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 چکیده:

توسعه بخش بانکی به عنوان یکی از ابعاد توسعه بخش مالی نقش مهمی در تقویت 

های تولیدی آنان به سمت فعالیت اندازهایپسبرای هدایت مردم گذاری حس سپرده

کننده این بخش از توسعه مالی الزم به توجه لذا توجه به عوامل تعیین .کندایفا می

ترین عوامل موثر بر توسعه بخش است که در این پژوهش، جذب سرریز دانش از اهم

 .مردان دور مانده استبانکی، مورد توجه قرار گرفته که از توجه پژوهشگران و دولت

 ( ازفناوریدانش)، سرریزهای انههای نوآوراز جمله عوامل مهم و تآثیرگذار بر فعالیت

 زانیبه م یفناور زیسرر یرگذاریتاث تیاهم ای است.کاالهای واسطه واردات طریق

 ا،ریدارد. ز یبستگ یانسان هیسرما تیفیبه ک یفناور زیجذب آن است و جذب سرر

و  یخارج هاییباعث استفاده مطلوب از فناور یانسان یروین یفیک اتیخصوص

 یواردات یاز کاالها یو انتقال فناور دیجد یهاقدرت خلق طرح شیافزا نیهمچن

 جذب ن،ی. بنابراگرددیم یدر عرصه بانک نیو نو دیخدمات جد دیبه تول شحامل دان

ارائه خدمات (، امکان ایهیو سرما ایواسطه ی)از کانال واردات کاالهایفناور زیسرر

ی ناورف زیجذب سرر . از سوی دیگر،کندیم لیرا تسه یبانک انیبه مشتر یبانک نینو

 های مهم در رشد اقتصادی مستمر و باثبات منجر بهترین مولفهبه عنوان یکی از مهم

و افزایش  وریکیفیت و بهبود توزیع کاالها، افزایش بهرهافزایش ، هاکاهش هزینه

سرریز فناوری و جذب گیری از اثرات بهرهگردد. در نتیجه، می هامزیت نسبی بنگاه

منجر  ای از شرکای خارجیای و واسطهکسب منافع ناشی از واردات کاالهای سرمایه

گردد. انداز میگذاری و پساندازکنندگان در جهت سرمایهبه افزایش تمایل پس

هش لذا پژو . گرددنکی میترتیب، جذب سرریز فناوری منجر به توسعه بخش بابدین

به بخش خصوصی از  اعطاییاعتبارات حاضر به بررسی تاثیر جذب سرریز دانش بر 
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 یانفراو یمنتخب دارا یکشورهابانکی در شاخص توسعه بخش  عنوانه بها سوی بانک

 یافتهبا استفاده از روش گشتاورهای تعمیم 7116-5172ی طی دوره عیمنابع طب

(GMM) پردازد. می 

ین با یک وقفه مثبت است. ا بخش بانکیضریب متغیر توسعه بر اساس نتایج پژوهش  

در طی زمان است، به طوری که کارکرد  بخش بانکینتیجه نشان از پویایی توسعه 

ز . تاثیر اثر متقابل سررییابددر دوره جاری به دوره بعد نیز گسترش می بخش بانکی

دانش در سرمایه انسانی به عنوان شاخص جذب سرریز دانش بر توسعه بخش بانکی 

جذب سرریز فناوری از با تواند می دیده و ماهرمثبت است چرا که نیروی کار آموزش

سبب خلق، های تحقیق و توسعه باال تدارای فعالی )از کانال واردات( شرکای تجاری

رده و ککسب و انتشار دانش در راستای توسعه بخش بانکی شود چرا که افراد تحصیل

های خدمات منجر به کاهش هزینهآموزش دیده با تسهیل در کسب و خلق فناوری 

 افزایشگردند و زمینه را برای بانکی و ایجاد خالقیت و نوآوری در خدمات بانکی می

انداز فراهم گذاری و پساندازکنندگان در جهت سرمایهداران و پسایل سرمایهتم

شوند. همچنین متغیرهای نرخ سود نموده و بدین ترتیب سبب توسعه بخش بانکی می

ثبت کننده نیز تاثیر مبانکی واقعی، تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص قیمت مصرف

انکی معنا بر توسعه بخش بارز نیز تاثیر بی بر توسعه بخش بانکی دارند و متغیر نرخ

متناسب با واقعیت موجود بنابراین کشورهای منتخب دارای منابع طبیعی دارد. 

شود هنوز در کشور مورد مطالعه، بخش بانکی از عملکرد مناسبی مشاهده می

 شود.در راستایبرخوردار نیست و تاثیر آن بر رفاه و رشد اقتصادی به وضوح دیده می

 گردد:ارتقاء بخش بانکی کشورهای دارای منابع طبیعی پیشنهادات زیر ارائه می

 های تحقیق و ایجاد فضای مناسب برای جذب دانش و فناوری حاصل از فعالیت

ای در راستای ارتقاء ای و سرمایهتوسعه خارجی از کانال واردات کاالهای واسطه

 به رشد اقتصادی مستمر وهای تولیدی و دستیابی کیفیت و مزیت نسبی بخش

ذاری گانداز و سرمایهباثبات که مسبب توسعه بخش بانکی و فراهم نمودن پس

 است.

 ارائه  تقویت کیفیت آموزش منابع انسانی برای جذب سرریز دانش در جهت

های تجدیدناپذیر)درآمدهای ارزی از طریق هدایت ثروتخدمات نوین بانکی 

های تجدیدپذیر در راستای توسعه بخش حاصل از منابع طبیعی( به ثروت

 بانکی.  

JELDGOبندیطبقه :51,21,30  

 یعیمنابع طب یفراوانجذب سرریز دانش، توسعه بخش بانکی، کلیدی:  هایواژه
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 مقدمه -7

اقتصادی  مستمر و پرشتاب رشد هدف به دستیابی جهت در که عواملی از یکی

 بخش توسعه است و اهمیت کشور مالی بخش توسعه کند، ایفا اساسی نقش تواندمی

 منابع تجهیز در اساسی نقشی کارآمد، مالی بخش که گیردمی آنجا نشات از مالی

 ساز سازیبهینه و خارجی سرمایه تجهیز و ورود گذاری، تشویقسرمایه برای مالی

 .(Dadgar & Nazari, 2009) کندمی ایفا منابع تخصیص کار و

و  شودها انجام میتجهیز منابع مالی کشور توسط بانکامروزه بخش عظیمی از 

با توجه به توسعه ناکافی بازار سرمایه کشور، بخش بانکی تا حدود زیادی وظایف بازار 

ر از متاث توسعه بخش مالی عمدتاً بیان داشت،توان و می دار استسرمایه را نیز عهده

توسعه بخش بانکی باعث ایجاد رشد  توسعه بخش بانکی است. بنابراین عمدتاً

(. زیرا، توسعه بخش بانکی به عنوان Beju & Ulici, 2012) گردداقتصادی می

گذاری در عموم یکی از ابعاد توسعه بخش مالی نقش مهمی در تقویت حس سپرده

های تولیدی ایفا های اندک آنان به سمت فعالیتافراد جامعه برای هدایت سرمایه

ن به عنوان یکی از مهمتریکارآمد نظام بانکی راین برای دستیابی به کند. بنابمی

 کننده آن نمودباید توجه خاصی به عوامل تعیین، های توسعه اقتصادی کشوراهرم

(Shahabadi & Davarikish, 2015.) 

