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گذاری: مقایسه کشورهای عمده اثر نرخ بهره بر تابع سرمایه

 داری اسالمی و متعارفدارای سیستم بانک
 

 نوع مقاله: پژوهشي
 

 1مرضیه دانشمند نارویی

 2مصیب پهلوانی

 3مرضیه اسفندیاری

 

 15/10/1400تاریخ پذیرش:                              10/04/1400دریافت: تاریخ 

 چکیده
-بانتک استت  خود جلب کردهبه یاقتصاد مال اتیدر ادبتوجه زیادی را آن،  عیبا توجه به رشد سر یاسالم یداربانک

ظهتور کترده استت و در سته دذته  ذشتته در  داریشتل  متاتارب بانتک یبترا ینیگزیعنوان جتابه یاسالم داری
 60از  شیختود را در بتذتای هیتپا یاستالم یذامسلمان به سرعت رشد کرده است  بانک ریمسلمان و غ یکشورذا

را در  انتدازذاختش بزر تی از پت ب یاسالم یذاکه بانک شودمی ینیبشیند و پاهکشور در سراسر جهان توساه داد
اری در این کشورذا خواذتد داشتت   ذکه نقش مهمی در جریان سرمایه کنند افتیمسلمان در تیاکثر ی باکشورذا
رو کند  از این ذاری از اجزای مهم اقتصاد کالن است و نقش مهمی در رشد و  ذار از رکود اقتصادی ایفا میسرمایه

-بانتک یستتمس یعمتده دارا یشورذا ذاری  در منتخبی از کیهاثر نرخ بهره بر تابع سرماذدب این مطالاه بررسی 

با روش پان  دیتا بود  نتایج این مطالاه نشان داد که در ذتر  1995-2018طی دوره زمانی  و متاارب یاسالم داری
دار بتوده استت  براستاا ستایر  ذاری مثبت و مانتی دو  روه کشوری مورد مطالاه اثر در آمد سرانه بر تابع سرمایه

و بته نرتر  بازی بوده استسفته یزهانگتر از یقو یاطیو احت ماامالتی یذایزهمسلمان نمونه، انگ یدر کشورذا نتایج،
دوره  یبترا مورد مطالاته نمونه مسلمان یلزوماً در کشورذا ی ذاریهسرما یدر مورد تقاضا ینزک یرسد که تئوریم

  بررسی تائید نشده است
 

 داری اسالمی، متاارب، پان  دیتا   ذاری، بانکنرخ بهره، سرمایه کلیدي: کلمات

  JEL: F3, F31, F32, F36بندي طبقه

                                                                                                                    
 )نویسنده مسئول( دانشگاه سیستان و بلوچستان  روه اقتصاددانشجوی دکتری  1

M.daneshmand.n@gmail.com                                                                                                        
 Pahlavani@eco.usb.ac.ir                                       ستان و بلوچستانقتصاد دانشگاه سیدانشیار  روه ا 2
 m.esfandiari@eco.usb.ac.ir                                   تصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان روه اقدانشیار  3
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 مقدمه

-یبه اذداب اجتماع یابیکه به نوبه خود به دستدارد  یدر رشد اقتصاد یعام  مهم 1ی ذاریهسرما

از  یلتی ی تذاریهسترما ( 2012 3؛ سارکار،2003 2 یت  و کین،) کندیکمک م یاسیو س یاقتصاد

ذای اقتصاد کالن متدرن ی( مدلمصرب و تجارت خصوص ی،دولتمخارج  بخش اصلی )در کنارچهار 

منتد بته مطالاته  تذاران عالقتهیاست، اقتصاددانان و س ینبنابرا(  2010 4است )پارکیم و ذملاران،

؛ 2003 6وانگ و یو،؛ 2003 5)حیدر و احمد، ذستند ی ذار سرمایه یزانم کننده یینتا یعوام  اصل

استت   یاقتصتاد رونقبه  یدتنها ام یخصوص ی ذاریهسرما(  در دوران رکود، 2010 7بادر و ماالوی،

مشتارکت و  یتقاز طر یخصوصت ی تذاریهجتذ  سترما یخود را بترا یذاذا تالشدولت یجه،در نت

در  متاتاربمرستو  و  دیتد اه  (2011 8دذنتد )فتاکودا،متی یشافزا یزشیمختلف انگ یذایاستس

مختلتف کتالن  یذادذد  مدل یبه نرخ بهره پاسخ منف یدبا ی ذار سرمایهاست که  یناقتصاد کالن ا

 یذتاشتو  یحاًصتر ی ذاریهسرما یکنئوکالس q یهذستند  نرر یمتل یرابطه منف ینبه ا یاقتصاد

است داده مورد توجه قرار  یاپو زیسا ینهچارچو  به یکرا در  یهسرما ی تاد یذاینهو ذز یوربهره

در  ییر، تغ ینبنابرا(؛ 2009 9)فیلیپون، کندیم یجادو نرخ بهره ا ی ذار سرمایه ینب ییذاینیبیشو پ

رونتد  یت اقتصاد کالن استت و تحل یتقضاوت در مورد وضا یعوام  برا ینتریاز اصل یلینرخ بهره 

کنتد رویلرد متاارب بیان متیکالن است   یاقتصاد یتوضا ینیب یشپ یبرا ینرخ بهره ، روش اصل

بتر  ینرخ بهتره فالت ین  بنابراارتباط نزدیلی با ذم دارند ی ذاریهانداز و سرماکه نرخ بهره بازار، پ 

انتداز در پت  یمبتا تنرت یزن یحال، نرخ بهره فال ین ذارد  در عیم تأثیر ی ذاریهسرما ذاییتفاال

 منجر بته کتاذش قیمتتنرخ بهره  ذمچنین افزایش ذارد  یم تأثیر یندهدر آ ی ذاریهسرما یاامق

 تتأثیر ذاری شود که بر روند سرمایهمیاوراق منجر به افزایش قیمت نرخ بهره  و کاذش اوراق قرضه

  ذارد می

متاتارب  یذتابانتک متفتاوت استت  متاارب یدارانکببا  یمختلف یذاراه داری اسالمی ازبانک

 یذتابانتک گتر،ید یاز ستو کننتد یمت نییبر نرخ بهره تا یمبتن یدذخود را بر اساا وا  اتیعمل

