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المستخمص :
لممصارف أىمية كبرى في النظام االقتصادي ،بسبب مساسيا بالحياة االقتصادية من جميع
نواحييا .وان احد اىم وظائف المصارف ىو توفير االئتمان المصرفي عمى الصعيدين الفردي والقومي.
والذي يأتي أىميتو من تأثيره عمى مكونات الدخل القومي ،ونظ اًر لمدور الكبير الذي يمعبو ىذا االئتمان
في الحياة االقتصادية فان االمر يتطمب من السمطات العامة اىتماما اعمق بيذا القطاع سواء بالعناية
المباشرة أو بواسطة األجيزة المصرفية المختصة عن طريق اتباع سياسة نقدية معينة تسمح لممصارف
بتطبيق اجراءات تؤدي الى توفير التمويل الالزم لألفراد والمؤسسات الذين سيعممون عمى زيادة انتاجيم
وتحسين نوعيتو ،الن زيادة انتاجية القطاعات االقتصادية سيحقق بدوره زيادة في الناتج المحمي
االجمالي والذي يعتبر أحد مؤشرات النمو االقتصادي .ومن ىذا المنطمق قمنا بدراسة اثر االئتمان
المصرفي عمى النمو االقتصادي لعينة مختارة من الدول االعااء في صندو النقد العريي من خالل
تطبيق نموذج االنحدار الخطي البسيط( طريقة المريعات الصغرى  )OLSوباستخدام برنامج
 ،SPSS10وقد توصل البحث الى وجود عالقة طردية بين المتغيرين في تمك الدول ،اال انو يتعين ان
يتوفر لالئتمان المصرفي قدر معين من التطور في النظام المالي لكي يظير تاثيره االيجابي عمى النمو
االقتصادي بصورة افال.
الكممات الدالة :االئتمان المصرفي ،النمو االقتصادي ،النظام المالي ،االنحدار الخطي البسيط .
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Assessment and Analysis of The Relationship Between Bank Credit and
Economic Growth for a sample of the member Countries of The Arab
Monetary Fund
ABSTRACT
Banks are very important in the economic system because it affects the
economic life in all its aspects. The importance of bank credit comes from its
impact on the components of the national income. Because of the important
role of the bank credit, the public authorities must take more comprehensive
care by direct or indirect means, the monetary policy must allow certain
banks to follow procedures leading to the provision of the necessary funding
to individuals and institutions to increase their production and to improve its
quality, and consequently, the increase in productivity will increase GDP
which is an indicator of the economic growth.
This study was carried out to investigate the impact of bank credit on
economic growth by applying linear regression approch (least squares method
OLS) using SPSS 10 software. The research has reached to the existence of a
direct correlation between bank credit and economic growth, and there should
be a certain degree of sophistication in the financial system to show the
positive impact of the bank credit on the growth.
Key words: bank credit, economic growth, the financial system, linear
regression approach.
: المقدمة
نظ اَر لمتطور السريع الذي تشيده العالم فان التنمية االقتصادية في مختمف دول العالم بشكل عام
وفي الدول النامية بشكل خاص تحتل اىمية كبيرة وتتزايد باستمرار مع مرور الزمن وذلك بيدف رفع
المستويين االقتصادي واالجتماعي في البمد ونتيجة لتزايد الوعي االجتماعي و االقتصادي بين مختمف
.فئات البشرية
وفي اطار النمو االقتصادي يمعب االئتمان المصرفي دو اَر حيوياَ وىاماَ بتوفيره الموارد المالية
