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های خود را در جهت تحقق اهداف خود ایجاد و تنظیم های اقتصادی، زیرنظامتمامی نظام

های مهم اقتصادی، بخش بانکی است. در متون اسالمی سه هدف کنند. یکی از زیرنظاممی

اسالمی در جهت رسیدن به رفاه اقتصادی تعریف شده است میانی عمده برای نظام اقتصاد 

توصیفی که به لحاظ -که عبارتند از: امنیت، عدالت و رشد اقتصادی. در این تحقیق تحلیلی

های امنیت اقتصادی و هدف کاربردی است، ابتدا اهداف اقتصاد اسالمی با استفاده از شاخص
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بررسی شده است. براساس نتایج، تسهیالت  3SLSمدل معادالت همزمان و روش تخمین 

آن بر امنیت اقتصادی نظام بانکی تاثیر مثبت بر رشد همراه با عدالت اقتصادی داشته اما تاثیر 

بنابراین در نحوه تخصیص تسهیالت نظام بانکی برای با رویکردی اسالمی منفی است. 
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 مقدمه -1
و پس از آن،  برای دستیابی به اهداف اقتصاد اسالمی، ابتدا باید این اهداف به دقت تبیین

-ین شاخصتوان از اتبدیل شوند. در گام بعدی می گیریهای کمی و قابل اندازهبه شاخص

اثیرگذار، تهای گذشته و شناسایی متغیرهای ریزیها برای ارزیابی میزان موفقیت برنامه

وهش به این به منظور دستیابی به این اهداف در آینده استفاده کرد. البته در ادبیات پژ

 موضوع توجه کمی صورت گرفته است.

مالی اهمیت ویژهای در نظام اقتصادی کشورها دارند و در ادبیات توسعه بازارهای پولی و 

، اقتصادی از الزامات مهم دستیابی به رشد پایدار محسوب می شوند به گونهای که محققین

گسترش بهینه و مناسب بازارهای پولی و مالی را از ابزارهای مهم توسعه میدانند. در واقع 

تأمین اعتبار برای فعالیتهای مختلف اقتصادی میباشند. منابع ، بازارهای پولی و مالی

تأمین مالی واحدهای تولیدی چه از دیدگاه سرمایه در گردش و چه از دیدگاه توسعه 

از مهمترین مباحث مدیریت یك نظام است. دریافت ، فعالیتها و سرمایهگذاریهای جدید

نقش اساسی ، یك نهاد به نهاد دیگروام و اعتبار و انتقال پول از یك فرد به فرد دیگر یا از 

در تأمین اعتبار فعالیتهای مختلف اقتصادی دارد. اعتبار و وام به طور مستقیم و 

غیرمستقیم بر اشتغال واحدهای تولیدی و فرصتهای شغلی جدید تأثیر میگذارد. تزریق 

بت بودن وام و اعتبار به جریان تولید به صورت سرمایه در گردش در کوتاهمدت به دلیل ثا

اما در بلندمدت که جریان وام و اعتبار تبدیل ، باعث افزایش اشتغال میشود، حجم سرمایه

تغییرات تکنولوژیکی را به همراه دارد. چنانچه مشاهده میشود ، به سرمایه ثابت میشود

به کارگیری صحیح و بهینه جریان وام و اعتبار میتواند  از جمله آثار مثبت، از بعد نظری

درآمد و اشتغال باشد. البته کارآیی نظام پولی و مالی هر ، تولید، سرمایهگذاری افزایش

شرط الزم و کافی برای دستیابی ، کشور و نحوه مدیریت مالی واحدهای اقتصادی موجود

چه در بخش ، به این آثار مثبت اقتصادی است که در صورت نبود کارآیی در این فرآیند

ممکن است اثرات مطلوب و مورد انتظار ، ارف اعتباراتاعطای اعتبارات و چه در بخش مص

نه تنها موسسات ، را به همراه نداشته باشد. در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران

اقتصادی بزگتر بلکه موسسات کوچكتر اقتصادی نیز سهم باالیی از منابع الزم برای 

، 1میآورند )عباسنژاد و یاریسرمایهگذاری را از طریق بازار پول و اعتبارات بانکی بدست 

البته نکته بسیار مهم این است که، کارآیی نظام پولی و مالی هر کشور، سهم (. 1386

                                                 
1 Abbas Nejhad & Yari (2007) 



ها از تسهیالت بانکی و نحوه مدیریت مالی واحدهای اقتصادی موجود، شرط الزم و بخش

یابی به آثار مثبت اقتصادی تسهیالت بانکی است که در صورت نبود کافی برای دست

ریزی درست در این فرآیند، چه در بخش اعطای اعتبارات و چه در بخش کارآیی و برنامه

مصارف اعتبارات، ممکن است تسهیالت نظام بانکی اثرات مطلوب و مورد انتظار را به 

 همراه نداشته باشد.

اخلی و هد، در ادبیات تحقیق )دهای حاصل از تحقیق حاضر نشان میکه بررسیتا جایی

اخص امنیت ایی وجود ندارد که به بررسی تاثیر تسهیالت نظام بانکی بر شمطالعه خارجی(

اقتصاد  و شاخص رشد همراه با عدالت اقتصادی )چه با رویکردی اسالمی و چه با رویکرد

قتصاد امتعارف( پرداخته باشد. در تحقیق حاضر تاثیر تسهیالت نظام بانکی بر اهداف 

ت همزمان با استفاده از روش معادال 1397تا  1364زمانی اسالمی در ایران در طی بازه 

ش بیان بررسی شده است. ساختار مقاله بدین صورت است که بعد از مقدمه، ادبیات پژوه

 شود که شامل دو بخش اصلی مبانی نظری و پیشینه پژوهش است. در بخش مبانیمی

ی های منتخب برانظری، هر یك از اهداف اقتصاد اسالمی به تفکیك تبیین و شاخص

رتبط گردد. در بخش پیشینه پژوهش، تعدادی از مطالعات مها بیان میسازی آنکمّی

گیری آورده شده است. در بخش سوم، مدل؛ در بخش چهارم، نتایج و در بخش آخر نتیجه

 گردد. تحقیق بیان می

 ادبیات تحقیق-2
 فرمایند:امام صادق )علیه السالم( می

 1"اء َیحْتَاُج النَّاسُ طُرّاً إَِلیْهَا الْأَمْنُ وَ الَْعدْلُ َو الْخِصْبثَلَاثَةُ أَشْیَ"

 .سه چیز هست که همه مردم به آن نیازمند هستند: امنیت، عدالت و سرسبزی

یابد، بر این اساس، معنای روایت فوق آن که نیاز با توجه به هدف غایی معنا میاز آنجایی

یی؛ همه مردم به این سه امر نیازمندند و اگر این سه است که برای دستیابی به هدف غا

های الزم برای همه مردم برای دستیابی به هدف غایی ویژگی در جامعه تحقق یابد، زمینه

مردم به این سه چیز نیاز دارند،  هکه همیقین، این(. به1388، 2)میرمعزی شودفراهم می

زندگی مطلوب نیز زندگی با رفاه  یابند. به زندگی مطلوب دست خاطر آن است کهبه

رسیدن به رفاه است. وقتی رفاه، هدف عالی اقتصادی  هباشد. بنابراین، این سه امر مقدممی