با توجه به تغییرات پیوسته دانش و فناوری در دنیای دیجیتال امروز، بسیار 

ها بتوانند در عرصه بازار رقابتی دوام بیاورند. زیرا بانک مشکل خواهد بود که

متنوع شده و این تقاضاها منتج به تغییرات فناوری پیچیده و مشتریان  هایدرخواست

شان افزایش ها از تغییرات فناوری کاراییها شده است. در حالی که بانکدر بانک

متر، های مبادله کات و هزینهیابد، مشتریان نیز به دلیل سهولت دسترسی به خدممی

 & Ameme) کنندها درخواست میتغییرات فناوری و خدمات الکترونیکی از بانک

Wireko, 2016 تیفیبهبود کهای نوین منجر به ایجاد فناوری از طریق(. نوآوری 

با هزینه کمتر و همچنین ایجاد خدمات جدید بانکی و سودآوری  عرضه خدمات بانکی

کننده برای جلب نقشی تعیین نوآوریگردد، در نتیجه بانکی میمناسب بخش 

 (.Campanella et al., 2017) گذارن بانکی داردرضایت مشتریان و سپرده

را توسعه داخلی است. زی های تحقیق وکننده نوآوری، فعالیتمهمترین مولفه تعیین
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در جدید  خدمات وفناوری ارتقا منجر به ه داخلی های تحقیق و توسعالیتانجام فع

کننده نقش تعیین داخلی اینکه تحقیق و توسعه عالوه بر گردد.بخش بانکداری می

کرد که از یک طرف بدلیل شتاب روند باید خاطرنشان  .دارد انههای نوآورالیتبر فع

همبستگی اقتصاد جهانی و از طرف دیگر بدلیل رشد روزافزون انتشار و توزیع دانش 

کشورهای درحال توسعه به منظور پرکردن شکاف فناوری با  و فناوری، ضروریست

ای تحقیق هفعالیتسرریز  داخلی، به تحقیق و توسعه کشورهای توسعه یافته عالوه بر

ه المللی توجسرریزهای فناوری بین جذب انتشار و و توسعه خارجی و به تبع آن به

 های، سرریزانهای نوآورهعوامل مهم و تآثیرگذار بر فعالیتمله داشته باشند. از ج

 گذاری مستقیم خارجیو سرمایه ایکاالهای واسطه واردات از طریق (فناوری) دانش

 تابعاهمیت تاثیرگذاری سرریز فناوری  (.Pin & Qingchang, 2008) است

 سرمایه انسانی بستگی کیفیت بهنیز  میزان جذب آن است و جذب سرریز فناوری

 هایفناوریباعث استفاده مطلوب از  خصوصیات کیفی نیروی انسانی زیرا، .دارد

های جدید و انتقال فناوری از کاالهای خارجی و همچنین افزایش قدرت خلق طرح

 راینبنابگردد. وارداتی حامل دانش به تولید خدمات جدید و نوین در عرصه بانکی می

امکان ارائه ، ای(ای و سرمایه)از کانال واردات کاالهای واسطه فناوری سرریز جذب

ی از به عنوان یککند و از سوی دیگر به مشتریان تسهیل میرا خدمات نوین بانکی 

هش کا تواند منجر بههای مهم در رشد اقتصادی مستمر و باثبات میترین مولفهمهم

 و افزایش مزیت وریکیفیت، بهبود توزیع کاالها، افزایش بهرهافزایش یا  هاهزینه

ب سرریز فناوری و کسجذب گیری از اثرات بهرهبدین طریق با شود و  هابی بنگاهنس

منجر به  ای از شرکای خارجیای و واسطهمنافع ناشی از واردات کاالهای سرمایه

انداز گذاری و پساندازکنندگان در جهت سرمایهداران و پسافزایش تمایل سرمایه

 .دنماینمیبخش بانکی منابع مالی فراهم شده و بدین ترتیب زمینه را برای توسعه 

 گرفته قرار توجه مورد کمتر که تا امروز یاز جمله عوامل بیان داشتتوان لذا، می

منظور بانکی است. به همین  توسعه بخش در )فناوری( دانشسرریز  جذب نقش است

 یهاکشوربر توسعه بخش بانکی  جذب سرریز دانش این پژوهش به بررسی تاثیر

در ادامه  پرداخته است. 2996-1122طی دوره ی عیمنابع طب یفراوان یمنتخب دارا

 ،رهایتغم یپژوهش، ارائه مدل و معرف نهیشیو پ ینظر یبه مبان بیپژوهش به ترت نیا

شده  پرداخته هاشنهادیو پ یرگیجهینت به و نهایتاًآن  لیو تحل هیبرآورد مدل و تجز

 است.
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 مبانی نظری  -5

در جهت دستیابی به هدف رشد پرشتاب و  توسعه بخش مالی یکی از عوامل موثر

بخش مالی از بازارهای گوناگونی شامل بازار پول و سرمایه است. مستمر اقتصادی 

ی گیرد که بخش مالتشکیل شده است و اهمیت توسعه بخش مالی از آنجا نشأت می

گذاری و تخصیص بهینه اساسی در تجهیز منابع مالی برای سرمایهکارآمد، نقش 

نداز، انقش اصلی در تجهیز پس های اقتصادی، بانکر اکثر نظامکند. دمنابع ایفا می

، لذا توسعه بخش داردسازی ریسک ری و متنوعگذاهای سرمایهشناسایی فرصت

 ,.Shams et al) است بانکی به عنوان یک بعد مستقل در توسعه مالی مورد توجه

مالی  در توسعه بخشبدیل بسیار کلیدی و بینقش نظام بانکی (. عالوه بر آن 2014

گذاری به شناسایی و تامین مالی با فراهم نمودن شرایط برای سپرده . زیرا،دارد

ای هکارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصوالت جدید و یا اجرای طرح

 شودگذاری در عموم افراد جامعه میموجب تقویت حس سپرده ابتکاری دارند،

(Shahabadi & Davarikish, 2015 .)پردازان به منظور گروهی از نظریه

یافته، توجه خاصی بر شناسایی عوامل محرک توسعه یابی به بخش مالی توسعهدست

ذب جو  دانشهای اما مطالعات جامعی به بررسی تاثیر مولفه ؛اندنموده بخش بانکی

ل دو در طو اند و این در حالی است کهسرریز دانش بر توسعه بخش بانکی نپرداخته

ش و تغییرات دانبه طور قابل توجهی تحت تاثیر  ،یبخش بانک توسعه دهه گذشته،

 (. Ratten, 2008) قرار گرفته استفناوری 

کند در تر میارزانتر و ، پردازش و انتقال اطالعات را سریعفنیهای نوآوری

ای المللی ارتباطات منطقهنتیجه خدمات بانکداری به دلیل برخورداری از شبکه بین

گاهی و دسترسی مشتری افزایش گردد. عالوه بر این، آلت عرضه میو جهانی  به سهو

دد گردر بخش بانکی می های جدیدت منجر به ایجاد فناورییابد. نوآوری و ابداعامی

جویی در استفاده منجر به کاهش هزینه و صرفه ی جدیدهاتوسعه فناوریو ایجاد و 

. ددهافزایش می را وری و سودآوری بخش بانکیدر نتیجه بهره شده و از نیروی کار

ها در ارائه خدمات بهتر به همچنین، نوآوری و ابداعات منجر به افزایش رقابت بانک

 (.Campanella et al., 2017) گرددهای معامالت میکاهش هزینه مشتریان و
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بخش بانکی در دهه گذشته تحت تاثیر تغییرات سریع پیشرفت فناوری قرار 