                                                                                                                    
1 Investment 
2 Gittell and Kaen 
3 Sarkar 
4 Parkin et al 
5 Hyder and Ahmed 
6 Wang and Yu 
7 Bader and Malawi 
8 Fukuda 
9 Philippon 
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 1مشتارکت در ستود ی تذارهیسترما یذتاحسا  ایبدون بهره و  جاری یذاحسا  قیاز طر یاسالم

(PSIA )یسود تبدمشارکت در قرارداد  یمحصول سپرده شده برا کیشوند که به یم مالی تأمین  

بته اشتترا   ذاشتتن ستود در  یبا توافق برا یصاحب حسا  و بانک اسالم   در این روششود یم

 متالی تأمینبانک که توسط ذا( ییداراذا )یا ی ذارهیسرماشده که توسط توافق از پیش  دنسبت سو

 شتودپرداختت  ذای مالی بایتد توستط صتاحب حستا زیانکه یدر حال شود؛تایین می شده است

 ی تذاریهنترخ بهتره در ستطر سترما تتأثیرمتناقض در مورد  ید اهدو د  (2011 2دریدی،حسن و )

ستطر  ینبترد و بنتابرایرا بتاال مت یهسترما یواقا ینهذز ،نرخ بهره یوجود دارد  سطر باال یخصوص

در  یافتتهتوستاه  یفضتا یمتال ی، بازارذا یگردذد  از طرب دیرا کاذش م یخصوص ی ذاریهسرما

 یذتااکثتر پترو ه یبترا یاعتبار ختارج تأمینبه  یناکاف یدسترس و ساهکمتر در حال تو یکشورذا

توستط پت  انتداز  یتادیتتا حتد ز یخصوص ی ذاریهدارند که سرما ین، ذر دو داللت بر ایخصوص

بتاالتر  یواقات یافراد به نرخ بهره واقا ینرود که ا یانترار م یشود  از لحاظ تئوریمحدود م یداخل

توانتد، در تاتادل، بتا نترخ بهتره در یمت یخصوص ی ذاریه، سرمای دل ینپاسخ مثبت دذند  به ذم

  ذاری(  بنابراین سرمایه1990 3) رین و والیانوا، طه مثبت داشته باشددر حال توساه راب یکشورذا

 ذتایاستیمربوط به اقتصاد کالن و اتخاذ س ذای یدر تحل ایکنندهنییو عوام  مؤثر بر آن نقش تا

کشتور  کیتدر   تذاریرونتد سترمایه ی  با بررسکندیم فایکشور ا کی  ذارانسیاست یاز سو مالی

  تذاریسترمایه زانیتم شیفتزاقترار داد  ا  یتو تحل هیتآن را متورد تجز یاوضتا  اقتصتاد تتوان یم

 یاقتصتاد رکتود طشرای کنندهآن منال  زانیکشور و کاذش م یاقتصاد طیدذنده بهبود شرا نشان

در آن از منرر اقتصاد متاارب و اقتصتاد استالمی  بر مؤثر ذاری و عوام  سرمایهشناخت تابع  است 

از دیتد اه   ذاریسرمایهبررسی تابع تقاضای   ذای پولی ذر کشور تاثیر بسیاری دارد ستاجرای سیا

قیق شناخت درست و د سزایی دارد هاذمیت ب  ذاری اقتصادی، تحلی  مسائ  اقتصاد کالن و سیاست

زمینته الز  را بترای بته کتار یری   تذار باشتد،تأثیرذای اساستی و این تابع،که متضمن ذمه متغیر

  با توجه به این موضو ، ذدب این مطالاه بررستی کندذای اقتصادی فراذم میموفقیت آمیز سیاست

 تذاری در منتخبتی از کشتورذای استالمی )دارای سیستتم بانلتداری اثر نرخ بهره بر تتابع سترمایه

 است  1995-2018طی دوره زمانی  4ذای ترکیبیاسالمی( و غیر اسالمی با رویلرد داده

 

 

                                                                                                                    
1 Profit-Sharing Investment Accounts 
2 Hasan and Dridi 
3 Greene and Villanueva 
4 Panel Data 
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 حقیقادبیات ت

 

 مروري بر وضعیت بانکداري اسالمي

اند نته تنهتا نقتش توانسته ذای، این بانکاسالم یذابانک ی دذه از تأس 6به  یکپ  از  ذشت نزد

 یپول یاستس یکنند بلله در روند اجرا یفاذا امنابع و استفاده از آن یص، تخصمنابع یجدر بس یمهم

ی بتیارزش تقر هبتذتای استالمی ی بانتکمال یذا ییاراد(  2012 ،1)عالم نقش فاال دارند نیز دولت

اصتطلا  شترو   رسیده است که منجر به 2017جهانی در سال دالر در سطر  ونیلیتر 8/1حدود 

 نتدهیشتدت فزاشتده استت   اخیتردذته بین بازارذای مالی اسالمی و غیر اسالمی طی  )کشملش(

 ستتمیبتر س یادیمشهود است، فشار ز 2007 - 2008 یمال یذا ملرر که در بحران یمال یذا بحران

ی کته برختیدر حتال  استت  قترار داده بتین زیتر ذره مجتدداًو آن را استت متاارب وارد کرده  یمال

ماطتوب  2بهترهبتر  یمبتنت ستتمیدر س ثبتاتیبرطرب کردن بتی ابزارذایِذا و  به روش شان را توجه

کته  رستد یرابطه، بته نرتر مت نیدر ا  ذستند نیگزیجا یمال یذا ستمیبه دنبال س نیری، سااند کرده

 نیا کنونتا  کند یارائه م ندهیآ یو ثبات مال 3آوریتا  یبرا دبخشیام یریمس یاسالم یمال ستمیس

 قتاتیبته موضتو  تحق اخیتراًاستت و   منتشتر شتده یدر محاف  تخصصعمدتاً  یادیتا حد ز د اهید

(  نخستین تالش برای مارفی مالیته استالمی 2014 ،4)جونز و ذملاران است  شده  یتبد یدانشگاذ

 نیذمچنتآغاز شد   6در لوکزامبورگ 1978در سال  5مالی اسالمی تأمیندر جهان غر  توسط خانه 

 9در ملبتورن یاستالم ی ذار هیو شترکت سترما 8در کپنهتاگ 7دانمتار  یالمللت نیب استالمی بانک