                                                 
 .320العقول، ص تحف 1
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اسالم باشد، امنیت، عدالت و رشد به عنوان اهداف مقدمی، نسبت به هدف عالی، محسوب 

ادامه به بیان  یابد. درها، رفاه نیز تحقق می( و با تحقق آن1387، 1شوند )یوسفیمی

 پردازیم.رویکرد اسالم به این اهداف اقتصادی می

 ی از دید اسالمامنیت اقتصاد-1-2

که امنیت اقتصادی بسترساز رشد اقتصادی و عدالت اقتصادی است، امنیت با لحاظ این

توان تعریف کرد که؛ امنیت اقتصادی، فضا و بستری اقتصادی از منظر اسالمی را چنین می

های دولت است که پیشرفت اقتصادی و رشد اقتصادی ها، قوانین و سیاستز ارزشنهادین ا

(. در این 1391، 2بخشد )جهانیانرا در یك نظام اقتصادی ایجاد و پیوسته ارتقاء می

( به عنوان 1400) 3مطالعه، از شاخص طراحی شده توسط محمدقلی پور تپه و همکاران

می استفاده شده است. ایشان اصول و قواعد زیر شاخص امنیت اقتصادی با رویکردی اسال

ها را مبنای طراحی شاخص را از منابع اسالمی در ارتباط با امنیت اقتصادی استخراج و آن

 اند.کمی امنیت اقتصادی با رویکردی اسالمی قرار داده

 تحریم ربا و امنیت اقتصادی -3 قاعده نفی سبیل -2اصل تولید در جامعه اسالمی  -1

اصل -8اصل ثبات اقتصادی  -7 اصل امنیت معیشتی -6 سنت اتقان -5اعده احترام ق -4

  4عدم نابرابری.

 نیت اقتصادی با رویکرد اسالمیشاخص کمی ام -1-1-2

 د: شوشاخص امنیت اقتصادی با رویکردی اسالمی با استفاده از روش زیر محاسبه می

𝐸𝑆𝐼 = 0.082(𝐺𝐷𝑃) −  0.091(𝐼𝑁𝐹) − 0.088(𝑈𝑁𝐸) − 0.086(𝐺𝐼𝑁𝐼) −
0.096(𝑃𝑂𝑉) − 0.105(𝑀𝐼) − 0.087(𝐼𝑁𝐷) + 0.07(𝑁𝑂𝐸𝑋) +

0.075(𝑃𝑅𝑂) + 0.079(𝑃𝐼𝑁) + 0.059(𝐹𝐷𝐼) − 0.082(𝑈𝐸)                      (1)                                                                                             

: UNE: شاخص تورم؛ INF: شاخص امنیت اقتصادی با رویکردی اسالمی؛ ESI که در آن؛

: تولید ناخالص داخلی؛ GDP: شاخص فقر مطلق؛ POV: ضریب جینی؛ GINIنرخ بیکاری؛ 

MIثباتی اقتصاد کالن؛ : بیIND وابستگی به واردات؛ :NOEX صادرات غیرنفتی؛ :PROC :

گذاری : سرمایهFDIبخش خصوصی، گذاری : سرمایهPINوری کل عوامل تولید؛ بهره

                                                 
1 Yousefi (2008) 
2 Jahanian (2012) 
3 Mohammadgholi Pour Tappeh et al. (2021) 

تر در زمینه مبانی نظری و نحوه محاسبه شاخص امنیت اقتصادی با رویکردی اسالمی به مطالعه برای مطالعه بیش 4

 ( رجوع شود.1400محمدقلی پور تپه و همکاران )



؛ حجم اقتصاد زیرزمینی هستند. متغیرهایی که باعث کاهش امنیت UEمستقیم خارجی و 

 اند. شوند، با عالمت منفی مشخص شدهاقتصادی می

سازی امنیت اقتصادی با رویکردی اسالمی ها برای کمیدالیل انتخاب هر یك از مولفه

ها نماینده مناسبی برای ه اول سعی شده که شاخصبدین ترتیب بوده است که در وحل

همه اصول و قواعد حاکم بیان شده بر امنیت اقتصادی باشند و رابطه وثیقی با این اصول 

ها در بازه های آنو قواعد داشته باشند. نکته دیگر این بوده است که امکان استخراج داده

گیری ندارند در نهایت برای ت اندازههایی که قابلیزمانی تحقیق مقدور باشد. زیرا شاخص

حل مشکالت اقتصادی، کاربرد زیادی نخواهند داشت. عالوه بر این، تالش شده است تا 

دهنده وضعیت امنیت های معرفی شده نشاننگرش سیستمی؛ بدین معنی که شاخص

ها رعایت شود. به عالوه از اقتصادی در کل نظام اقتصادی باشند، در انتخاب شاخص

های استفاده شده در مطالعات پیشین نیز در این راستا استفاده شده است. نکته لفهمو

پوشانی ها حداقلِ همها رعایت شده این بوده است که مولفهدیگری که در انتخاب مولفه

را با یکدیگر داشته باشند. در ضمن سعی شده است تا با گزینش کمترین تعداد مولفه، 

سط شاخص از وضعیت امنیت اقتصادی جامعه وجود داشته دهندگی توبیشترین توضیح

  باشد.

در پاسخ به این پرسش که چرا این شاخص امنیت اقتصادی طراحی شده با استفاده از 

گیرند، به عنوان شاخص امنیت متغیرهایی که در اقتصاد متعارف هم مورد استفاده قرار می

-توان گفت یك گروه از این شاخصاقتصادی با رویکردی اسالمی انتخاب شده است، می 

توان گفت اند. بنابراین نمیهای منتخب مستقیماً در اقتصاد اسالمی مورد تاکید واقع شده

-ها و نمونهها مختص اقتصاد متعارف بوده و غیر اسالمی هستند. این شاخصکه شاخص

 آید:ها در منابع اسالمی به اختصار در ادامه میهایی از اشاره به آن

ص فقر مطلق: اسالم به دنبال مبارزه با فقر است که با استفاده از منابع خمس، زکات شاخ

توان به این احادیث استناد باشد. به عنوان نمونه میو انفاق و کفارات و ... به دنبال آن می

فرماید: خداوندا به نان ما برکت ده و بین ما و نان جدایی نینداز کرد: پیامبر اکرم)ص( می

خواندیم و فرائض خداوند عَزَّ وَ جَلّ را به گرفتیم و نماز نمیاگر نان نبود ما روزه نمیزیرا 

اَل آوردیم )اَللَُّهمَّ بَارِكْ َلنَا ِفی اَلُْخبْزِ وَ الَ ُتفَرِّقْ بَیْنََنا وَ بَیْنَهُ فَلَوْ الَ اَلُْخبْزُ مَا صُْمنَا وَ جا نمی

((. در حدیث دیگری 287، ص. 6ئِضَ رَبِّنَا عَزَّ وَ جَلَّ )اصول کافی، جلد صَلَّیَْنا وَ الَ أَدَّْینَا فَرَا



 

 

 

 

 

    

                    

فرمایند: نزدیك است که فقر به کفر بیانجامد )کاَد الفَقُر اَن یَکُوَن حضرت علی )ع( می

 ((. 307، ص. 2کُفرا )اصول کافی، جلد 

فرد به درآمد شاخص نرخ بیکاری: غیرقابل پذیرش بودن بیکاری حتی در صورت عدم نیاز 

فرمایند: رها کردن کسب امام صادق)ع( در حدیثی مییکی از اصول اقتصاد اسالمی است. 