 گرفته است که عبارتند از:

 یاهستمیس یها)معرفتیتر فعالدهیچیپ تیریو کنترل مد یزیربرنامه الف(

 (2(ERP)یمنابع سازمان یزیربه نام برنامه یاطالعات

 ازینکه  3و  1 1بازل یهادستورالعملبا  یتیریمد یهاکنترلتطابق و تنظیم  ب(

  )توسعه دارد و بازار یاعتبار ،یاتیعملهای ریسک از یبه کنترل کارآمدتر

 و بازار(. یاعتبار ،یاتیعملهای ریسکاستاندارد  تیریمدبرای  افزارنرم

 به ایجادج( ارائه خدمات به مشتریان از طریق اینترنت، امروزه اینترنت منجر 

ترنت را از طریق این ها خدمات بانکیصنعت تجارت الکترونیک شده است و اکثر بانک

لذا، با توجه به تغییرات پیوسته دانش و فناوری در  (.Takac, 1997) کنندارائه می

، دفناورانه و نوآورانه ایجاد نمای د چنین تغییراتنتوان چه بانکدنیای امروز، چنان

 خلقجا که، د. از آنرقابتی دوام بیاور توانست در عرصه بازاربانک نخواهند 

 با آن انطباق و های نوآورانه و ایجاد خدمات نوین در عرصه بخش بانکداریفعالیت

 های تحقیق و توسعه استاقتصادی یک کشور مستلزم انجام فعالیت ویژه محیط یک

 نوآوری رابطه مثبتی وجودهای تحقیق و توسعه و بین فعالیتکه، و با توجه به این

الیت های تحقیق عهای نوآوری تابع فالیتتوسعه فعلذا،  .(Scherer, 2005) دارد

 کمینشان ساخت کشورهای درحال توسعه سهم  و توسعه داخلی است اما باید خاطر

د دهنهای تحقیق و توسعه اختصاص میلیتاتولید ناخالص داخلی خود را به فعاز 

 کشورهای  های نوآوریالیتبین فعشکاف قابل توجه ماهد همواره شا ،لذا

باشیم. اما براساس مطالعات تجربی یافته میتوسعه با کشورهای توسعهدرحال

 هایالیتهای نوآوری کشورها تنها تابع فعالیتتوان بیان داشت فعسترده میگ

ی تحقیق و توسعه هاالیتلی نیست بلکه تابع سرریز فعتحقیق و توسعه داخ

 یاای و واسطههای سرمایهاردات کاالتواند از کانال وباشد که میکشورهای دیگر می

شور ک کی یوقتدر واقع، ال یابد. گذاری مستقیم خارجی انتقو جریان ورودی سرمایه

بخشد، یم بهبود و فناوری خود را کندیگذاری مهیسرمابه منظور تحقیق و توسعه 

 نیاز منافع حاصل از ا میرمستقیغ به صورتتوانند یز میکشورهای مجاور ن

های داخلی و به ویژه هایی که بنگاهمند گردند. یکی از کانالبهرهگذاری هیسرما

                                                 
1 Enterprise Resource Planning 
2 Basel 
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 کشورهای دیگر جذب نمایند، سرمایه انسانی است توانند سرریز دانشمی هابانک

(Audretsch & Feldman, 1996.) 

 از قبیل افتتاح حساب، پرداختهای بانکی امروزه مردم برای انجام فعالیت

ن کنند و ایبه بانک مراجعه نمی غیره قبوض، مالیات و اقساط، نقل و انتقال وجوه و

 دهند. بنابراین خدمات نوآورانه،های را با کامپیوتر یا تلفن همراهشان انجام میفعالیت

ارائه  سهیلها برای تتوانند توسعه فناوریکند که چگونه میبانکداران را مشتاق می

 کردن این خدمات به نیازهای مشتریان به کار گیرندخدمات بانکی و نزدیک

(Sharma, 2017 این امر جز با تحقیق و توسعه داخلی و .) سرریز فناوری جذب

 تواند عالوه بر تحقیق و توسعهبنابراین بخش بانکداری نیز میگردد. حاصل نمی

ی اایجاد و انتشار محصوالت و خدمات فناورانهسرریز فناوری نیز برای جذب داخلی از 

بانکی  لذا بخش کردن تقاضاهای فناورانه مشتریان بانکی استفاده نماید.برای برآورده

سرریز محصوالت فناورانه برای ارائه خدمات نوآورانه به مشتریان بانکی جذب از 

 وری ورهبه دلیل افزایش بهسرریز فناوری جذب در نتیجه  نماید.استفاده می

تر به مشتریان بانکی منجر به سودآوری بخش بانکی و ارائه خدمات بهتر و ارزان

جذب ت اهمی کهداشت این ای که باید به آن توجه نکته گردد.توسعه بخش بانکی می

 نقش عالوه بر  ایای و سرمایهات کاالهای واسطهفناوری خارجی از کانال وارد

ه میزان ک داردنیز  سرمایه انسانی کیفیت بستگی به ،کننده فناوری داخلیتعیین

 چرا که خصوصیات کیفی نیروی انسانی ،دنمایب فناوری خارجی را تعیین میجذ

خدمات های خارجی و همچنین افزایش قدرت خلق باعث استفاده مطلوب از فناوری

جدید و انتقال فناوری از کاالهای وارداتی حامل دانش به تولید  و محصوالت

 ,Shahabadi & Davarikish) گرددهای جدید میجدید یا طرح محصوالت

و در پس آن این فناوری جدید در تولید محصوالت داخلی دیگر به کار ( 2015

از ) از شرکای تجاری فناوریتواند جذب سرریز می رود. بنابراین سرمایه انسانیمی

را فراهم نموده و با تسهیل در های تحقیق و توسعه باال دارای فعالیت کانال واردات(

و  های خدمات بانکی و ایجاد خالقیتمنجر به کاهش هزینهکسب و خلق فناوری 

بهبود آموزش و باال رفتن کیفیت با  قتیدر حقد. گردنوآوری در خدمات بانکی می

 یبرا نهیو زم افتهی شیبخش افزا نیا وریبهره یدر حوزه بخش بانکنیروی انسانی 

انداز و پس انگیزهآن  اثرفراهم شده و در ی با فناوری باال اقتصاد هایتیفعال شیافزا
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ه ب سرریز دانشجذب ، نابراینب. نمایدمی تیتقودر بخش بانکی را  گذاریسپرده