 یط ای ستردهمشاذده کردند که تالش ( 2004) 11شانمو ا  و ذملارانحضور دارند   زین 10ایاسترال

 12در انگلستتان، ژهیتبته و یغربت یدر کشتورذا یاستالم یخدمات مال یمارف نهیدذه  ذشته در زم

 کننتد کتهبیان می (1987) 14رکوریاقبال و م  است  بوده شرفتیدر حال پ 13متحده االتیو ا ایاسترال

                                                                                                                    
1 Alam 
2 Interest-Based System 
3 Resiliency 
4 Johnes et al 
5 Islamic Finance House 
6 Luxembourg 
7 Islamic Bank International of Denmark 
8 Copenhagen 
9 Islamic Investment Company 
10 Australia 
11 Shanmugam et al 
12 United Kingdom (UK) 
13 United State (US) 
14 Iqbal and Mirakhor 
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 داریشترو  بانلت یتتالش بترا نیظهور کترد  اولت 1940بدون بهره در اواخر دذه  یدارمفهو  بانک

بانک  نیا شد  دهینام 2میت غمر در مصر انجا   رفت و 1963در سال  1نجارتوسط احمد ال یاسالم

 یاستالم یذتااز آن زمان، بانتک(  2001 3ایجاد شد )سیدیلوی، ،براساا به اشترا   ذاشتن سود

انتد کرده ینیبشیداران پکشور در سراسر جهان توساه دادند و بانک 60از  شیدر بخود را ذای هیپا

 افتتیمستلمان در تیتاکثر ی بارا در کشورذا اندازذاپ درصد از  50از  شیب یاسالم یذاکه بانک

نشتان  2016ی در سال اسالم داریبانک یجهانپذیری رقابت زارش (  2004 4)احمد و احمد، کنند

دالر در سال  اردیلیم 882به  2010در سال  یدالر اردیلیم 490 سرمایه از یاسالم یلداربان داد که

  است داشته یدرصد 16 نرخ رشد که افتهی شیافزا 2014
 

 
5داري اسالمي )میلیارد دالر( )منبع: گروه خدمات مالي اسالميهاي بانکدارایي .1نمودار 

 

 

در  و نیبحترو بته ویتژه  انتهیعمتدتاً  در خاورم کته کشور 75در حدود  یاسالم یموسسات مال

  کننتد یمت تیتفاال یاصتل ذتایقطتببه عنوان  ی قرار دارندمالز جنو  شرقی آسیا به خصوص در

 ذایدر ذتر دو کشتور متالی متاتاربدر رقابت با صتنات  اخیر یذا در دذه یاسالم یمحصوالت مال

است  ذمانند یتک صتنات بتی رقابتت،   به سرعت رشد کرده اقلیت مسلمان،و  دارای جمایت غالب

 بیتاز کشتورذا رق یاریدر بس تواند یاست که م یشدن به بازار  یدر حال تبد یاسالم یصنات مال

                                                                                                                    
1 Ahmed El Najjar 
2 Mit Ghamr 
3 Siddiqui 
4 Ahmad and Ahmad 
5 www.ifsb.org 
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 یبختش متال( 2007) 2(  دوستاکی و عبتداه2009 1)حسن و ذملاران، باشد صنات مالی متاارب

جاماته مستلمانان  3یمتذذب لیفتلاکردند که نه تنها به  فیتوص یتجار یرا به عنوان نهاد یاسالم

را برآورده  دیجد انیمشتر تقاضاذایو  ازذاینتا  کند یتالش م یتوجه  طور قاب ، بلله بهکند یعم  م

به  کیاست و نزد  را از سراسر جهان به خود جلب کرده یادیتوجه ز یاسالم یرشد خدمات مال  کند

در  ؛مستلمان ندارنتد تیکه اکثر کنند یم تیفاال ییدر کشورذا یاسالم یدرصد از موسسات مال 25

در سراستر  یاستالم داریبانتک یذا شرو  به باز کردن پنجره متاارب یداربانک ستمیس ذمان حال

در جتدول  ( 2007 4ی کرده است )پتوالرد و ستامرز،شمال یلایدر درجه اول در اروپا و آمر وجهان 

  ( لیست کشورذای با بانلداری اسالمی ارائه شده است 1)

 

 لیست کشورهاي با بانکداري اسالمي و متعارف .1جدول 

 هاي اسالميبانک هاي متعارفبانک کشور شماره

 20 12 بحرین 1

 8 38 بنگالدش 2

 1 1 برونئی دارالسال  3

 3 23 مصر 4

 10 75 اردن 5

 7 13 عراق 6

 3 10 اردن 7

 11 6 کویت 8

 3 49 لبنان 9

 18 34 مالزی 10

 2 9 موریتانی 11

 9 22 پاکستان 12

 2 2 نیفلسط 13

 6 6 قطر 14

 5 8 عربستان ساودی 15

 1 11 سنگال 16

 16 9 سودان 17

                                                                                                                    
1 Hassan et al 
2 Dusuki and Abdullah 
3 Religious Obligations 
4 Pollard and Samers 
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 1 18 تون  18

 5 33 ترکیه 19

 9 19 امارات متحده عربی 20

 4 5 یمن 21

 144 403  مجمو 

 (2017) 1عالم و ریزوی :منبع

 

 مطالعات خارجي

(، به بررسی نقش نرخ بهره در کشتورذای مااصتر مستلمان پرداختته استت  وی بتا 1990) 2متوالی

استفاده از نرریه تقاضای کینز، تقاضای پول را تابای از نرخ بهره و درآمد در نرر  رفتته و دو متدل 

 اقتصاد سنجی زیر را مورد آزمون قرار می دذد:

0 1 2 3 1ln( ) ln ln ln( )d d
t t t t

M M
a a Y a r a u

p p
    

 

 
0 1 2 3 1ln( ) ln ln ln( )d d

t t t t

M M
a a Y a r a v

p p


 
    

 

که در آن 

dM

p ( به مانی پولM1،)

dM

p



شاخص قیمت مصرب  P(، M2به مانی شبه پول ) 

جمالت اخالل است  وی کشور مسلمان را کشوری  vو  uنرخ بهره و  rتولید ملی واقای،  Yکننده،