 ((. 14، ص. 17الشیعه، جلد ینْقَُص الْعَقَْل )وسائلۀِ کند )تَرُْك التِجارَو کار، عقل را کم می

به کمال  فرمایند: همانا من مبعوث شدم تا مکارم اخالق راشاخص تورم: پیامبر اکرم می

((. از سوی دیگر 8، ص. 1االخالق، جلد برسانم )إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمَِّم مَکارَِم الْأَخْلَاِق )مکارم

شود دارى مىگرانى قیمت، باعث بداخالقى و رفتن روح امانتفرمایند: امام صادق )ع( می

ُلقَ وَ یُذْهِبُ اَلْأَمَانَةَ َو یُضْجُِر کند )غَالَُء اَلسِّعْرِ یُِسیُء اَلْخُو شخص مسلمان را مضطرب مى

که مستقیماً به تورم )که بنابراین از آنجایی ((.164، ص. 5اَلْمَرْءَ َالْمُسِْلمَ )اصول کافی، جلد 

شود و با هدف بعثت پیامبر اکرم )ص( متضاد است( منجربه بد شدن اخالق اقتصادی می

های شاخص امنیت اقتصادی یکی از مولفه اشاره و آثار آن بیان شده است درنتیجه تورم

های افراد جامعه بدون دلیل کاسته یا چنین نباید ارزش داراییاز منظر اسالم است. هم

سوره  85افزوده شود. تورم قدرت خرید اقشار فقیر جامعه را کاهش داد و بر خالف آیه 

 تَْبخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ. َوَلافرماید: سوره مبارکه هود است که می 85مبارکه اعراف و آیه 

از سوی دیگر تورم، بدون دلیِل قابل قبول از دید شرع اسالم، باعث افزایش ارزش اموال و 

شود و بدین ترتیب فاصله طبقاتی را تشدید های )ثروت( افراد ثروتمند جامعه میدارایی

دم برخالف قاعده احترام کند. به عالوه، تورم به دلیل برهم زدن نظام ارزش اموال مرمی

ایی برای رعایت شدن این اصول و قواعد در شاخص مال مومن است. تورم به عنوان نماینده

 امنیت اقتصادی با رویکردی اسالمی است. 

 59کند. خداوند در آیه ضریب جینی: اسالم آشکارا و شدیداً با شکاف طبقاتی مبارزه می

برخی دستورات اسالم این است که( اموال بین فرماید: )هدف از سوره مبارکه حشر می

  ثروتمندان جامعه دست به دست نشود )کَْی َلا َیکُونَ دُولًَة بَیَْن الْأَغْنَِیاِء مِْنکُْم(.

فرماید: اگر شکر سوره مبارکه ابراهیم )ع( خداوند می 7تولید و رشد اقتصادی: در آیه 

َشکَرتُم لَأَزیدَنَُّکم.(. شکر در مبحث استفاده  کنیم )لَئِنکنید نعمت را برای شما افزون می

از منابع و عوامل تولید بدین معنا است که عوامل و منابع تولید با باالترین کارایی و 

اثربخشی به کار گرفته شوند که در این صورت باالترین افزایش تولید و رشد اقتصادی 

متی است که خداوند متعال برای حاصل خواهد شد. این رشد و تولید باال همان افزایش نع



وری، بر اساس سنت اتقان و عدم وابستگی به شکر مقرر فرموده است. به عالوه، بهره

 اند.واردات، بر اساس قاعده نفی سبیل انتخاب شده

هایی هستند که به دلیل عقالنی بودن، اسالمی شمرده ها و مولفهگروه دیگر شاخص

کند، ی مالزمه: هر آن چیزی که عقل به آن حکم میشوند. چون بر اساس قاعده فقهمی

)کُلُّ ما حََکمَ  دهدکند و آن را مورد تایید قرار میشرع مقدس اسالم هم به آن حکم می

ایی که ارتباط آن با امنیت اقتصادی بر اساس عقل و بِهِ الْعَقْلُ حََکمَ بِهِ الشَّرْع(. هر مولفه

که اسالم بخشی از چنانپذیرد. همم هم آن را میشود، شرع مقدس اسالعقالنیت تایید 

اصول و قوانین موجود در اقتصاد متعارف مانند؛ قانون بازدهی نزولی، انتخاب ترکیب بهینه 

عوامل برای دستیابی به حداکثر تولید، تقسیم کار و ... را بر مبنای اعتقاد به عقالنیت 

-اقتصادی، صادرات غیرنفتی، سرمایه ها )شامل؛ ثباتپذیرفته است. این گروه از شاخص

گذاری مستقیم خارجی( به دلیل آثار و پیامدهایی که بر گذاری بخش خصوصی و سرمایه

امینت اقتصادی جامعه دارند در شاخص امنیت اقتصادی با رویکردی اسالمی حضور دارند. 

ه طراحی ( نیز که ب1386) 2( و عیوضلو1393) 1مطالعاتی مانند؛ سیدنورانی و خاندوزی

ها اند، از این دو گروه از شاخصشاخص برای عدالت اقتصادی از منظر اسالمی پرداخته

 اند.استفاده کرده

 مطلوب از دیدگاه اقتصاد اسالمی رشد اقتصادی -2-2

داری و مارکسیسم، یکی از موارد مورد اتفاق در هر سه مکتب اقتصادی اسالم، سرمایه

باشد با این تفاوت که در اسالم افزایش عنوان یك هدف مهم میتاکید بر رشد اقتصادی به 

دانند. هدف های مادی، آن را هدف نهایی میثروت، هدف میانی جامعه است ولی مکتب

نهایی جامعه اسالمی ایفای وظیفه جانشینی خدا و پرورش فضائل انسانی است. به دیگر 

مت رفع نیازهای انسان در جریان ای است که در خدسخن، افزایش ثروت، ابزار و وسیله

 (.1388، 3تکامل و تعالی قرار دارد )جهانیان

های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته؛ در اسالم مشروط به رشد اقتصادی که در سایر نظام

های معنوی ناسازگاری نداشته باشد و هدف اساسی دیگر نظام این است که با ارزش

                                                 
1 Seyyed Norani & Khandouzi (2014) 
2 Eyvazlou (2007) 
3 Jahanian (2009) 



 

 

 

 

 

    

                    

(. بنابراین رشد اقتصادی 1386، 1فی نکند )سرآبادانیاقتصادی یعنی عدالت اقتصادی را ن

 باشد )همان(. های آن مشخص میگیریدر نظام اقتصادی اسالم، مقید است و جهت

 عدالت اقتصادی با رویکردی اسالمی-3-2

 :وران اسالمی معروف شده استاین سخن بین اندیشه

 "العدل اِعْطاُء کُلِّ ذی حَقٍّ حَقَّهُ "

لت آن است که هر صاحب حقی به حق خود برسد. مفهوم عدالت، رعایت مقصود  از عدا

حقوق است. رفتار و روابط عادالنه، رفتار و روابطی هستند که براساس حق باشند؛ بنابراین 

عدالت اقتصادی، یعنی مراعات حقوق اقتصادی در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی. این 

شود که هر یك از افراد ور کامل محقق میامر به صورت هدف اقتصادی، هنگامی به ط

جامعه به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند. بررسی مفهوم واژه عدالت 

دهد که اگر رفتار افراد و کاردکرد نظام بر محور حق باشد، چنین وضعیتی را نشان می

، آن جامعه ای، هر یك از افراد به حق خود دست یابندعدالت گویند و اگر در جامعه

مدار است. در حوزه اقتصاد اگر هر یك از افراد به حق خود از ثروت و درآمدهای عدالت

 2)ب( )یوسفیجامعه دست یابند، آن جامعه به هدف عدالت اقتصادی دست یافته است 

1384.) 