ه ها بر توسعو کاهش هزینه ، افزایش سودآوریدلیل افزایش نوآوری در بخش بانکی

 گذارد.بخش بانکی تاثیر می
 

 پیشینه تحقیق -3

تحقیقات جامعی در داخل و  گرددخاطرنشان می های انجام شدهبا توجه به بررسی

به برخی در ادامه صورت نگرفته است. لذا  کشور در خصوص موضوع پژوهش خارج

اند، رداختهپبر توسعه بخش بانکی تاثیر دانش و نوآوری که به بررسی مطالعات تجربی 

 :شوداشاره می

بررسی ایجاد دانش و سرمایه فکری بر صنعت ( به 1121شیه و همکاران )

 دهد ایجاد دانش تاثیر مثبت بر انباشتاند. نتایج تحقیق نشان میبانکداری پرداخته

گرایان به عنوان ایجادکنندگان اصلی گرایان و ارتباطسرمایه انسانی دارد. شناخت

های هدانش در صنعت بانکداری هستند. سرمایه انسانی منجر به افزایش سرمای

های مشتریان اثر شود؛ همچنین سرمایهمی 6های مشتریانو سرمایه 3ساختاری

 .(Shih et al., 2010) های ساختاری داردمثبت بر سرمایه

کشور  23( به بررسی تاثیر اقتصاد دانش بر رقابت بخش مالی در 1126آسونگو )

اثرات ی ابزار یارهیمتغ تخمینروش با استفاده از  2996-1121آفریقایی طی دوره 

لحاظ انتشار از  یآموزش و نوآوردهد، نتایج تحقیق نشان می پرداخته است.ثابت 

اطالعات و  یفناور با توسعه مالی رابطه عکس دارند. ظهور یو فن یعلم مقاالت

 دلیل زیانبه  های غیررسمی مالیبر بخش مالی اثر مثبت دارد اما بخش ارتباطات

 بر بخش یمثبتی نیز تاثیر اقتصاد یابند. رژیم نهادی ومیی مالی، توسعه بخش رسم

 . (Asongu, 2014) اما بر بخش غیر رسمی مالی تاثیر منفی دارد دارد رسمی مالی

(، به بررسی تاثیر شاخص آزادی اقتصادی بر 1122کیش )آبادی و داوریشاه

یج بیانگر، اند. نتاپرداخته 2991-1122توسعه بخش بانکی ایران طی دوره زمانی 

تاثیر مثبت آزادی اقتصادی )به عنوان شاخص نهادی اقتصادی( بر توسعه بخش 

 .(Shahabadi & Davarikish, 2015) بانکی است

                                                 
3  Structural Capital 

4 Customer Capital 
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( با تاکید بر خدمات الکترونیکی به بررسی نوآوری بر 1122آکیسار و همکاران )

-1123یافته طی دوره توسعهکشور منتخب در حال توسعه و  13بخش بانکی در 

ها از ارائه خدمات دهد، سودآوری بانکاند. نتایج تحقیق نشان میپرداخته 1112

 .(Akhisar et al., 2015) گیردالکترونیکی تحت تاثیر قرار می

 هابانک انیفناورانه بر مشتر هایینوآور ریتاث ی(، به بررس1126) رکویاممه و و

 ئهارا در بانک دهد،ینشان م قیتحق جنتای. انددر حال توسعه پرداخته کشورهای در

 نماید توجه دیبا زین انیمشتر یازهایبه ن سودآوری بر عالوه نوآورانه خدمات

(Ameme & Wireko, 2016.) 

 های ( به بررسی تاثیر نوآوری بر سود و بازده دارایی1129) سجود و هاشم

 ثبتمدهد، نوآوری تاثیر نتایج تحقیق نشان می .اندهای تجاری لبنان پرداختهبانک

 .(Sujud & Hashem, 2017)دارد های تجاریهای بانکبر سود و بازده دارایی

لکرد های فناوری بر عم( به بررسی تاثیر نوآوری1129) کامپانال و همکاران

اند. نتایج تحقیق پرداخته 1122تا  1119طی دوره کشور جهان  29بانک در  3291

 یهاستمیس در حوزهفنی رابطه منفی بین اهرم مالی و دو نوآوری  ،دهدنشان می

وجود  یاعتبار سکیر تیریمد یبرا یافزارنرمی و منابع سازمان یزیربرنامهی افزارنرم

ی اراعتب سکیر تیرینرم افزار مدی و منابع سازمان یزیربرنامه دارد. همچنین نوآوری

گذارد در نتیجه این دو نظام بانکی تاثیر میها و سازماندهی ها، تواناییبر مهارت

 (.Campanella et al., 2017) ددهرا افزایش می نوآوری، حاشیه نرخ سود بانک

)نفوذ  ( به بررسی نقش فناوری اطالعات و ارتباطات1129) آسونگو و واچوکو

 1116-1122کشور آفریقایی طی دوره  23اینترنت و تلفن همراه( بر توسعه مالی در 

دهد اگرچه بهبود فناوری اطالعات و ارتباطات های تحقیق نشان میاند. یافتهپرداخته

اوری یند تاثیر فنگردد ولی در مجموع، برآیررسمی میمنجر به گسترش بخش مالی غ

 ,Asongu & Nwachukwu) اطالعات و ارتباطات بر توسعه مالی مثبت است

2017). 

( بر ICTهای اطالعاتی و ارتباطاتی )( به بررسی نقش فناوری1129قاسمی )

های در استان 2396تا  2399رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی طی دوره زمانی 

 یفناورکه از لحاظ  ییهااستان دهد،است. نتایج تحقیق نشان می ایران پرداخته
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 تاس شتریب یبر رشد اقتصاد یمال یهاواسطه ریتاثند ترشرفتهیاطالعات و ارتباطات پ

(Qasemi,2017) . 

ذب تاثیر ج در حوزهتوان دریافت، تاکنون با توجه به مطالعات صورت گرفته می

ه اهمیت با توجه بتوسعه بخش بانکی ایران پژوهشی صورت نگرفته و  دانش برسرریز 

نوآوری و تغیرات فناوری بر بخش بانکی و نیاز به جذب این فناروری برای ارائه 

ده در کننبه عنوان عامل تعیینخدمات نوین به مشتریان بانکی، جذب سرریز دانش 

رسی به بر لذا، این پژوهش بخش بانکی نادیده گرفته شده است. گسترش توسعه

خب دارای فراوانی تکشورهای من وسعه بخش بانکیبر تجذب سرریز دانش تاثیر 

 پرداخته است. منابع طبیعی
 

 ارائه مدل و معرفی متغیرها -4

(،  1129) همکارانکامپانال و  تجربی مطالعات از الهام با و نظری مبانی چارچوب در

( و شوویه و 1123) (، سوواسووی و گواید1126) (، آسووونگو1129) آسووونگو و واچوکو

تولید ناخالص داخلی  از  تابعی 2(DCPB) توسووعه بخش بانکی ،(1121) همکاران

  نرخ ارز رسوومی، 9(RRI) نرخ سووود بانکی واقعی، 6(capita per GDP) سوورانه

(RE)9کننده ، شوواخص قیمت مصوورف(CPI)9  جذب سوورریز دانشو (SAK)21  

 ( مطرح شده است: 2است که در رابطه )

DCPB = F (RIR, ER, CPI, AKS, GDP per capita)              (2)  

