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تاریخ وصول99/9/21 :

تاریخ پذیرش99/6/9 :

چکیده:
توسعه بخش بانکی به عنوان یکی از ابعاد توسعه بخش مالی نقش مهمی در تقویت
حس سپردهگذاری مردم برای هدایت پساندازهای آنان به سمت فعالیتهای تولیدی
ایفا میکند .لذا توجه به عوامل تعیینکننده این بخش از توسعه مالی الزم به توجه
است که در این پژوهش ،جذب سرریز دانش از اهمترین عوامل موثر بر توسعه بخش
بانکی ،مورد توجه قرار گرفته که از توجه پژوهشگران و دولتمردان دور مانده است.
از جمله عوامل مهم و تآثیرگذار بر فعالیتهای نوآورانه ،سرریزهای دانش(فناوری) از
طریق واردات کاالهای واسطهای است .اهمیت تاثیرگذاری سرریز فناوری به میزان
جذب آن است و جذب سرریز فناوری به کیفیت سرمایه انسانی بستگی دارد .زیرا،
خصوصیات کیفی نیروی انسانی باعث استفاده مطلوب از فناوریهای خارجی و
همچنین افزایش قدرت خلق طرحهای جدید و انتقال فناوری از کاالهای وارداتی
حامل دانش به تولید خدمات جدید و نوین در عرصه بانکی میگردد .بنابراین ،جذب
سرریز فناوری(از کانال واردات کاالهای واسطهای و سرمایهای) ،امکان ارائه خدمات
نوین بانکی به مشتریان بانکی را تسهیل میکند .از سوی دیگر ،جذب سرریز فناوری
به عنوان یکی از مهمترین مولفههای مهم در رشد اقتصادی مستمر و باثبات منجر به
کاهش هزینهها ،افزایش کیفیت و بهبود توزیع کاالها ،افزایش بهرهوری و افزایش
مزیت نسبی بنگاهها میگردد .در نتیجه ،بهرهگیری از اثرات جذب سرریز فناوری و
کسب منافع ناشی از واردات کاالهای سرمایهای و واسطهای از شرکای خارجی منجر
به افزایش تمایل پساندازکنندگان در جهت سرمایهگذاری و پسانداز میگردد.
بدینترتیب ،جذب سرریز فناوری منجر به توسعه بخش بانکی میگردد .لذا پژوهش
حاضر به بررسی تاثیر جذب سرریز دانش بر اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی از
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سوی بانکها به عنوان شاخص توسعه بخش بانکی در کشورهای منتخب دارای فراوانی
منابع طبیعی طی دوره  7116-5172با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته
( )GMMمیپردازد.
بر اساس نتایج پژوهش ضریب متغیر توسعه بخش بانکی با یک وقفه مثبت است .این
نتیجه نشان از پویایی توسعه بخش بانکی در طی زمان است ،به طوری که کارکرد
بخش بانکی در دوره جاری به دوره بعد نیز گسترش مییابد .تاثیر اثر متقابل سرریز
دانش در سرمایه انسانی به عنوان شاخص جذب سرریز دانش بر توسعه بخش بانکی
مثبت است چرا که نیروی کار آموزشدیده و ماهر میتواند با جذب سرریز فناوری از
شرکای تجاری (از کانال واردات) دارای فعالیتهای تحقیق و توسعه باال سبب خلق،
کسب و انتشار دانش در راستای توسعه بخش بانکی شود چرا که افراد تحصیلکرده و
آموزش دیده با تسهیل در کسب و خلق فناوری منجر به کاهش هزینههای خدمات
بانکی و ایجاد خالقیت و نوآوری در خدمات بانکی میگردند و زمینه را برای افزایش
تمایل سرمایهداران و پساندازکنندگان در جهت سرمایهگذاری و پسانداز فراهم
نموده و بدین ترتیب سبب توسعه بخش بانکی میشوند .همچنین متغیرهای نرخ سود
بانکی واقعی ،تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص قیمت مصرفکننده نیز تاثیر مثبت
بر توسعه بخش بانکی دارند و متغیر نرخ ارز نیز تاثیر بیمعنا بر توسعه بخش بانکی
کشورهای منتخب دارای منابع طبیعی دارد .بنابراین متناسب با واقعیت موجود
مشاهده میشود هنوز در کشور مورد مطالعه ،بخش بانکی از عملکرد مناسبی
برخوردار نیست و تاثیر آن بر رفاه و رشد اقتصادی به وضوح دیده میشود.در راستای
ارتقاء بخش بانکی کشورهای دارای منابع طبیعی پیشنهادات زیر ارائه میگردد:
 ایجاد فضای مناسب برای جذب دانش و فناوری حاصل از فعالیتهای تحقیق و
توسعه خارجی از کانال واردات کاالهای واسطهای و سرمایهای در راستای ارتقاء
کیفیت و مزیت نسبی بخشهای تولیدی و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و
باثبات که مسبب توسعه بخش بانکی و فراهم نمودن پسانداز و سرمایهگذاری
است.


تقویت کیفیت آموزش منابع انسانی برای جذب سرریز دانش در جهت ارائه
خدمات نوین بانکی از طریق هدایت ثروتهای تجدیدناپذیر(درآمدهای ارزی
حاصل از منابع طبیعی) به ثروتهای تجدیدپذیر در راستای توسعه بخش
بانکی.

طبقهبندی O30, G21, D51: JEL

واژههای کلیدی :جذب سرریز دانش ،توسعه بﺨش بانکی ،فراوانی منابع طبیعی
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 -7مقدمه
یکی از عواملی که در جهت دستیابی به هدف رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی
میتواند نقش اساسی ایفا کند ،توسعه بﺨش مالی کشور است و اهمیت توسعه بﺨش
مالی از آنﺠا نشات میگیرد که بﺨش مالی کارآمد ،نقشی اساسی در تﺠهیز منابع
مالی برای سرمایهگذاری ،تشویق ورود و تﺠهیز سرمایه خارجی و بهینهسازی ساز
و کار تﺨصیص منابع ایفا میکند (.)Dadgar & Nazari, 2009
امروزه بﺨش عظیمی از تﺠهیز منابع مالی کشور توسط بانکها انﺠام میشود و
با توجه به توسعه ناکافی بازار سرمایه کشور ،بﺨش بانکی تا حدود زیادی وظایف بازار
سرمایه را نیز عهدهدار است و میتوان بیان داشت ،توسعه بﺨش مالی عمدتاً متاثر از
توسعه بﺨش بانکی است .بنابراین عمدتاً توسعه بﺨش بانکی باعث ایﺠاد رشد
اقتصادی میگردد ( .)Beju & Ulici, 2012زیرا ،توسعه بﺨش بانکی به عنوان
یکی از ابعاد توسعه بﺨش مالی نقش مهمی در تقویت حس سپردهگذاری در عموم
افراد جامعه برای هدایت سرمایههای اندک آنان به سمت فعالیتهای تولیدی ایفا
میکند .بنابراین برای دستیابی به نظام بانکی کارآمد به عنوان یکی از مهمترین
اهرمهای توسعه اقتصادی کشور ،باید توجه خاصی به عوامل تعیینکننده آن نمود
(.)Shahabadi & Davarikish, 2015
با توجه به تغییرات پیوسته دانش و فناوری در دنیای دیﺠیتال امروز ،بسیار
مشکل خواهد بود که بانکها بتوانند در عرصه بازار رقابتی دوام بیاورند .زیرا
درخواستهای مشتریان پیچیده و متنوع شده و این تقاضاها منتج به تغییرات فناوری
در بانکها شده است .در حالی که بانکها از تغییرات فناوری کاراییشان افزایش
مییابد ،مشتریان نیز به دلیل سهولت دسترسی به خدمات و هزینههای مبادله کمتر،
تغییرات فناوری و خدمات الکترونیکی از بانکها درخواست میکنند ( & Ameme
 .)Wireko, 2016نوآوری از طریق ایﺠاد فناوریهای نوین منﺠر به بهبود کیفیت
عرضه خدمات بانکی با هزینه کمتر و همچنین ایﺠاد خدمات جدید بانکی و سودآوری
مناسب بﺨش بانکی میگردد ،در نتیﺠه نوآوری نقشی تعیینکننده برای جلب
رضایت مشتریان و سپردهگذارن بانکی دارد (.)Campanella et al., 2017
مهمترین مولفه تعیینکننده نوآوری ،فعالیتهای تحقیق و توسعه داخلی است .زیرا