(، 1386در این مطالعه از شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی معرفی شده توسط عیوضلو )

الیل منتخب عدالت اقتصادی با رویکردی اسالمی استفاده شده است. د به عنوان شاخص

 انتخاب این شاخص عبارتند از:

ا تواتر مناسب برای محاسبه شاخص عدالت اقتصادی با بهای در دسترس نبودن داده -1

رویکردی اسالمی معرفی شده در مطالعات دیگر به منظور استفاده در تخمین 

 قتصاد.حاسبه این شاخص با رویکرد سیستمی به اطراحی و م -2 اقتصادسنجی

 قتصادی با رویکردی اسالمیشاخص کمی عدالت ا -1-3-2

رای های منتخب ب( معیارهای عدالت اقتصادی از دیدگاه اسالم و شاخص1386عیوضلو )

 کند:ها را به شرح زیر معرفی میسازی آنکمی

 عمومی هایفرصت و امکانات و منابع از برابر برخورداری حق :اول معیار

                                                 
1 Sarabadani (2007) 
2 Yousefi (b) (2005) 



= ) 1شاخص توسعه انسانی
1

3
( )شاخص امید به زندگی( + )

1

3
( )شاخص آموزش( + )

1

3
 )

 )شاخص تولید ناخالص داخلی(

)= شاخص آموزش
1

3
( )شاخص باسوادی بزرگساالن( + )

2

3
)شاخص ترکیبی نامنویسی از  (

دبیرستان و مقطع دانشگاهی به ، راهنمایی، افراد مشغول به تحصیل در گروههای ابتدایی

 ( سال((6-23جمعیت واقع در سنین مربوطه 

 25اقل سالهای زنده ماندن در کشور ))حد -امید به زندگی = ) شاخص امید به زندگی

 ن در سال مورد نظر امید به زندگی در جهاباالترین  /سال((( 

 عمومی هایثروت و اموال از بهینه استفاده :دوم معیار

قدار مورری/ مقدار مطلوب آن )باالترین )مقدار واقعی بهره – 1=  شاخص اندازه اتالف

  وری((شاخص بهره

 درآمدها سوم: توازن معیار

، اقتصادی عدالت سومِ معیار تحقق میزان بندیشاخص زمینه در هاشاخص از یکی

 شود:زیر محاسبه می طریق از که است مشهور اقتصاددان رفاه آمارتیا سن، شاخص

  SW= µ (1-G)                                                                                       (2)                                                        

 نشانگر :(G-1) و واقعی سرانه درآمد بیانگر :µ، جینی ضریب معرف :Gدر این رابطه، 

 ود.شمیزان بهبود نسبی شاخص رفاه به صورت زیر حاصل می است. درآمد توزیع بهبود

و  ود نسبی شاخص رفاه آمارتیاسن= میزان بهبSW - 1/  1390اندازه شاخص در سال 

اخص شالمی، با ترکیب این سه در نهایت، شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکرد اس

 شود:به صورت زیر محاسبه می

( شاخص توسعه انسانی + 3/0= ) شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسالمی

 ( معکوس شاخص اتالف3/0( میزان بهبود نسبی شاخص رفاه آمارتیا سن + )4/0)

 اسالمیرشد همراه با عدالت اقتصادی با رویکردی  شاخص ترکیبی -2-3-2

( مشخص 1386تر شاخص عدالت اقتصادی معرفی شده توسط عیوضلو )با بررسی دقیق

گیرد. شود که این شاخص ترکیبی در بخش شاخص رفاه، رشد اقتصادی را نیز در بر میمی

در نظر  µزیرا رشد اقتصادی افزایش درآمد ملی سرانه است که در شاخص رفاه با عالمت 

                                                 
چنین همبا توجه به اینکه دادههای شاخص امید به زندگی و شاخص آموزش در بازه زمانی تحقیق موجود نیست و  1

از شاخص درآمد ملی به عنوان نماینده (، 88/0با توجه به همبستگی باالی درآمد ملی با شاخص توسعه انسانی )

 شده است. )پروکسی( برای شاخص توسعه انسانی استفاده



 

 

 

 

 

    

                    

رشد اقتصادی نیز در شاخص عدالت اقتصادی طراحی شده  گرفته شده است. بنابراین

( نهفته است. در نتیجه شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی طراحی 1386توسط عیوضلو )

( به عنوان شاخص رشد همراه با عدالت اقتصادی با رویکردی 1386شده توسط عیوضلو )

 اسالمی در نظر گرفته شده است.

  هداف اقتصاد اسالمیرتباط تسهیالت بانکی با اا -3-3-2

-گسترش فعالیت برای و دارد برای تولید مشخصی و محدود ظرفیت اقتصاد، واقعی بخش

 مالی اقتصاد، منابع مالی است. بخش نیاز جدید هایگذاریسرمایه به بخش واقعی، های

 این کند. همچنینمی فراهم واقعی بخش آن، توسعه تبع به و گذاریسرمایه الزم را برای

کند می تسهیل اقتصاد واقعی بازارهای را در خدمات و محصوالت توزیع و تولید بخش،

 (.1396، 1)طاهر پور و همکاران

ه منزل بانکی به هشبک اعطایی تسهیالت بین مثبت ارتباط بر مبنی مختلفی هاینظریه

 تمامی و وجود دارد اقتصاد واقعی متغیر یك لهمنز به گذاریسرمایه و پولی یك متغیر

(. 1395، 2کنند )تاریمی تأکید اقتصادی رشد بر گذاریبر تأثیر مثبت سرمایه هانظریه این

توان به مطالعه ( در بیِن مطالعات تجربی صورت گرفته، می1395عالوه بر مطالعه تاری )

( اشاره کرد که بر اساس نتایج آن، افزایش تسهیالت بانکی 1395) 3غفاری و همکاران

چنین بر پایه مطالعاتی مانند شود. همگذاری در اقتصاد ایران مییهباعث افزایش سرما

 6فرد و همکاران(، فراهانی1395) 5(، غفاری و همکاران1396) 4طاهر پور و همکاران

(، با افزایش تسهیالت بانکی میزان رشد اقتصادی 1394) 7( و محمدنژاد و همکاران1394)