 فيرى الكثيرون ان التغير في حجم،الالزمة لتمويل مختمف النشاطات االقتصادية بالشكل السميم
. االئتمان لو تأثير كبير عمى مستوى النشاط االقتصادي من حيث االزدىار او االنكماش
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ويختمف النشاط وىيكل الجياز المصرفي باختالف طبيعة النظام االقتصادي لمدولة ومرحمة النمو
االقتصادي التي تمر بيا ،لذا تسعى الدولة لمسيطرة عمى مجريات النشاط االقتصادي من خالل
تخطيط السياسة المالية والنقدية ،والبنك المركزي ىو الجية التنفيذية لمفردات السياسة النقدية من خالل
اتخاذ مجموعة من اإلجراءات والتدابير الالزمة إليجاد بيئة اقتصادية مستقرة ،وعن طريق السيطرة عمى
حجم االئتمان المصرفي الممنوح من قبل المصارف وتوجيييا نحو االىداف المرجوة والمتمثمة
باالستقرار النقدي والنمو والتنمية االقتصادية.
أهمية البحث-:
تنبع أىمية البحث من توجو الدول العريية كغيرىا من دول العالم التباع سياسة اقتصادية بزيادة
االعتماد عمى القطاع الخاص لتحقيق النمو االقتصادي ،وان القطاع الخاص يعتمد عمى ما تقدمو
المصارف التجارية من ائتمان لتحقيق اىدافو ،وتعتمد النتائج المتحققة عمى مدى فعالية االئتمان الذي
تقدمو المصارف لقطاعات االقتصاد في ىذه الدول ،و من ىنا تأتي أىمية ىذا البحث من دراسة تأثير
االئتمان المصرفي عمى النمو االقتصادي لعينة مختارة من الدول االعااء في صندو النقد العريي.
مشكمة البحث -:
من المعروف أن الجياز المصرفي يمثل حجر الزاوية في العممية التنموية ،و تعتبر التسييالت
االئتمانية عصب النشاط المصرفي النيا تمبي االحتياجات التمويمية لممشروعات االقتصادية و التي
يتوقف عمييا عممية النمو االقتصادي ،اال ان قدرة المصارف عمى المساىمة في عممية التنمية تعتمد
الى حد كبير عمى درجة تطور و فعالية النظام المصرفي و خاصة المصارف التجارية و مدى
انسجاميا مع تطمعات الرؤية االقتصادية لمجيات المسؤولة .و قد جاءت ىذه الدراسة لالجابة عمى
التساؤالت االتية -:
 -1ىل توجد عالقة اثر بين االئتمان المصرفي والنمو االقتصادي ؟ و ما ىي نوع ىذه العالقة ؟
 -2ماىي العوامل التي تؤثر عمى دور االئتمان المصرفي في تحقيق النمو االقتصادي؟
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هدف البحث -:
ييدف البحث الى بيان طبيعة العالقة القائمة بين االئتمان المصرفي والنمو االقتصادي المتحقق
في دول عينة الدراسة
فرايات البحث -:
تتجسد فرايات البحث في اآلتي -:
 -1توجد عالقة طردية بين االئتمان المصرفي والنمو االقتصادي .
 -2يفترض البحث أن اثر االيجابي لالئتمان المصرفي عمى النمو االقتصادي في بمدان عينة
البحث يعتمد عمى مدى قدرة النظام االقتصادي عمى استيعاب ذلك االئتمان.
منهجية البحث -:
لغرض تحقيق أىداف البحث وسعيا الختبار فرايتيو فقد تم االعتماد عمى التحميل الكمي لعينة
عشوائية من الدول العريية امن قاعدة بيانات صندو النقد العريي.
ضعينة الد ارسة وحدودها -:
تم اختيار عينة عشوائية من الدول األعااء فيي صيندو النقيد العرييي وحسيب ميا تيوفر عنييا مين
بيانييات وتتكييون ميين (  )11دول ،وىييي ( األردن ،اإلمييارات ،البحيرين ،تييونس ،السييعودية ،عمييان ،قطيير،
الكويت ،لبنان ،المغرب) ،وتم الحصول عمى البيانيات الالزمية و الخاصية بييا و خيالل الميدة (2014-
 )2002مين نشيرات صيندو النقييد العرييي ومين البنييك اليدولي ،وقمنيا باختيييار النياتج المحميي اإلجمييالي(
 ) GDPكمؤشر لقياس النمو االقتصادي وىو متغير تابع .واالئتمان المصرفي ( (CRكمتغير مستقل.
هيكمية البحث:
تم تقسيم البحث إلى مبحثين ىما:
-