           :ذکر شده است( 1ی در رابطه )توسعه بخش بانکبدین ترتیب  مدل 
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( 

ر طرف ر مستقل درت متغیر وابسته یعنی توسعه مالی، به صوالگو وقفه متغی در این

های  شود. به این ترتیب امکان پارامتربندی مجدد مدل به روش دادهمی راست ظاهر

و  . یکی از منابع آید تلفیقی پویا و حذف تورش از وقفه متغیّر وابسوووته به وجود می     

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

7 Real Interest Rate 

8 Official Exchange Rate 

9 Consumer Price Index 

10 Absorption of Knowledge Spillover 
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ها توسط محقق است. همچنین بسیاری     آن ها به صورت پویا درک بهتر کاربرد داده

های پانل این از روابط اقتصووادی به طور طبیعی پویا هسووتند و یکی از مزایای داده

پویایی های تعدیل را بهتر درک کنند. این       ،دهد اسوووت که به محققین اجازه می    

وابسووته وقفه دار در بین متغیّرهای توضوویحی مشووخص   روابط پویا با حضووور متغیّر

ست،    (. Arellano & Bond, 1991شوند ) می ستقل   متغیرهای شایان ذکر ا م

ستفاده مدل در جدول  ست. همچنین 2) مورد ا  و بوده لگاریتمی مدل این ( آمده ا

های متغیرهای مذکور از اسووت و داده  مطلب این بیانگر متغیرها از قبل L حرف

 ست.ااستخراج شده  22جهانی بانک اطالعاتی پایگاه

ای و محاسبه تحقیق و توسعه خارجی از کانال واردات کاالهای واسطهبرای 

ته یافای استفاه شده است. زیرا کشورها از طریق تجارت با کشورهای توسعهسرمایه

 های تحقیق و توسعه، ذخیره دانش باالیی دارند، که در نتیجه انباشت خالقیت

 ای و دات کاالهای واسطهبخشند و این از طریق واروری خود را بهبود میبهره

گیرد چرا که ی فناوری شرکای تجاری است، صورت میای که در برگیرندهسرمایه

ای ههای نوآوری، رشد اقتصادی و قدرت رقابتپذیری کشورها تنها تابع فعالیتالیتفع

 از ارجیخ توسعه و تحقیق سرمایه انباشت تحقیق و توسعه داخلی نیست بلکه به

( 7G )کشورهای گروه از شرکای تجاری ایسرمایه و ایواسطه االهایک کانال واردات

تر از سرریز فناوری، قدرت جذب سرریز فناوری توسط نیز بستگی دارد البته مهم

خارجی  توسعه تحقیق و برای محاسبه انباشت سرمایه انسانی است. لذا پژوهش حاضر

از  یک از کشورهای مورد مطالعهای هر ای و واسطهاز کانال واردات کاالهای سرمایه

 ( استفاده نموده که در فرمول زیر آمده است2999لیچتنبرگ و پوتری) رهیافت

(Lichtenberg & Potterie, 1998): 

𝑆
𝑓−𝐼𝑀

𝑖𝑡
= ∑

𝐼𝑀𝑖𝑗𝑡

𝐺𝐷𝑃𝑗𝑡

7
𝑗=1 ∗ 𝑆𝑗

𝑑𝑡   (3)                                                                            

تحقیق و توسعه خارجی انباشت  به ترتیب بیانگر ijtIMو  ، ، 

، tدر سال از شرکای تجاری  ایای و سرمایههای واسطهواردات کاالاز کانال  iکشور 

 jداخلی کشور تحقیق و توسعه انباشت ، tام در سال  jتولید ناخالص داخلی کشور 

را نشان   jام از کشور iای کشور ای و واسطهو واردات کاالهای سرمایه tدر سال 

                                                 
11 www.wdi.org 

IMf

itS 
jtGDP

d

jtS

http://www.wdi.org/
http://www.wdi.org/
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جاری شرکای تداخلی تحقیق و توسعه انباشت که با تولید ناخالص داخلی و  دهندمی

ای کشور مورد مطالعه از ای و واسطهرابطه مستقیم و با واردات کاالهای سرمایه

مطابق با برای سنجش میزان سرمایه انسانی، شرکای تجاری رابطه عکس دارد. 

 های تحصیل براساس آمارهای بارو و لیاز میانگین سالو  (2992بارو ) مطالعه

 Barro, 1991;  Barro & lee, 2015; Shahabadi ) ( استفاده شده است1122)

& Davarikish, 2015 ) 
 

 تعریف متغیرهای بکار رفته در مدل توسعه بخش بانکی: 7جدول 

Table 1: Definition of variables used in the banking sector development model 

 

 بخش بانکیتعریف متغیرهای بکار رفته در مدل توسعه : 7ادامه جدول 

Continuation Table 1: Definition of variables used in the banking 

sector development model 
 

 Source: Research findings                                                         پژوهش هاییافته: مأخذ

 شاخص نماد نام متغیر نوع

ته
بس

وا
 

توسعه بخش 

 بانکی
LDCPB 

 به بخش خصوصیبانکها  ییاعطا التیتسه

 (1121)به قیمت ثابت سال 

( پیرامون این موضوع انجام شده 1126( و آسونگو)1129(، آسونگو و واچوکو)1129مطالعاتی کامپانال و همکاران)

 (Asongu, 2014; Campanella et al.,2017; Asongu & Nwachukwu, 2017)است

  
قل

ست
م

 

جذب سرریز 

 دانش

LAKS اثر متقابل تحقیق و توسعه خارجی در سرمایه انسانی 

( پیرامون 2999) و بنتل و جکسون (1121و همکاران) هیش (،1126آسونگو)(، 1129) نوراحتی نتایج مطالعه 

 ,.Bantel & Jackson, 1989; Asongu, 2014; Shih et al)دارنداین شاخص رابطه زیر را اذعان می

2010; Nurhayati, 2017): 
∆DCPB/∆AKS > 0 

 درآمد سرانه

LGDP per capita تولید ناخالص داخلی سرانه 

پیرامون این شاخص رابطه زیر را ( 1129) کیشآبادی و داوریو  شاه  (1122) تچایدز و تواودزنتایج مطالعه 

 :(Tchaidze & Tvalodze, 2011)دارداذعان می
∆DCPB/∆ GDP per capita > 0 2011 

قل
ست

م
 

نرخ سود بانکی 

 واقعی

LRIR  اختالف نرخ سود بانکی منهای نرخ تورم 

آبادی (، شاه1129کیش)آبادی و داوری(، شاه1111) آریستیس و همکاران ،(1122تچایدز و تواودز) نتایج مطالعه

 Arestis )داردپیرامون این شاخص رابطه زیر را اذعان می( 1119) کیا( و ازوجی و فرهادی1122کیش)و داوری

et al., 2002; Azoji & Farhadikia, 2007; Tchaidze & Tvalodze; 2011): 

∆DBCPB/∆RIR > 0 

شاخص قیمت 

 کنندهمصرف

LCPI 
 کننده شاخص قیمت مصرف

 (1121)به قیمت ثابت 

 فر و همکارانو سلیمی (،1112) راقیورام و راجان (،1122) ، بیتنکیورث(1122تچایدز و تواودز)  نتایج مطالعه 