ای از پیامدهای مثبت در اقتصاد به راه ، چرخهیابد. با افزایش رشد اقتصادیافزایش می

که؛ رشد اقتصادی باعث افزایش سطح درآمد متوسط جامعه و رهایی افتد. از جمله اینمی

ها و شود جامعه با کاهش نارضایتیشود. این امر باعث میافراد بیشتری از فقر مطلق می

چنین افزایش مجدد الت و هماعتصابات صنفی مواجه شود که پیامد آن افزایش امنیت، عد

 باشد.رشد اقتصادی می

                                                 
1 Taher Pour et al. (2017) 
2 Tari (2016) 
3 Ghaffari et al. (2016) 
4 Taher Pour et al. (2017) 
5 Ghaffari et al. (2016) 
6 Farahani Fard et al. (2015) 
7 Mohammad Nejad et al. (2015) 



رم کاسته با افزایش تسهیالت بانکی، تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و از میزان تو

موال( )بخس ا های مردمکه تورم باعث کاهش ارزش اموال و داراییشود. از آنجاییمی

مبادله،  سازی تولید وروان شود، با افزایش تسهیالت بانکی در جهت تولید و در جهتمی

استای رشود که این امر در با کاستن از تورم از کاهش ارزش اموال مردم جلوگیری می

قیقی و تقویت عدالت و امنیت در اقتصاد است. از سوی دیگر، با کاهش تورم، دستمزد ح

یامد ه پکشوند تری از زیر خط فقر خارج میقدرت خرید فقرا افزایش یافته و افراد بیش

بالتبع  ووری نیروی کار آن، کاهش جرم، افزایش قدرِت وفای به تعهدات و افزایش بهره

 بهبود امنیت، عدالت و رشد اقتصادی است.

ها از خشبالبته نکته بسیار مهم این است که، کارآیی نظام پولی و مالی هر کشور، سهم 

برای  شرط الزم و کافی تسهیالت بانکی و نحوه مدیریت مالی واحدهای اقتصادی موجود

و  یابی به آثار مثبت اقتصادی تسهیالت بانکی است که در صورت نبود کارآییدست

صارف ریزی درست در این فرآیند، چه در بخش اعطای اعتبارات و چه در بخش مبرنامه

 اعتبارات، ممکن است اثرات مطلوب و مورد انتظار را به همراه نداشته باشد.

ت بانکی ایی وجود ندارد که به بررسی تاثیر تسهیالی تحقیق، مطالعههابر اساس بررسی

اخته ها پردبر امنیت و عدالت حتی بدون لحاظ رویکرد اسالمی در استخراج این شاخص

-ای تشکیلهباشد. در ادامه به بررسی مطالعات مربوط به تاثیر تسهیالت بانکی بر مولفه

داخته دالت اقتصادی با رویکردی اسالمی پرهای امنیت و رشد همراه با عدهنده شاخص

 شود.می

( به بررسی تاثیر تسهیالت بانکی بر رشد اقتصادی در 2003) 1وایتیلینقام و همکاران

اند. نتیجه آزمون علیت بر پایه یك مدل تصحیح خطای برداری با کشور مالزی پرداخته

ن داده است که متغیر نشا 1998تا  1968های فصلی طی بازه زمانی استفاده از داده

های تجاری به بخش خصوصی تقسیم بر تولید ناخالص داخلی تاثیر تسهیالت بانك

 مستقیم بر درآمد واقعی )تولید ناخالص داخلی( دارد. 

( رابطه بین تسهیالت بانکی به بخش خصوصی و رشد اقتصادی 2015) 2طاهیر و همکاران

یت گرنجری و مدل تصحیح خطای برداری را در کشور پاکستان با استفاده از آزمون عل

ها نشان داده است که یك رابطه اند. یافتهبررسی کرده 1973-2013های طی دوره سال

مدت وجود دارد. نتایج تخمین قوی بین اعتبارات بانکی و رشد اقتصادی در کوتاه

                                                 
1 Vaithilingham et al. (2003) 
2 . Tahir, Safdar. H. et al. (2015) 



 

 

 

 

 

    

                    

دی های بانکی به سمت رشد اقتصااقتصادسنجی موید وجود یك رابطه مخرب از سمت وام

 باشند. می

مدت و بلندمدت تسهیالت بانکی بر رشد ( برای ارزیابی تاثیر کوتاه2019) 1آواد و الکاراکی

های همجمعی یوهانسن، مدل خودرگرسیون برداری و اقتصادی کشور فلسطین از آزمون

اند. بر اساس نتایج، استفاده کرده 1996-2015تصحیح خطای برداری در طی بازه زمانی 

مدت معنادار نبوده ولی در بلندمدت بین تسهیالت بانکی و رشد اقتصادی در کوتاهرابطه 

 یك رابطه مستقیم از سمت رشد اقتصادی به سمت افزایش تسهیالت بانکی وجود دارد.

سازی معادالت ساختاری به ارزیابی تاثیر ( با استفاده از مدل2021) 2کریمکولوا و همکاران

ها در بخش واقعی اقتصاد کشور اکراین در طی بازه زمانی بنگاههای بانکی بر عملکرد وام

اند. بر اساس نتایج، تسهیالت بانکی تاثیر مثبت بر پرداخته 2019تا  2007های سال

ها در راستای خروج از تواند به بنگاهها در بخش واقعی اقتصاد دارد و میکارایی بنگاه

 کند.کمك  3مشکالت ناشی از بحران بیماری کرونا

ها بر متغیرهای ایی بانك( اثر تسهیالت جاری و سرمایه1392) 4کیاتاجی و امیدینگین

گذاری، اشتغال و ارزش افزوده را با استفاده از روش کالن بخش کشاورزی شامل؛ سرمایه

اند. بررسی کرده 1352-1389های ایی در طی بازه زمانی سالمرحلهحداقل مربعات سه

ایی( تاثیر مثبت ن داده است که تسهیالت بانکی )اعم از جاری و سرمایهنتایج تحقیق نشا

  و معنادار بر این متغیرها دارد.

های کوچك و متوسط ( به ارزیابی تاثیر تسهیالت اعطایی به بنگاه1392) 5تکانلوکریمی

زودبازده، بر اشتغال در بخش تعاون کشور پرداخته است. جامعه آماری تحقیق شامل کل 

های تابلویی مبتنی بر اثرات ثابت در بازه زمانی های کشور و روش برآورد دادهتاناس

بوده است. بر اساس نتایج، تسهیالت رابطه مستقیم با اشتغال  1384-1389های سال

 بخش تعاون در کشور داشته است. 