المبحث األول  :اإلطار النظري لمدراسة

 -المبحث الثاني  :نتائج الدراسة و مناقشتيا
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المبحث األول  :اإلطار النظري لمدراسة
أوالا :ماهية االئتمان المصرفي و أهميته
االئتمان المصرفي ىو عممية تزويد األفراد والمؤسسات والمنشات في المجتمع باألموال الالزمة
عمى ان يتعيد المدين بسداد تمك االموال وفوائدىا والعمالت المستحقة عمييا والمصاريف دفعة واحدة،
أو عمى شكل اقساط في تواريخ محددة ،ويتم تدعيم ىذه العالقة بتقديم مجموعة من الامانات التي
تكفل لمبنك استرداد اموالو في حالة توقف العميل عن السداد ويدون أية خسائر(.خريس : 2112 ،
)75
ويعد االئتمان المصرفي فعالية مصرفية غاية في االىمية ،حيث إن العائد المتولد عنو يمثل
المحور الرئيسي اليرادات أي مصرف ميما تعددت وتنوعت مصادر اإليراد األخرى ،ويدونو يفقد
المصرف وظيفتو الرئيسية كوسيط مالي في االقتصاد ،ولكنو في ذات الوقت استثمار تحيط بو
المخاطر بسبب القروض والتسييالت المتعثرة .وان منح االئتمان المصرفي يتم استنادا إلى مجموعة
من القواعد واالسس والمعايير والمتمثمة بتوفير عنصر االمان ألموال المصرف ،وتحقيق الريح من
الفوائد عمى القروض التي يمنحيا تمكنو من دفع الفوائد عمى الودائع ومواجية مصاريفو المختمفة،
وتحقيق عائد عمى رأس المال المستثمر عمى شكل أرياح صافية ،ومدى توفر السيولة ،وتحديد
شخصية العميل بدقة فكمما كان العميل يتمتع بشخصية امينة ونزيية كمما كان أقدر عمى إقناع
المصرف بمنحو االئتمان المطموب ،والموجودات التي يمكن لمعميل ان ياعيا تحت تصرف المصرف
كامان مقابل الحصول عمى القرض ،كما انو عمى المصرف دراسة المناخ االقتصادي العام في
المجتمع ،وكذلك اإلطار التشريعي والقانوني الذي تعمل المنشاة في إطاره خاصة ما يتصل بالتشريعات
النقدية واالئتمانية ،حيث تؤثر ىذه الظروف عمى مختمف قطاعات النشاط االقتصادي وعمى الناتج
المتحقق في ىذه القطاعات ،وفي اوء ىذه االسس والمعايير ياع المصرف سياستو االئتمانية
وحسب حاجة االقتصاد الى االئتمان المصرفي لتحقيق النمو االقتصادي المرجو(.الدغيم  ،األمين ،
)196-194 : 2116
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وعميو فإن وظيفة االئتمان ذات اىمية قصوى عمى صعيد النشاط االقتصادي وانشطة االجيزة
المصرفية لمدور الذي تؤديو في توفير االموال وتعبئتيا في كافة المجاالت االستثمارية
واالقتصادية(.الدوري )73 : 2116 ،
ويمكين تيصنيف االئتميان اليى مجموعيات بحيسب امان التسديد ،وعمى النحو اآلتي(:الجزراوي ،
النعيمي )2111 ،
 .1االئتمان الممتاز  :ويشمل االئتمان الممنوح بامانات سيمة وسريعة التسييل .
 .2االئتمان الجيد  :وىو االئتمان غير مستحق السداد أي لم يحن وقت تسديده .
 .3االئتمان المتوسط  :وىو االئتمان المستحق السداد ولم يمض عمى استحقاقو  91يوما
 .4االئتمان دون المتوسيط  :وىيو االئتميان اليذي مياى عميى موعيد إسيتحقاقو أو إسيتحقا

أحيد

أقساطو أو الفوائد أكثر من  91يوما
 .5االئتمان الرديء  :وىو االئتمان الذي ماى عمى موعد إستحقاقو  181يوما
 .6االئتمان الخاسر  :وىو االئتمان الذي ماى عمى تاريخ إستحقاقو أكثر من سنة.
ان أىمية االئتمان المصرفي ياتي من تائيره عمى مكونات الدخل القومي( االدخار واالستثمار
واالستيالك) نتيجة لوجود العالقة الطردية بين مستوى الدخل ومعدل خمق االئتمان ،فالسرعة التي ينمو
بيا االقتصاد تعتمد عمى نسبة االدخار من الدخل القومي ،وفي عممية النمو االقتصادي يكون اروريا
توفر مؤسسات مصرفية كفوءة قادرة عمى تجميع المدخرات ( قبول ودائع التوفير والودائع الثابتة) بيدف
توفير موارد لالئتمان وتوجيييا في المجاالت التي تحقق النمو االقتصادي .كما ان االئتمان المصرفي
يؤثر في االستثمار ،فمشكمة تخطيط التقدم تقتاي امان قدر كاف من االستثمار االنتاجي وتوجييو
إلى تمك السبل التي تكفل أسرع معدل لنمو القوة االنتاجية لالقتصاد الوطني ،لذا البد من اختيار أي
من المجاالت االستثمارية تزيد من القوة االنتاجية لالقتصاد ،فعندما تقوم المصارف بتجميع المدخ ارت
بيدف منح االئتمان ،فيي بذلك تحد من االستيالك وتزيد من االستثمار عند مستوى معين من الدخل،
وعندما تمنح المصارف االئتمان فيي تمنحو ألغراض استثمارية إاافة لألغراض األخرى .ومما الشك
فيو ان طبيعة النظام االقتصادي واالجتماعي والسياسي ومدى تدخل الدولة في النشاط المصرفي ،يؤثر
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عمى مدى توجو المصارف نحو منح االئتمان لألغراض االستثمارية أو االستيالكية(.معيوف 2112 ،
)184 :
ونظ اًر لمدور الكبير الذي يمعبو االئتمان المصرفي في الحياة االقتصادية ،فان االمر يتطمب من
السمطات العامة اىتماما اعمق واشمل سواء بالعناية المباشرة أو بواسطة األجيزة المصرفية المختصة،
ويمكن ان يؤدي االىتمام باالئتمان وممارستو بعقالنية وتخطيط إلى تطوير اقتصادي أفال ،وبعكس
ذلك فإن اىمالو يجمب الخسائر والارر عمى مستوى النشاط المصرفي والنشاط االقتصادي(حسن ،
 ، )71 : 2113لذا يتولى البنك المركزي كممثل لمسمطة النقدية عن الحكومة ميمة وظيفة الرقابة
عمى االئتمان المصرفي ،لمتاكد من ان حجم االئتمان يكون في الحدود التي يتطمبيا تنفيذ السياسة
النقدية والتي بدورىا تسعى الى ايجاد بيئة اقتصادية مستقرة وتحقيق النمو االقتصادي عمى وجو
صحيح ،وذلك باستخدام مجموعة من االدوات المباشرة وغير المباشرة بنوعييا الكمية والنوعية الالزمة
لتنفيذ ىذه السياسة ،والتي يستطيع من خالليا التاثير والسيطرة عمى عرض النقد وادارة حجم االئتمان
المصرفي الممنوح(.العيسى )43 : 2116 ،
ثانياَ :مفهوم النمو االقتصادي واهميته
يعرف النمو االقتصادي بأنو حدوث زيادة مستمرة في اجمالي الناتج المحمي (القومي) ،بما يحقق
زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الحقيقي(.العباسي)2117 ،
كما ويعرف بانو عممية يتم فييا زيادة الدخل الحقيقي زيادة تراكمية ومستمرة عبر فترة ممتدة من
الزمن بحيث تكون ىذة الزيادة أكبر من معدل نمو السكان.
ويعرف بأنو مجموع القيم الماافة إلى
ويعد النمو االقتصادي أحد أىم المؤشرات االقتصاديةُ ،