66

فصلنامهی اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی سابق) .دورهی  .29شماره  .2بهار  2399

انﺠام فعالیتهای تحقیق و توسعه داخلی منﺠر به ارتقا فناوری و خدمات جدید در
بﺨش بانکداری میگردد .عالوه بر اینکه تحقیق و توسعه داخلی نقش تعیینکننده
بر فعالیتهای نوآورانه دارد .باید خاطرنشان کرد که از یک طرف بدلیل شتاب روند
همبستگی اقتصاد جهانی و از طرف دیگر بدلیل رشد روزافزون انتشار و توزیع دانش
و فناوری ،ضروریست کشورهای درحال توسعه به منظور پرکردن شکاف فناوری با
کشورهای توسعه یافته عالوه بر تحقیق و توسعه داخلی ،به سرریز فعالیتهای تحقیق
و توسعه خارجی و به تبع آن به انتشار و جذب سرریزهای فناوری بینالمللی توجه
داشته باشند .از جمله عوامل مهم و تآثیرگذار بر فعالیتهای نوآورانه ،سرریزهای
دانش (فناوری) از طریق واردات کاالهای واسطهای و سرمایهگذاری مستقیم خارجی
است ( .)Pin & Qingchang, 2008اهمیت تاثیرگذاری سرریز فناوری تابع
میزان جذب آن است و جذب سرریز فناوری نیز به کیفیت سرمایه انسانی بستگی
دارد .زیرا ،خصوصیات کیفی نیروی انسانی باعث استفاده مطلوب از فناوریهای
خارجی و همچنین افزایش قدرت خلق طرحهای جدید و انتقال فناوری از کاالهای
وارداتی حامل دانش به تولید خدمات جدید و نوین در عرصه بانکی میگردد .بنابراین
جذب سرریز فناوری (از کانال واردات کاالهای واسطهای و سرمایهای) ،امکان ارائه
خدمات نوین بانکی را به مشتریان تسهیل میکند و از سوی دیگر به عنوان یکی از
مهمترین مولفههای مهم در رشد اقتصادی مستمر و باثبات میتواند منﺠر به کاهش
هزینهها یا افزایش کیفیت ،بهبود توزیع کاالها ،افزایش بهرهوری و افزایش مزیت
نسبی بنگاهها شود و بدین طریق با بهرهگیری از اثرات جذب سرریز فناوری و کسب
منافع ناشی از واردات کاالهای سرمایهای و واسطهای از شرکای خارجی منﺠر به
افزایش تمایل سرمایهداران و پساندازکنندگان در جهت سرمایهگذاری و پسانداز
شده و بدین ترتیب زمینه را برای توسعه بﺨش بانکی منابع مالی فراهم مینمایند.
لذا ،میتوان بیان داشت از جمله عواملی که تا امروز کمتر مورد توجه قرار گرفته
است نقش جذب سرریز دانش (فناوری) در توسعه بﺨش بانکی است .به همین منظور
این پژوهش به بررسی تاثیر جذب سرریز دانش بر توسعه بﺨش بانکی کشورهای
منتﺨب دارای فراوانی منابع طبیعی طی دوره  2996-1122پرداخته است .در ادامه
این پژوهش به ترتیب به مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،ارائه مدل و معرفی متغیرها،
برآورد مدل و تﺠزیه و تحلیل آن و نهایتاً به نتیﺠهگیری و پیشنهادها پرداخته شده
است.
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 -5مبانی نظری
توسعه بﺨش مالی یکی از عوامل موثر در جهت دستیابی به هدف رشد پرشتاب و
مستمر اقتصادی است .بﺨش مالی از بازارهای گوناگونی شامل بازار پول و سرمایه
تشکیل شده است و اهمیت توسعه بﺨش مالی از آنﺠا نشأت میگیرد که بﺨش مالی
کارآمد ،نقش اساسی در تﺠهیز منابع مالی برای سرمایهگذاری و تﺨصیص بهینه
منابع ایفا میکند .در اکثر نظامهای اقتصادی ،بانک نقش اصلی در تﺠهیز پسانداز،
شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری و متنوعسازی ریسک دارد ،لذا توسعه بﺨش
بانکی به عنوان یک بعد مستقل در توسعه مالی مورد توجه است ( Shams et al.,
 .)2014عالوه بر آن نظام بانکی نقش بسیار کلیدی و بیبدیل در توسعه بﺨش مالی
دارد .زیرا ،با فراهم نمودن شرایط برای سپردهگذاری به شناسایی و تامین مالی
کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصوالت جدید و یا اجرای طرحهای
ابتکاری دارند ،موجب تقویت حس سپردهگذاری در عموم افراد جامعه میشود
( .)Shahabadi & Davarikish, 2015گروهی از نظریهپردازان به منظور
دستیابی به بﺨش مالی توسعهیافته ،توجه خاصی بر شناسایی عوامل محرک توسعه
بﺨش بانکی نمودهاند؛ اما مطالعات جامعی به بررسی تاثیر مولفههای دانش و جذب
سرریز دانش بر توسعه بﺨش بانکی نپرداختهاند و این در حالی است که در طول دو
دهه گذشته ،توسعه بﺨش بانکی ،به طور قابل توجهی تحت تاثیر تغییرات دانش و
فناوری قرار گرفته است (.)Ratten, 2008
نوآوریهای فنی ،پردازش و انتقال اطالعات را سریعتر و ارزانتر میکند در
نتیﺠه خدمات بانکداری به دلیل برخورداری از شبکه بینالمللی ارتباطات منطقهای
و جهانی به سهولت عرضه میگردد .عالوه بر این ،آگاهی و دسترسی مشتری افزایش
مییابد .نوآوری و ابداعات منﺠر به ایﺠاد فناوریهای جدید در بﺨش بانکی میگردد
و ایﺠاد و توسعه فناوریهای جدید منﺠر به کاهش هزینه و صرفهجویی در استفاده
از نیروی کار شده و در نتیﺠه بهرهوری و سودآوری بﺨش بانکی را افزایش میدهد.
همچنین ،نوآوری و ابداعات منﺠر به افزایش رقابت بانکها در ارائه خدمات بهتر به
مشتریان و کاهش هزینههای معامالت میگردد (.)Campanella et al., 2017
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بﺨش بانکی در دهه گذشته تحت تاثیر تغییرات سریع پیشرفت فناوری قرار
گرفته است که عبارتند از:
الف) برنامهریزی و کنترل مدیریت پیچیدهتر فعالیتها(معرفی سیستمهای
اطالعاتی به نام برنامهریزی منابع سازمانی()2)ERP
ب) تطابق و تنظیم کنترلهای مدیریتی با دستورالعملهای بازل 1 1و  3که نیاز
به کنترل کارآمدتری از ریسکهای عملیاتی ،اعتباری و بازار دارد (توسعه
نرمافزار برای مدیریت استاندارد ریسکهای عملیاتی ،اعتباری و بازار).
ج) ارائه خدمات به مشتریان از طریق اینترنت ،امروزه اینترنت منﺠر به ایﺠاد
صنعت تﺠارت الکترونیک شده است و اکثر بانکها خدمات بانکی را از طریق اینترنت
ارائه میکنند ( .)Takac, 1997لذا ،با توجه به تغییرات پیوسته دانش و فناوری در
دنیای امروز ،چنانچه بانک نتواند چنین تغییرات فناورانه و نوآورانه ایﺠاد نماید،
