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به عنوان موسسات در رشد تولید الحسنه بررسي عملکرد موسسات قرض
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 چکیده
د. یران بوالحسنه به عنوان موسسات تامین مالی خرد در ابررسی عملکرد موسسات قرض مطالعههدف این 

های پنلی ادهدو روش  1399 - 1388برای این منظور از اطالعات آماری سیستم بانکی کشور در بازه زمانی 
د و در گردیجام های تشخیصی بر روی متغیرهای تحقیق اندر راستای برآورد این رابطه آزمون استفاده شد.

گر این مده بیانآج بدست لی با اثرات ثابت برآورد گردید. نتاینهای پنهایت مدل تجربی با استفاده از روش داده
. اشته استدهای مختلف اقتصادی داری بر تولید بخشبود که تسهیالت قرض الحسنه تاثیر مثبت و معنی

ثرات الی نیز به عنوان معیاری برای سیاست پوعالوه بر این متغیرهای اندازه بانک و همچنین حجم پول 
ه رض الحسنقهای ارائه تسهیالت شود که سیاستمثبتی بر تولید داشته است. بر این اساس پیشنهاد می

 ها به سمت کسب و کارهای نوپا و خوداشتغالی سوق داده شود.بانک

 

 های پنلی.حسنه، داده: حجم پول، تولید ناخالص داخلی، تسهیالت بانکی، قرض الکلمات کلیدي

 JEL :E51, D20, E52, G21, C23طبقه بندي 
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 مقدمه

و  ارا بودهدتازی ها در سیر تحول، رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی جهان، جایگاه مماز دیر باز بانک

سعه و وز توحضور آنها در توسعه کشورها امری ضروری و اجتناب ناپذیر بوده است. در جهان امر

ستقیم ای مبا توسعه بازارهای مالی به خصوص صنعت بانکداری آن کشورها رابطه پیشرفت کشورها

ب و اط با جذجامعه در ارتب یاقتصاد یهابخش یناز مهمتر یکیکشور به عنوان  بانکینظام  دارد.

 و عیا، اجتمیوجوه سپرده گذاران، ارائه خدمت به مردم و مشارکت در توسعه اقتصاد هدایت

از وجـوه  یاداشتن قسمت عمده اختیارها با در بانک به عهده دارد. یوثرهای منقش گیفرهن

ظام را در هر ن مهمی بسیار، نقش یمختلف اقتصاد یهاآن به بخش تخصیصدرگـردش جامعه و 

 یزدانی و) دارند ییبسزا تاثیرروابط و مناسبات اقتصاد جامعه،  تنظیمو در  یندنمامی ایفا یاقتصاد

 .(1397فیروزی، 

 آنها اندازها و اختصاصپس زیتجه کنند،یم فایا یمال یهاکه واسطه ییهانقش نیاز مهمتر یکی

 بهی گذارهیاندازها و اختصاص آنها به سرماجذب پس یبرا زهیانگ جادیاست. ا یگذارهیبه سرما

 شود،یم زیتجو یاسالم یبانکدار اتیکه در قانون عمل یاز اشکال یکی. شودیانجام م یصورت قانون

 قرارداد فراهم نیطرف یالحسنه براکه قرارداد قرض یازاتیالحسنه است. حقوق و امتقرض قرارداد

 و صدر، یعباس) شودیقرارداد شده است که در ادامه به آنها اشاره م نیا تیموجب جذاب آورد،یم

 موقع قرض است. اگراز بازپرداخت به نانیقرارداد و اطم تیالحسنه، امنقرض یژگیو نی. اول(1384

 طلب خود را مطالبه تواندیدهنده هر وقت که بخواهد منشده باشد، وام نییقرارداد قرض تع مدت

 نییبازپرداخت تع یبرا یشرعاً ملزم به بازپرداخت وام است. اگر در قرارداد، مدت رندهیگو وام کند

 ریتعز تواندیدهنده مت نکند، قرضمهلت، وام را بازپرداخ دیدر هنگام سررس رندهیگباشد و وام شده

 محفوظ زیقراردادها ن ریسا یبرا ریاستفاده از تعز نکهیتقاضا کند. با وجود ا یرا از محاکم قانون او

 افتیدهنده از درکامل قرض نانیموقع مبلغ قرض باعث اطموصول به یبرا ادشدهی داتیتمه است،

 لیالحسنه، کمک به تشکقرض یژگیو نی. دومشودیو کاهش خطر عدم بازپرداخت وام م طلب

 از انواع یفیهر بنگاه ط یهاییاست. دارا گذارهیبنگاه سرما یبرا هاییکارآمد از نوع دارا یپورتفو

 .گرددینم لینوع خاص تشک کیاز  هاییدارا یو پورتفو رودیو پرخطر به شمار م خطریب خطر،کم

 بازده ثابت مانند فروش یدارا یپرخطر و قراردادها یهاییمشارکت از جمله دارا یقراردادها

 با رایاست، ز خطریب ییدارا کیالحسنه . قرضشودیم یخطر تلقکم یهاییاز جمله دارا یاقساط

 ع،یموقع و سرمسلم است. وصول به باًیموقع قرض تقربازپرداخت به ،یزیتجو یحقوق یهاالزام

 ییدارا نیو با وجود بازده صفر، کاربرد ا بردیباال م یمال یهابنگاه یالحسنه را براقرض تیجذاب

االحسنه، قرض یژگیو نیکارآمد، مطلوب خواهد بود. سوم یپورتفو کی لیجهت تشک هابنگاهی برا
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به  انیمشتر یاست. تنوع تقاضا یدیو تول یمصرف یانواع تقاضا نیتأم یبرا قیو سهولت تطب تیقابل

را  انیمشتر یازهایهمه ن ن،یچند قرارداد مع ای کیبه کمک  وانندتیها نمکه بنگاه استی نحو

. کنندیم یمال نیرا با انواع قرارداد، تأم یگذارهیطرح سرما کی ،یاریو در موارد بس ندینما نیتأم

 یبازده، تقاضا یدارا یاست که اگر بنگاه نتوانست با قراردادها نیالحسنه اقرض قرارداد ازیامت

-یم یمال نیالحسنه تأمابرازشده را با استفاده از قرارداد قرض یکند، تقاضا یمال نیتأم ابرازشده را

مدت و بلندمدت و به صورت کوتاه التیعرضه تسه یالحسنه براقرارداد قرض قیتطب تی. قابلدینما

 یمال یابزارها ریقرارداد را به مکمل سا نیا ،یو خدمات یدیتول ،یمصرف التیتسه عرضه ن،یهمچن

قرارداد  نیاز ا یمال یهاتا بنگاه گرددیسبب م گفتهشیپ یهایژگیو مجموعه .کندیم لیتبد

 استفاده کنند.

 

 
 . روند تسهیالت قرض الحسنه اعطایي سیستم بانکي کشور و رشد آن1نمودار 

 1400منبع: بانک مرکزی کشور، 

 

مطالعه روند آماری تسهیالت قرض الحسنه پرداختی سیستم بانکی نشان دهنده این موضوع 

در مقایسه با سایر تسهیالت اعطایی چندان  1399-1394است که رشد این تسهیالت در طی بازه 

دهد که به خاطر ترکیبی از استانداردهای سرمایه شواهد تجربی نشان میمناسب نبوده است. 