گذاری بخش خصوصی در ( به بررسی تاثیر تسهیالت بانکی بر سرمایه1393) 6حافظی

 1363-1386های توزیعی در بازه زمانی ان با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفهایر

                                                 
1 Awad & Alkaraki (2019) 
2 Kerimkulova et al. (2021) 
3 COVID-19 
4 Negin Taji & Omidi Kia (2012) 
5 Karimi Takanlou (2012) 
6 Hafezi (2014) 



گذاری بخش خصوصی؛ تشکیل سرمایه ثابت پرداخته است. متغیر نماینده برای سرمایه

ناخالص بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت در بخش خصوصی و متغیر نماینده برای 

ها به بخش خصوصی بوده است. الت اعطایی بانكتسیهالت بانکی؛ تغییر در مانده تسهی

مدت و هم در بلندمدت تاثیر مستقیم بر بر اساس نتایج، تسهیالت بانکی هم در کوتاه

 گذاری بخش خصوصی در ایران دارد. سرمایه

( تاثیر تسهیالت سیستم بانکی در قالب متغیرهای میزان تسهیالت 1399) 1جانی و بادپیما

ایی و نسبت تسهیالت در تی، میزان تسهیالت در قالب عقود مبادلهدر قالب عقود مشارک

گذاری بخش ایی را بر سرمایهقالب عقود مشارکتی به تسهیالت در قالب عقود مبادله

و با بکارگیری  1387-1392های فصلی طی بازه زمانی خصوصی در ایران با استفاده از داده

اند. نتایج تحقیق بر این بررسی قرار داده های توزیعی موردروش خودرگرسیونی با وقفه

گذاری بخش اند که هر سه متغیر در بلندمدت تاثیر مثبت بر سرمایهامر داللت کرده

 خصوصی دارند. 

ایی با عنوانِ؛ بررسی آثار تسهیالت بانکی بر ( در مطالعه1399) 2آقابابا و همکارانفتحی

 1396تا  1370اده از اطالعات دوره زمانی رشد اقتصادی )رهیافت حالت پایدار(، با استف

یافته، تاثیر تسهیالت اعطایی نظام بانکی را بر و با بکارگیری روش گشتاورهای تعمیم

اند. نتایج حاکی از آن های مختلف اقتصاد ایران مورد بررسی قرار دادهارزش افزوده بخش

ی و صنعت و معدن های ساختمان و مسکن، خدمات، کشاورزاست که ارزش افزوده بخش

 ترین تاثیرپذیری مثبت را از تسهیالت اعطایی دارند.به ترتیب بیش

 مدل تحقیق  -3
در مواقعی که متغیر مستقل موجود در یك رابطه، به عنوان متغیر وابسته در رابطه دیگر 

-بایست مدل به صورت یك سیستم معادالت همزمان مدلاقتصادی باید وارد شود، می

(. معادالت همزمان زیر برای برآورد تاثیر تسهیالت 1392، 3)شهیدی و یاوریسازی شود 

  بانکی بر اهداف اقتصاد اسالمی در ایران استفاده شده است.

ESIt = β0 + β1 JGt + β2 BFt + β5 BFt-1 + β6 GPOPt +ɛt                                          )2(                
JGt = α0 + α1 ESIt + α2 BFt + α3 LCSt + α4 URt + α5 LRGEt + α6BFt−1 + α7 

OPENt + ut                                                                                            )3( 

                                                 
1 Jani & Badpeima (2020) 
2 Fathi Agababa et al. (2020) 
3 Shahidi & Yavari (2013) 



 

 

 

 

 

    

                    

BFt = ɣ0 + ɣ1 ESIt + ɣ2 JGt + ɣ3 RM2t + ɣ4 CPIt + ɣ5 BFt-1 + ɣ6 LRGEt + ɣ7 

DSBt + ɣ8 TSBt + ωt                                                                          )4( 

 ها: که در آن

ESI ،شاخص ترکیبی امنیت اقتصادی با رویکردی اسالمی :JG شاخص ترکیبی رشد :

: RGE: حجم تسهیالت نظام بانکی، BFهمراه با عدالت اقتصادی با رویکردی اسالمی، 

: شاخص باز بودن اقتصادی، OPEN: رشد جمعیت، GPOPدولت، مخارج عمرانی واقعی 

RM2 ،حجم نقدینگی واقعی :CS ،موجودی سرمایه :CPIکننده، : شاخص قیمت مصرف

UR ،نرخ بیکاری :DSB ،مانده دارایی سیستم بانکی :TSB تعداد شعب بانکی و :L  نیز

 نماد لگاریتم است.

 های تخمین معادالت همزمان روش -3-1

-های تكروش برای تخمین معادالت ساختاریِ معادالت همزمان وجود دارد: روشدو 

های سیستمی که شوند و روشهای با اطالعات محدود نیز نامیده میای که روشمعادله

ای هر یك از های تك معادلهشوند. در روشهای با اطالعات کامل هم گفته میروش

ر تکی با توجه به تمامی قیدهای وضع شده بر معادالت سیستم )معادالت همزمان( به طو

آن معادله )از قبیلِ حذف برخی از متغیرها( و بدون توجه به قیدهایی که بر دیگر معادالت 

هایِ با اطالعات محدود ها، روششود و به این دلیل این روشاند، تخمین زده میوضع شده

م معادالت مدل را بطور همزمان های سیستمی، تماشوند. از سوی دیگر در روشنامیده می

با توجه به قیدهای وضع شده بر تمامی معادالت مدل، از لحاظ نداشتن برخی از متغیرها 

شوند های با اطالعات کامل نامیده میها، روشزنیم و به این دلیل این روشتخمین می

 (.1389، 1)گجراتی

 قواعد بررسی قابلیت تشخیص یک معادله -3-2

ایط شوند. برای درك بهتر مفهوم شرای معرفی میای و درجهرط رتبهدر این بخش ش

 د:شوای، نمادهای الزم به قرار زیر معرفی میای و درجهرتبه

M تعداد متغیرهای درونزای مدل؛ :m تحت ): تعداد متغیرهای درونزا در معادله معین

ش غیرهای از پی: تعداد متk: تعداد متغیرهای از پیش تعیین شده مدل و Kبررسی(؛ 

 تعیین شده در معادله معین )تحت بررسی(.

                                                 
1 Gujarati (2010) 



و  متغیر درونزا، یك معادله مشخص خواهد بود اگر Mمعادله و  Mدر سیستمی دارای 

غیرهای )درونزا ( از ضرایب متM-1تنها اگر بتوان حداقل یك دترمینان غیر صفر از درجه )

ل بدست وظ در سایر معادالت مدو از پیش تعیین شده( خارج از معادله مربوطه اما ملح

 توان خالصه نمود:جهت تشخیص معادالت همزمان، اصول کلی زیر را می آورد

 ای( مساویماتریس )لحاظ شده برای تشخیص از طریق رتبه و رتبه K – k > m-1اگر -1

m-1 .باشد در این صورت معادله تحت بررسی بیش از حد مشخص خواهد بود 

باشد در این صورت معادله مورد نظر  M-1و رتبة ماتریس مساوی  K – k = m-1اگر -2

 دقیقٌا مشخص خواهد بود.

باشد در اینصورت معادله تحت بررسی  M-1ماتریس کمتر از  و رتبه K – k ≥ m-1اگر -3

 کمتر از حد مشخص خواهد بود.