درصد از مرد  آن کشور مستلمان باشتند  وی از کشتورذای اردن، متراکش،  70ی داند که حداق  م

ایران، پاکستان، بنگالدش، تون ، سوریه، لیبی، مالزی، مصر، موریتانی و نیجریه در دوره ذای زمانی 

 متفاوت و موجود برای ذر کشور استفاده کرده است  نتایج تحقیق نشان می دذد که کشش تقاضای

پول از درآمد با کشش است و نقش پر رنگ تقاضای ماامالتی را در تقاضای پول کشورذای مسلمان 

 دار مانینشان می دذد  ذمچنین اثرات 

dM

p  و

dM

p



ی اثتر دار مانیبرای دوره  ذشته نشان از  

ثروت در کشورذای مسلمان دارد  کشش نرخ بهره نشان می دذد تقریباً بی کشش برآورد شده و در 

                                                                                                                    
1 Alam and Rizvi 
2 Metwally 
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این صورت نتیجه  رفته است، که انگیزه سفته بازی کینز در این کشورذا بته صتورت کامت  وجتود 

 ندارد 

نقش نرخ بهره در کشتورذای مستلمان و غیتر  ( در بررسی و تایین2006) 1زراء نژاد و عسلری

ذتای  با استفاده از روش برآورد داده 1990-2000مسلمان در حال توساه منتخب برای دوره زمانی 

ترکیبی نشان دادند که کشش نرخ بهره در کشورذای مسلمان در تابع تقاضتای پتول بتی کشتش و 

ی کتامالً بتا کشتش استت   ذار سترمایهبرای کشورذای غیر مسلمان در تابع تقاضتای پتول و تتابع 

ذمچنین نتایج نشان داد که ذر دو نقش تقاضای ماامالتی و سفته بازی پول در کشورذای مستلمان 

تتری را در مورد تأیید قرار  رفته است، ولی در کشورذای مسلمان تقاضای ماتامالتی نقتش مستلط

 کند تقاضای پول ایفاء می

 یذتابنگتاه ی تذاریهسترما یماتنقش نرخ بهره را در تصتم در مطالاه نیز (2007) 2یووانگ و 

 یماتتصتم داری بترمنفتی و مانتی تتأثیرکه نرخ بهتره  دادذا نشان آن یجکردند  نتا یبررس یوانتا

 تذاری خصوصستی از سوی دیگر تولید ناخالص داخلی سرانه اثر مثبتی سرمایه دارد  ی ذاریهسرما

 داشته است 

 تذاری خصوصتی در اقتصتاد ذای بخش مالی بر سرمایهتاثیر سیاست(  به بررسی 2009) 3آنگ

نرخ بهره تاثیر مثبتی بتر  (کاذش)دذد که کنترل نتایج نشان میپردازد  ذند و مالزی میکشورذای 

 . ذاری خصوصی دارد و این تاثیر در کشور مالزی بیشتر بوده استسرمایه

 ذاری بختش خصوصتی رابطه میان  سترش بخش مالی و سرمایه( 2011) 4یساتی و نیامونگوم  

ذتا یافته  را مورد بررسی قرار دادند 2004-1991زمانی دوره در کشور جنو  صحرای آفریقا  46در 

 ذاری خصوصی منفی است  ذمچنین دو متغیتر میتزان که رابطه میان نرخ بهره و سرمایه نشان داد

 تذاری بت  تردش متالی ارتبتاط مانتاداری بتا سترمایهاعتبار اختصاصی به بخش خصوصتی و نست

 خصوصی در این کشورذا دارند 

 نیاستترا حتاکم در بتازار بت اثرات یبه بررس ایمطالاه(، در 2016) 5و ذملاران جان کارلوا

که استرا قرض  ای این مطالاه نشان دادیافته  نددر اروپا پرداخت یو بحران بدذ یبر بازار مال یبانل

داده اروپا قترض  یکه بانک مرکز ینرخ بهره به باالتر از نرخ شیباعث افزا یبانل نی رفتن در بازار ب

 است، خواذد شد  

                                                                                                                    
1 Zarranezhad and Askari 
2 Wang and Yu 
3 Ang (2009) 
4 Misati & Nyamongo (2011) 
5 Jan Carlos et al 
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در  یدیتعا یمنحن بیمدت و شنرخ بهره کوتاه تأثیر یبررس به ایمقاله( در 2016) 1و آون  ریدمیا

 GMM، با استتفاده از روش 2002 -2014 یدوره زمان یطی بانک تجار 26 یبرا یصنات بانلدار

بتر  یمنفت تتأثیربتازده  یمنحن بیکه نرخ بهره کوتاه مدت و شبرآوردذای پویا نشان داد   پرداختند

 داشته است سود در کوتاه مدت 

در  یبانتک استالم یمال تأمینبر  یپول استیس تأثیرای به بررسی ( در مطالاه2018) 2زاخبیری

 یمتال تتأمین یذا پاستخ یایتتوز یذتا تفاوت یمقالته بررست نیتا ذدبذای مالزی پرداختند  بانک

دو انته  یبانلتدار ستتمیخاص بانتک در س یذا یژ یو نیدر ب یمال تأمینبه نرخ  یاسالم یذا بانک

نقتش  یاستالم یذتا چگونته بانک به منرور در  این کهمطالاه  نی  ا)اسالمی و غیر اسالمی( است

انجتا    دذنتد، یکارآمد انجا  مت نانیوکارذا و کارآفر کسب یبرا هیسرما کننده تأمیننوان ع خود را به

انجا  شده است   2000-2014ذای ترکیبی  طی دوره زمانی شده است  در این مطالاه از روش داده

  استت  تذارتأثیر یاستالم یمتال تأمینرفتار  نییخاص بانک در تا یذایژ یکه وذا نشان داد افتهی

  ستایر نتتایج متاارب مطابقت دارددر بانلداری  یدذبا رفتار وا  یاسالم یمال تأمینرفتار  ذمچنین

  بستگی دارد هیو سرما ی، نرخ بهرهنگیاندازه بانک، نقدبه  یبانک اسالم یمال تأمیننیز نشان داد که 

 استیدر س راتییتغ متاارب بانک با توجه به یو رفتار وا  دذ یبانک اسالم یمال تأمین نیب ذچنین