 & Raghuram & Rajan, 2005;Tchaidze ) دارد:پیرامون این شاخص رابطه زیر را اذعان می( 2102)

Tvalodze; 2011; Bittencourt, 2011; Salimifar et al., 2012) 

∆DBCPB/∆CPI > 0 

 نرخ ارز 
LER نرخ ارز رسمی 

 :(Agrawal, 20001)داردپیرامون این شاخص رابطه زیر را اذعان می( 1112آگراوال)نتایج مطالعه 

∆DBCPB/∆ER ˷ 0 
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 برآورد مدل و تجزیه و تحلیل آن -2

هدف از انجام پژوهش، بررسی رابطه بین جذب سرریز دانش و توسعه بخش بانکی     

جذب    نمودار پراکنشآن،  لی تحل و هی تجزاسوووت؛ بنابراین پیش از برآورد مدل و   

دوره   طی کشورهای منتخب دارای منابع طبیعیسرریز دانش و توسعه بخش بانکی 

شیده می   ، 1122تا  2996 زمانی صویر ک ست ( 2شکل ) نتایج . شود به ت  ،حاکی ا

ها به عنوان شاخص توسعه بخش   بانک یاز سو  یبه بخش خصوص   اعطاییاعتبارات 

  منتخبچرا که کشووورهای ، دارد جذب سوورریز دانشبا  یمثبتهمبسووتگی  یبانک

سووورریز فناوری و کسوووب  جذب گیری از اثرات بهرهبا  دارای فراوانی منابع طبیعی  

شی از واردات کاالهای  سطه سرمایه  منافع نا شرکای خارجی ای و وا منجر به  ای از 

سرمایه  سرمایه داران و پسافزایش تمایل  انداز  گذاری و پساندازکنندگان در جهت 

 نمایند.شده و شرایط را برای توسعه بخش بانکی فراهم می

 
 جذب سرریز دانش و توسعه بخش بانکی کشورهای منتخب دارای منابع طبیعیپراکنش : 7 شکل

Figure 1: Distribution of absorption of knowledge spillover and banking 

 Sector development in selected countries Natural resources 

 
 www.wdi.org: مأخذ

Source: www.wdi.org 
 

جذب   های اقتصوووادسووونجی به برآورد مدل تأثیر     گیری از تکنیک بهره با  ،در ادامه 

شورهای منتخب دارای منابع طبیعی     سعه بخش بانکی ک بازه  در سرریز دانش بر تو

مانایی متغیرهای   ،مدل آوردبرپیش از البته . شودپرداخته می 1122تا  2996زمانی 

http://www.wdi.org/
http://www.wdi.org/
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که متغیرها مانا نباشوود،  گیرد، در صووورتی مورد نظر در مدل، مورد آزمون قرار می

منجر به بروز مشکل رگرسیون کاذب شده و فرآیند تکنیک اقتصادسنجی مناسب          

  .گرددکننده می دار و گمراهنبوده و تخمین رگرسووویونی منجر به برآوردهای تورش  

های ریشووه واحد ایم، پسووران و شووین  به کمک آزمون، مانایی متغیرها را 1جدول 

(IPS)21 چولوین، لین و  و (LLC)23 حاکی از آن  ی قرار داده و نتایج بررسوو مورد

 .نداهمانا شد ،گیریتفاضل مرتبهکیاست، تمام متغیرها با 
 

 پژوهش نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد متغیرهای: 5جدول 

Table 2: Results of the root unit test of the research variables 

 متغیرها
 تعداد

 وقفه

 آزمون لوین، لین و چو پسران و شینایم، آزمون 

 در سطح در تفاضل مرتبه اول در سطح در تفاضل مرتبه اول

 احتمال آماره احتمال آماره احتمال آماره احتمال آماره

LDCPB 
*(1)I 929/3- 111/1 219/3 999/1 236/2- 111/1 266/2 939/1 

L(AKS) (1)I 239/2- 111/1 999/1- 922/1 926/6- 111/1 929/1 199/2 

L(ER) (1)I 962/3- 1112/1 991/1 999/1 296/6- 111/1 999/1 192/1 

L(RIR) (1)I 992/9- 111/1 26/1 296/1- 212/29- 111/1 923/1- 119/1 

L(CPI) (1)I 999/1- 1119/1 612/2 929/1 226/6- 111/1 692/3 999/1 

L(GDP 
)percapita 

(1)I 612/1- 1163/1 913/1 926/1 939/6- 1111/1 293/2- 229/1 

      محاسبات پژوهش :مأخذ

( *1)I دهد.ایستایی در سطح را نشان می 
Source: Research calculations 

* I(0) Shows stationary level 

 

باشد که نتایج آزمون انباشتگی می( نیاز به بررسی هم1متناسب با نتایج جدول)

و  شودانباشتگی رد میعدم وجود هم یعنیفرض صفر دهد، انباشتگی نشان میهم

دل متوضیحی و متغیرهای  توسعه بخش بانکییک رابطه تعادلی بلندمدت میان 

 اب .(جلوگیری از اطاله کالم ذکر نشده است یبراانباشتگی آزمون هم جینتاد)وجود دار

با استفاده (، به تخمین مدل 2999)شده توسط بلوندل و بوند مدل پیشنهادی ارائه

 شودپرداخته می( GMM) افتهیروش برآوردگر پویایی روش گشتاورهای تعمیم از

(Blundell & Bond, 1998) از مزایای این روش رفع همبستگی متغیرهای .

ها، رفع ناهمسانی واریانس مدل و کارا بودن زایی آنمستقل با اجزاء اخالل و درون

رو دیگر نیازی به آزمون از این، تصادفی استآن در هر دو حالت، اثرات ثابت و 

                                                 
12 Pesaran & Shin  
13 Levin, Lin & Chui  
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ا ب، مدل توسعه بخش بانکی ی مورد نیازهاپس از بررسی آزمونلذا  .هاسمن نیست

