چرخـه  مالی روي رشد اقگري واسطه

) و تئـوري عوامـل کـالن اقتصـادي     Hayek, 1933, 1935; vonMises, 1912 ی (شـ یاترمکتـب  
کننـد کـه   چنـین بحـث مـی    عمومـاً ) Cochran et al, 1999; Garrison, 2001مرتبط بـا سـرمایه (  

حجـم پـول در جریـان) ممکـن      ز کانال افزایشا مخصوصاًگري مالی و گسترش اعتبارات (واسطه
هاي اقتصـادي گـردد کـه خـود ایـن امـر نیـز        در زیر بخش ازحدشیبگذاري است منجر به سرمایه

). بـدین  Cochran et al, 1999; Garrison, 2001باعث رشـد اقتصـادي ناپایـدار گـردد (     تواندیم
ي رشد پایـدار یـک اقتصـاد کوچـک     هاي اقتصادي برامنابع میان زیر بخش ترتیب تخصیص بهینه

هـا  باشد. نتایج مطالعات تجربی گوناگون در سطح کـالن و در زیـر بخـش   همچنان حائز اهمیت می
هاي مالی (که در این مطالعه سیستم بانکی مد نظر است) اثر مثبت و دهند که توسعه واسطهنشان می

). کینـگ و لـوین   Cochran et al, 1999; Garrison, 2001قابل توجهی بر رشـد اقتصـادي دارد (  
کشـور   80. در این مطالعـه  انددهدامطالعه را پیرامون موضوع مورد بررسی انجام  نیترجامع) 1993(

وجود یک رابطه مثبـت بـین    نشان دهندة هاآناند. مطالعه قرارگرفتهمقطعی مورد بررسی  صورتبه
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تخصـیص بهینـه منـابع از     دهـد نشان میهمچنین این مطالعه  اعتبارات بانکی و رشد اقتصادي است.
گر یکـی از عوامـل موجـد رشـد اقتصـادي اسـت. مطالعـات دیگـري نظیـر          واسطه مؤسساتطریق 

Levine and Zervos )1998 ، (Levine )1998 و (Beck and Levine )2003  ــایج ــه نت ــز ب ) نی
انجـام شـده در بـاب    جامعی پیرامون مطالعات  مطالعه )Eschenbach )2004اند. مشابهی دست یافته

در کشورهاي گوناگون، منـاطق مختلـف و    هاآنرابطه اعتبارات بانکی و رشد و جهت علیت میان 
 مـؤثر هـاي مـالی و رشـد اقتصـادي     د در تبیین ارتباط واسطهنتوانحتی میان انواع متغیرهایی که می

  . ( باشد، انجام داده است
Stiglitz )1988 سـعه نیافتـه بـازار سـرمایه دچـار مشـکالت       ) نشان داده است در کشـورهاي تو

باشد؛ امـا مشـکالت ناشـی از    گزینش نامناسب در زمینه اعطاي اعتبارات و قراردادهاي تحمیلی می
تر است زیـرا در ایـن کشـورها بـازار     بسیار جدي توسعهدرحالناقص براي کشورهاي  بازار سرمایه

بـه   در حال حاضر رات و عدم اطمینان است.است و اقتصاد دستخوش تغیی یافتهتوسعهسرمایه کمتر 
کمبـود نقـدینگی    درنتیجـه و  بسامان مطالبات معوق بانکیایران و افزایش نا يهابانکدلیل تحریم 

گـري مـالی بـر رشـد     تجاري و همچنین با توجه به مطالب مذکور در باب اهمیت واسطه يهابانک
گـذاري  هـاي سـرمایه  مـالی فعالیـت   نیتأم یران،در ا یافتهتوسعهاقتصادي و عدم وجود بازار سرمایه 

تخصـیص   درنتیجـه  ؛عمده از محل سود توزیع نشده و اعتبارات بانکی صورت گرفته اسـت  طوربه
هاي پولی اقتصـاد کـالن   قالب سیاست در کشور هاي مختلف اقتصاديبخش میان بهینه منابع بانکی

  .)Naderan, 2004( یابداي میاهمیت ویژه
  

  ی الگوارزیاب -5
  نتایج تجربی - 5-1

)، مصـرف  K) و تشـکیل سـرمایه فیزیکـی (   L)، نیـروي کـار (  A( يتکنولوژعالوه بر پیشرفت 
د. در ایـن  نباشـ  تأثیرگـذار ند بـر رشـد اقتصـادي    نتوا) نیز میLS) و تسهیالت دریافتی (ECانرژي (