دهی بانکی و ... تسهیالتهای جدید، نظارت قانونی شدیدتر و تغییر در عملیات مطابق با ریسک
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ها تالش نمودند تا ریسک پرتفوی سرمایه بندی تسهیالت، آن هم درست زمانی که بانکسهمیه

های تجاری در بانکی به شرکت تسهیالتشان را کاهش دهند نقش مهمی در محدودسازی اعطای 

ا نموده است. سرمایه در مدیریت مالی، منبع تامین مالی بلندمدت تعریف زمان رکود اقتصادی ایف

میگردد که در دسترس موسسه تجاری بوده و از طریق مالکان تامین و در صنعت بانکداری شامل 

بدهی های بلندمدت، حقوق صاحبان سهام و گواهی سپرده می گردد. از نظر کمیته بال که مقررات 

، سرمایه حائز شرایط، از سرمایه اصلی و سرمایه استبات این کمیته جاری کشور مبتنی بر مصو

تکمیلی تشکیل شده است. در سرمایه اصلی عنصر کلیدی سرمایه شامل، سرمایه سهامی و ذخایر 

های بانکی افشا شده حاصل از سود انباشته پس از کسر مالیات است که بطور عمده در سیستم

ه خود از نظر فعاالن بازار مالی به عنوان مبنایی برای قضاوت کشورهای دنیا دیده شده و به نوب

درباره کفایت سرمایه و توان رقابتی یک بانک می باشد. سایر عناصر سرمایه تکمیلی که با صالحدید 

های سالیانه مقام نظارتی پذیرفته می شود شامل: ذخایر افشا نشده )که به دالیل مختلف در گزارش

شود(، ذخایر تجدید ارزیابی، ذخایر ی از سوی مقامات نظارتی پذیرفته میشود ولبانک ذکر نمی

، ابزارهای بدهی چند منظوره )با ویژگی سرمایه و (تسهیالتهای احتمالی عمومی )در مقابل زیان

 (.1387)هدایتی،  استبرخی از خصوصیات بدهی( و بدهی بلندمدت 

 عنوانه ب خرد است که یمال نیتأمه دیپد ریدر سه دهه اخ دیجد یردیکرو ای یادیبن رییتغ کی

و  گرفته رارقده فاجامعه مورد است نییشار پاقا یبرا یتصادقتوسعه ا یهااز ابزارها و روش یکی

خرد را مضاعف  یمال نیتأم تیکه اهم یگرید نکته شده است. جیجوان را یدر اغلب کشورها باًیتقر

 یاصطالح جامع و چند بعد کیخرد  یمال نیامروزه تأم .استاعتبارات خرد  فجامعه هد کرده

هم از لحاظ تعداد و انواع ارائه  انیخرد هم از لحاظ تعداد مشتر یمال نیاست. اکنون صنعت تأم

 یا ندهیفزا اریخرد به صورت بس یمال نیتأم یهاوهیخرد و هم از لحاظ ش یمال نیدهندگان تأم

کسب و  یبرا یگذارهیسرما یاعتبار برا یاعطا مروزهخرد ا یمال نیرشد کرده است. تمرکز تأم

گسترده و  یگسترده وجود دارد که فقرا به خدمات مال یآگاه نیا همچنین. بوده استخرد  یکارها

کرده  رییتغ اریگذشته بس دو دههخرد نسبت به  یدارند اطالعات مربوط به تأمین مال ازین یمتنوع

نیا و )محققخرد منتقل شده است  یمال نیمدت صحبت از اعتبارات خرد به تأم نیاست در طول ا

 32بهره نبوده است. اکنون در  یرشد ب نیاز ا زین یخرد اسالم یمال نی. صنعت تأم(1397باوفا، 

از  شیآنها ب یوجود دارد که گردش مال یخرد اسالم یمال نیمؤسسه تأم 300از  شیکشور جهان ب

خرد متعارف در سرتاسر  یمال نیمؤسسات تأم انیمشتراز  درصد 45از  شیب است دالر اردیلیم کی

کشور عضو بانک  5٦از  یمیاز ن شیاست که سازمان ملل ب یدر حال نیجهان مسلمان هستند. ا

بالقوه و اهداف  تینموده است. ظرف یدسته بند افتهیتوسعه  کمتر یکشورها جزو را یتوسعه اسالم
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 نیبر تأم دیو تأک است یفعال اقتصاد یجامعه هدف آن که قشر متوسط و فقراخرد  ،یمال نیتأم

را در کشور  یمالـی خـرد اسالم نینظام تأم یکشور ضرورت طراح یخرد در اسناد باالدست یمال

 .کندیاثبات م

-ستمیسبر این اساس اهمیت و نقش تسهیالت اعطایی بر رشد اقتصادی مشخص شده است. 

در  ینظارت، معامالت و اطالعات، نقش اساس یهانهیکاهش هز قیاز طر افتهیتوسعه  یمال یها

 یمال نیو تام ییکارآمد با شناسا یمال یهاکنند. نظامیم فایا یمال یگربهبود کارکرد واسطه

ها، اعمال یگذارهینظارت بر سرما یاندازهاپس صیمناسب کسب و کار، تجمیع و تخص یهافرصت

کاهش  نیو همچن سکیر تیریو مد عیمبادله کاالها و خدمات، توز لیتسه ،یشرکت تیحاکم

-یم یرشد اقتصاد شیافزا تیو در نها هیو سرما یبهتر منابع مال صیمبادله موجب تخص یهانهیهز

به درجه توسعه  یو رشد اقتصاد ی( معتقد است که رابطه توسعه مال19٦٦) 1کیشوند. البته پاتر

 یو گسترش ابزارها یتوسعه، بهبود خدمات مال ییدارد. در مراحل ابتدا یهر کشور بستگ یافتگی

 ،یشود، اما در ادامه روند توسعه اقتصادیم یموجب رشد اقتصاد یساختار مال رییو تغ یمال دیجد

 یتر ابزارها و خدمات مالدیانواع جد یشود و تقاضا برایآن م یدنباله رو تقاضا برا یتحوالت مال

بررسی (. بر این اساس هدف این مطالعه 1397)طاهرپور و همکاران،  شودیکننده م نییعامل تع

و تاثیر آن بر تولید الحسنه به عنوان موسسات تامین مالی خرد در ایران عملکرد موسسات قرض

 های مختلف اقتصادی است.بخش

بیات ی ادررسساختار این مطالعه از پنج بخش تشکیل شده است. در ادامه و در بخش دوم به ب

هارم چشناسی تحقیق دارد. در بخش شود. بخش سوم اختصاص به روشنظری تحقیق پرداخته می

اص به اختص به برآورد مدل تجربی و تجزیه و تحلیل نتایج پرداخته شده است. بخش انتهایی نیز

 گیری و ارائه پیشنهاها دارد.نتیجه

 

 مباني نظري. 1

ر ن کشودهنده نظام اقتصادی آترین عنصر شکلر، اصلیاختار تامین مالی در اقتصاد هر کشوس

 های مختلف آنشود؛ چرا که حیات یک اقتصاد به تولید و رشد و توسعه در زمینهمحسوب می

 یابد. میحقق نبستگی دارد و تولید و رشد و شکوفایی آن نیز بدون تامین منابع مالی مورد نظر ت

انداز بخش خصوصی و منابع خارجی سه دولت، پس نظران اقتصادی، بودجهاز دید برخی صاحب

. در ایران به دلیل وابستگی بودجه دولت به درآمدهای هستندعامل تعیین کننده منابع تامین مالی 

توانند های خارجی و محدودیت منابع، دو عامل بودجه دولت و منابع خارجی، نمینفتی و تحریم

                                                                                                                   
1 . Patrik 
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اشند. در نتیجه در شرایط فعلی اقتصاد ایران، تنها محرکی قوی برای تداوم رشد اقتصادی کشور ب

انداز بخش خصوصی است که از طریق بازار سرمایه و ها، پسگزینه ممکن برای تامین مالی بنگاه

ها( قابل تجهیز است. اما با توجه به اینکه بازار سرمایه در ایران از عمق کافی بازار پول )بانک

از موقعیت مسلط در نظام تامین مالی برخوردار باشد، لذا اکثر تواند برخوردار نیست و فعال نمی

دانند )حیدری و همکاران، محور مینظران، نظام تامین مالی را در ایران بانکاقتصاددانان و صاحب

139٦.) 