بانک نﺨواهند توانست در عرصه بازار رقابتی دوام بیاورد .از آنجا که ،خلق
فعالیتهای نوآورانه و ایﺠاد خدمات نوین در عرصه بﺨش بانکداری و انطباق آن با
یک محیط ویژه اقتصادی یک کشور مستلزم انﺠام فعالیتهای تحقیق و توسعه است
و با توجه به اینکه ،بین فعالیتهای تحقیق و توسعه و نوآوری رابطه مثبتی وجود
دارد ( .)Scherer, 2005لذا ،توسعه فعالیتهای نوآوری تابع فعالیت های تحقیق
و توسعه داخلی است اما باید خاطر نشان ساخت کشورهای درحال توسعه سهم کمی
از تولید ناخالص داخلی خود را به فعالیتهای تحقیق و توسعه اختصاص میدهند
لذا ،همواره شاهد شکاف قابل توجه مابین فعالیتهای نوآوری کشورهای
درحالتوسعه با کشورهای توسعهیافته میباشیم .اما براساس مطالعات تﺠربی
گسترده میتوان بیان داشت فعالیتهای نوآوری کشورها تنها تابع فعالیتهای
تحقیق و توسعه داخلی نیست بلکه تابع سرریز فعالیتهای تحقیق و توسعه
کشورهای دیگر میباشد که میتواند از کانال واردات کاالهای سرمایهای و واسطهای
و جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی انتقال یابد .در واقع ،وقتی یک کشور
به منظور تحقیق و توسعه سرمایهگذاری میکند و فناوری خود را بهبود میبﺨشد،
کشورهای مﺠاور نیز میتوانند به صورت غیرمستقیم از منافع حاصل از این
سرمایهگذاری بهرهمند گردند .یکی از کانالهایی که بنگاههای داخلی و به ویژه
Enterprise Resource Planning
Basel
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بانکها میتوانند سرریز دانش کشورهای دیگر جذب نمایند ،سرمایه انسانی است
(.)Audretsch & Feldman, 1996
امروزه مردم برای انﺠام فعالیتهای بانکی از قبیل افتتاح حساب ،پرداخت
قبوض ،مالیات و اقساط ،نقل و انتقال وجوه و غیره به بانک مراجعه نمیکنند و این
فعالیتهای را با کامپیوتر یا تلفن همراهشان انﺠام میدهند .بنابراین خدمات نوآورانه،
بانکداران را مشتاق میکند که چگونه میتوانند توسعه فناوریها برای تسهیل ارائه
خدمات بانکی و نزدیککردن این خدمات به نیازهای مشتریان به کار گیرند
( .)Sharma, 2017این امر جز با تحقیق و توسعه داخلی و جذب سرریز فناوری
حاصل نمیگردد .بنابراین بﺨش بانکداری نیز میتواند عالوه بر تحقیق و توسعه
داخلی از جذب سرریز فناوری نیز برای ایﺠاد و انتشار محصوالت و خدمات فناورانهای
برای برآوردهکردن تقاضاهای فناورانه مشتریان بانکی استفاده نماید .لذا بﺨش بانکی
از جذب سرریز محصوالت فناورانه برای ارائه خدمات نوآورانه به مشتریان بانکی
استفاده مینماید .در نتیﺠه جذب سرریز فناوری به دلیل افزایش بهرهوری و
سودآوری بﺨش بانکی و ارائه خدمات بهتر و ارزانتر به مشتریان بانکی منﺠر به
توسعه بﺨش بانکی میگردد .نکتهای که باید به آن توجه داشت این که اهمیت جذب
فناوری خارجی از کانال واردات کاالهای واسطهای و سرمایهای عالوه بر نقش
تعیینکننده فناوری داخلی ،بستگی به کیفیت سرمایه انسانی نیز دارد که میزان
جذب فناوری خارجی را تعیین مینماید ،چرا که خصوصیات کیفی نیروی انسانی
باعث استفاده مطلوب از فناوریهای خارجی و همچنین افزایش قدرت خلق خدمات
و محصوالت جدید و انتقال فناوری از کاالهای وارداتی حامل دانش به تولید
محصوالت جدید یا طرحهای جدید میگردد ( Shahabadi & Davarikish,
 )2015و در پس آن این فناوری جدید در تولید محصوالت داخلی دیگر به کار
میرود .بنابراین سرمایه انسانی میتواند جذب سرریز فناوری از شرکای تﺠاری (از
کانال واردات) دارای فعالیتهای تحقیق و توسعه باال را فراهم نموده و با تسهیل در
کسب و خلق فناوری منﺠر به کاهش هزینههای خدمات بانکی و ایﺠاد خالقیت و
نوآوری در خدمات بانکی میگردد .در حقیقت با بهبود آموزش و باال رفتن کیفیت
نیروی انسانی در حوزه بﺨش بانکی بهرهوری این بﺨش افزایش یافته و زمینه برای
افزایش فعالیتهای اقتصادی با فناوری باال فراهم شده و در اثر آن انگیزه پسانداز و
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سپردهگذاری را در بﺨش بانکی تقویت مینماید .بنابراین ،جذب سرریز دانش به
دلیل افزایش نوآوری در بﺨش بانکی ،افزایش سودآوری و کاهش هزینهها بر توسعه
بﺨش بانکی تاثیر میگذارد.
 -3پیشینه تحقیق
با توجه به بررسیهای انﺠام شده خاطرنشان میگردد تحقیقات جامعی در داخل و
خارج کشور در خصوص موضوع پژوهش صورت نگرفته است .لذا در ادامه به برخی
مطالعات تﺠربی که به بررسی تاثیر دانش و نوآوری بر توسعه بﺨش بانکی پرداختهاند،
اشاره میشود:
شیه و همکاران ( )1121به بررسی ایﺠاد دانش و سرمایه فکری بر صنعت
بانکداری پرداختهاند .نتایج تحقیق نشان میدهد ایﺠاد دانش تاثیر مثبت بر انباشت
سرمایه انسانی دارد .شناختگرایان و ارتباطگرایان به عنوان ایﺠادکنندگان اصلی
دانش در صنعت بانکداری هستند .سرمایه انسانی منﺠر به افزایش سرمایههای
ساختاری 3و سرمایههای مشتریان 6میشود؛ همچنین سرمایههای مشتریان اثر
مثبت بر سرمایههای ساختاری دارد (.)Shih et al., 2010
آسونگو ( )1126به بررسی تاثیر اقتصاد دانش بر رقابت بﺨش مالی در  23کشور
آفریقایی طی دوره  2996-1121با استفاده از روش تﺨمین متغیرهای ابزاری اثرات
ثابت پرداخته است .نتایج تحقیق نشان میدهد ،آموزش و نوآوری از لحاظ انتشار
مقاالت علمی و فنی با توسعه مالی رابطه عکس دارند .ظهور فناوری اطالعات و
ارتباطات بر بﺨش مالی اثر مثبت دارد اما بﺨشهای غیررسمی مالی به دلیل زیان
بﺨش رسمی مالی ،توسعه مییابند .رژیم نهادی و اقتصادی نیز تاثیر مثبتی بر بﺨش
رسمی مالی دارد اما بر بﺨش غیر رسمی مالی تاثیر منفی دارد (.)Asongu, 2014
شاهآبادی و داوریکیش ( ،)1122به بررسی تاثیر شاخص آزادی اقتصادی بر
توسعه بﺨش بانکی ایران طی دوره زمانی  2991-1122پرداختهاند .نتایج بیانگر،
تاثیر مثبت آزادی اقتصادی (به عنوان شاخص نهادی اقتصادی) بر توسعه بﺨش
بانکی است (.)Shahabadi & Davarikish, 2015