  مت قس
  

  مختلف يهابخش ریز نتایج تحقیق در تعیین درجه اهمیت عوامل اقتصادي بر رشد  - 1جدول
  نفت و گاز GDP  صنعت کشاورزي 
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MCM
C  مرگ- تولد  پرش معکوس مرگ- تولد 

g   حداکثرn  هایپر  وg  هایپرg 

m-
prior  یکنواخت  یکنواخت  یکنواخت 

  A L  K  EC  LS  A L  K  EC  LS  A L  K  EC  LS  

PIP  
47/
0  

14/
0  

22/
0  

18/
0  

49/
0  

69/
0  

04/
0  

16/
0  

22/
0  

21/
0  

38/
0 

09/
0 

47/
0 

13/
0 

11/
0 

Post m   
4/

22  
01/
0  

43/
0  

05/
0  

05/
0  

7/
19  

02/
0  

15/
0  

5/1  
6/

10  
7/

11  
12/
0  

51/
0  

10/
0  

05/
0  

Post SD  
2/

37  
11/
0  

18/
2  

7/2  09/
0  

4/
17  

2/0  43/
0  

5/3  4/
23  

2/1  18/
0  

1/
17  

8/1  0/
51  

r  2 5 3 4 1 1 5 4 2 3 2 4 1 3 5 

  منبع: محاسبات محقق)(
 

هـاي  بخـش نفتی (نفتی و غیر GDPهاي معرفی شده در رشد یت متغیرپس از بررسی درجه اهم
هـاي مـورد اسـتفاده در    . دادهشودارائه میکشاورزي و صنعت)، پنج مدل با باالترین احتمال پسین 

شـده اسـت.    يآورجمـع  1370-89در بـازه زمـانی    این تحقیق از بانک مرکزي و مرکز آمار ایـران 
موجود در مارین و  يکدها از ین درجه اهمیت متغیرها و ارائه مدلهمچنین در این تحقیق براي تعی

 استفاده شده است. R افزارنرم) و از 2012روبرت (
است. سه ردیـف اول بیـانگر مشخصـات مـدل      گزارش شده 1خالصه نتایج تخمین در جدول 

ین ، دومـ يبـردار نمونـه  روشرگرسیونی است که براي هر بخش انتخاب شده است. اولین ردیـف  
دهـد؛ سـه   ات پیشین براي هر بخـش را نشـان مـی   زلنر و سومین ردیف مدل اطالع gردیف پارامتر 

، میانگین پسـین و  هابخشمتغیرها بر رشد  ریتأثردیف بعدي به ترتیب نمایانگر احتمال پسین میزان 
ـ  و ردیف آخر رتبه هر متغیـر در تعیـین درجـه اهم    هستندانحراف معیار پسین متغیرها  زان یـت و می

  . دهدیمرا نشان  هابخشگذاري متغیر بر رشد تاثیر
با توجه به مطالب ارائه شده در بخش مبانی نظري، در این مطالعه نیز از مدل رگرسیون خطی بـا  

 g، پارامتر يبردارنمونه روشنرمال استاندارد استفاده شده است. پس از مشخص کردن  توأمتوزیع 
. بـا توجـه بـه    میپردازیمو ارائه نتایج  بردارينمونهش، اینک به و مدل اطالعات پیشین براي هر بخ

) روي اهمیـت انتخـاب صـحیح مـدل     2011( ,Eicher et al) و Ley and Steel )2009ویژه  تأکید
. میپـرداز یمـ سـازي انجـام شـده    مـدل  وسـقم صـحت اطالعات پیشین، در ایـن قسـمت بـه بررسـی     

دهنـد. ایـن   پسین و احتمـاالت پسـین را نشـان مـی    شین و هاي پیتوزیع چگالی 3و  2، 1هاي نمودار
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باشـند  تـا حـد مطلـوبی قابـل قبـول مـی       1دول انجام شده در ج يهاانتخاب دهندیمنمودارها نشان 
بـا احتمـال    ايمرحلـه شده پـس از   سازيشبیهبا توجه به اشکال دوم در هر سه نمودار، مدل  چراکه

 10000الزم به ذکـر اسـت در ایـن مطالعـه از     گردد. همگرا می باالیی به مدل حقیقی جامعه آماري
نمونـه اول   2000استفاده شـده کـه بـا کنـار گذاشـتن       سازيشبیه يبرا 8به روش گیبس گیرينمونه