كافة وحدات اإلنتاج العاممة في فروع اإلنتاج المختمفة في اقتصاد معين ،مثل الزراعة والتعدين

والصناعة .وتمثل القيمة الماافة لوحدة إنتاجية معينة الفر بين قيمة إجمالي اإلنتاج ليذه الوحدة
وقيمة السمع والخدمات الوسيطة المستيمكة في ذلك اإلنتاج(.ميمود)8 : 2114 ،
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وان مفيوم النُّمو االقتصادي يركز عمى التغيير في الكم الذي يحصل عميو الفرد من السمع
والخدمات في المتوسط ،دون أن ييتم بييكل توزيع الدخل الحقيقي بين األفراد ،أو بنوعية السمع
والخدمات المقدمة(.خشيب)www.alukah.net : 2115 ،
وىناك عامالن ىامان يجب مراعاتيما في عممية تحقيق النمو ،اوليما أن يكون النمو أكبر من
زيادة عدد السكان بحيث ينتج عنو ارتفاع في مستوى دخل الفرد ،وثانييما أن الزيادة البد ان تكون
حقيقية ،فمو ارتفعت معدالت االسعار لمسمع والخدمات في المجتمع بنسبة اكبر من معدل ارتفاع دخل
الفرد ،فسوف يكون الناتج النيائي ىو انخفاض لدخل الفرد الحقيقي بالرغم من ارتفاع دخمو النقدي،
بإالاافة الى ذلك فإن النمو االقتصادي البد أن يتصف باالستم اررية في المدى المتوسط
والطويل(.العباسي)2117 ،
وتيتم الدراسات االقتصادية كثير بعممية تحقيق النمو االقتصادي وتسعى إلى قياس معدالتو ،كما
وتسعى إلى تحديد عوامل المؤثرة عمى النمو بيدف تحقيق معدالت متزايدة منو ،ومن ىذه العوامل
التي تؤثر عمى النمو االقتصادي(:الحمادي)1 : 2114 ،
 -1الزيادة التي تط أر عمى راس المال عن طريق االستثمار والتكوين الرأسمالي (عنصر راس المال
المادي والبشري) .
 -2الزيادة التي تط أر عمى عدد أفراد القوة العاممة ( عنصر العمل ) .
 -3التقدم التقني الذي يؤدي الى ازدياد إنتاجية كل من رأس المال والعمل مع مرور الزمن.
ولتحقيق الزيادة في معدالت النمو االقتصادي من خالل ىذه العوامل البد من توجيو الموارد نحو
اغراض استثمارية وانتاجية بدالَ من توجيييا نحو البدائل االستيالكية ،الن النمو االقتصادي يتطمب
التاحية باالستيالك الحالي وتوجيو الجزء االكبر من الموارد االقتصادية المحمية نحو تنمية مصادر
النمو في حال عدم توفر مصادر خارجية تعوض عن المصادر المحمية(.االشقر)74 : 2112 ،
ثالثا :مؤشرات قياس النمو االقتصادي
يقاس النمو االقتصادي عادة بمعدالت الزيادة في الناتج الكمي المتحققة عن زيادة الطاقات
اإلنتاجية لممجتمع ،فالنمو االقتصادي في بمد ما وفي عام معين يعبر عنو عادة من خالل الزيادة في
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الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي خالل ذلك العام ،وكما يقاس النمو االقتصادي احياناً من خالل الزيادة
في نصيب الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي خالل ذلك العام (الناتج المحمي اإلجمالي
الحقيقي مقسوماً عمى عدد السكان) ،وىذا المقياس يريط الزيادات في الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي
بتغيرات عدد السكان وبشكل مباشر ،ويمكن تمييز نوعين من النمو االقتصادي من خالل ريط الزيادات
في الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي بتغيرات عدد السكان وكما يمي(:أمين )283 : 1985 ،
 .1نمو شامل (واسع) :يعني نمواً في الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي حتى لو لم يرتفع نصيب الفرد
منو.
(م َّرْكز) :وىو يعني نمواً في الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي مع ارتفاع نصيب الفرد
 .2نمو كثيف ُ

منو .