Structural Capital
Customer Capital
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آکیسار و همکاران ( )1122با تاکید بر خدمات الکترونیکی به بررسی نوآوری بر
بﺨش بانکی در  13کشور منتﺨب در حال توسعه و توسعهیافته طی دوره -1123
 1112پرداختهاند .نتایج تحقیق نشان میدهد ،سودآوری بانکها از ارائه خدمات
الکترونیکی تحت تاثیر قرار میگیرد (.)Akhisar et al., 2015
اممه و ویرکو ( ،)1126به بررسی تاثیر نوآوریهای فناورانه بر مشتریان بانکها
در کشورهای در حال توسعه پرداختهاند .نتایج تحقیق نشان میدهد ،بانک در ارائه
خدمات نوآورانه عالوه بر سودآوری به نیازهای مشتریان نیز باید توجه نماید
(.)Ameme & Wireko, 2016
سﺠود و هاشم ( )1129به بررسی تاثیر نوآوری بر سود و بازده داراییهای
بانکهای تﺠاری لبنان پرداختهاند .نتایج تحقیق نشان میدهد ،نوآوری تاثیر مثبت
بر سود و بازده داراییهای بانکهای تﺠاری دارد(.)Sujud & Hashem, 2017
کامپانال و همکاران ( )1129به بررسی تاثیر نوآوریهای فناوری بر عملکرد
 3291بانک در  29کشور جهان طی دوره  1119تا  1122پرداختهاند .نتایج تحقیق
نشان میدهد ،رابطه منفی بین اهرم مالی و دو نوآوری فنی در حوزه سیستمهای
نرمافزاری برنامهریزی منابع سازمانی و نرمافزاری برای مدیریت ریسک اعتباری وجود
دارد .همچنین نوآوری برنامهریزی منابع سازمانی و نرم افزار مدیریت ریسک اعتباری
بر مهارتها ،تواناییها و سازماندهی نظام بانکی تاثیر میگذارد در نتیﺠه این دو
نوآوری ،حاشیه نرخ سود بانک را افزایش میدهد (.)Campanella et al., 2017
آسونگو و واچوکو ( )1129به بررسی نقش فناوری اطالعات و ارتباطات (نفوذ
اینترنت و تلفن همراه) بر توسعه مالی در  23کشور آفریقایی طی دوره 1116-1122
پرداختهاند .یافتههای تحقیق نشان میدهد اگرچه بهبود فناوری اطالعات و ارتباطات
منﺠر به گسترش بﺨش مالی غیررسمی میگردد ولی در مﺠموع ،برآیند تاثیر فناوری
اطالعات و ارتباطات بر توسعه مالی مثبت است ( Asongu & Nwachukwu,
.)2017
قاسمی ( )1129به بررسی نقش فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی ( )ICTبر
رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی طی دوره زمانی  2399تا  2396در استانهای
ایران پرداخته است .نتایج تحقیق نشان میدهد ،استانهایی که از لحاظ فناوری

91

فصلنامهی اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی سابق) .دورهی  .29شماره  .2بهار  2399

اطالعات و ارتباطات پیشرفتهترند تاثیر واسطههای مالی بر رشد اقتصادی بیشتر است
(.)Qasemi,2017
با توجه به مطالعات صورت گرفته میتوان دریافت ،تاکنون در حوزه تاثیر جذب
سرریز دانش بر توسعه بﺨش بانکی ایران پژوهشی صورت نگرفته و با توجه به اهمیت
نوآوری و تغیرات فناوری بر بﺨش بانکی و نیاز به جذب این فناروری برای ارائه
خدمات نوین به مشتریان بانکی ،جذب سرریز دانش به عنوان عامل تعیینکننده در
گسترش توسعه بﺨش بانکی نادیده گرفته شده است .لذا ،این پژوهش به بررسی
تاثیر جذب سرریز دانش بر توسعه بﺨش بانکی کشورهای منتﺨب دارای فراوانی
منابع طبیعی پرداخته است.
 -4ارائه مدل و معرفی متغیرها
در چارچوب مبانی نظری و با الهام از مطالعات تﺠربی کامپانال و همکاران (،)1129
آسووونگو و واچوکو ( ،)1129آسووونگو ( ،)1126سوواسووی و گواید ( )1123و شوویه و
همکاران ( ،)1121توسووعه بﺨش بانکی ( 2)DCPBتابعی از تولید ناخالص داخلی
سوورانه ( ،6)GDP per capitaنرخ سووود بانکی واقعی ( ،9)RIRنرخ ارز رسوومی
( ،9)ERشوواخص قیمت مصوورفکننده ( 9)CPIو جذب سوورریز دانش (21)AKS
است که در رابطه ( )2مطرح شده است:
)DCPB = F (RIR, ER, CPI, AKS, GDP per capita
()2
بدین ترتیب مدل توسعه بﺨش بانکی در رابطه ( )1ذکر شده است:
* L(DCPB) it =0 + 1 * L(DCPB) it-1 + 2 * L(RIR)it + 3 * L(ER)it + 4
L(CPI)it + 5 * L(AKS)it + 6 * L(GDPper capita)it + it + t
()1