  نتایج تحقیق حاصل گردیده است. 
 1و تحلیل نتایج حاصل از جدول ، در این بخش به بررسی سازيمدلپس از اطمینان از صحت 

شود در بخش کشاورزي تسهیالت اعطایی بـه ایـن بخـش از میـان     . چنانچه مشاهده میمیزپردایم
باشـد؛ کمـا اینکـه تسـهیالت اعطـایی بـه بخـش        عامل می تأثیرگذارتریني توضیحی سایر متغیرها

سومین درجه اهمیت (پس از تکنولوژي و مصرف انرژي) و براي بخش نفت و گـاز در   صنعت در
دهند جریان اعتبارات بانکی بـه  گیرد. نتایج به دست آمده نشان میار میقر چهارمین درجه اهمیت

  بخش
خواهـد  رشد و توسعه ملی  درنتیجهکشاورزي کشور کارایی بیشتري در ایجاد ارزش افزوده و 

 ايگونـه بـه کلی سیستم بـانکی   گذاريسیاستگردد سیستم مدیریتی و داشت؛ بنابراین پیشنهاد می
ها بیشتر به سمت بخش کشاورزي جریان یابد و با تخصـیص  گذاري بانکهاصالح گردد که سرمای

  مجدد منابع، ارزش افزوده کل افزایش یافته و موجبات رشد و توسعه فراهم گردد. 
 

________________________________________________________________ 

8- Gibbs Sampling 
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  توزیع پیشین و پسین و احتماالت پسین مدل در بخش کشاورزي  - 1نمودار

  (منبع: محاسبات محقق)
  

 
  احتماالت پسین مدل در بخش صنعت توزیع پیشین و پسین و- 2نمودار

  (منبع: محاسبات محقق)
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  توزیع پیشین و پسین و احتماالت پسین مدل در بخش نفت و گاز -3نمودار

  (منبع: محاسبات محقق)
  

  
  )BMSتعیین مدل در رهیافت بیزي (- 5-2

و  تـر نیپـ در این بخش از مقاله بر اساس روش ارائه شده توسط رافتـري، هاتینـگ، ولینسـکی،    
) و با جایگزینی مدل بهینـه حاصـل از بخـش قبلـی ایـن مقالـه در الگـوریتم رافتـري         2010یونگ (

ابتـدا تمـامی   . روش کار چنین اسـت کـه   )Raftery et al, 2010پردازیم (به ارائه مدل می )1995(
کـه   ییرهـا یمتغ 9با استفاده از یک رویه غربـالی عقـب نگـر    ازآنپسد و نشومتغیرها وارد مدل می

ر بـا تشـکیل نسـبت الیکلیهـود     و در پایان کـا  شوندشرایط الزم را نداشته باشند از مدل حذف می
 به ذکر اسـت کـه   الزم 10کنیم.احتمال پسین مرتب میرا بر اساس باالترین  هاآنها، اي مدلحاشیه

بـراي متغیـر هـدف    ) 1961ماند که شرایط مذکور در جفـري ( یک متغیر هنگامی در مدل باقی می
 ییهـا مـدل  اصـطالحاً شـوند  انتخـاب مـی   بیـ ترتنیابهکه  ییهامدل. )Jeffrey, 1961دق کند (ص

________________________________________________________________ 

9- backward elimination procedure 
  گزارش شده است.  1همان شرایطی است که در جدول قاًیدقشرایط الزم  -10
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 هسـتند  12جوصرفه ییهامدل هامدلاین  ترياقتصادتعلق دارند، به بیان  11هستند که به پنجره اوکام
  نمایند. می نیتأمرا  13که شرایط قاعده اوکام

مـدل در پنجـره    20مدل ممکن براي بخـش کشـاورزي،    دهد از میان نتایج تحقیق نشان می
گزارش  2گیرند که از این میان پنج مدل که باالترین احتمال پسین دارند در جدول م قرار میاوکا
هاي دوم تا ششـم متغیرهـا، ردیـف هفـتم     ، ردیفمبدأاند. در این جدول ردیف اول عرض از شده

دهند. این خر احتمال پسین تجمعی را نشان میردیف آضریب تعیین، ردیف هشتم احتمال پسین و 
مـرتبط اسـت.   هـا  د به ضریب تعیین بـاالي تمـامی مـدل   جدول چهار مشخصه بارز دارد؛ اولین مور