رابعاَ :العالقة بين االئتمان المصرفي والنمو االقتصادي
يمثل الجياز المصرفي حجر الزاوية في العممية التنموية من خالل وظيفتو األساسية كمجمع
لمموارد المالية من القطاعات االقتصادية ذات الفائض ومن ثم تحويميا وتغذية القطاعات االقتصادية
ذات العجز ،لتحقيق ىدفين رئيسين ىما المساىمة في عممية النمو االقتصادي من جية ،وتحقيق
األرياح التي ىي ارورية الستمرار عمل الجياز المصرفي من جية اخرى ،ولكن قدرة المصارف عمى
المساىمة في عممية النمو االقتصادي تستند إلى حد كبير عمى درجة تطور وفعالية النظام المصرفي
وخصوصاً المصارف التجارية ومدى انسجاميا مع تطمعات الرؤية االقتصادية لمجيات المسؤولة .وان
عممية النيوض باالقتصاد الوطني وزيادة انتاجيتو يتطمب وجود توازن بين انتاجية القطاعات
االقتصادية كافة(التنمية المتوازنة) ،وريط القروض باالنتاج ،ومنح جميع القطاعات تسييالت حصصية
عادلة بما يتالءم مع إنتاجيتيا ،مع التركيز بتوجيو االئتمان المصرفي الى القطاعات التي تؤدي الى
تحقيق مستويات عالية من النمو االقتصادي ،وكما ىو معموم انو ليس كل نمو في الناتج المحمي
االجمالي الحقيقي ىو بالارورة تنمية مرغوبة ،فقد يزداد الناتج المحمي االجمالي بنسب معقولة او
جيدة ،ومع ذلك قد ال تكون غالبية الناس مستفيدة من ذلك ،بل من الممكن ان تخسر نتيجة االرتفاع
في األسعار الذي يصاحب عادة عممية النمو ،بينما تستفيد نسبة قميمة من الناس ،وفي ىذه الحالة ال
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تعكس نسبة النمو تنمية مرغوبة ،وايااَ عندما تتم عممية النمو االقتصادي عمى حساب القطاعات
اإلنتاجية الرئيسية التي تنتج السمع االساسية ،فيجب تفحص التزايد في تشكيمة السمع والخدمات النيائية
التي تنطوي عمييا نسبة النمو(.مفتاح )182-181 : 2115 ،
وتقع عمى عاتق السياسة النقدية ميمة المساىمة في تحقيق معدالت نمو اقتصادي عالي ،من
خالل جمع او جذب االدخارات وتشجيع االستثمار أي توفير موارد وادخارات مالية حتى تصبح ادواتيا
قادرة عمى اجتناب التاخم أو االنكماش واحداث اإلنتعاش االقتصادي ،لذا يعمل البنك المركزي عمى
توفير الشروط القانونية والتنظيمية لييكل المصارف التي تقدم القروض لالستثمار ،وذلك من خالل
احكام الرقابة بواسطة ادوات السياسة النقدية ،والتشجيع عمى إقامة مصارف متخصصة في جميع
المجاالت االقتصادية التي تخدم عممية النمو والتنمية االقتصادية( (Blinder, Stiglits , 1983
وتشير الكثير من الدراسات ومنيا دراسة  Hofmannالى وجود عالقة طردية بين التوسع في
حجم االئتمان المصرفي والنمو االقتصادي ،وىذه العالقة تظير باتباع سياسة نقدية توسعية تسمح
لممصارف باتباع اجراءات كفيمة بزيادة عرض النقد وزيادة حجم االئتمان المصرفي ،بيدف توفير
التمويل الالزم لألفراد والمؤسسات والذين سيعممون عمى زيادة انتاجيم وتحسين نوعيتو ،وبالنتيجة فإن
زيادة انتاج القطاعات االقتصادية سيحقق زيادة في الناتج المحمي االجمالي وبالتالي زيادة معدل النمو
االقتصادي في البمد)Hofmann,2001(.
وتحاول األنظمة االقتصادية واع استراتيجيات وسياسات واجراء اصالحات تكون بمثابة قواعد
ينطمق منيا النمو االقتصادي الحقيقي ،كتمك التي عرفت باستراتيجية إحالل الواردات ،دونما يعني ذلك
التخمي عن تحقيق القدرة التصديرية لالقتصاد أو تغطية الحاجات المحمية لالفراد ،وقد انتيجت البمدان
العريية( الدول االعااء في صندو النقد العريي عينة الدراسة) مثل تمك اإلستراتيجيات ،أمالً في
تحقيق مستويات أعمى من النمو االقتصادي ،حيث تتميز ىذه البمدان بتزايد االستيالك بمعدالت تفو
معدالت نمو الناتج المحمي اإلجمالي واالستثمار ،كما وتتميز بتوااع البنية االقتصادية بصفة عامة
وعدم فاعمية األنظمة االقتصادية واالجتماعية السائدة فييا ،وارتباطيا الشديد بالمتغيرات االقتصادية
الدولية ،وذلك يؤكد تفو