 داری وجود نداشته است  ی تفاوت مانیپول

 یالمللت نیبت ی ذار سرمایهنرخ بهره کشور و "ای تحت عنوان ( در مقاله2019) 3آمر و ذملاران

 ذاری پورتفوی مرزی با استتفاده به بررسی اثرات نرخ بهره بر سرمایه "متحده االتیدر اوراق قرضه ا

 یکشتور بترا 31از  ی تذاران ختارج هیمتحده توسط سرما االتیمربوط به اوراق قرضه ا یداده ذااز 

در رفتتتار  راتییتتغ  یتو تحل هیتتجزذتدب از ایتن مطالاته  پتردازد متی 2016-2003 یدوره زمتان

 یارینرخ بهره در بس نیکمتردذد است  نتایج نشان مینرخ بهره  تغییرات در پاسخ به ی ذار سرمایه

دذتد  یذا نشان م افتهی  شود یمتحده م االتیدرا شتریب ی ذار هیمنجر به سرما شرفتهیپ یاز کشورذا

 خارج از کشور منجر شود  یذا ی ذار هیحجم و سرما بیدر ترک رییتواند به تغ یبهره م نیینرخ پا

 

 مطالعات داخلي

واقاتی و میتان نترخ بهتره  رابطته غیرخطتی( 1390در مطالاات داخلتی  نیتز مهترآرا و ذملتاران )

مبتنی بر الگتوی پانت   2007-1970 ذاری خصوصی در کشورذای در حال توساه در دوره  سرمایه

                                                                                                                    
1 Aydemir and Ovenc 
2 Zulkhibri 
3 Ammer et all (2019) 
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ذای بهره حقیقی تا قبت  از دذد که نرخذا نشان مییافتهدادند  ی را مورد بررسی قرار پویای آستانه

بتا  ذشتتتن ، ولی داشته است ذاری خصوصی سرمایهبر مثبت  تأثیردرصد(  6-5)حدود  حدآستانه

 تذاری ذای بهره واقای اثر منفتی بتر روی سترمایهی برآورد شده، افزایش بیشتر نرخا از حتد آستانه

  خصوصی دارد

، تتور ، نترخ ارز و ددر مطالاه خود به بررسی اثرات رشد تولیت( 1391)نرری  وار و عر  مازار 

نی نرخ تور  انااطمین نتایج نشان داد  اند ذاری خصوصی پرداختهسایر متغیرذای اقتصادی بر سرمایه

 ذاری بخش خصوصی در بلند مدت و کوتاه مدت داشته است  ذمچنتین تولیتد اثر منفی بر سرمایه

 تذاری بختش خصوصتی مایهرست رب یمنف رنلی اثات بالناخالص داخلی اثر مثبت و نرخ سود تسهی

  .دارد

 تذاری ستقف نترخ بهتره بتر سترمایهاثتر "ای تحت عنوان ( در مقاله1391احسانی و خطیبی )

 تذاری اثر سقف نرخ بهره بر سرمایهبه بررسی  "خصوصی در اقتصاد ایران به روش ماادالت ذمزمان

بتا استتفاده از الگتوی ماتادالت ذمزمتان  1385-1357در دوره زمتانی  خصوصی در اقتصاد ایتران

مالیتم ستقف نترخ بهتتره )ستتود  نتایج این پژوذش بیتانگر این واقایت است که افزایشپردازد   می

   بانلی( موجب ارتقای پ  انتداز و سترمایه  تذاری در کشتور خواذد شد

 ذاری خصوصی در ایران طتی ( به بررسی عوام  تایین کننده سرمایه1394مهرآرا و ذملاران )

نشتان داد کته اند  نتایج ( پرداختهBMA)  یری مدل بیزینیبا استفاده از روش میانگینبازه زمانی 

تترین  مهتم ،رشد تولید ناخالص داخلتی غیتر نفتتیای و پ  از آن ذای سرمایهالکه رشد واردات کا

از طرفی متغیرذای اسمی ماننتد نترخ  .آیند ذاری خصوصی به شمار میبر رشد سرمایه مؤثرعوام  

تی اثرات بااذمیتی تور ، رشد پول و مانده اعتبارات بانلی به بخش غیر دولتی نسبت به تولید غیر نف

 ایو ذمچنین نرخ مالیات، عام  تایین کنندهبهره نرخ  نیز ذاری بخش خصوصی ندارند  بر سرمایه

  .اند ذاری طی دوره نمونه نبودهدر تحوالت سرمایه

: یبتانل یذتا نترخ بهتره بتر ستپرده تأثیر"ای تحت عنوان ( در مقاله1396 رد و حاج نوروزی )

با استفاده ذای بانلی به بررسی اثر نرخ بهره بر سپرده "یراسالمیو غ یاسالم یاز اقتصادذا یشواذد

کشتور  15کشتور غیتر استالمی و  55ات ثابتت و داده ذتای تتأثیرمدل حداق  مرباات بخشی با  از

نتایج نشان داد که در کشورذای استالمی نترخ اند  پرداخته 2013تا  2005 در دوره زمانی اسالمی 

ذتای  و مثبتی بر ستپرده دار مانی تأثیرذای بانلی ندارد اما عرضه پول و تور   بر سپردهی تأثیربهره 

مثبتت و  تتأثیربانلی دارند  اما در مورد کشورذای غیتر استالمی، نترخ بهتره و عرضته پتول ذتر دو 

 ه است نبود دار مانیرسد که تور  چندان  نرر میذای بانلی دارند، اما به  داری بر سپرده مانی
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منحنتی  بیبتانلی و شت نینترخ ستود بت تأثیرای به بررسی ( در مطالاه1398و عفتی باران ) نقدی

بتا رویلترد پانت  دیتتا  1375-1395طتی دوره زمتانی  در منتختب ذتایعایدی بر سودآوری بانک

درصتد در ستال و نترخ  6برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی مطلتو  که نتایج نشان داد پرداختند  

 1372-95درصد، میانگین نرخ بهره بهینه در اقتصاد ایتران بترای دوره  10شده  تور  ذدب  ذاری

   خواذد بوددرصد  2/5حدود 

منحنتی  بیبتانلی و شت نینرخ ستود بت تأثیرای به بررسی ( در مطالاه1399رحیمی و ذراتی )

ترکیبتی ذای با رویلرد داده 1388-1394طی دوره  ذای منتخب در ایرانبانک عایدی بر سودآوری