ین به ا با توجه قانون بانکداری کشور مبتنی بر قانون بانکداری اسالمی تدوین شده است،

 .ارددهای اقتصادی ار بانکداری اسالمی نقش مهمی در توسعه فعالیتموضوع عملکرد و ساخت

آوردن رکت درح، عالوه بر به یمختلف اقتصاد یهاآن به بخش یقمنابع و تزر یها با جمع آوربانک

از  عظیمی، بخش یاز قبیل مسکن و کشاورز یاقتصاد یهابخش سایرصنعت و  عظیمی یهاچرخ

ش خون، در پول در جامعه شده و به مثابه گرد سریعگردش  سطح اشتغال را فراهم آورده و باعث

 بینها واسطه شده اند. به عبارت دیگر، بانک جامعه را موجب گیاقتصاد کشور رشد و بالند پیکر

مبادرت  های مردمسپرده هستند که با استفاده از منابع خود و تسهیالت متقاضیانسپرده گذاران و 

 .(1384کنند )سیف، می متقاضیان نیازمورد  تسهیالت یبه اعطا

ی قتصادادهد، در واقع رشد و توسعه تسهیالت، بخش مهمی از عملیات هر بانک را تشکیل می

امی ای تمبدون افزایش کمی عامل سرمایه به عنوان یکی از عوامل تولید ممکن نیست و چون بر

لیت ل فعادالئل مختلف مقدور نیست که در کلیه موارد و مراح اشخاص )حقیقی و یا حقوقی( به

الوه بر عند و خود بتوانند از امکانات و منابع شخـصی جهـت تامین نیازهای موجود استفاده نمای

-ن اشخاصلذا ای یابندهای واحدهای اقتصادی نیز بندرت با هم انطباق میها و پرداختاین، دریافت

ها نکآنها با مترینتسهیالت و منابع الزم به موسسات مالی و اعتباری که مه ناگزیر برای استفاده از

ها در یتهای مختلف اقتصادی و تطبیق هریک از آن فعالشناسایی فعالیت آورند.روی می هستند

 ن اصلیهای ذیربط، از ارکاها به اعطای تسهیالت اعطایی در ریز بخشراستای مبادرت بانک

 ح قانونهای پولی و الزمه کاربرد صحیعتباری برای اجرای صحیح سیاستهای اتشخیص اولویت

 .(1394فرد و همکاران، )فراهانی عملیات بانکی بدون ربا به شمار میرود

ور ادی کـشمدت اقتصهای اقتصادی بلندمدت، میان مدت و کوتاههای مذکور در برنامهاولویت

ای هیاستسسیستم بانکی است، همه ساله در قالب توسـط سیاستگذاران تصویب و آنچه مربوط به 

ها که بانبپولی از طریق شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران جهت اجرا 

ق و دقیـ ها مکلفند صرفاً در چارچوب حد مجازهای مقرر نسبت به شناختابالغ میگردد و بانک

 اقدام نمایند. مطابقـت درست هر فعالیت اقتصادی در بخش مربوط
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ها نظام ز اینهای اقتصادی است. هر کدام ارسیدن به سطح بهینه تولید و اشتغال، هدف تمام نظام

انک ها بالحسنه کنند به این هدف دست یابند. تسهیالت قرضبا استفاده از ابزارهای خود تالش می

أمین ت باشد. توجه ی اسالم، موردعنوان یکی از این ابزارهای کارآمد در نظام اقتصادتواند بهنیز می

ت آن تواند سودی بابگیرنده نمیتسهیالتشود که الحسنه در مواردی انجام میمالی از طریق قرض

ه درآمد، زمینهای متوسط و کمتواند عالوه بر تأمین مالی گروهالحسنه میپرداخت کند. قرض

 ک و تازهوکارهای کوچو هزینه تولید کسباشتغال و به دنبال آن، ارتقای سطح تولید را فراهم کند 

هایی نگاهبولید تأسیس را در مراحل ابتدایی فعالیتشان، کاهش دهد. این کاهش هزینه، به افزایش ت

یش افزا شود که پیش از این به دلیل محدودیت دسترسی به تأمین مالی ارزان، امکانمنجر می

یق آید یا از طردست میوری بهطریق ارتقای بهره سطح تولید خود را نداشتند. افزایش تولید، یا از

. ار هستندروی کهای تولید. دو نهاده اساسی تولید در هر بنگاهی، سرمایه و نیتغییر ترکیب نهاده

سبت نیز مین نعنوان یک منبع مالی، سطح سرمایه را افزایش دهد، به هالحسنه بتواند بهوقتی قرض

 . ردال دابه دنبکند و از این طریق، افزایش سطح تولید را نیروی کار بیشتری را استخدام می

 

 تسهیالتها در اعطاي هاي کلي بانکعوامل موثر در سیاست. 1-1

-ار میختلف قرمغالباً یکنواخت نبوده و تحت تاثیر عوامل  تسهیالتها در اعطای یاست کلی بانکس

 :(1399شکن، پور و بت)عبدالهی گیرد

 خصوصیات سپرده: 

داز( ر و پس انهای غیردیداری )مدت داها هر چه میزان سپردههای بانکبه ماهیت سپردهبا توجه 

ادتر یی آزیک بانک زیادتر باشد سیاست کلی بانک از نظر نوع، میزان و سررسید وام های اعطا

 خواهد بود.

 :تسهیالتکیفیت تقاضاي 

اده ابل استفقمالی  به ندرت برای بهره برداری از تمام منابع تسهیالتدر بعضی از مناطق تقاضا برای 

ه و هل بودتوسط بانک س تسهیالتبانک برای این منظور کافی است. در این موارد شرایط اعطای 

 گیرنده است. تسهیالتسیاست کلی بانک بیشتر تابع شرایط 

 شرایط اقتصادي:

ها را متفاوتاً تحت هبودی( سیاست کلی بانکمراحل مختلف ادوار تجاری )رونق، کسادی، بحران و ب

برداری بیشتر، سیاست دهد. در دوره رونق به علت تقاضای کافی برای وام و امکان بهرهتاثیر قرار می

مدت مورد کوتاه تسهیالتکلی بانک بیشتر تابع خصوصیات سپرده است. در این دوره معموالً بیشتر 

ها را به جهت ، در طرف دیگر سیاست کلی، بانکتسهیالتبرای گیرد. نقصان تقاضا استفاده قرار می
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گذاری در اوراق شود و سرمایبلندمدت و در دوره بهبود این روش به تدریج معکوس می تسهیالت

)باقری و  گرددکوتاه مدت و جاری می تسهیالتبلندمدت کم کم تبدیل به  تسهیالتقرضه و 

 .(1401همکاران، 

 رکزي: هاي کلي بانک مسیاست

های مرکزی با وسائل مختلفی که در اختیار دارند و با استفاده از آنها در شرایط مختلف بانک

دهند. با استفاده از وسائل تحت تاثیر قرار می تسهیالتها را در اعطای اقتصادی سیاست کلی بانک

اسناد قابل تنزیل و از طریق تغییر میزان ذخائر قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد و نوع و کیفیت 1کمی

یا قابل استفاده به منظور دریافت وام یا وثیقه، عملیات بازار آزاد اوراق بهادار، و تغییر نسبت آتی 

دهند. و اعتبار محدود نموده و یا افزایش می تسهیالتهای تجاری را در پرداخت قدرت بانک

را در جهت خاص منع و یا به برداری از منابع موجود همچنین با استفاده از وسائل کیفی بهره

ها از نظر نوع، مبلغ و سررسید های خاصی سوق داده و یا به این طریق در سیاست کلی بانکفعالیت

 شوند.موثر واقع می تسهیالت

 مقررات و قانون:

الباً غامعه، جهای مختلف ذینفع در بانک مخصوصاً قوانین بانکداری نیز با توجه به منافع گروه

 مایند.نایجاد می تسهیالتها و شرایط پرداخت های اعتباری بانکیی در فعالیتهامحدودیت

 :تسهیالتسرپرستي 

 عتبارسنجیادر واقع بخش ، کندپرداخت نمیکه با خطراتی مواجه باشد  تسهیالتیبانک هیچ گاه 

هیالت تسکول نهای اعتبارسنجی مشتریان در حد امکان احتمال بانک سعی دارد از طریق انواع مدل

 را کاهش داده و مشتریان بد حساب را شناسایی کند.