 ؛ شودبرآورد می (GMM) افتهیروش برآوردگر پویایی گشتاورهای تعمیم استفاده از

 یمالر توسعه ضریب متغی ،رودهمان طور که انتظار می (3) بر طبق نتایج جدول

با یک وقفه مثبت است. این نتیجه نشان از پویایی توسعه مالی در طی زمان است، 

نتایج  .یابدبه طوری که کارکرد بازار مالی در دوره جاری به دوره بعد نیز گسترش می

بر توسعه بخش بانکی دارد  مثبتجذب سرریز دانش تاثیر دهد، نشان می (3)جدول 

وری و سودآوری بخش بانکی و دلیل افزایش نوآوری، بهرهسرریز فناوری به  چرا که

 .رددگتر به مشتریان بانکی منجر به توسعه بخش بانکی میارائه خدمات بهتر و ارزان

ای است که ای و سرمایهاما جذب فناوری خارجی از کانال واردات کاالهای واسطه

گی بست و دنمایمیکننده فناوری داخلی مشخص اهمیت آن را در کنار نقش تعیین

چرا که  ،دنمایفناوری خارجی را تعیین میکه میزان جذب  داردبه سرمایه انسانی 

های خارجی و باعث استفاده مطلوب از فناوری خصوصیات کیفی نیروی انسانی

های جدید و انتقال فناوری از کاالهای وارداتی همچنین افزایش قدرت خلق طرح

گردد و در پس آن این های جدید میجدید یا طرححامل دانش به تولید کاالهای 

 یرود. بنابراین سرمایه انسانفناوری جدید در تولید محصوالت داخلی دیگر به کار می

های دارای فعالیت )از کانال واردات( از شرکای تجاری فناوریتواند جذب سرریز می

ه منجر ببا تسهیل در کسب و خلق فناوری و را فراهم نموده تحقیق و توسعه باال 

 و نوآوری در خدمات بانکی  های خدمات بانکی و ایجاد خالقیتکاهش هزینه

زه در حوبهبود آموزش و باال رفتن کیفیت نیروی انسانی با  قتیدر حقد. گردمی

 هایتیفعال شیافزا یبرا نهیو زم افتهی شیبخش افزا نیا وریبهره یبخش بانک

 مردم گذاریانداز و سپردهآن حس پس اثرفراهم شده و در با فناوری باال  یاقتصاد

(، 1129) ینوراحتدر همین رهگذر نتایج مطالعات ، گرددیم تیتقودر بخش بانکی 

نیز با نتایج  (2999) ( و بنتل و جکسون1121) و همکاران هی(، ش1126) آسونگو

 ;Bantel & Jackson, 1989; Asongu, 2014) این پژوهش هماهنگ است

Shih et al., 2010; Nurhayati, 2017). 

ر بنیز تاثیر مثبت  کننده هم به عنوان شاخصی از تورمشاخص قیمت مصرف

 که سبب افزایش اعمال سیاست پولی انبساطیبا زیرا  ،توسعه بخش بانکی دارد

 ومردم برای مقابله با این افزایش نرخ تورم ، شودکننده میشاخص قیمت مصرف
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به ها را در بانک دهند داراییترجیح می های خودبرای حفظ قدرت خرید دارایی

 سود معین و هانگهداری نمایند و از آنجا که بانکگذاری عنوان یکی از اقالم سرمایه

ای هانواع ریسکو بانک بهترین گزینه در برابر د ندهگذاران میبا ریسک کم به سپرده

 یابد وگذاری در بخش بانکی افزایش میبرای سپردهافراد تمایل موجود است لذا 

ها برای ارائه تسهیالت بانکی به بخش خصوصی افزایش بدین ترتیب قدرت بانک

 اودزتچایدز و تویابد و بدین ترتیب توسعه بخش بانکی را به همراه خواهد داشت. می

 کیشآبادی و داوریشاه (،1112) راقیورام و راجان (،1122) ، بیتنکیورث(1122)

نیز همسو با نتایج این پژوهش تأثیر این  (1121) و همکارانفر و سلیمی( 1129)

 ,Raghuram & Rajan ) اندارزیابی نموده مثبت توسعه بخش بانکیشاخص را بر 

2005;Tchaidze & Tvalodze; 2011; Bittencourt, 2011; 

Salimifar et al., 2012.)  نرخ سود بانکی واقعی نیز تاثیر مثبت بر توسعه بخش

خود ترکیبات مالی مختلفی از جمله پول  ییکه افراد در سبد دارا از آنجا. بانکی دارد

 نیکنند و در انتخاب اهای بانکی، اوراق مشارکت نگهداری مینقد، سهام، سپرده

خود  هایییدارا را از بازدهی با ریسک پاییندرصدد آن هستند که  ییسبد دارا

سبد  ریگذاری در بانک نسبت به ساسپرده سکیر نکهی. با توجه به اندیکسب نما

کمتر تحت  هاییدارا ریاندک است و نرخ بازدهی ناشی از آن نسبت به سا هاییدارا

 خود را به سمت بخش بانکی هایییتأثیر نوسانات اقتصادی است، افراد بیشتر دارا

بانکی زمینه را برای اعتباردهی به  هایییمنابع و دارا شیافزادهند و با سوق می

ز آنجا ا .ندینمابهبود عملکرد بانکی فراهم می تیو در نها مختلف اقتصادیهای بخش

ای هها افزایش یابد افراد تمایل بیشتری دارند که داراییکه نرخ سود واقعی بانک

 را در بخش بانکی  شانهایو سرمایه هدایت کنندبخش بانکی سمت خود را به 

د حرکت نماینو در راستای اعطای تسهیالت به بخش خصوصی و تولیدی داری نگه

از این رهگذر منابع مالی را در بخش بانکی به جریان بیاندازد و سبب توسعه بخش و 

(، 1111) آریستیس و همکاران ،(1122) تچایدز و تواودزمطالعات  جینتا بانکی شود.

( و ازوجی و 1122) کیشآبادی و داوری(، شاه1129) کیشداوریآبادی و شاه

 ;Arestis et al., 2002) پژوهش است نیا جینیز همسو با نتا( 1119) کیافرهادی

Azoji & Farhadikia, 2007; Tchaidze & Tvalodze; 2011).  همچنین

تولید ناخالص داخلی بین  مثبت رابطه، ستا حاکی از آن (3)جدول نتایج برآورد 

. افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه کشورها وجود داردو توسعه بخش بانکی سرانه 
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بیانگر افزایش اندازه بازار داخلی و توان اقتصادی کشورها است که بدین ترتیب بر 

گذاری در بخش بانکی به عنوان یکی از اقالم سبد دارایی توسط اقشار عموم سرمایه

شود و از این رهگذر منابع مالی انداز میگذارد و منجر به افزایش پسمیجامعه تاثیر 

بخش بانکی را افزایش و بر اعطای تسهیالت بر بخش خصوصی توسط بخش بانکی 

رو با گسترش اندازه بازارهای داخلی و به تبعیت از شرایطی که گذارد. از ایناثیر میت

ب موجنماید، بانکی فراهم می افزایش تولید ناخالص داخلی برای گسترش بخش

ابد یها افزایش میقدرت اعتباردهی بانک های بانکی شده و به تبع آنافزایش سپرده

ها، عرضه منابع مالی و ورود داراییها و زمینه را برای دستیابی افراد جامعه به دارایی

 (1122) و تواودز دزیتچا نماید.به بخش بانکی برای بهبود عملکرد بانکی، فراهم می

نیز در مطالعاتی منطبق با نتایج این پژوهش ( 1122) شکییو داور آبادیشاهو 

 دانندکننده میرا تعیینتوسعه بخش بانکی رابطه تولید ناخالص داخلی سرانه بر 

(Tchaidze & Tvalodze, 2011). به عنوان  حاکی است، نرخ ارز (3) نتایج جدول

اثر معناداری بر توسعه بخش بانکی کشورهای دارای منابع ، یکی از عوامل موثر

تواند باشد و در میسبد دارایی افراد اقالم طبیعی ندارد. از آنجا که ارز یکی از 

کشورهای دارای منابع طبیعی و در حال توسعه از نوسان باالیی برخوردار است و با 

ریز جا گد دارایی افراد ریسکتواند در سبحضور نوسانات نرخ ارز، این نوع دارایی نمی

 بگیرد.