دار بتر منفتی و مانتی تتأثیرکه متغیرذای اذر  مالی و نرخ رشد دارایی ذا نشان داد پرداختند  یافته

داشتته ای  مثبت بتر ختالص درآمتد بهتره تأثیرنرخ بازده دارایی و نرخ بازده حقوق صاحبان سها  و 

عایدی و شاخص    متغیرذای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره بین بانلی، شیب منحنیاست

 تتأثیردار بر نرخ بازده دارایی و نرخ بازده حقوق صاحبان ستها ، و مثبت و مانی تأثیرتمرکز صنات 

شاخص تمرکز صنات بتر نترخ بتازده حقتوق  تأثیرای دارند  با این حال، منفی بر خالص درآمد بهره

 دار نبوده است  مانیصاحبان سها  

بتر  متؤثرعوامت   تتأثیره عمتده مطالاتات بته بررستی دذتد کتمرور مطالاات داخلی نشان متی

ذای بانلی و بتازار سترمایه  بته صتورت کلتی یتا منتخبتی از  ذاری بخش خصوصی، سپرده سرمایه

 تذاری بته صتورتی نرخ بهره بر سترمایه تأثیرذای تجاری در ایران متمرکز بوده است و بررسی  بانک

رب موضوعی جدید است که در مطالاات پیین مورد ای در دو  روه اسالمی و متااتطبیقی و مقایسه

توجه قرار نگرفته است  ذمچنین این مطالاات اطالعات مفیدی در زمینه بانلداری استالمی و رونتد 

رو به رشد آن در کشورذای اسالمی و غیر اسالمی ارائه کرده است که حاوی نلاتی ارزشتمند بتراا 

 است   ذا در کشورذای مختلفاستفاده از این تجربه

 

 روش تجزیه و تحلی  و مدل تحقیق

این مدل از اساا مطالاه    یرد به شل  زیر است مدلی که در این مطالاه مورد استفاده قرار می

 ( اقتباا شده است 2006) 1و ذملاران در ر
𝐿𝐼𝑖𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑅 + 𝛽3 𝑌𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

Tt

Ni

,,2,1

,,2,1








 

                                                                                                                    
1 Derger et al 
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ایتن مطالاته روش  شود ذای موجود )ثانویه( استفاده میپ  از وقو  و از داده در این تحقیق از روش

علی و از نرر ذدب و نتیجه کاربردی است  ذمچنین اطالعات الز  بترای انجتا  -تحقیق کمی، تحلی 

ی و بتا استتفاده از کتتب، مجتالت و ا کتابخانتهمطالاات نرری و بررسی مطالاات تجربی بته صتورت 

ذای مورد مطالاه در این تحقیق نیز بته صتورت ستاالنه داده   ردد یمی اطالعاتی جمع آوری ذا بانک

    ردآوری شده است 
افزار شده است  بترای تجزیته و تحلیت  ذای مربوط به متغیرذا به صورت لگاریتمی وارد نر داده

ز  بترای ایتن مطالاته از و  ذای الاستفاده شده است  تمامی داده 10افزار ایویو نسخه ذا از نر داده

ذتا در  ردآوری شده است  شرح کام  متغیرذتای متورد استتفاده و تاریتف آن 1سایت بانک جهانی

 ( آورده ده است 2جدول )

 ذامتغیرذا و تاریف آن  2جدول 

 تاریف متغیر متغیر
عالمت 

 اختصاری

 Private Sector Investment I  ذاری بخش خصوصیسرمایه

)به قمیت  سرانه یناخالص داخل یدتول

 (2005ثابت سال 
GDP Per person (constant 2005 PPP 

$) 
Y 

 Banking interest rate (%) R ذای بانلینرخ بهره سپرده

 (2019منبع: بانک جهاني )

 

 ي مورد بررسي نمونه

تاتداد کشتور دارای بیشتترین  10کشتور استت   20نمونه مورد بررسی در این مطالاه نیتز شتام  

داری متاارب کشور دارای سیستم بانک 10داری اسالمی و ذای اسالمی به عنوان نماینده بانک بانک

ذای درآمتد سترانه و انتخا  شده است  در انتخا  کشورذا نیز سای شده است که از لحاظ شاخص

اال باشند   توساه انسانی در رده کشورذای با درآمد سرانه متوسط و سطر توساه انسانی متوسط به ب

 نشان داده شده است  (3تحقیق در جدول ) کشورذای مورد مطالاه در این لسیت 

 

 لیست کشورهاي مورد مطالعه .3جدول 

 کشورهاي داراي سیستم متعارف داري اسالميکشورهاي داراي بانک

 پرو بحرین

                                                                                                                    
1 www.worldbank.org 
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  واتماال بنگالدش

 کلمبیا امارات متحده عربی

 اکوادور اردن

 فیلیپین کویت

 ملزیک مالزی

 ونزوئال پاکستان

 شیلی قطر

 نپال عربستان ساودی

 ویتنا  ترکیه

 

 هاي پایایي نتایج آزمون

ی سنتی در اقتصادسنجی مبتنی بر فرض ایستا بودن متغیرذا است  بنابراین ذا روشی ریکار  به

ابتدا الز  است که  ی ر رسیون کاذ  در ذنگا  برآورد الگو، برای جلو یری از رخ دادن پدیده

 (LLC) چاو جا از دو آزمون لین و لوینایستایی متغیرذا مورد بررسی و آزمون قرار  یرد  در این

 H0ی  فرضیهشود  استفاده میذای ترکیبی دارند کاربرد بیشتری در بررسی مانایی متغیرذا در داده

محاسبه شده  P-Valueنچه ی واحد برای ذر متغیر است، چنا ی وجود ریشه دذنده آزمون نشان

شود  نتایج آزمون مانایی  وجود ریشه واحد برای آن متغیر رد می  تر از پنج درصد باشد، فرضیهکم

 ( نشان داده شده است 4متغیرذا برای دو  روه کشوری مورد مطالاه در جدول )

 

 نتایج آزمون مانایي متغیرها  .4جدول

 نتیجه مانا/ نامانا احتمال ي آزمون آماره روش ارزیابي متغیر

 سطر

I 

 I(1) نامانا 96/0 -11/1 (1 روه )

 I(1) نامانا 10/0 -23/1 (2 روه )