گوناگونی  يهامدلتوان اي متنوع از میان این متغیرها میهشود با ترکیبطور که مشاهده میهمان
هـاي ارائـه شـده اسـت.     مبین خوبی بـرازش تمـامی مـدل   تعیین به دست آورد که باال بودن ضریب 

) است که در سه بخش کشاورزي، صنعت و CPP( 14ویژگی دوم این جدول احتمال پسین تجمعی
باشـد  ماالت پسین پنج مدل ارائه شـده مـی  ؛ این آماره مجموع احتباشدیمنفت و گاز مورد بررسی 

مـدل در   5مدل ممکن تنهـا   ز میان در این بخش ا چراکه؛ باشدیمکه براي بخش صنعت، یک 
ها نیز یک خواهد شـد. مسـئله   مجموع احتماالت پسین این مدل مسلماًاند و قرارگرفتهپنجره اوکام 

 باًیتقرمدل اول این بخش قادر بوده  5هاي کشاورزي و نفت و گاز است که بارزتر مربوط به بخش
، مصرف انرژي و مبدأومین مشخصه حضور عرض از را به خودش اختصاص دهد. س CCPنیمی از 

اسـت، عامـل    هنشـان داده شـد   1کـه در جـدول    طـور همانها است. مدل عامل تکنولوژي در اکثر
داد ولی به خود اختصاص می را هاي باالبندي درجه اهمیت متغیرها همواره رتبهرتبهتکنولوژي در 

ظاهر شده است. از بحث اخیر  هامدلدر تمام نیز  EC آنکهحالمصرف انرژي چنین نقشی نداشت، 
. باشـد یمـ مستقل از درجـه اهمیـت آن    ،توان چنین استنباط کرد که حضور یک متغیر در مدلمی

 15) همپوشـانی قابـل تـوجهی دارد.   2012نتیجه اخیر با نتایج مارین و روبـرت (  باشدیمالزم به ذکر 

________________________________________________________________ 

11- Occam's window 
12- Parsimonious 
13- Occam's razor 
14- Cumulative posterior probability 

  رمایید.) مراجعه ف2012جهت کسب اطالعات بیشتر و همچنین مقایسه نتایج به فصل سوم مارین و روبرت ( -15
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هـاي رشـد   باشـد. در مـدل  هـا مـی  از مدلوط به حذف عامل نیروي کار چهارم جدول مرب مشخصه
شـود و نقـش   ی ثابـت در نظـر گرفتـه مـی    بـازده  16درونزا براي عوامل تولید با قابلیت تولید مجـدد 
وي کـار را بـه   نیر مثالًنیستند، ولی نه اینکه  قائل 17چندانی براي عوامل تولید غیر قابل تولید مجدد

تـابع   تـوان یمـ دهند؛ لذا میسرمایه انسانی قرار  گیرند بلکه نیروي کار را درخودي خود نادیده می
کیفیـت   آن چنین اسـت کـه:   دیمؤارائه داد و ایده  Y=AKصورت هتولید متناظر با این نگرش را ب

ر دوي سـرمایه  کل صـرف تشـکیل هـ    اندازپسو  ابدییمنیروي کار با انباشت سرمایه انسانی ارتقا 
اسـت کـه سـرمایه فیزیکـی و      18یـوزاوا -ر روش لوکـاس شود. این نظر مبتنی بانسانی و فیزیکی می

  کند. نتیجه بحث اخیر د و تابع تولید مذکور را ارائه میکنیتر ادغام مانسانی را در یک مقیاس کلی
تواند بر کاراتر بودن دهد و میي رشد درونزا را نشان میهامدلا ارائه شده ب يهامدلهمخوانی 

ي کـه بـراي   اقتصاد ایران صـحه گـذارد. در مطالعـات اقتصـاد     يهالیتحلرشد درونزا در  يهامدل
تواند بنا به نیاز محقـق مـورد اسـتفاده    ها میپذیرد هر یک از این مدلاهداف گوناگون صورت می

  واقع گردد.
 