در این الگو وقفه متغیر وابسته یعنی توسعه مالی ،به صورت متغیر مستقل در طرف
راست ظاهر میشود .به این ترتیب امکان پارامتربندی مﺠدد مدل به روش دادههای
تلفیقی پویا و حذف تورش از وقفه متغیّر وابسوووته به وجود میآید .یکی از منابع و
5

Domestic credit to private sector by banks
Gross domestic product Per capita

6

Real Interest Rate

7

Official Exchange Rate

8

Consumer Price Index

9

Absorption of Knowledge Spillover
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کاربرد دادهها به صورت پویا درک بهتر آنها توسط محقق است .همچنین بسیاری
از روابط اقتصووادی به طور طبیعی پویا هسووتند و یکی از مزایای دادههای پانل این
اسوووت که به محققین اجازه می دهد ،پویایی های تعدیل را بهتر درک کنند .این
روابط پویا با حضووور متغیّر وابسووته وقفه دار در بین متغیّرهای توضوویحی مشووﺨص
می شوند ( .)Arellano & Bond, 1991شایان ذکر ا ست ،متغیرهای م ستقل
مورد ا ستفاده مدل در جدول ( )2آمده ا ست .همچنین این مدل لگاریتمی بوده و
حرف  Lقبل از متغیرها بیانگر این مطلب اسووت و دادههای متغیرهای مذکور از
پایگاه اطالعاتی بانک جهانی 22استﺨراج شده است.
برای محاسبه تحقیق و توسعه خارجی از کانال واردات کاالهای واسطهای و
سرمایه ای استفاه شده است .زیرا کشورها از طریق تﺠارت با کشورهای توسعهیافته
که در نتیﺠه انباشت خالقیتهای تحقیق و توسعه ،ذخیره دانش باالیی دارند،
بهرهوری خود را بهبود میبﺨشند و این از طریق واردات کاالهای واسطهای و
سرمایهای که در برگیرندهی فناوری شرکای تﺠاری است ،صورت میگیرد چرا که
فعالیتهای نوآوری ،رشد اقتصادی و قدرت رقابتپذیری کشورها تنها تابع فعالیتهای
تحقیق و توسعه داخلی نیست بلکه به انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی از
کانال واردات کاالهای واسطهای و سرمایهای از شرکای تﺠاری (کشورهای گروه )G7
نیز بستگی دارد البته مهمتر از سرریز فناوری ،قدرت جذب سرریز فناوری توسط
سرمایه انسانی است .لذا پژوهش حاضر برای محاسبه انباشت تحقیق و توسعه خارجی
از کانال واردات کاالهای سرمایهای و واسطهای هر یک از کشورهای مورد مطالعه از
رهیافت لیچتنبرگ و پوتری( )2999استفاده نموده که در فرمول زیر آمده است
(:)Lichtenberg & Potterie, 1998
𝑀𝐼
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میدهند که با تولید ناخالص داخلی و انباشت تحقیق و توسعه داخلی شرکای تﺠاری
رابطه مستقیم و با واردات کاالهای سرمایهای و واسطهای کشور مورد مطالعه از
شرکای تﺠاری رابطه عکس دارد .برای سنﺠش میزان سرمایه انسانی ،مطابق با
مطالعه بارو ( )2992و از میانگین سالهای تحصیل براساس آمارهای بارو و لی
( )1122استفاده شده است ( Barro, 1991; Barro & lee, 2015; Shahabadi
)& Davarikish, 2015
جدول  :7تعریف متغیرهای بکار رفته در مدل توسعه بﺨش بانکی
Table 1: Definition of variables used in the banking sector development model
نوع

نماد

نام متغیر

وابسته

توسعه بﺨش
بانکی

شاخص

LDCPB

تسهیالت اعطایی بانکها به بﺨش خصوصی
(به قیمت ثابت سال )1121

مطالعاتی کامپانال و همکاران( ،)1129آسونگو و واچوکو( )1129و آسونگو( )1126پیرامون این موضوع انﺠام شده
است()Asongu, 2014; Campanella et al.,2017; Asongu & Nwachukwu, 2017
اثر متقابل تحقیق و توسعه خارجی در سرمایه انسانی

LAKS
جذب سرریز
دانش

مستقل
درآمد سرانه

نتایج مطالعه نوراحتی ( ،)1129آسونگو( ،)1126شیه و همکاران( )1121و بنتل و جکسون ( )2999پیرامون
این شاخص رابطه زیر را اذعان میدارند( Bantel & Jackson, 1989; Asongu, 2014; Shih et al.,
:)2010; Nurhayati, 2017
∆DCPB/∆AKS > 0
تولید ناخالص داخلی سرانه
LGDP per capita
نتایج مطالعه تچایدز و تواودز ( )1122و شاهآبادی و داوریکیش ( )1129پیرامون این شاخص رابطه زیر را
اذعان میدارد(:)Tchaidze & Tvalodze, 2011
∆DCPB/∆ GDP per capita > 0 2011

ادامه جدول  :7تعریف متغیرهای بکار رفته در مدل توسعه بﺨش بانکی
Continuation Table 1: Definition of variables used in the banking
sector development model
نرخ سود بانکی
واقعی

مستقل

شاخص قیمت
مصرفکننده

اختالف نرخ سود بانکی منهای نرخ تورم
LRIR
نتایج مطالعه تچایدز و تواودز( ،)1122آریستیس و همکاران ( ،)1111شاهآبادی و داوریکیش( ،)1129شاهآبادی
و داوریکیش( )1122و ازوجی و فرهادیکیا ( )1119پیرامون این شاخص رابطه زیر را اذعان میدارد( Arestis
:)et al., 2002; Azoji & Farhadikia, 2007; Tchaidze & Tvalodze; 2011
∆DBCPB/∆RIR > 0
شاخص قیمت مصرفکننده
LCPI
(به قیمت ثابت )1121
نتایج مطالعه تچایدز و تواودز( ،)1122بیتنکیورث ( ،)1122راقیورام و راجان ( ،)1112و سلیمیفر و همکاران
( )2102پیرامون این شاخص رابطه زیر را اذعان میداردRaghuram & Rajan, 2005;Tchaidze & ( :
)Tvalodze; 2011; Bittencourt, 2011; Salimifar et al., 2012
∆DBCPB/∆CPI > 0
LER