های مالی اشاره به اهمیت صورت تسهیالتگیرنده در موقع اخذ  تسهیالتدر بررسی وضع اعتباری 

 تسهیالتای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که تمام وسایلی که در موقع اعطای شد. نکته

از طرف بانک تا زمان  تسهیالتگیرد باید پس از تادیه  سهیالتت مورد تجزیه و تحلیل قرار می

بازپرداخت آن نیز مورد توجه باشد. مخصوصاً تنظیم ترازنامه در فواصل معین و تسلیم آن به بانک 

مورد 2باید جزء قرارداد وام منظور گردد. اگر طرحی برای بازپرداخت بر اساس جریان وجه نقد

مشتری مورد بررسی  تسهیالتح مزبور باید مدت کوتاهی پس از تادیه استفاده قرار گرفته است، طر

مجدد قرار گیرد، تا در صورت عدم تطبیق آن با وضع پیش بینی شده و اشتباه در برآورد، اقالم 

                                                                                                                   
1 Quantitative Controls 

2 Cash flow 
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گیرنده به مراقبت بیشتر در میزان فروش و صرفه جویی  تسهیالتمختلف تعدیل گشته و یا توجه 

 .(1399ی و همکاران، )خرم در هزینه ها جلب گردد

ر بانک د گیرنده، بررسی میزان ضرر و زیان تسهیالتدهنده در وضع  تسهیالتعالوه بر دقت 

ن با آتطبیق  وها، بررسی وضع اقتصادی موجود مختلف با توجه به تجربه سایر بانک تسهیالتمورد 

فت وی، دریاگیرنده و تغییر موجودی  تسهیالتوضع مشتریان بانک نحوه گردش حساب جاری 

بانک  ئم دراطالعات به صورت غیر رسمی از منابع مختلف از اقداماتی است که باید به صورت دا

مختلف  به علل هادهد گاهی بعضی از آنو اعتباراتی که یک بانک می تسهیالتانجام گیرد. در بین 

و  )باقری ده دارندو راخورند؛ بانک ها در این موارد معموالً از نظر بازپرداخت به مشکالتی بر می

 :(1401همکاران، 

 اشد.بتنظیم طرح بازپرداخت که با ادامه فعالیت قرض گیرنده و حسن شهرت او توأم  -1

 که ممکن است منجر به تسویه سازمان قرض گیرنده گردد. تسهیالتتسویه  -2

لیه به ل اواحتصمیم در این مورد گاهی بسیار دشوار است ولی به هر حال این تصمیم باید در مر

نک در ضع باومحض پیدا شدن عالئم اشکال در مورد قرض گیرنده اتخاذ گردد، و باید با توجه به 

یطی ه شرامحل و عملیات بانکی به طور کلی باشد. سیاست فشار و دریافت طلب بانک تحت هرگون

 سایر که باشد چندان مطلوب نخواهد بود. اثرات چنین روشی را بر روی مشتری در آینده و

 کردن با مدارا توان نادیده گرفت. در صورتیکه بانک تصمیم بهمشتریان بانک در حال و آینده نمی

 مشتری بگیرد این امر ممکن است بر سه اساس باشد:

 .و تمدید مدت برای بقیه تسهیالتدریافت قسمتی از  -1

 .تسهیالتتمدید مدت برای کل -2

 .دادن اعتبار جدید-3

وردیکه م. در ک از این سه طرح و وضع مخصوص مشتری باید مورد توجه قرار گیردالبته اثرات هر ی

را از  دهکاربطرح اول مورد نظر بانک است باید توجه داشت که مبلغ دریافتی به قدری نباشد که 

اید با بظر بانک نوارد مادامه فعالیت محروم نماید و به عبارت دیگر برابر با تسویه باشد. در این قبیل 

نده به اقیمابایر طلبکاران قابل تطبیق باشد و دقت شود که از محل اعتبارات جدید یا سرمایه س

نک را افع بادر مورد تسویه وضع قرض گیرنده بر اساس طرحی که حداکثر من طلبکاران داده نشود.

 نظرا از تگی ردربرداشته و مورد قبول سایر طلبکاران نیز باشد باید توافق نمود. مشکالت ورشکس

 باشد. ل طلبقرض گیرنده و سایر طلبکاران باید در نظر گرفت و در حقیقت باید آخرین طبقه وصو

گردد و امروزه وصول مطالبات، در بنگاه های اقتصادی به عنوان یک فن و رشته تخصصی قلمداد می

رصدی گردد. حتی در اقتصاد کالسیک و روند نیز دکارهای فکری بسیاری در جوانب آن انجام می
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شود که به عنوان یک اصل در به عنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در نظر گرفته می

های حسابرسی رسمی شناخته شده و حسابداری پذیرفته شده است و همه مقامات ذیربط و سازمان

های مالی این امر انعکاس به خصوص اداره دارایی هم این مسئله را تائید نموده است و در صورت

 د.دار

 

 تامین مالي خرد در اسالم. 2-1

قر نام فارزه با مب یابر یاست که همواره از آن به عنوان ابزار یمال نیاز تأم یاوهیخرد ش یمال نیتأم

 نیتأم هویش نیفرصت به فقر است. در ا یاعطا یدر واقع نوع یمال نینوع تأم نیبرده شده است. ا

مده از دست آ هبمختصر  یتا بتوانند درآمدها شوندیم یمال نیاشتغال تأم خود، ریافراد فق ،یمال

 ید ملر اقتصادبه طور معمول  یاقتصاد یهاتیفعال نیدهند ا شیخود را افزا یاقتصاد یهاتیفعال

 یات ملمحاسب دارند، در ،یرسمریمعنا که چون جنبه غ نیبد رند؛یگیقرار م هیکشورها در حاش نیا

 آنها در ا که بهر یمنابعاشتغال دارند  هاتیفعال نیکه به ا یافراد نیو بنابرا ندیآیبه حساب نم

ب ن ترتیـ. بدیدهندیکند، از دست میو تنوع درآمد کمک م ییکارا شیها، افزاتیگسترش فعال

نند و ک یزیرمهبرنا خود ندهیآ یآورد تا بتوانند برایم دیپد یفقرا، فرصت یتـأمـیـن مـالـی خرد برا

 توجه به و با گفته شیبه مطالب پ وجهفراهم سازند با ت شانیهاخانواده یراب یشتریب یمال تیامن

 طیاز شرا فاوتمت یطیشرا نیبنابرا ردیگیصورت م ییبه منظور فقرزدا یمال نیتأم وهیش نیکه ا نیا

خدمت  نیا از ات سازدیرا توانمند م رانیکه فق یطیشرا طلبدیرا م گرید یهاوهیبه ش یمال نیتأم

وده ردار ببرخو یریاز رشد چشمگ ریدهه اخ سهکه در  یمال نیتأم وهیش نیشوند. در ا مندبهره

 یاهبرنامه  در دپردازنیم داریخرد و به شکل پا اسیمربوطه به ارائه اعتبار در مق یاست، مؤسسه ها

 باشند ا داشتهمختلف ر یازهایبه ن ییکه توان پاسخگو شوندیم یطراح یابه گونه خرد یمال نیتأم

 (.1393)شهیدی نسب، 

-یم زیمتما یمال ینهادها ریاز سا را خرد آنها یمال نیتأم یدر نهادها هایژگیو یوجود برخ

در  اتیخصوص نیخرد وجود ا یمال نیموسسات تأم تیموفق لیدال نیاز مهمتر یکی دی. شاسازد

ارائه خدمات  نابه اهدافشان که هما لیخود را در ن یمال نیتأم یکه نهادها یآنها بوده است عوامل

از سوی دیگر در خصوص تامین مالی خرد  نموده است. یاریو بادوام به فقرا بوده،  داریپا یمال

فعال  یعبارت است از ارائه اعتبـار بـه فقرا یخرد اسالم یمال نیتأماسالمی نیز باید اشاره کرد که 

خرد و کوچک به منظور  یخرد و کسب و کارها نانیکارآفر یو قشر متوسط فعال اقتصاد یاقتصاد

 یبردن فقر و در جهت رشد و توسعه  نیو از ب یدرآمدزا، خوداشتغال یتهایفعال یمال نیتأم

ابزارها و  یمبان اصول، است که اهداف، نیخرد در ا یمال نیآن با تأم یتفاوت ماهو است. یاقتصاد
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 نیتأم اند.شده یاسالم طراح یاقتصاد میهمه در چارچوب تعال ،یخرد اسالم یمال نیتأم ینهادها