معدالت تطور ونمو االستيالك عمى نمو االستثمار والناتج المحمي
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االجمالي ،ومن ثم تعميق فجوة الموارد وسوء استغالليا في عموم تمك البمدان مما يؤدي إلى تباطؤ
وتراجع معدالت النمو االقتصادي فييا(.الزرري  ،النجفي )213 : 1986 ،
ويناءاً عمى ما تقدم فإنو يمكننا القول بأن األنظمة االقتصادية والمالية في دول العريية عموماً ىي
انظمة اعيفة غير متطورة وغير فعالة وىي استيالكية بالمقام األول ومعدالت االستثمار منخفاة
وتعاني من التبعية الخارجية والنظام المصرفي غير متطور ،كل ىذا يؤدي إلى تباطؤ وتراجع معدالت
النمو االقتصادي فييا.
المبحث الثاني  :نتائج الدراسة و مناقشتها
اس ييتخدمت الد ارس يية أسي يموب التحمي ييل اإلحص ييائي لقي يياس اث يير  CRعم ييى  GDPباس ييتخدام برن ييامج
 ،SPSS 10مين خيالل تطبييق نميوذج االنحيدار الخطيي البسييط ( طريقية المريعيات الصيغرى ) OLS
لعينيية الد ارسيية ،ويعتبيير ىييذا النمييوذج ميين النميياذج القياسييية المسييتخدمة لد ارسيية التفيياعالت بييين المتغييرات
االقتصييادية الكمييية ،وقمنييا باختبييار مييدى موافقتيييا لمنظرييية االقتصييادية ولممعييايير اإلحصييائية ،كمييا وتييم
إتباع التقميد السائد في األدبيات باستخدام لوغاريتم النياتج المحميي اإلجميالي و االئتميان المصيرفي و قيد
قمنا بتحميل نتائج كل دولة عمى حدة لمعرفة مدى معنوية المعممات واختبار فراية البحث ،كما وتبين
ميين اختبييار جييذر الوحييدة بييان السالسييل الزمنييية لممتغي يرين لجميييع الييدول مسييتقرة عنييد مسييتوى األول ،و
اخترنا دولة األردن كنموذج الستعراض النتائج التي تم الحصيول عميييا وذليك لقيوة ووايوح العالقية بيين
متغيري الدراسة فيو -:
 -1وصف النتائج -:
يمكن توايح نتائج التحميل الوصفي لبيانات السمسمة الزمنية ( )2014-2002الخاصة بدولة
االردن (  ) n = 13لكل من المتغيرين التابع  GDPوالمستقل  CRكما يمي :بمغ متوسط الناتج
المحمي اإلجمالي خالل فترة الدراسة ) ،) 9.946وبانحراف معياري ( أي تشتت القيم عن وسطيا
الحسابي ) قدره ( ،)0.112في حين بمغ الوسط الحسابي لممتغير المستقل حوالي ( )9.934وبانحراف
معياري قدره ( ،)0.141و كما ىو مواح في الجدول ( )1مما يتبين معنوية ىذه البيانات وتوافقيا مع
المعايير اإلحصائية واالقتصادية
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جدول ()1
التحميل الوصفي لنتائج بيانات دولة االردن

 -2طبيعة العالقة بين المتغير التابع  GDPوالمتغير المستقل -: CR
اظير التحميل اإلحصائي وجود عالقية طرديية ( موجبية ) قويية بيين المتغيير التيابع (النياتج المحميي
اإلجمالي) والمتغير المستقل (االئتمان المصرفي) ،حييث بمغيت قيمية معاميل االرتبياط  ،)% 99( Rفيي
حين يشير معامل التحديد  R2اليى ان ميا نسيبتو ( )% 98مين التغييرات التيي تحيدث فيي المتغيير التيابع
 GDPيعود الى حدوث تغيرات في المتغير المستقل  ، CRوان النسبة المتبقية من التغيرات تعود اليى
تغيرات تحدث في متغيرات مستقمة أخرى لم تأخذ في ىذه الدراسة ،وىذا يؤكد عمى قدرة متغير االئتميان
المصيرفي فييي التنبييؤ بالنيياتج المحمييي اإلجمييالي (جييدول  2و  ،)3وقييد بينييت دالليية ىييذه القيميية وكمييا ىييو
وااح في جدول تحميل التباين  ANOVAو من خالل اختبار  Fوالذي بيين ان مقيدرة  CRفيي التنبيؤ
ب GDPمقبوليية إحصييائيا حيييث بمغييت قيميية  )564.951 (Fوىييي ذات دالليية عمييى مسييتوى اقييل ميين
النسييبة المقبوليية  % 5كمييا فييي الج يدول (  ،) 4ممييا يؤكييد عمييى صييحة فراييية البحييث بوجييود عالقيية
طردية بين االئتمان المصرفي والناتج المحمي اإلجمالي(النمو االقتصادي) .
جدول ( / )2معامل االرتباط بين  CRو  GDPلدولة األردن
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جدول ()3
ممخص لنتائج نموذج دالة االنحدار الخطي البسيط الخاص ببيانات دولة األردن