نرخ ارز

نرخ ارز رسمی

نتایج مطالعه آگراوال( )1112پیرامون این شاخص رابطه زیر را اذعان میدارد(:)Agrawal, 20001
∆DBCPB/∆ER ˷ 0

مأخذ :یافتههای پژوهش

Source: Research findings
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 -2برآورد مدل و تجزیه و تحلیل آن
هدف از انﺠام پژوهش ،بررسی رابطه بین جذب سرریز دانش و توسعه بﺨش بانکی
اسوووت؛ بنابراین پیش از برآورد مدل و تﺠز یه و تحل یل آن ،نمودار پراکنش جذب
سرریز دانش و توسعه بﺨش بانکی کشورهای منتﺨب دارای منابع طبیعی طی دوره
زمانی  2996تا  ،1122به ت صویر ک شیده می شود .نتایج شکل ( )2حاکی ا ست،
اعتبارات اعطایی به بﺨش خصوصی از سوی بانکها به عنوان شاخص توسعه بﺨش
بانکی همبسووتگی مثبتی با جذب سوورریز دانش دارد ،چرا که کشووورهای منتﺨب
دارای فراوانی منابع طبیعی با بهرهگیری از اثرات جذب سووورریز فناوری و کسوووب
منافع نا شی از واردات کاالهای سرمایهای و وا سطهای از شرکای خارجی منﺠر به
افزایش تمایل سرمایهداران و پساندازکنندگان در جهت سرمایهگذاری و پسانداز
شده و شرایط را برای توسعه بﺨش بانکی فراهم مینمایند.
شکل  :7پراکنش جذب سرریز دانش و توسعه بﺨش بانکی کشورهای منتﺨب دارای منابع طبیعی
Figure 1: Distribution of absorption of knowledge spillover and banking
Sector development in selected countries Natural resources

مأخذwww.wdi.org :
Source: www.wdi.org

در ادامه ،با بهرهگیری از تکنیکهای اقتصوووادسووونﺠی به برآورد مدل تأثیر جذب
سرریز دانش بر تو سعه بﺨش بانکی ک شورهای منتﺨب دارای منابع طبیعی در بازه
زمانی  2996تا  1122پرداخته میشود .البته پیش از برآورد مدل ،مانایی متغیرهای
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مورد نظر در مدل ،مورد آزمون قرار میگیرد ،در صووورتی که متغیرها مانا نباشوود،
منﺠر به بروز مشکل رگر سیون کاذب شده و فرآیند تکنیک اقت صاد سنﺠی منا سب
نبوده و تﺨمین رگرسووویونی منﺠر به برآوردهای تورشدار و گمراهکننده میگردد.
جدول  ،1مانایی متغیرها را به کمک آزمونهای ریشووه واحد ایم ،پسووران و شووین
( 21)IPSو لوین ،لین و چو ( 23)LLCمورد بررسووی قرار داده و نتایج حاکی از آن
است ،تمام متغیرها با یکمرتبه تفاضلگیری ،مانا شدهاند.
جدول  :5نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد متغیرهای پژوهش
Table 2: Results of the root unit test of the research variables
آزمون ایم ،پسران و شین
تعداد
وقفه

متغیرها

در تفاضل مرتبه اول

آزمون لوین ،لین و چو

در سطح

در سطح

در تفاضل مرتبه اول

آماره

احتمال

آماره

احتمال

آماره

احتمال

آماره

احتمال

LDCPB

*(I)1

-3/929

1/111

3/219

1/999

-2/236

1/111

2/266

1/939

)L(AKS

(I)1

-2/239

1/111

-1/999

1/922

-6/926

1/111

1/929

2/199

)L(ER

(I)1

-3/962

1/1112

1/991

1/999

-6/296

1/111

1/999

1/192

)L(RIR

(I)1

-9/992

1/111

1/26

-1/296

-29/212

1/111

-1/923

1/119

)L(CPI
L(GDP
)percapita

(I)1

-1/999

1/1119

2/612

1/929

-6/226

1/111

3/692

1/999

(I)1

-1/612

1/1163

1/913

1/926

-6/939

1/1111

-2/293

1/229

مأخذ :محاسبات پژوهش
* ( I)1ایستایی در سطح را نشان میدهد.
Source: Research calculations
* I(0) Shows stationary level

متناسب با نتایج جدول( )1نیاز به بررسی همانباشتگی میباشد که نتایج آزمون
همانباشتگی نشان میدهد ،فرض صفر یعنی عدم وجود همانباشتگی رد میشود و
یک رابطه تعادلی بلندمدت میان توسعه بﺨش بانکی و متغیرهای توضیحی مدل
وجود دارد(نتایج آزمون همانباشتگی برای جلوگیری از اطاله کالم ذکر نشده است) .با
مدل پیشنهادی ارائهشده توسط بلوندل و بوند ( ،)2999به تﺨمین مدل با استفاده
از روش برآوردگر پویایی روش گشتاورهای تعمیمیافته ( )GMMپرداخته میشود
( .)Blundell & Bond, 1998از مزایای این روش رفع همبستگی متغیرهای
مستقل با اجزاء اخالل و درونزایی آنها ،رفع ناهمسانی واریانس مدل و کارا بودن
آن در هر دو حالت ،اثرات ثابت و تصادفی است ،از اینرو دیگر نیازی به آزمون
Pesaran & Shin