Y 
 I(0) مانا 000/0 -09/6 (1 روه )

 I(0) مانا 000/0 -63/17 (2 روه )

R 
 I(1) نامانا 86/0 08/1 (1 روه )

 I(1) نامانا 32/0 -45/0 (2 روه )

 ( کشورذای غیر اسالمی(2(: کشورذای منتخب اسالمی؛  روه )1نتایج تحقیق ) روه ): منبع
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( بوده است  I(0)( متغیر درآمد سرانه در ذر دو  روه کشوری مانا )4اساا نتایج جدول )بر

مانا شده  (I(1)بار تفاض   یری  )اند که با یک ذاری نیز نامانا بودهمتغیرذای نرخ بهره و سرمایه

جا که بر اساا آزمون مانایی ترکیب مانایی متغیرذای متفاوت بوده است، الز  است قب  از آن است 

نتایج آزمون  ذمجمای انجا  شود تا وجود ر رسیون کاذ  بررسی شود   از برآورد مدل آزمون

s( ارائه شده است 5ذمجمای در جدول ) 

 
 نتایج آزمون همجمعي کائو و فیشر  .5جدول 

 کائو آزمون همجمعي

 احتمال آماره آزمون 

 09/4- 00/0  

 آزمون همجمعي فیشر

 احتمال آماره آزمون فرضیه
آماره آزمون حداکثر 

 مقادیر ویژه فیشر
 احتمال

 00/0 46/43 00/0 45/34 عد  وجود ذمجمای

حداکثر یک رابطه 

 ذمجمای
79/143 000/0 11/158 00/0 

حداکثر دو رابطه 

 ذمجمای
50/436 00/0 34/368 00/0 

حداکثر سه رابطه 

 ذمجمای
34/678 00/0 08/509 00/0 

حداکثر چهار رابطه 

 ذمجمای
12/456 00/0 12/387 00/0 

 منبع: نتایج تحقیق

 

ذای ذمجماتی  ر رد فرضیه صفر مبنی بر عد  ذمجمای در آزموننتایج آزمون ذمجمای بیان

 شود برآوردی پذیرفته میکائو و فیشر است  بنابراین وجود ذمجمای در مدل 
 

  1هاي تشخیصي نتایج آزمون

ذای مقطای  ذای به کار  رفته شده که شام  اطالعات سری زمانی و داده با توجه به ویژ ی داده

ذای پان  شده برای  ی اقتصاد نیز از مجموعه داده است، در بسیاری از مطالاات انجا  شده در زمینه

                                                                                                                    
1 Diagnostic Test 
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ذای متاددی دارد  این تلنیک به ما  اده از این رذیافت مزیتبررسی استفاده  ردیده است  استف

دذد تا اثر متغیرذای حذب شده را که در طول زمان تداو  دارند در ر رسیون وارد کنیم   املان می

ی ناذمگن را از ر رسیون  توان اثرات غیرقاب  مشاذده ذای پان  شده می در چارچو  روش داده

بر اساا این روش باید به آن پاسخ داده شود نو  مدل انتخا  شده ی که سؤاالتحذب کرد  یلی از 

ترین  شود  رایج ذای متاددی استفاده می ذای مختلف از آزمون است  برای آزمون صحت و قوت مدل

است  از آزمون چاو برای انتخا  میان روش حداق   ذای چاو و ذاسمن و ذا، آزمون موناین آز

ی استفاده از  دذنده نشان H0ی  شود  در این آزمون فرضیه تفاده میمرباات تجمیع و روش پان  اس

( است  Panelرویلرد اثر ثابت )  دذنده نشان H1ی  ( است و فرضیهPooledذای تلفیقی )روش داده

 از مبدأیرفتنی است که تفاوت میان مقاطع را بتوان با جمالت عرض پذرویلرد اثر ثابت زمانی 

توضیر داد  اما روش حداق  مرباات تجمیع شده از حالت وجود عرض از مبدأذای مشابه استفاده 

از آزمون ذاسمن برای انتخا  مدل  ، H0ی فرضیه (  در صورت رد127 :2005 1کند )بالتاجی، می

 وجود یا عد  وجود ارتباط خطای ر رسیون  شود  اساا آزمون ذاسمن بر پایه مناسب استفاده می

تخمین زده شده و متغیرذای مستق  مدل، شل   رفته است  ا ر این ارتباط وجود داشته باشد 

مدل اثر ثابت و ا ر این ارتباط وجود نداشته باشد، مدل اثر تصادفی کاربرد خواذد داشت  در این 

 H1ی  ی عد  ارتباط متغیرذای مستق  و خطای تخمین و فرضیه نشان دذنده H0ی  آزمون فرضیه

ذا از تاداد ضرایب برآوردی در مدل کمتر  ی وجود ارتباط است  البته چنانچه تاداد دوره دذنده اننش

ذای  توان استفاده کرد  برای برآورد مدل ابتدا با استفاده از آزمون باشد، از مدل اثر تصادفی نمی

ثابت زمانی شود  برای آزمون چاو، ابتدا مدل اثر  تشخیصی )چاو و ذاسمن( نو  مدل انتخا  می

 است  ( آمده 6  نتایج آزمون چاو در جدول )شودسپ  آزمون چاو انجا  میاست  تخمین زده شده 

 

 تلفیقي ای يبیترک يها داده يالگو صیتشخ يبرا چاو آزمون .6جدول 

 نتیجه داري سطح معني Fي  مقدار محاسبه شده گروه کشوري

 H0رد  000/0 15/145 کشورذای اسالمی

 H0رد  000/0 03/106 غیر اسالمی کشورذای

 منبع: نتایج تحقیق 

 

ذای تلفیقی است  ذای ترکیبی در بر داده ر رد فرضیه صفر و تائید داده(، بیان6نتایج جدول )

در ادامه برای انجا  آزمون ذاسمن ابتدا مدل را به صورت اثر تصادفی تخمین زده و سپ  آزمون 

                                                                                                                    
1 Baltagi 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                            15 / 22

http://mieaoi.ir/article-1-1093-fa.html


 مصیب پهلواني، مرضیه اسفندیاريمرضیه دانشمند نارویي،  .../ گذاري اثر نرخ بهره بر تابع سرمایه                  292

حاکی از استفاده از تائید است که   ( آمده7در جدول ) آزمون ذاسمن  نتایج شود ذاسمن انجا  می