شود. اما با توجه به  یبهره )ربا( انجام م افتیمتعارف به طور عمده بر اساس عقد قرض و در یمال

که در  یاز عقود مختلف یخرد اسالم یالزم است در ارائه تأمین مال یحرمت ربا در اقتصاد اسالم

به منظور ارائه  زین یاسالم یهارد استفاده شود. عقود مذکور که در بانکاسالم وجود دا ینظام مال

نمود که عبارت اند  یبند میتقس یکل توان در چهار گروه یرا م ردیگیمورد استفاده قرار م التیتسه

 یاعقود مبادله (،مزارعه و مساقات ،یمشارکت حقوق ،یشامل مشارکت مدن) یاز عقود مشارکت

و عقد قرض  (رهیمرابحه و غ ،کیاجاره به شرط تمل ی،فروش اقساط ،جعاله ،)شامل معامالت سلف

 (.1393)تاری،  الحسنه

 اساس بر یریسپرده پذ قیاز طر ایرا  شیخو یخرد متعارف منابع مال یمال نیتأم مؤسسات

 نیب ایو  یدولت یهاکمک) مثال یرونیاز منابع ب ایو  دهندیعقـد قرض و پرداخت بهره انجام م

 .دبرنیه مبهر زین یاز عقود اسالم یخرد اسالم یمال نیکنند اما در مقابل مؤسسات تأمی( میالملل

. ره ببرندبه شیمنابع خو نیبه منظور تأم زیاسالم ن یاقتصاد یاز نهادها توانندیم نیعالوه بر ا

از  یرخبکه  واضح است نینابراب .چون وقف، قرض الحسنه، خمس، زکات، انفال، فیء و غیره یمنابع

آن  قبال که در هستند گانیخرد اسالمی منابع را یمؤسسه تأمین مال یدرآمد برا زیمنابع تجه

ود ه آنها سب دیابدارند که  زین یو انتفاع گانیرا ریمنابع غ یندارد )مانند صدقات( اما برخ یتعهد

 ها(.بپردازند )مانند سپرده

 

 شواهد تجربي. 3-1

 

 مطالعات پیشین خارجي. 1-3-1

( به بررسی نقش تسهیالت قرض الحسنه در بانکداری اسالمی بر رشد اقتصادی در 2007) 1سالم

 2004-1990کشور مالزی پرداخت. در این مطالعه از یک مدل رگرسیونی و اطالعات بازه زمانی 

الحسنه یالت قرضاستفاده شد. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان دهنده این بود که رشد تسه

 داری بر رشد اقتصادی داشته است.در این کشور اثر مثبت و معنی

های مختلف اقتصادی ( به بررسی اثر تسهیال قرض الحسنه بر تولید بخش2019) 2میسل

-2000کشور و اطالعات آماری بازه زمانی  23های پنلی برای پرداخت. در این مطالعه از روش داده

-الحسنه بر بخشبر قرض یمبتن یپول استینشان داده که ساستفاده شد. نتایج بدست آمده  2015

                                                                                                                   
1 . Saleem 

2 . Selim 
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 یهانهیهز نیکمتر الحسنه. قرضدهدیم شیرا افزا دیو تول گذاردیمثبت م ریتأث اقتصاد یواقع یها

 یمنحن راست باعث انتقال به سمت جهیو در نت دهدید ارائه ماستقراض ممکن را در کل اقتصا

 یاضاف یکمبودها ن،یوه بر اال. عشودیم متیو کاهش سطح ق دیتول شیافزا جهیعرضه کل و در نت

 .کندیرا حفظ م متیثبات ق جهیبرد و در نتیم نیرا از ب

الحسنه در تولید کشور های قرض ( به بررسی عملکرد تسهیالت بانک2019) 1احمد و بخاری

استفاده  2018-2000پاکستان پرداختند. در این مطالعه از یک رویکرد همبستگی در بازه زمانی 

الحسنه در بانکداری اسالمی این کشور اثر شد. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که تسهیالت قرض

 معنی داری بر بخش تولید و صنعت در این کشور داشته است.

( به بررسی اعتبارت قرض الحسنه در کشور مالزی بر رشد بخش صنایع 2022) 2محبوب

استفاده شد.  2022کوچک در این کشور پرداخت. در این مطالعه از یک رویکرد کیفی در سال 

نتایج بدست آمده نشان دهنده این موضوع بود که اعتبارت خرد قرض الحسنه در این کشور منجر 

 شده است. به رشد تولید در صنایع کوچک

 

 . مطالعات پیشین داخلي2-3-1

خرد  یمال نیأمتالحسنه در حوزه و نهاد قرض یبانک تجار سهیمقا( به 1390ابراهیمی و باغستانی )

رد عملک درحال توسعه یدر کشورها ریخرد توانسته است در چند دهه اخ یمال نیتأمپرداختند. 

ر د ایطح دنسدر  خرد یمال نیرو، تأم نیداشته باشد. از ا دیتول شیکاهش فقر و افزا نهیدر زم یخوب

 نیات. در اس افتهیگسترش  یتجار یهاو بانک ایمتعارف دن یبانکدار ایمستقل و  یقالب نهادها

الب س در قآن پرداخته و سپ یهابه چالش یخرد در بانک تجار یمال نیتأم یاز معرف پس مطالعه

هاد نالب قخرد در  یمال نیخرد پرداخته شده است. تأم یمال نیالحسنه به بحث تأمقرض ینهادها

ف کند و از وجود دارد را برطر یتجار یهاکه در قالب بانک ییهاچالش یبرخ تواندیالحسنه مقرض

 خرد باشد. یمال نیتأم یبرا یترساختار مطلوب تواندیرو م نیا

بر  یاسالم یربانکیو غ یبانک یمؤسسات مال ریتأث( به بررسی 1394فرد و همکاران )فراهانی

 یبانک یمؤسسات مال یاثرگذار یهاکانال انیمطالعه ابتدا به ب نیدر اپرداختند.  رانیا یرشد اقتصاد

 یبر رشد اقتصاد یحیتوض یرهایمتغ یاثرگذار یو در ادامه چگونگ یبر رشد اقتصاد یربانکیو غ

 میو روش گشتاور تعم نیـ لو نگیک یاده از مدل سنتدر خاتمه با استف پرداخته شده است. رانیا

و  یتجار یهاو بانک یتحت نظارت بانک مرکز یربانکیغ یمال ؤسساتم ی( اثرگذارGMM) افتهی

                                                                                                                   
1 . Ahmed and Bukhari 

2 . Mahboob 
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 یهاافتهیشده است.  یبررس یفصل یزمان یبه صورت سر 1392 - 1378 یزمان دوره یط یتخصص

بر  یمورد استفاده در مدل اثر مثبت و معنادار یحیتوض یرهایمتغ یتمام دهدینشان م یتجرب

اثر  یربانکیغ یبا مؤسسات مال سهیدر مقا یبانک یمال ساتمؤس نیچندارند. هم یرشد اقتصاد

 دارند. یبر رشد اقتصاد یشتریب

ند. پرداخت اقتصاد سالم یبرا یقرض الحسنه، راهبرد( به موضوع 1399عبادی و جعفری )

 یالمظام است. ن یاز مباحث مهم اقتصاد یدر اقتصاد اسالم ژهیوبه یاقتصاد یمطالعه رفتارها

ت رفع ر جهدرا  یاقتصاد یرفتارها ،یمعنو یهازهیانگ ختنیشناختن و برانگ تیبا به رسم یاسالم

 ،گریکدیا امل بموجود در جامعه، ضمن تع یمال یسامان داده و نهادها یو اجتماع یاقتصاد یازهاین

 یمال -ی. در نظام پولکنندیبه سمت تحقق اهداف مشخص حرکت م ن،یچارچوب مع کیدر 

 یالقتراه جهت  نیتریاصل جیو را یسنت ستمیکه در س یقرض ربو نیگزیجا یکارهاراه یاسالم

از  یکیبست نگردد. دچار بن یاقتصاد ستمیشده تا س ینیبشیوجوه است، پ یدادن عرضه و تقاضا

ر د یساسالحسنه بوده که نقش اقرض یمال نیتأم یر راستاد یدر جوامع اسالم موجود ینهادها