12

Levin, Lin & Chui

13
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هاسمن نیست .لذا پس از بررسی آزمونهای مورد نیاز ،مدل توسعه بﺨش بانکی با
استفاده از روش برآوردگر پویایی گشتاورهای تعمیمیافته ( )GMMبرآورد میشود؛
بر طبق نتایج جدول ( )3همان طور که انتظار میرود ،ضریب متغیر توسعه مالی
با یک وقفه مثبت است .این نتیﺠه نشان از پویایی توسعه مالی در طی زمان است،
به طوری که کارکرد بازار مالی در دوره جاری به دوره بعد نیز گسترش مییابد .نتایج
جدول ( )3نشان میدهد ،جذب سرریز دانش تاثیر مثبت بر توسعه بﺨش بانکی دارد
چرا که سرریز فناوری به دلیل افزایش نوآوری ،بهرهوری و سودآوری بﺨش بانکی و
ارائه خدمات بهتر و ارزانتر به مشتریان بانکی منﺠر به توسعه بﺨش بانکی میگردد.
اما جذب فناوری خارجی از کانال واردات کاالهای واسطهای و سرمایهای است که
اهمیت آن را در کنار نقش تعیینکننده فناوری داخلی مشﺨص مینماید و بستگی
به سرمایه انسانی دارد که میزان جذب فناوری خارجی را تعیین مینماید ،چرا که
خصوصیات کیفی نیروی انسانی باعث استفاده مطلوب از فناوریهای خارجی و
همچنین افزایش قدرت خلق طرحهای جدید و انتقال فناوری از کاالهای وارداتی
حامل دانش به تولید کاالهای جدید یا طرحهای جدید میگردد و در پس آن این
فناوری جدید در تولید محصوالت داخلی دیگر به کار میرود .بنابراین سرمایه انسانی
میتواند جذب سرریز فناوری از شرکای تﺠاری (از کانال واردات) دارای فعالیتهای
تحقیق و توسعه باال را فراهم نموده و با تسهیل در کسب و خلق فناوری منﺠر به
کاهش هزینههای خدمات بانکی و ایﺠاد خالقیت و نوآوری در خدمات بانکی
میگردد .در حقیقت با بهبود آموزش و باال رفتن کیفیت نیروی انسانی در حوزه
بﺨش بانکی بهرهوری این بﺨش افزایش یافته و زمینه برای افزایش فعالیتهای
اقتصادی با فناوری باال فراهم شده و در اثر آن حس پسانداز و سپردهگذاری مردم
در بﺨش بانکی تقویت میگردد ،در همین رهگذر نتایج مطالعات نوراحتی (،)1129
آسونگو ( ،)1126شیه و همکاران ( )1121و بنتل و جکسون ( )2999نیز با نتایج
این پژوهش هماهنگ است ( ;Bantel & Jackson, 1989; Asongu, 2014
.)Shih et al., 2010; Nurhayati, 2017
شاخص قیمت مصرفکننده هم به عنوان شاخصی از تورم نیز تاثیر مثبت بر
توسعه بﺨش بانکی دارد ،زیرا با اعمال سیاست پولی انبساطی که سبب افزایش
شاخص قیمت مصرفکننده میشود ،مردم برای مقابله با این افزایش نرخ تورم و
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برای حفظ قدرت خرید داراییهای خود ترجیح میدهند دارایی را در بانکها به
عنوان یکی از اقالم سرمایهگذاری نگهداری نمایند و از آنﺠا که بانکها سود معین و
با ریسک کم به سپردهگذاران میدهند و بانک بهترین گزینه در برابر انواع ریسکهای
موجود است لذا تمایل افراد برای سپردهگذاری در بﺨش بانکی افزایش مییابد و
بدین ترتیب قدرت بانکها برای ارائه تسهیالت بانکی به بﺨش خصوصی افزایش
مییابد و بدین ترتیب توسعه بﺨش بانکی را به همراه خواهد داشت .تچایدز و تواودز
( ،)1122بیتنکیورث ( ،)1122راقیورام و راجان ( ،)1112شاهآبادی و داوریکیش
( )1129و سلیمیفر و همکاران ( )1121نیز همسو با نتایج این پژوهش تأثیر این
شاخص را بر توسعه بﺨش بانکی مثبت ارزیابی نمودهاند ( Raghuram & Rajan,
;2005;Tchaidze & Tvalodze; 2011; Bittencourt, 2011
 .)Salimifar et al., 2012نرخ سود بانکی واقعی نیز تاثیر مثبت بر توسعه بﺨش
بانکی دارد .از آنﺠا که افراد در سبد دارایی خود ترکیبات مالی مﺨتلفی از جمله پول
نقد ،سهام ،سپردههای بانکی ،اوراق مشارکت نگهداری میکنند و در انتﺨاب این
سبد دارایی درصدد آن هستند که بازدهی با ریسک پایین را از داراییهای خود
کسب نمایند .با توجه به اینکه ریسک سپردهگذاری در بانک نسبت به سایر سبد
داراییها اندک است و نرخ بازدهی ناشی از آن نسبت به سایر داراییها کمتر تحت
تأثیر نوسانات اقتصادی است ،افراد بیشتر داراییهای خود را به سمت بﺨش بانکی
سوق میدهند و با افزایش منابع و داراییهای بانکی زمینه را برای اعتباردهی به
بﺨشهای مﺨتلف اقتصادی و در نهایت بهبود عملکرد بانکی فراهم مینمایند .از آنﺠا
که نرخ سود واقعی بانکها افزایش یابد افراد تمایل بیشتری دارند که داراییهای
خود را به سمت بﺨش بانکی هدایت کنند و سرمایههایشان را در بﺨش بانکی
نگهداری و در راستای اعطای تسهیالت به بﺨش خصوصی و تولیدی حرکت نمایند
و از این رهگذر منابع مالی را در بﺨش بانکی به جریان بیاندازد و سبب توسعه بﺨش
بانکی شود .نتایج مطالعات تچایدز و تواودز ( ،)1122آریستیس و همکاران (،)1111
شاهآبادی و داوریکیش ( ،)1129شاهآبادی و داوریکیش ( )1122و ازوجی و
فرهادیکیا ( )1119نیز همسو با نتایج این پژوهش است ( ;Arestis et al., 2002
 .)Azoji & Farhadikia, 2007; Tchaidze & Tvalodze; 2011همچنین
نتایج برآورد جدول ( )3حاکی از آن است ،رابطه مثبت بین تولید ناخالص داخلی
سرانه و توسعه بﺨش بانکی وجود دارد .افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه کشورها
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بیانگر افزایش اندازه بازار داخلی و توان اقتصادی کشورها است که بدین ترتیب بر
سرمایهگذاری در بﺨش بانکی به عنوان یکی از اقالم سبد دارایی توسط اقشار عموم
جامعه تاثیر میگذارد و منﺠر به افزایش پسانداز میشود و از این رهگذر منابع مالی
بﺨش بانکی را افزایش و بر اعطای تسهیالت بر بﺨش خصوصی توسط بﺨش بانکی
تاثیر میگذارد .از اینرو با گسترش اندازه بازارهای داخلی و به تبعیت از شرایطی که
افزایش تولید ناخالص داخلی برای گسترش بﺨش بانکی فراهم مینماید ،موجب
افزایش سپردههای بانکی شده و به تبع آن قدرت اعتباردهی بانکها افزایش مییابد
و زمینه را برای دستیابی افراد جامعه به داراییها ،عرضه منابع مالی و ورود داراییها
به بﺨش بانکی برای بهبود عملکرد بانکی ،فراهم مینماید .تچایدز و تواودز ()1122
و شاهآبادی و داوریکیش ( )1122نیز در مطالعاتی منطبق با نتایج این پژوهش
رابطه تولید ناخالص داخلی سرانه بر توسعه بﺨش بانکی را تعیینکننده میدانند
( .)Tchaidze & Tvalodze, 2011نتایج جدول ( )3حاکی است ،نرخ ارز به عنوان
یکی از عوامل موثر ،اثر معناداری بر توسعه بﺨش بانکی کشورهای دارای منابع
طبیعی ندارد .از آنﺠا که ارز یکی از اقالم سبد دارایی افراد میتواند باشد و در
کشورهای دارای منابع طبیعی و در حال توسعه از نوسان باالیی برخوردار است و با
حضور نوسانات نرخ ارز ،این نوع دارایی نمیتواند در سبد دارایی افراد ریسکگریز جا
بگیرد.
شایان ذکر است ،آزمون سارگان به بررسی معتبر بودن ابزارها میپردازد که
مقدار احتمال آماره آزمون سارگان برای کشورهای منتﺨب دارای فراوانی منابع در
جدول ( )3نشان میدهد ،ابزارهای مورد استفاده برای تﺨمین مدل از اعتبار الزم
برخوردار است .همچنین از مزایای این روش عالوه بر رفع همبستگی متغیرهای
مستقل با اجزاء اخالل و درونزایی آنها ،رفع ناهمسانی واریانس مدل و کارا بودن
آن در هر دو حالت ،اثرات ثابت و تصادفی است ،از اینرو دیگر نیازی به آزمون
هاسمن نیست .همچنین آزمون آرالنو و باند فرضیه جمالت پسماند برای
رگرسیونهای تﺨمینی که دارای همبستگی مرحله اول (نه همبستگی مرحله دوم)
هستند را بررسی مینماید .در واقع آزمون آرالنو و باند آمارههای ( AR)2و (AR)1
را برای نشان دادن همبستگی سریالی در رابطه با تفاضل مرتبه اول پسماندها آزمون
مینماید که نتایج آزمون برای خودهمبستگی مرتبه اول ( AR)2نشان میدهد که
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فرض صفر رد میشود .نتایج آزمون برای خودهمبستگی مرتبه دوم ( AR )1فرض
صفر عدم وجود خودهمبستگی را رد نمیکند .بنابراین متناسب با نتایج آزمون آرالنو
و باند میتوان برداشت نمود ،متغیرهای ابزاری مورد استفاده ،مستقل از عبارت خطا
بوده (خود همبسته نیستند) و از این رو برای تﺨمین مناسب میباشند.
جدول :3نتایج برآورد معادله توسعه بﺨش بانکی
Table 3: Results of the Banking Sector Development Equation Estimate
متغیرهای
توضیحی