جدول ()4
تحميل التباين لدولة االردن

 -3تقدير وتحميل العالقة بين المتغير المستقل  CRوالمتغير التابع . GDP
بيدف قياس اثر  CRعمى  ،GDPتم استخدام المعادلة الخطيية او دالية االنحيدار الخطيي البسييط،
وتييم احتسيياب قيييم  αو β

والمبينيية فييي الجييدول ( ، )5والتييي تظييير ان معادليية التنب يؤ ىييي بالشييكل

األتي-:
)GDP = α + β (CR
)GDP = 2.113 + 0.789 (CR
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جدول ()5
معامالت العالقة الخطية بين  CRو  GDPلدولة األردن

ولفحييص دالليية القيميية الثابتيية ومعامييل المتغييير المسييتقل تييم اختيييار اختبييار  ، tحيييث بمغييت قيميييا
( ) 6.419و ( )23.769عمييى التيوالي وىييي ذات دالليية عمييى مسييتوى اقييل ميين  % 5كمييا فييي الجييدول
( ،)5وينيياءا عم ييى ذل ييك فان ييو يمك يين االعتم يياد عم ييى الصيييغة الخطي يية ف ييي تفس ييير العالق يية ب ييين االئتم ييان
المصرفي والنمو االقتصادي .
و بالطريقيية نفسيييا تييم تحميييل البيانييات الخاصيية بييدول العينيية وىييي ( اإلمييارات ،البح يرين ،تييونس،
السعودية ،عميان ،قطير ،الكوييت ،لبنيان ،المغيرب ) و وايعت النتيائج كاممية فيي الجيدول ( ،)6و اليذي
يواييح متوسييط المتغي يرين التييابع و المسييتقل و االنح يراف المعييياري كمقييياس لتشييتت قيميييا عيين وسييطيا
الحسابي حيث تراوحت قيم االنحراف من  1.113لممغرب (كحد أدنى) الى  1.274لقطر (كحد أعمى)
بالنسبة لمناتج المحمي اإلجمالي و من  1.117لمكويت اليى  1.237لمبنيان بالنسيية لالئتميان المصيرفي
و ىييي قيييم صييغيرة أقييل ميين الواحييد ممييا يييدل عمييى مالئميية نمييوذج داليية االنحييدار الخطييي البسيييط لقييياس
العالقة بين متغيري الدراسة.
وتبييين نتييائج قيييم معامييل االرتبيياط  Rبواييوح وجييود عالقيية طردييية موجبيية بييين المتغي يرين و كانييت
أقييوى ىييذه العالقييات واييوحا ىييي لدوليية األردن حيييث بمغييت قيمتيييا  % 99و أاييعفيا كانييت لمسييعودية
بمعامل ارتباط حوالي ،% 79و دلت قيم معامل التحديد  R2المحسوبة الى ان % 98من التغييرات في
المتغييير التييابع تعييود الييى التغيييرات فييي المتغييير المسييتقل بالنسييبة لييألردن و %2المتبقييية سييببيا متغييرات
أخرى ،بينما لمسيعودية ( و التيي تمثيل أقيل دول عينية الد ارسية ) يمكين تفسيير % 62فقيط مين التغيييرات
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في الناتج المحمي اإلجمالي بسبب تغييرات في االئتمان المصرفي بينما تعود نسبة  % 48المتبقيية مين
التغييرات ألسباب و متغيرات أخرى عشيوائية مثيل معيدالت االسيتثمار والتايخم وسيعر الصيرف وغيرىيا
ميين المتغي يرات التييي تييؤثر عمييى النيياتج المحمييي اإلجمييالي .وتبييين اختبييار قيييم  Fمقييدرة المتغييير المسييتقل
عمييى التنبييؤ بقيييم المتغييير التييابع وتراوحييت قيميييا بييين  564.6لييألردن و  18.1لمسييعودية و ىييي ذات
معنوييية إحصييائية عنييد مسييتوى دالليية أقييل ميين النسييبة المقبوليية  .% 5كمييا تبييين نتييائج اختبييار  tالخيياص
بفحييص دالليية القيميية الثابتيية و معامييل المتغييير المسييتقل بأنيييا و لجميييع دول عينيية الد ارسيية كانييت ذات
معنوية إحصائية و عند مستوى داللة اقل من النسبة المقبولة . % 5
جدول ( / )6نتائج تحميل بيانات دول ضعينة الدراسة