بود. ن صورت معادله ساختاری مورد نظر نامشخص خواهد باشد در ای K – k <m-1اگر -4

 خواهد بود )همان(.  M-1رتبه ماتریس در این حالت کمتر از 

های تك که الگوها کمتر ازحد مشخص یا دقیقاً مشخص باشند، باید از روشدر صورتی

های سیستمی برای برآورد چه بیش از حد مشخص باشند باید از روشای و چنانمعادله

(. همچنین در تخمین 1397، 1مکارانضرایب استفاده کرد )گرین، به نقل از نوروزی و ه

های تخمین های آشکاری که بر روشهای سیستمی به دلیل مزیتمعادالت همزمان روش

 (.1954، 2شوند )گرینها ترجیح داده میبا اطالعات محدود دارند، بر آن

 نتایج  و بحث -4

 نتایج آزمون ریشه واحد -4-1

 3آزمون ریشه واحد الیوت، روتنبرگ و استاكنتایج آزمون ریشه واحد که با استفاده از 

( ارائه شده است. تمامی متغیرها به جز متغیر تعداد 1) ( صورت گرفته، در جدول1996)

شعب بانکی در سطح ایستا هستند. در ادامه به بررسی وجود شکست ساختاری در این 

 شود.متغیر پرداخته می

 

 

 

                                                 
1 Norouzi et al. (2018) 
2 Greene (1954) 
3 Elliott-Rothenberg-Stock Point Optimal (1996) 



 

 

 

 

 

    

                    

 (: نتایج آزمون ریشه واحد1جدول )
 حرانیمقادیر ب

 متغیر آماره آزمون
10% 5% 

77/6 72/5 20/12 ESI 
77/6 72/5 5/97507 JG 
77/6 72/5 96/20 BF 
77/6 72/5 19/82481 CPI 
77/6 72/5 53/48 GPOP 
77/6 72/5 33/13 LCS 
77/6 72/5 01/6 UR 
91/3 97/2 38/3 LRGE 
91/3 97/2 15/345 OPEN 
77/6 72/5 17/61 RM2 
77/6 72/5 3/271115 DSB 
77/6 72/5 68/5 TSB 

 تحقیق هاییافتهمنبع: 

( 1992) 1بدست آمده از آزمون شکست ساختاری زیووت و اندروز tبا مقایسه مقادیر آماره 

شود که این (، مشخص می2) برای متغیر تعداد شعب بانکی با مقدار بحرانی آن در جدول

 متغیر نیز در سطح ایستا است.

 (1992نتایج آزمون زیووت و اندروز) (:2جدول )
مقدار بحرانی در 

5% 
 متغیرها سال شکست  tآماره 

 TSB 1370 شکست در عرض از مبدا و روند -85/5 -08/5
 تحقیق هاییافتهمنبع: 

دهد که، کلیه معادالت موجود در سیستم ای نشان میای و درجهنتایج بررسی شروط رتبه

به لحاظ قابلیت شناسایی از نوع معادالت بیش از حد  معادالت همزمانِ این تحقیق،

های تك های تخمین سیستمی بر روشچنین به دلیل مزایای روشمشخص هستند. هم

برای برآورد سیستم معادالت  (2SLS3ایی )ای، از روش حداقل مربعات سه مرحلهمعادله

 شود.استفاده می

                                                 
1 Zivout & Androws (1992) 
2 Three Stage Least Squares 



  اقتصادی تاثیر تسهیالت نظام بانکی بر شاخص امنیت -4-2

( آمده است، با  افزایش یك واحد در 3) بر اساس نتایج حاصل از تخمین که در جدول

شاخص ترکیبی رشد همراه با عدالت اقتصادی با رویکرد اسالمی، شاخص امنیت اقتصادی 

یابد. نکته حائز اهمیت موجود در نتایج تخمین، واحد افزایش می 21/0با رویکردی اسالمی 

منفی )هر چند ضعیف( تسهیالت نظام بانکی بر شاخص ترکیبی امنیت تاثیرگذاری 

که با افزایش یك واحدی تسهیالت نظام بانکی، طوریاقتصادی با رویکردی اسالمی است به

 یابد. واحد کاهش می 04/0امنیت اقتصادی با رویکردی اسالمی در اقتصاد ایران 

 شاخص امنیت اقتصادی (: نتایج تخمین تاثیر تسهیالت بانکی بر3جدول )
 احتمال tآماره  ضریب متغیر

 617/0 50/0 02/0 عرض از مبدا

 000/0 30/4 21/0 شاخص ترکیبی رشد همراه با عدالت اقتصادی

 000/0 - 10/4 - 04/0 تسهیالت نظام بانکی

R2 = 39/0       

 تحقیق هاییافتهمنبع: 

بر شاخص ترکیبی امنیت اقتصادی با توجه به منفی شدنِ ضریب تاثیر تسهیالت بانکی 

توان نتیجه گرفت؛ نحوه تخصیص تسهیالت بانکی است در طی بازه زمانی تحقیق در می

ایران به نحوی انجام شده است که در مجموع، اندازه ضریب متغیرهایی که از طریق 

)حاصل جمعِ ضریب  گذارندهای امنیت اقتصادی تاثیر منفی میتسهیالت بانکی بر مولفه

ها در شاخص امنیت ها، ضرب در ضرایب وزنی آنتاثیرگذاری تسهیالت بانکی بر مولفه

-اقتصادی با رویکردی اسالمی(، از اندازه مجموع ضرایب متغیرهایی که تاثیر مثبت می

توان به معنی کارکرد نامناسب سیستم بانکی تر است. این تاثیر منفی را میگذارند، بیش

ر امنیت اقتصادی تلقی کرد. امنیت اقتصادی یك شاخص ترکیبی و تسهیالت نظام بانکی ب

است که در آن فقر و معیشت مردم، نرخ تورم، ضریب جینی و ثبات اقتصادی حضور دارند. 

توان چنین تفسیر کرد که عملکرد تسهیالت نظام بانکی در این حوزه مناسب نبوده و می

 است. کارکرد و نقش خود را به خوبی در عمل ایفا نکرده

چنین رشد همراه با بنابراین برای دستیابی به امنیت اقتصادی با رویکردی اسالمی، هم

عدالت اقتصادی باالتر با استفاده از ابزار تسهیالت بانکی، بازنگری در نحوه تخصیص 

های موجود در شاخص امنیت اقتصادی و تسهیالت نظام بانکی ضروری است که مولفه

 اقتصادی راهنمای مناسبی در این راستا است.ها با امنیت رابطه آن



 

 

 

 

 

    

                    

 انکی بر شاخص رشد همراه با عدالت اقتصادیتاثیر تسهیالت نظام ب -3-4

ا افزایش ( آمده است. نتایج حاکی از آن است که ب4) نتایج تخمین معادله دوم در جدول

می یك واحدی تسهیالت نظام بانکی، رشد همراه با عدالت اقتصادی با رویکردی اسال

ا چنین افزایش یك واحدی شاخص امنیت اقتصادی بیابد. همواحد افزایش می 18/0

ت واحدی شاخص ترکیبی رشد همراه با عدال 36/4به افزایش  رویکردی اسالمی منجر

 شود.اقتصادی می

 (: نتایج تخمین تاثیر تسهیالت بانکی بر رشد همراه با عدالت اقتصادی4جدول )
 احتمال tآماره  ضریب متغیر