  گیريخالصه و نتیجه-6
 فرد آن برتر از رهیافت کالسیکهاي منحصر به یر رهیافت بیزي را به دلیل ویژگیمطالعات اخ

اد بر اطالعـات بـه دسـت آمـده از     دانند؛ ویژگی بارز این رهیافت استفاده از نوعی اطالعات مازمی
ها است که این نوع اطالعات به پرایور یا اطالعات پیشین موسوم است. بـا توجـه بـه اینکـه در     داده

دهد، قبل از هر قرار  ریتأثنتایج را تحت  ماًیمستقتواند بیزي نوع الگوي اطالعات پیشین میرهیافت 
اعتبـارات   چیز با یک رهیافت شبه بیزي به انتخاب الگوي مناسب پرداختیم. با توجه به نتایج تحقیق

سـوم و چهـارم درجـه     اول، يهـا رتبـه هاي کشاورزي، صنعت و نفـت وگـاز در   بانکی براي بخش
صـنعت را   کشـاورزي و  يهـا بخشیعنی اعتبارات بانکی رشد اقتصادي در  ؛گیرنداهمیت قرار می

خـش غیـر نفتـی و    ان بیشتر اعتبارات بانکی بـه سـمت ب  جری درنتیجهدهد، قرار می ریتأثبیشتر تحت 
________________________________________________________________ 

16- Reproducible factors of production 
17- Non-Reproducible factors of production 
18- Lucas-Uzawa approach 
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مـدلی   عاملی براي رشد اقتصادي بیشتر کشور باشد. همچنین در این مطالعه به ارائـه  تواندیمگازي 
یـوزاوا  -لوکاس ه مشاهده گردید مدل رشد درونزاياقتصادي در ایران پرداختیم؛ چنانکبراي رشد 

  قرار گرفت. دییتأبراي اقتصاد ایران مورد 
  

  پنج مدل با باالترین احتمال پسین  - 2جدول
    کشاورزي    صنعت

  1مدل  2مدل  3مدل  4مدل  5مدل    1مدل  2مدل  3مدل  4مدل  5مدل
5664-  6011-  5746-  5058-  5086-    1615-  1592-  1606-  1734-  1773-  in  

0  6/171  4/172  128  5/93    3/34  3/36  6/31  1/30  7/32  A 
-  -  -  -  -    -  -  -  -  -  L  
96/0  36/0  0  0  64/0    83/2  1/3  0  96/2  82/2  K  
1/5  7/4  6/4  2/4  3/4    1/19  2/21  2/20  16  20  EC  
1/45  0  0  4/13  8/23    1/0  09/0  11/0  0  1/0  LS  

87/0  92/0  92/0  93/0  93/0    89/0  89/0  91/0  91/0  91/0  
  

093/0  111/0  166/0  179/0  451/0    067/0  067/0  097/0  145/0  178/0  Post-prob  
1    553/0  CPP  

  نفت و گاز
  

  1مدل  2مدل  3مدل  4مدل  5مدل
4110-  2708-  2718-  3792-  5175-  in  

1/38  1/29  0  6/70  4/85  A 
-  -  -  -  -  L  

2/12  11  8/18  33/0  0  K  
0  4/18  11/2  57/1  1/81  EC  
3/8  0  0  4/4  1/3  LS  

  
  

71/0  80/0  86/0  87/0  92/0  Post-prob  
02/0  05/0  07/0  09/0  17/0  CPP  

40/0    
 )محاسبات محقق (منبع:

  
شاخصـی از   عنـوان بـه انجام شده در مورد نقش و اهمیت اعتبـارات بـانکی    بنديرتبهبا توجه به 

یشـتر  نفتی را بتوان چنین نتیجه گرفت که اعتبارات بانکی رشد اقتصادي بخش غیر میتوسعه مالی 
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هـاي کشـاورزي و   اعتبارات بانکی در بخـش ، 1با توجه به جدول  چراکه ؛دهدقرار می ریتأثتحت 
االتري از هـاي بـ  ، در رتبـه دهنـد تصاد غیر نفتی ایران را تشـکیل مـی  صنعت، که بخش عظیمی از اق

الحات اصـ  :چنین اظهار نظر نمـود توان تحقیق می گیرد. با توجه به نتایجبخش نفت و گاز قرار می
  هدف قرار دهد.مالی باید در جهتی قرار گیرد که بیشتر بخش غیر نقتی اقتصاد ایران را 

بع محـور بیشـتر مـورد توجـه     انهاي مبا توجه به اینکه در اقتصادهاي مبتنی بر منابع طبیعی بخش
اقتصـاد  هاي غیر نفتی جریان اعتبارات به بخش ،1ل ود حال اینکه با توجه به نتایج جدنگیرقرار می

شود، خصوصی سازي و افزایش رقابت و کاهش مطالبـات  ن منجر به رشد اقتصادي بیشتري میایرا
  شود.بانکی و درنتیجه رشد اقتصادي میمعوق نیز باعث افزایش اعتبارات 
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