)L(CPI

L(GDP
)percapita

)L(RIR

)L(ER

)L(AKS

)LDCPB (t-1

Coefficients

1/196

1/326

1/169

-1/662

1/296

1/613

P-value

()1/132

()1/111

()1/111

()1/126

()1/129

()1/1129

Number of groups

Number of obs

Sargan
test

23

136

2/111
()6/99

Arellano-Bond test
AR(2) ,
)(P-value

AR(1) ,
)(P-value

1/69

1/1299

* اعداد داخل پرانتز مقدار  P-Valuرا نشان میدهد.
مأخذ :محاسبات پژوهش
* The number in parentheses indicates the amount of P-Value.
Source: Research calculations

 -6نتیجهگیری و پیشنهادها
نهادهای مالی ،نقش تعیینکنندهای در انباشت سرمایه ،توسعه مالی و در نتیﺠه رشد
اقتصادی کشورهای مﺨتلف دارند .این نهادها با ایﺠاد اطالعات و تﺨصیص سرمایه،
نظارت بر بنگاهها و اعمال حاکمیت شرکتی ،کاهش مﺨاطرات ،تﺠهیز پساندازها و
تسهیل مبادله ،نقش مهمی در دستیابی به رشد اقتصادی دارند (.)Levine, 1997
لذا توسعه مالی یکی از پیش شرطهای رشد و توسعه اقتصادی کشورها تصور شده
است ،به طوری که کشورهایی که بﺨش مالی آنها از عمق کمتری برخوردار است،
الجرم منابع مالی در آنها به صورت کارا بین نیازها تﺨصیص داده نﺨواهد شد و یا
در مواقعی با مشکل در دسترس نبودن ابزارهای تامین مالی مناسب مواجه میشوند
که در این صورت منابع کافی جمعآوری نمیشود ( Taghavi & khalili
 .)Iraqi,2005که در این میان بﺨش بانکی به عنوان یکی از ابعاد توسعه بﺨش مالی
نقش مهمی در تقویت حس سپردهگذاری در عموم افراد جامعه برای هدایت
سرمایههای اندک آنان به سمت فعالیتهای تولیدی ایفا میکند .لذا توجه به عوامل
تعیینکننده این بﺨش از توسعه مالی الزم به توجه است که در این پژوهش ،جذب
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سرریز دانش از اهمترین عوامل موثر بر توسعه بﺨش بانکی ،مورد توجه قرار گرفته
که از توجه پژوهشگران و دولتمردان دور مانده است .هدف پژوهش حاضر ،بررسی
تاثیر جذب سرریز دانش بر نسبت اعتبارات اعطایی به بﺨش خصوصی از سوی
بانکها به عنوان شاخص توسعه بﺨش بانکی کشورهای منتﺨب دارای منابع طبیعی
طی دوره  2996-1122است .براساس نتایج پژوهش حاضر تاثیر اثر متقابل سرریز
دانش در سرمایه انسانی به عنوان شاخص جذب سرریز دانش بر توسعه بﺨش بانکی
مثبت است .نیروی کار آموزشدیده و ماهر میتواند با جذب سرریز فناوری از شرکای
تﺠاری (از کانال واردات) دارای فعالیتهای تحقیق و توسعه باال سبب خلق ،کسب
و انتشار دانش در راستای توسعه بﺨش بانکی شود .همچنین ،افراد آموزش دیده با
تسهیل در کسب و خلق فناوری منﺠر به کاهش هزینههای خدمات بانکی و ایﺠاد
خالقیت و نوآوری در خدمات بانکی میگردند و باعث توسعه بﺨش بانکی میگردند.
همچنین متغیرهای نرخ سود بانکی واقعی ،تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص
قیمت مصرفکننده نیز تاثیر مثبت بر توسعه بﺨش بانکی دارند و متغیر نرخ ارز نیز
تاثیر معناداری بر توسعه بﺨش بانکی کشورهای منتﺨب دارای منابع طبیعی ندارد.
بنابراین ،در راستای ارتقاء بﺨش بانکی کشورهای دارای منابع طبیعی پیشنهادهای
زیر ارائه میگردد:
 ایﺠاد فضای مناسب برای جذب دانش و فناوری حاصل از فعالیتهای تحقیق
و توسعه خارجی از کانال واردات کاالهای واسطهای و سرمایهای در راستای
ارتقاء کیفیت و مزیت نسبی بﺨشهای تولیدی و دستیابی به رشد اقتصادی
مستمر و باثبات که باعث توسعه بﺨش بانکی و افزایش پسانداز و سرمایه
گذاری میگردد.
 تقویت کیفیت آموزش منابع انسانی برای جذب سرریز دانش در جهت ارائه
خدمات نوین بانکی از طریق هدایت ثروتهای تﺠدیدناپذیر (درآمدهای ارزی
حاصل از منابع طبیعی) به ثروتهای تﺠدیدپذیر در راستای توسعه بﺨش
بانکی.
 فراهم نمودن ب سترهای منا سب برای بهبود و گ سترش جذب سرریز دانش از
طریق سرمایه ان سانی با ا ستفاده از درآمدهای ارزی حا صل از صادرات منابع
طبیعی به منظور توسعه بﺨش بانکی.
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