 590/0 - 54/0 - 09/0 عرض از مبدا

 000/0 22/4 36/4 شاخص ترکیبی امنیت اقتصادی

 000/0 20/4 18/0 تسهیالت نظام بانکی

R2 = 47/0  

 تحقیق هاییافتهمنبع: 

دلیل ارتباط مستقیم تسهیالت بانکی با شاخص رشد همراه با عدالت اقتصادی با رویکردی 

توان یافت. رابطه بین تسهیالت بانکی و ضریب جینی منفی اسالمی را در نکات زیر می

((. 1394) 3( و )پیرائی و بلیغ1396) 2اکبری و همکاران(، طبقچی1396) 1است )علیقلی

با افزایش تسهیالت بانکی و در نتیجه کاهش ضریب جینی، شاخص رفاه آمارتیا سن 

افزایش یافته و به تبع آن شاخص ترکیبی رشد همراه با عدالت اقتصادی با رویکردی 

 یابد.اسالمی افزایش می

 5ان(، رودری و همکار1393) 4چون؛ عزیزی و مهرابی بشرآبادیبر پایه مطالعات تجربی هم

( تاثیر مثبت تسهیالت 1399) 7( و فتحی آقابابا1397) 6(، طاهرپور و همکاران1399)

بانکی بر تولید و رشد اقتصادی اثبات شده است. از این رو، با افزایش تسهیالت بانکی و 

در پی آن تولید و رشد اقتصادی، شاهد افزایش مولفه رشد اقتصادی و همچنین شاخص 

                                                 
1 Aligholi (2017) 
2 Tabaghchi Akbari et al. (2017) 
3 Piraei & Baligh (2015) 
4 Azizi & Mehrabi Boshrabi (2014( 
5 Roudari et al. (2020) 
6 Taher Pour et al. (2018) 
7 Fathi Aghababa (2020) 



نتیجه شاخص ترکیبی رشد همراه با عدالت اقتصادی با رویکردی  رفاه خواهیم بود که در

 یابد.اسالمی افزایش می

های امنیت و رشد همراه با عدالت اقتصادی بر تسهیالت تاثیر شاخص -4-4

 بانکی

(، با افزایش یك واحدی شاخص ترکیبی رشد همراه با عدالت 5) بر اساس نتایج جدول

کننده، تسهیالت بانکی به ترتیب به خص قیمت مصرفاقتصادی با رویکردی اسالمی و شا

واحد افزایش اما با افزایش یك واحدی شاخص امنیت اقتصادی با  18/3و  99/0میزانِ 

 شود. واحد از حجم تسهیالت بانکی کاسته می 30/6رویکردی اسالمی، به میزان 

بر تسهیالت (: نتایج تخمین تاثیر امنیت و رشد همراه با عدالت اقتصادی 5جدول )

 بانکی
 احتمال tآماره  ضریب متغیر

 006/0 - 81/2 - 39/0 عرض از مبدا

 000/0 84/15 18/3 کنندهشاخص قیمت مصرف

 000/0 - 48/4 - 30/6 شاخص ترکیبی امنیت اقتصادی

 000/0 07/4 99/0 شاخص ترکیبی رشد همراه با عدالت اقتصادی

R2 = 94/0  

 تحقیق هاییافتهمنبع: 

(. افزایش 1396یابد )طبقچی اکبری و همکاران )افزایش تورم، ضریب جینی افزایش میبا 

چنین ضریب جینی با کاهش شاخص امنیت اقتصادی با رویکردی اسالمی همراه است هم

همزمان، با کاهش ضریب جینی بر میزان شاخص رفاه و در نتیجه شاخص رشد همراه با 

شود. در نتیجه کاهش امنیت اقتصادیِ ناشی ده میعدالت اقتصادی از منظر اسالمی افزو

از افزایش ضریب جینی از کانال افزایش شاخص رشد همراه با عدالت اقتصادی، منجر به 

شود. بنابراین با کاهش شاخص امنیت اقتصادی بر میزان افزایش حجم تسهیالت بانکی می

 شود. تسهیالت بانکی افزوده می

 گیرینتیجه -5
ه اهداف اقتصادی اسالم یعنی امنیت، عدالت و رشد اقتصادی و در یك برای رسیدن ب

های نظام اقتصاد اسالمی است نیز، کالم رفاه اقتصادی، باید نظام بانکی که یکی از زیرنظام

ها در جهت رسیدن به این اهداف عمل کند. در این تحقیق تاثیر همراستا با سایر زیرنظام

منیت اقتصادی با رویکردی اسالمی، شاخص رشد همراه تسهیالت نظام بانکی بر شاخص ا



 

 

 

 

 

    

                    

با استفاده از  1397تا  1364با عدالت اقتصادی با رویکردی اسالمی در طی دوره زمانی 

 روش معادالت همزمان در اقتصاد ایران بررسی شد.

نتایج تحقیق حاکی از آن است که، با افزایش تسهیالت نظام بانکی، شاخص امنیت 

چنین با افزایش تسهیالت نظام بانکی، یکردی اسالمی کاهش می یابد. هماقتصادی با رو

 شاخص رشد همراه با عدالت اقتصادی با رویکردی اسالمی افزایش می یابد.

با توجه به رابطه مستقیم تسهیالت نظام بانکی با رشد همراه با عدالت اقتصادی با رویکردی 

تصاد اسالمی یعنی امنیت اقتصادی با اسالمی و رابطه منفی آن با هدف مهم دیگر اق

رویکردی اسالمی، برای دستیابی همزمان به این دو هدف در اقتصاد ایران باید بازنگری 

گذاران پولی و بانکی کشور در نحوه تخصیص تسهیالت نظام بانکی در دستور کار سیاست

باالتری از  توان انتظار رشد همراه با عدالت اقتصادیقرار گیرد که در این صورت می

 وضعیت کنونی را داشت.

نکته مهم دیگر این است که بر اساس نتایج، یك رابطه دو طرفه مستقیم بین امنیت 

اقتصادی با رویکردی اسالمی با رشد همراه با عدالت با رویکردی اسالمی وجود دارد. 

 بنابراین باید همزمان بهبود هر دو شاخص مد نظر قرار گیرد.

 تضاد منافع

 دارند.دگان نبود تضاد منافع را اعالم مینویسن
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Abstract 
All economic systems create and regulate their subsystems to fulfill their 

goals. One of the most important economic subsystems is the banking system. 

In Islamic texts, three main intermediate economic goals have been set for the 

Islamic economic system in order to achieve economic welfare, which are: 

security, justice and economic growth. In this analytical-descriptive research 

which is applied in terms of purpose, first, economic objectives of Islam i.e., 

economic security indicator and growth index along with economic justice 

have been calculated in the period 1985-2018. Then, the impact of the banking 

system through its facilities on these goals has been evaluated using the 

simultaneous equation model and the 3SLS estimation method. The results 

show that the facilities of the banking system have a positive effect on growth 

along with economic justice, but its effect on economic security is negative. 

Therefore, review in allocation of facilities of banking system is required for 

simultaneous achieving to the security and growth along with economic 

justice with Islamic approach. 

Keywords: Objectives of Islamic Economics, Iran’s Economy, Economic 

Security, Growth along with Economic Justice, Banking System Facilities, 

Simultaneous Equation Model, 3SLS Estimation Method. 
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