 لیتحل و یفیبه روش توص قیتحق نیمسلمانان دارد. در ا یضرور یازهایکاهش فقر و برآوردن ن

 نییبه و تمفهوم توسع انیضمن ب ،یو مطالعات اسناد ایمحتوا با استفاده از منابع کتابخانه

رآمد، د عیزاقتصاد همچون تو یاساس یرهایالحسنه با متغرابطه قرض ،یاقتصاد عهتوس یراهبردها

الحسنه ضنهاد قر نیاست که ب هیفرض نیدرصدد اثبات ا قیشده است. تحق یانداز بررسمصرف، پس

 د.د داررابطه سازگار وجو ،یاساس یازهاین نیراهبرد تأم ژهیومجدد به عیتوز یو راهبردها

تلف مخ یدر بخش ها ی در حوزه قرض الحسنهبانک التیتسه آثار( 1399فتحی و همکاران )

رار قرسی را مورد بر و ساختمان و مسکن یبر رشد ارزش افزوده صنعت، خدمات، کشاورز یاقتصاد

نظور از م نیدب. استفاده شد یرشد اقتصاد یهادر مدل داریحالت پا کردیاز رو داد. در این مطالعه

فاده شد. است رانیا ددر اقتصا 1370-139٦ یدوره زمان یط یستمیس افتهیمیتعم یروش گشتاورها

 دارد. یداقتصا یهابر ارزش افزوده بخش یمثبت و معنادار ریتاث ییاعطا التینشان داد تسه جینتا

ن و خدمات، صنعت و معدن، ساختمان، مسک یهابه بخش ییاعطا التیسهم تسه ان،یم نیدر ا

ها بر اساس بخش یبندتیداشته است. اولو هرا بر ارزش افزود ریتاث نیترشیب ب،یبه ترت یکشاورز

ات اثر تواندیم یاعتبارات بانک نهیبه صیتخص زانیم زیو ن اسینسبت به مق یاقتصاد یبازده

 داشته باشد. رانیدر ا یمختلف اقتصاد یهابر ارزش افزوده بخش یمطلوب

در پرداخت.  رانیالحسنه در ارضق التیتسه یعوامل مؤثر بر اعطا( به بررسی 1400عاقلی )

-1398در دوره  وسیوسلی-وهانسنی یو روش هم انباشتگ یبه استناد شواهد آمار مطالعه نیا

و تعداد ازدواج ثبت  یبانک التینرخ سود تسه ،یناخالص داخل دیکه تول شودینشان داده م 13٦3
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 دیتول شیکه با افزا یالحسنه اثر گذارند، به طورها در قالب  قرضبانک ییاعطا التیشده بر تسه

 ییاعطا التیالحسنه از کل تسهقرض التیسهم تسه ،یبانک التیو نرخ سود تسه یناخالص داخل

 اثر مثبت داشته است. الحسنهقرض التیو نرخ ازدواج بر تسه ابدییکاهش م

 رانیاد االحسنه بر اشتغال در اقتصقرض التیتسه ریتأث( به بررسی 1400مکیان و الراجی )

و  یادلهعقود مبا یبندخارج از طبقه کهالحسنه قرض التیرتسهیپژوهش، تأث نیدر اپرداختند. 

از  ،راستا نیدر ا بر اشتغال مورد توجه قرار گرفته است. باشدیم یاسالم یدر نظام بانکدار یمشارکت

ست. ا دهیاستفاده گرد 1398-1394 یهادر سال رانیا یهاشامل استان ییتابلو یهامدل داده

 قیقتح یهاافتهیکه و  دهدینشان م یعمل افتهیمیبرآورد مدل به روش حداقل مربعات تعم جینتا

 یروین یورو بهره یکیزیف هیسرما ،یناخالص داخل دیالحسنه، تولقرض التیکند که تسهیم انیب

 نیشتریب که شودیمشاهده م ن،یها دارد. عالوه بر ابر اشتغال استان یداریمثبت و معن ریکار تأث

 تالیع تسهه تاباز آنک شتریاست و اشتغال ب یکیزیف هیسرما و یناخالص داخل دیمربوط به تول ریتأث

 اقتصاد کالن قرار دارد. طیشرا ریکار باشد، تحت تأث یروین یورالحسنه و بهرهقرض

 رانیا در یقرض الحسنه بر رشد اقتصاد یهاحساب شیرابطه افزا یبررس( به 1401آقاپور )

فاده از روش که با است بود 1399تا  1357 یهادر سال قیتحق نیمربوط به ا یبازه زمان پرداخت.

 به وطربم بیگسترده( به برآورد ضرا یهابا وقفه یحیخود توض یونی)روش رگرس ARDL نیتخم

ب حسا یهاریمتغ یزمان یسر یهااز داده قیتحق نیا پرداخته شد. در قیتحق یها ریمتغ

 نیطه به رابک دادنشان  جیتورم و اشتغال استفاده شد. نتا نیو همچن یالحسنه و رشد اقتصادقرض

رم و تو یقتصادرشد ا نیرابطه ب نیهمچن استالحسنه مثبت قرض یهاو حساب یرشد اقتصاد

 .استو اشتغال مثبت  یمنف

سهیالت تتاثیر  های پنلی به بررسیذکر شده در این مطالعه در قالب روش دادهبا توجه به نکات 

 و رونق های کشور بر کسب و کارهای کوچک در راستای رشدالحسنه خرد پرداختی در بانکقرض

 تولید در کشور پرداخته شده است که در مطالعات پیشین کمتر مورد توجه بوده است.

 

 تحقیق روش شناسي. 2

گیرد. و از لحاظ هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار می استهمبستگی  –ین تحقیق از نوع علی ا

ای، ای )در بخش کتابخانهابتدا برای مباحث تئوریک و ادبیات مربوط به تحقیق از روش کتابخانه

مبانی نظری پژوهش از کتب و مجالت تخصصی فارسی و التین و مقاالت نگارش شده قبلی در 

های جمع آوری شده در صفحه گسترده گیرد( استفاده خواهد شد. سپس دادهتور کار قرار میدس

Excel های تحقیق از تجزیه گردد. الزم بذکر است برای تجزیه و تحلیل دادهوارد و دسته بندی می
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ه های مورد مطالعه و مقایسو تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شده و به دلیل نوع داده

استفاده خواهد  Eviews8و از نرم افزار  های پنلیدادههم زمان داده های مقطعی و طولی از مدل 

 شد. 

وش رای است. درجمع آوری اطالعات از روش گردآوری اطالعات در این پژوهش کتابخانه

برسی سای مالی حهاها، با مراجعه به صورتهای انتخابی از بانکای با لحاظ کردن نمونهکتابخانه

ازمان بورس و زیان و یادداشت های مرتبط( از طریق سایت س و شده ساالنه )ترازنامه و صورت سود

 ر سایتدهای زمانی اقتصادی و نماگرهای اقتصادی موجود کدال و همچنین بانک اطالعات سری

ی عه آمارجام اقدام گردیده است. 1399تا  1388بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برای دوره 

 . دهستن 1399 – 1388کشور که طی سال  الحسنهقرضهای این تحقیق، عبارت است از بانک

 

 برآورد مدل تجربي. 3

. به منظور شودهای تشخیصی و مدل تجربی پرداخته میدر این بخش به ارائه نتایج حاصل از آزمون

در ایران در  بر تولید الحسنه به عنوان موسسات تامین مالی خردبررسی عملکرد موسسات قرض

ادامه به آزمون ریشه واحد متغیرها برای جلوگیری از بروز رگرسیون کاذب استفاده شده و در نهایت 

 رگرسیون چند متغیره برازش شده است.   مدل فرضیهبرای بررسی و آزمون 

 

 هاي تشخیصيآزمون. 3-1

ی مانای حقیق ابتداهای کاذب در تسازی تحقیق برای جلوگیری از انجام رگرسیونقبل از مدل

ستفاده ا( IPS)متغیرها مورد بررسی قرار گرفته که برای این منظور از آزمون ایم، پسران و شین 

اده استف های زمانی مورد. با استفاده از آزمون صورت گرفته این موضوع که آیا سریشده است