 پردازد کهمیابزارها بررسی معتبر بودن  هآزمون سارگان ب شایان ذکر است،

در منابع  یفراوان یمنتخب دارا یکشورهامقدار احتمال آماره آزمون سارگان برای 

دهد، ابزارهای مورد استفاده برای تخمین مدل از اعتبار الزم نشان می (3) جدول

از مزایای این روش عالوه بر رفع همبستگی متغیرهای همچنین  برخوردار است.

ها، رفع ناهمسانی واریانس مدل و کارا بودن زایی آنمستقل با اجزاء اخالل و درون

رو دیگر نیازی به آزمون از این، آن در هر دو حالت، اثرات ثابت و تصادفی است

 د فرضیه جمالت پسماند برای آزمون آرالنو و بان همچنین هاسمن نیست.

دارای همبستگی مرحله اول )نه همبستگی مرحله دوم( که نی یهای تخمرگرسیون

 AR(1و ) AR(2) های. در واقع آزمون آرالنو و باند آمارهنمایدهستند را بررسی می

ون مرا برای نشان دادن همبستگی سریالی در رابطه با تفاضل مرتبه اول پسماندها آز

که  دهدشان مین AR(2) نتایج آزمون برای خودهمبستگی مرتبه اولد که نمایمی
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فرض   AR(1) شود. نتایج آزمون برای خودهمبستگی مرتبه دومفرض صفر رد می

آرالنو  آزمونبنابراین متناسب با نتایج کند. صفر عدم وجود خودهمبستگی را رد نمی

مورد استفاده، مستقل از عبارت خطا متغیرهای ابزاری توان برداشت نمود، می و باند

 .دنباشمی و از این رو برای تخمین مناسب (همبسته نیستند بوده )خود
 

 توسعه بخش بانکینتایج برآورد معادله  :3جدول

Table 3: Results of the Banking Sector Development Equation Estimate 
های ریمتغ

 توضیحی
L(CPI) L(GDP 

)percapita L(RIR) L(ER) L(AKS) 1)-(t LDCPB 

Coefficients 196/1 326/1 169/1 662/1- 296/1 613/1 

P-value (132/1) (111/1) (111/1) (126/1) (129/1) (1129/1) 

Number of groups Number of obs Sargan 

test  
Arellano-Bond test 

23 136 
111/2 

(99/6) 

AR(2) , 
 (P-value) 

AR(1) ,  
(P-value) 

69/1 1299/1 

 .دهدرا نشان می P-Valu اعداد داخل پرانتز مقدار *

  محاسبات پژوهش : مأخذ

 * The number in parentheses indicates the amount of P-Value. 

Source: Research calculations 

 هاگیری و پیشنهادنتیجه -6

رشد  جهیو در نت یمال توسعه ه،یدر انباشت سرما یاکنندهنیینقش تع ،یمال ینهادها

 ه،یسرما صیاطالعات و تخص جادیبا ا نهادها نیمختلف دارند. ا یکشورهااقتصادی 

 و اندازهاپس زیکاهش مخاطرات، تجه ،یشرکت تیو اعمال حاکم هانظارت بر بنگاه

 (.Levine, 1997) دارند یاقتصاد به رشد یابیدر دست یمبادله، نقش مهم لیتسه

 کشورها تصور شده یرشد و توسعه اقتصاد یهاشرط شیاز پ یکی یتوسعه ماللذا 

برخوردار است،  ینها از عمق کمترآ یمال که بخش ییکه کشورها یاست، به طور

 ای داده نخواهد شد و صیتخص ازهاین نینها به صورت کارا بآدر  یالجرم منابع مال

 دشونیمناسب مواجه م یمال نیتام یبا مشکل در دسترس نبودن ابزارها یدر مواقع

 Taghavi & khalili) شودینم یورآجمع یصورت منابع کاف نیکه در ا

Iraqi,2005.)  ابعاد توسعه بخش مالیکه در این میان بخش بانکی به عنوان یکی از 

 گذاری در عموم افراد جامعه برای هدایت نقش مهمی در تقویت حس سپرده

 لذا توجه به عوامل کند.های تولیدی ایفا میهای اندک آنان به سمت فعالیتسرمایه

ذب ج ،کننده این بخش از توسعه مالی الزم به توجه است که در این پژوهشتعیین
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ته گرفمورد توجه قرار  ،ترین عوامل موثر بر توسعه بخش بانکیاز اهمسرریز دانش 

هدف پژوهش حاضر، بررسی مردان دور مانده است. که از توجه پژوهشگران و دولت

 به بخش خصوصی از سوی  اعطاییاعتبارات بر نسبت  جذب سرریز دانشتاثیر 

کشورهای منتخب دارای منابع طبیعی به عنوان شاخص توسعه بخش بانکی ها بانک

اثر متقابل سرریز براساس نتایج پژوهش حاضر تاثیر  است. 2996-1122طی دوره 

 بر توسعه بخش بانکی در سرمایه انسانی به عنوان شاخص جذب سرریز دانش دانش

ی از شرکا فناوریجذب سرریز با تواند می دیده و ماهرنیروی کار آموزشمثبت است. 

سبب خلق، کسب های تحقیق و توسعه باال دارای فعالیت )از کانال واردات( تجاری

افراد آموزش دیده با . همچنین، شودو انتشار دانش در راستای توسعه بخش بانکی 

های خدمات بانکی و ایجاد منجر به کاهش هزینهتسهیل در کسب و خلق فناوری 

 .دردنگمیتوسعه بخش بانکی  گردند و باعثوآوری در خدمات بانکی میخالقیت و ن

 شاخصو  تولید ناخالص داخلی سرانه، بانکی واقعینرخ سود همچنین متغیرهای 

رخ ارز نیز و متغیر نبر توسعه بخش بانکی دارند  ثبتنیز تاثیر م کنندهقیمت مصرف

دارد. نبر توسعه بخش بانکی کشورهای منتخب دارای منابع طبیعی  معناداریتاثیر 

 هایهادپیشن ارتقاء بخش بانکی کشورهای دارای منابع طبیعیدر راستای  ،بنابراین

 گردد:زیر ارائه می

  های تحقیق فعالیتجذب دانش و فناوری حاصل از ایجاد فضای مناسب برای

در راستای ای ای و سرمایهخارجی از کانال واردات کاالهای واسطهو توسعه 

 و دستیابی به رشد اقتصادی های تولیدیبخشارتقاء کیفیت و مزیت نسبی 

 انداز و سرمایهتوسعه بخش بانکی و افزایش پسباعث  مستمر و باثبات که

 گردد.گذاری می

 ارائه جهت دربرای جذب سرریز دانش  تقویت کیفیت آموزش منابع انسانی 

)درآمدهای ارزی  های تجدیدناپذیراز طریق هدایت ثروتبانکی نوین  خدمات

توسعه بخش های تجدیدپذیر در راستای حاصل از منابع طبیعی( به ثروت

  . بانکی

    سب سترهای منا سترش   فراهم نمودن ب سرریز دانش از   برای بهبود و گ جذب 

صادرات منابع           طریق صل از  ستفاده از درآمدهای ارزی حا سانی با ا سرمایه ان

   توسعه بخش بانکی.طبیعی به منظور 
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