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدولة

قيمة T
R

GDP

CR

GDP

CR

2

R

Α

قيمة F

β
Α

β

مستوى الداللةβ

مستوى
داللة α

األردن

9.946

9.933

0.112

0.141

99.00%

98.10%

2.113

0.789

6.409

23.769

564.951

0.000

0.000

لبنان

10.215

10.569

0.119

0.237

97.90%

95.90%

5.015

0.492

15.504

16.077

258.478

0.000

0.000

اإلمارات

10.839

10.523

0.194

0.235

97.50%

95.00%

2.363

0.805

4.016

14.409

207.627

0.000

0.002

البحرين

9.908

9.537

0.146

0.212

96.50%

93.10%

3.576

0.664

6.891

12.207

149.000

0.000

0.000

تونس

10.341

10.124

0.094

0.128

96.40%

93.00%

3.170

0.708

5.327

12.053

145.274

0.000

0.000

قطر

10.223

9.915

0.274

0.189

95.30%

90.80%

-3.482

1.382

-2.642

10.401

108.189

0.000

0.023

الكويت

10.599

10.514

0.195

0.117

95.20%

90.70%

-6.110

1.589

-3.778

10.333

106.765

0.000

0.003

المغرب

10.613

10.482

0.103

0.151

89.80%

80.70%

3.879

0.643

3.899

6.771

45.851

0.000

0.002

ضعمان

10.281

9.811

0.136

0.162

81.90%

67.00%

3.505

0.691

2.446

4.730

22.373

0.001

0.032

السعودية

11.277

8.392

0.135

0.138

78.90%

62.20%

4.779

0.774

3.131

4.257

18.126

0.001

0.010
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االستنتاجات و التوصيات
أوال  :االستنتاجات
 .1ثبتت صحة فراية البحث بوجود عالقة طردية بين االئتمان المصرفي والنمو االقتصادي المتحقق
في دول عينة الدراسة.
 .2إن التأثير االيجابي لالئتمان المصرفي عمى النمو يعتمد عمى مدى قدرة النظام االقتصادي عمى
استيعاب ىذا التأثير ،فالبمدان العريية التي أجرت إصالحات اقتصادية و في مقدمتيا األردن،
تونس و المغرب (بدرجة أقل) ،قد ظير فييا ىذا التأثير بواوح ،وىذا يؤكد عمى صحة الفراية
الثانية لمبحث .
 .3نظ اَر العتماد النظام المالي العريي عمى المصارف ،عميو يجب ان يتوفر حد ادنى من التطور في
النظام المصرفي و تتوفر البيئة المالئمة حتى يتحقق التفاعل بين االئتمان المصرفي ومؤشرات
النمو ومنيا الناتج المحمي االجمالي وقد ظير ذلك بواوح في لبنان التي تتميز بتطور نظاميا
المصرفي .في حين ان الدول العريية التي يعتمد نموىا االقتصادي وبقوة عمى عوائدىا النفطية
ومنيا عمان و السعودية لم يظير فييما التأثير الكبير لالئتمان عمى النمو اذ تبين ان ما نسبتو 62
 %فقط من التغييرات في الناتج المحمي يعزى إلى التغييرات في االئتمان المصرفي وىي اقل نسبة
مقارنة بدول عينة الدراسة عمى الرغم من قياميا مؤخ ار بإصالحات اقتصادية تعزز دور االئتمان
المصرفي كمؤثر ايجابي عمى النمو مستقبال.
 .4تعد التسييالت االئتمانية التي تقدميا المصارف احد اىم نشاطاتيا والذي ينظر الييا بانيا عصب
النشاط المصرفي النيا تؤدي الى تمبية االحتياجات التمويمية لممشروعات والتي يتوقف عمييا النمو
االقتصادي ،وىي سالح ذو حدين فالمبالغة في حجم االئتمان قد تؤدي الى آثار تاخمية اارة
واالنكماش في منح االئتمان قد يؤدي الى صعوبة مواصمة المشروعات لنشاطيا والحد من عممية
النمو.
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ثانيا :التوصيات
 .1ارورة توفر قدر من التطور المالي في الدول العريية عينة الدراسة كي يصبح نظاميا
االقتصادي قاد ار عمى استيعاب التأثير االيجابي لالئتمان المصرفي عمى النمو االقتصادي في
ىذه الدول.
 .2ارورة قيام الدول العريية بإصالحات اقتصادية تعزز دور االئتمان المصرفي في عممية النمو
االقتصادي .
 .3بما ان التسييالت االئتمانية تمثل الجانب االكبر من استخدامات اموال المصارف التجارية
وتعد مصد اَر ألرياحيا اال انيا تتعرض لمخاطر كثيرة ،لذا من الاروري ان تنتيج المصارف
التجارية سياسة ائتمانية متوازنة و ممبية لالحتياجات التمويمية لالقتصاد الوطني وعمى ان ال
تخرج ىذه السياسة االئتمانية عن السياسة االئتمانية لممصرف المركزي والتي ىي بدورىا
مرتبطة بسياسة الدولة ووجدت أصال لتحقيق أىدافيا.
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