ی شده ند، بررسدار غیر صفر( فرایندی مانا )با مرتبه انباشتگی صفر( و یا واگرا )با مرتبه انباشتگی

ست. ارفته گاست. برای این منظور آزمون ریشه واحد بر روی متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار 

شان ن 1ل آزمون ریشه واحد در حالت وجود عرض از مبداء و روند انجام شده است. نتـایج جدو

بوده در  05/0ی بیشتر از که برای تمامی متغیرهای تحقیق مقدار سطح معنی دار استدهنده این 

بار و با یک بوده نتیجه فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد رد نشده و این متغیرها در سطح نامانا

 شوند.تفاضل گیری مانا می
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 هاي ریشه واحد متغیرهاي تحقیقآزمون. 1 جدول

 IPSآزمون 
 متغیر

 سطح تفاضل مرتبه اول

-سطح معني

 داري

آماره 

 آزمون

-سطح معنی

 داری

آماره 

 آزمون
 

 لگاریتم تولید ناخالص داخلي 34/0 ٦0/0 -29/3 00/0

00/0 29/4- 43/0 53/0- 
لگاریتم تسهیالت قرض الحسنه 

 اعطایي

 لگاریتم حجم پول -٦5/0 24/0 -38/3 00/0

 هالگاریتم دارایي بانک -51/0 87/0 -12/4 00/0

 محاسبات تحقیقمنبع: 

 

مدل، صحت وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهـای تحقیق را با استفاده  در ادامه قبل از برآورد

انباشتگی را در دو ( هفت آزمون هم2004، 1999نماییم. پدرونی )انباشتگی بررسی میاز آزمون هم

شود که در بین گروه کلی پیشنهاد کرد که به عرض از مبدأ و ضرایب روند زمانی اجازه داده می

 v -بعدی بوده و مشتمل بر آماره -باشند. گروه اول مبتنی بر روش درون واحدهای فردی متفاوت

 ρهستند. گروه دوم که سه آماره  پانلی، ADF -پانلی و آماره PP -پانلی، آماره ρ -پانلی، آماره

بعدی است. برای هر  -شود، مبتنی بر روش بینگروهی را شامل می ADF گروهی و PPگروهی، 

نامانا است و بین متغیرهای مدل ارتباط بلندمدت وجود ندارد، در  εitر، دو گروه، تحت فرضیه صف

های . برای آمارهاستانباشتگی میان متغیرها صورتی که فرضیه مقابل مبتنی بر وجود بــردار هم

H0: γiگروه اول فرضیه  = H1: γi در مقابل فرضیه  1  =  γ < شود. در صورتی آزمون می1

H0: γi م فرضیه های گروه دوآمارهکه برای  = H1: γi در مقابل فرضیه  1 <   شود.آزمون می 1

 

 انباشتگي پانلينتایج آزمون هم .2جدول 

 آماره هاي آزمون متغیر وابسته لگاریتم تولید ناخالص داخلي

 هاآماره با روند زمانی بدون روند زماني

 پنلی v -آماره (00/0) (00/0)

 پنلی ρ -آماره (00/0) (00/0)

 پنلی PP -آماره (00/0) (01/0)

 پنلی ADF -آماره (00/1) (00/1)
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 گروهی ρآماره  (00/0) (00/0)

 گروهی PP آماره (05/0) (00/0)

 گروهی ADF آماره (00/0) (00/0)

 دهد.داری را نشان میتحقیق، اعداد داخل پرانتز مقدار سطح معنی محاسباتمنبع: 

 

دهند، برای دو حالت مورد نظر، اکثر مقادیر سطح طور که اطالعات جدول نشان میهمان

-و فرضیه صفر رد می هستند 05/0درصد یا  5های پدرونی کمتر از خطای گزارش شده برای آماره

 توان بیان کرد که رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود دارد.شود بنابراین می

 

 هاها و بررسي فرضیهتصریح مدل. 3-2

الحسنه به عنوان موسسات تامین مالی خرد در ایران ابتدا موسسات قرضبه منظور بررسی عملکرد 

گونه که قبالً نیز اشاره شد، فرض کنید که عرض از شود. همانترین حالت در نظر گرفته میساده

ها و بین ها یکسان باشد منتهی جمالت خطا در طول دورهمبداءها و ضرایب بین مقاطع و دوره

( نیز OLSترین رهیافتی است که با روش حداقل مربعات معمولی )این سادهخطاها متفاوت باشند. 

ترین نقطه ضعف این مورد این است که ثابت در نظر قابل تخمین است. نکته مهم و شاید مهم

گرفتن ضرایب محدودیت باالیی است و ممکن است به خطای تصریح مدل منجر شود. به عبارت 

شود که روی متغیر وابسته یکسان باشد. اما در ادامه فرض میدیگر ممکن است اثرات مقاطع بر 

های مختلف متفاوت است و بنابراین اثرات ثابت و تاثیر تسهیالت قرض الحسنه بر تولید بخش

شود که اثرات متغیرهای مختلف با این توضیح ابتدا فرض می شود.تصادفی نیز در مدل لحاظ می

تحقیق تأثیر یکسانی بر عملکرد اعطای تسهیالت داشته باشند. مربوط به بانک های مد نظر در این 

یا لیمر  Fهای پانلی، به آزمون جهت تشخیص این که از روش ترکیبی استفاده شود یا از روش داده

های پنلی را مجاز دانست، آن گاه باید . در صورتی که آزمون لیمر استفاده از دادهشودرجوع می

ات تصادفی استفاده شود یا از مدل با اثرات ثابت که در این صورت از تشخیص دهیم که از روش اثر

 .شودمیآزمون هاسمن استفاده 

 

 یا لیمر Fنتایج حاصل از آزمون. 3-2-1

 ابل  مدل پنل، فرض صفر عرض از مبدأ و شیب یکسان برای تمام واحدها در مقFبا توجه به آماره 

 ارائه شده است.برای مدل  3آزمون خواهد شد. نتایج در جدول 
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-شده و یا داده تلفیقيهاي آزمون تشخیصي در مورد برآورد مدل به صورت داده .3جدول 

 هاي پنلي با اثرات ثابت )متغیر وابسته تولید(

 سطح معنی داری آماره اثرات آزمون

84/12٦ مقطعی Fآماره   000/0  

19/٦34 کای دو مقطعیآماره   000/0  

 منبع: محاسبات تحقیق

 

فرضیه وجود اثرات  آن داریسطح معنیو مقدار  Fشود آزمون بر اساس این جدول مالحظه می

دست به داریسطح معنیکند. به عبارت دیگر از آنجا که را رد می تلفیقیثابت در مقابل وضعیت 

توان فرضیه صفر مبنی بر زائد بودن است پس می 05/0و کای دو کمتر از  Fآمده در هر دو آزمون 

بنابراین تا به اینجا شود درصد( رد می 10درصد )و  5اثرات ثابت در مدل رگرسیون را در سطح 

 شده ارجحیت دارد. تلفیقیهای برآورد مدل به صورت اثرات ثابت به برآورد مدل به صورت داده

 

 صادفيآزمون انتخاب اثرات ثابت یا اثرات ت. 3-2-2

و اثرات  1های پنلی که به دو صورت روش اثرات ثابتدر این بخش باید از بین دو روش تخمین داده

های پنلی از آزمون هاسمن است، یکی انتخاب شود. به منظور تعیین روش تخمین در داده 2تصادفی

. لذا استشود. براساس این آزمون، رد فرضیه صفر بیانگر استفاده از روش اثرات ثابت استفاده می

های مختلف با متغیرهای توضیحی متفاوت انجام گرفت. نتایج به دست برای مدل آزمون هاسمن

گزارش شده است، دال بر رد فرضیه صفر و انتخاب روش  4آمده از آزمون هاسمن که در جدول 

 برازش مدل است. اثرات ثابت برای

 

ر آزمون تشخیصي در مورد برآورد مدل به صورت داده هاي پنلي با اثرات ثابت د .4جدول 

 داده هاي پنلي با اثرات تصادفي )متغیر وابسته تولید( مقابل
 سطح معنی داری آماره اثرات آزمون