 اثرات ثابت در برابر اثرات تصادفی در ذر دو  روه مورد مطالاه است 

 

 اثرات ثابت یا تصادفي يالگو صیتشخ يبرا هاسمن آزمون .7جدول 

 نتیجه داري سطح معني Fي  مقدار محاسبه شده گروه کشوري

 H0رد  000/0 49/35 کشورذای اسالمی

 H0رد  000/0 28/47 کشورذای غیر اسالمی

 منبع: نتایج تحقیق

 ( به روش اثرات ثابت برای ذر دو  روه منتخب ارائه شده است 8نتایج برآورد مدل در جدول )
 

 (I ذاری )نتایج برآورد مدل با متغیر وابسته سرمایه .8جدول 

 
داري کشورهاي با سیستم بانک

 اسالمي
 داري متعارفکشورهاي با سیستم بانک

 Tآماره  مقدار ضریب Tآماره  مقدار ضریب متغیر توضیحی

C 564/3 43/3 547/1 000/0 

R 019/0- 22/1- 154/0- 25/2- 

Y 235/2 62/2 109/2 01/2 

 
R2 = 68/0    Prob (F-statistic) = 

00/  R2 = 81/0     Prob (F-statistic) = 00/0  

 منبع: نتایج تحقیق  
 

ذای آماری در وضایت آماری مناسبی قترار دذد که مدل برآوردی از نرر شاخصنتایج نشان می

بیانگر ماناداری ک  ر رسیون است  به عبتارتی ایتن فرضتیه کته ضترایب متغیرذتای  Fدارد  آماره 

 دار است  شود و ک  ر رسیون مانیتوانند صفر باشند رد میمستق  مدل می

دار بوده است  در  تروه  ذاری مثبت و مانیدر ذر دو کروه کشوری، اثر درآمد سرانه بر سرمایه

 ذاری بیشتر بوده است  ایتن نتتایج نشتان داری اسالمی کشش درآمدی سرمایهکشوری دارای بانک

 تذاری، ذتای سترمایهذای اقتصادی ضمن افزایش منابع و ظرفیتدذد که افزایش سطر فاالیتمی

نترخ بهتره نقتش دذتد کته ستایر نتتایج نشتان متیدذتد   ذاری را نیتز افتزایش متیقاضا سرمایهت

 یرمستلمانغ یکته در کشتورذا یدر حتال ؛ندارد ی ذاریهسرما یتقاضا برا ییندر تا یاکننده یینتا

 کتهشتود ی، استنباط میناست  بنابرا ی ذاریهسرما یکننده تقاضا برا یینمشابه، نرخ بهره عام  تا
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 یمتذذب یذتاارزش تتأثیرمسلمان نمونه تحتت  یمسلمانان حداق  در مورد کشورذا یاقتصاد تاررف

نمونته نستبت بته  یاستالم یشود نرخ بهتره در کشتورذا یمنع ربا باعث م یرا، زیرد یذا قرار مآن

د و مطالاتات زراء نتژا جیمطالاه با نتا نیا جینتا داشته باشد  یترکم یتمسلمان اذم یرغ یکشورذا

( 2018) یریت( و زاخب2016و آون  ) ریدمی(، ا2009(، آنگ  )2007) وی(؛ وانگ و 2006) یعسلر

 داشته است  خوانیمطابقت و ذم

 

 گیري و پیشنهادهانتیجه

 انجتا  مطالاتات  استت یداربانتک مطالاات نهیدر حال ظهور در زم قِیتحق کی یاسالم یداربانک

 یا   بخش عمتدهابدی سترش  شتریب ،نهیزم نی سترده در ا تحقیقاتکمبود   یبه دل تواند یم، شده 

 ومتاتارب آن براستاا عمللترد  انیتو ذمتا یاسالم یداربانک بررسی تطبیقیشام   اتیادباین از 

 تذاری خصوصتی نرخ بهره بر سرمایه تأثیردر این مطالاه  ذا است مربوط به آن ی ذارموضو  قانون

ذتای کشتورذای دارای بیشتترین تاتداد داری متاتارب و  تروهبانتکدر دو  روه کشوری سیستتم 

مسلمان نمونته،  یاز آن است که در کشورذا یحاک یجنتاذای اسالمی مورد بررسی قرار  رفت   بانک

 یرسد کته تئتور یو به نرر م بازی بوده استسفته یزهتر از انگ یقو یاطیو احت ماامالتی یذایزهانگ

بررسی تائید نشده دوره  ینمونه مسلمان برا یلزوماً در کشورذا ی ذاریهسرما یدر مورد تقاضا ینزک

 ذاری به صورت منفی نرخ بهره بر سرمایه تأثیراست در حالی که برای کشورذای غیر اسالمی نتایج 

از آن است که کنار  ذاشتن کام  نترخ بهتره و برداشتتن  یحاک جینتادار حاص  شده است  و مانی

مستلمان  یکشورذا یبرا یاسالم یبر ارزش ذا یمبتن یاقتصاد اسالم کی جادیر جهت اد یی ا  ذا

ای قوی بترای تقویتت کنار  ذاشتم کام  نرخ بهره در این کشورذا انگیزهچندان دشوار نخواذد بود  

توانند با قد   ذاشتتن بخش عرضه و تقاضا در این کشورذا ایجاد خواذد کرد  کشورذای اسالمی می

 ذاری به ویژه در حوزه خصوصتی بردارنتد مسیر، تحوالتی برجسته در زمینه افزایش سرمایه در این

که زمینه را برای رشد و توساه اقتصادی بیشتر فراذم کند  کاذش نرخ بهره و رستاندن آن بته حتد 

ای بتر اشتتغال، رشتد و تتور  نیتز ات مثبت و  ستتردهتأثیر ذاری را افزایش و صفر، انگیزه سرمایه

ذتای استالمی و توانند بر موضو  کتارایی در بانتکواذد  ذاشت  مطالاات آینده در این زمینه میخ

نرخ بهره بر تقاضای پتول  تأثیربپردازند   بررسی  DEAذا با رویلردذای مانند متاارب و مقایسه آن

تواننتد متورد در کشورذای اسالمی و غیر اسالمی نیز موضوعی جدید است که در مطالاات آتی متی

 توجه قرار بگیرند  
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