3٦/154 کای دو مقطعیآماره   000/0  

 منبع: محاسبات تحقیق

                                                                                                                   
1. Fixed Effect 

2. Random Effect 
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 تخمین الگو . 3-3

ت موسسافرضیه مورد بررسی در این مطالعه به این صورت بوده است که تسهیالت اعطایی 

اشته د ایران درداری بر تولید تاثیر مثبت و معنیالحسنه به عنوان موسسات تامین مالی خرد قرض

 خمین بعدل از تهای پنلی استفاده شده و نتایج حاصداده است. به منظور آزمون این فرضیه از روش

 نشان داده شده است. 5های مختلف و اطمینان از صحت آن در جدول از انجام آزمون

 

 هاي پنليمدل تجربي تحقیق با استفاده از روش داده .5جدول 

 تولید بخش های مختلف اقتصادیمتغیر وابسته: 

داریسطح معنی  t-متغیرها ضریب آماره 

02/0  99/1  32/0  عرض از مبداء 

00/0  ٦5/3  19/0  لگاریتم تسهیالت قرض الحسنه اعطایی 

0/00 ٦7/4  8٦/0  لگاریتم حجم پول 

01/0  92/5  18/0  لگاریتم دارایی بانک 

798/0 ( رگرسیونProb) Fآماره  73/89( 00/0)  ضریب تعیین 

795/0 آماره دوربین واتسون 14/2  ضریب تعیین تعدیل شده 

 منبع: محاسبات تحقیق

 

شود که ضریب تمامی متغیرهای تحقیق در سطح خطای مشاهده می (5)مطابق با نتایج جدول 

-. ضریب متغیر تسهیالت قرضاستداری از صفر دار بوده و بیانگر اختالف معنیدرصد معنی 5

داری از صفر دارد. ضریب برآورد شده درصد مثبت بوده و اختالف معنی 5الحسنه در سطح خطای 

است که نشان دهنده این موضوع است که با افزایش یک  19/0الحسنه برابر با برای تسهیالت قرض

درصد افزایش  19/0الحسنه با ثبات سایر شرایط تولید در اقتصاد معادل درصدی در تسهیالت قرض

داری از صفر درصد مثبت بوده و اختالف معنی 5ضریب متغیر حجم پول در سطح خطای  یابد.می

است که نشان دهنده این موضوع است که با  88/0برابر با دارد. ضریب برآورد شده برای حجم پول 

درصد افزایش  88/0افزایش یک درصدی در حجم پول با ثبات سایر شرایط تولید در اقتصاد معادل 

درصد  5ها به عنوان معیاری برای اندازه بانک در سطح خطای ضریب متغیر دارایی بانک یابد.می

 18/0ها برابر با صفر دارد. ضریب برآورد شده برای دارایی بانکداری از مثبت بوده و اختالف معنی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                            19 / 24

https://mieaoi.ir/article-1-1252-fa.html


 راضیه کارخانه، علي عادليامید ،یزدان گودرزي فراهاني .../در الحسنه بررسي عملکرد موسسات قرض            176

 

 

ها با ثبات سایر است که نشان دهنده این موضوع است که با افزایش یک درصدی در دارایی بانک

های خوبی برازش مدل از قبیل آماره یابد.درصد افزایش می 18/0شرایط تولید در اقتصاد معادل 

درصد از تغییرات  79که حدود  استدست آمده که بیانگر این به درصد 79/0ضریب تعیین نیز 

 Fشود، همچنین با توجه به آماره به وسیله متغیرهای مستقل مدل توضیح داده می متغیر وابسته

. آماره دوربین واتسون در استدار آن کل رگرسیون برازش شده معنی داریسطح معنیباال و مقدار 

. در نهایت با استبیانگر عدم وجود خودهمبستگی شدید در مدل  که است 14/2مدل برابر با 

و  استبرا مشاهده گردید که جمالت اخالل مدل داری توزیع نرمال  – کاستفاده از آماره جار

 های آماری صورت گرفته اعتماد داشت.میتوان به استنباط

 

 نتیجه گیري. 4

الحسنه به عنوان موسسات تامین مالی خرد در بررسی عملکرد موسسات قرض مطالعههدف این 

و  1399 - 1388ایران بود. برای این منظور از اطالعات آماری سیستم بانکی کشور در بازه زمانی 

ها نقش توسعه هر یک از این مؤسسات از نظر تأمین مالی پروژه های پنلی استفاده شد.روش داده

رشد اقتصادی دارند. مؤسسات مالی غیربانکی به عنوان ترکیبی از چند مؤسسه و بسیار مؤثری بر 

بندی شده نیستند های تجاری طبقه. به طور عام، مؤسسات مالی غیربانکی مانند بانکهستندنهاد 

ها پذیر که مانند بانکای از نهادها و سایر مؤسسات سپردهولی با این وجود با پذیرش مجموعه

اند. به طور عمده، مؤسسات مالی غیربانکی دهند، تشکیل شدهمی تسهیالتکنند و میسپرده قبول 

چنین انواع مختلفی از گذاری و همهای سرمایههای لیزینگی، مقاطعه و صندوقعبارتند از: شرکت

های بیمه و های بازنشستگی، شرکتگذاری )صندوقانداز و مؤسسات سرمایهقراردادهای پس

انداز و تسهیل تأمین قابل(. مشخصه محوری مؤسسات مالی غیربانکی، تجهیز پسهای متصندوق

های تجاری نقش مهمی در . این مؤسسات به عنوان مکمل بانکاستهای مختلف مالی فعالیت

ها باعث کارآمدتر شدن آنها کنند و همچنین به عنوان یک رقیب برای بانکپویایی بازار مالی ایفا می

گو باشند. بیشتر این مؤسسات در شوند که به نیازهای مشتریان به نحو احسن پاسخشده و باعث می

بازار اوراق بهادار به عنوان عامل تجهیز و تخصیص منابع مالی در بلندمدت نقش فعالی دارند. توسعه 

توانند با بخشی از میها این مؤسسات نشانه خوبی برای نشان دادن توسعه سیستم مالی است. بانک

الحسنه در اختیار دارند از طریق هدایت آن بر کسب و کارهای کوچک ابع مالی که به عنوان قرضمن

و همچنین تامین مالی خرد نقش موثری بر رونق این بخش و توانمندسازی قشر ضعیف جامعه 

ورد صورت گرفته مشاهده گردید که تسهیالت قرض الحسنه آدر این مطالعه در برداشته باشند. 

های مختلف کنار شاخص سیاست پولی یعنی حجم پول اثرات مثبتی بر تولید بخش بانکی در

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                            20 / 24

https://mieaoi.ir/article-1-1252-fa.html


 177         1401 زمستان، مو یک چهلفصلنامه علمي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره 

                                              

 

بر  تواند اثرات حقیقی در اقتصاد ایران داشته باشد.اقتصادی داشته است و بخش پولی اقتصاد می

 با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق، پیشنهادهای کاربردی ارائه خواهد گردید.این اساس 

-هاد میپیشن، استها ت اصلی برای تسهیالت اعطایی بانکحجم پول علّرشد  از آنجایی که -

گیری از فرآیند خلق پول مستمر جلوانضباط پولی شود که سیستم بانکی کشور از طریق 

صوص کی بخهای آتی بانک در راستای تامین مالی خرد و هدایت تسهیالت بانکرده و برنامه

 .های مولد و خرد باشدالحسنه به سمت فعالیتتسهیالت قرض

ست ده ابا توجه به اینکه تاثیر سیاست پولی و تسهیالت قرض الحسنه بر تولید مثبت بو -

تا هم  باشند ریزی بیشتری داشتهگردد بانک ها در ارائه تسهیالت دقت و برنامهپیشنهاد می

ر دصادی قتافزایش دهند و هم به عنوان ضربه گیرهای ادهی تسهیالتسود خود را در جریان 

 مقابل شوک های وارده به اقتصاد عمل کنند.

در  لحسنهشود که تسهیالت قرض اعالوه بر این با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می -

ز حمایت ا یت واقتصاد به کسب و کارهای نوپا و صنایع جدید وارد شده به بازار به منظور تقو

 آنها اعطا شود.
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