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 الملخص: 
منافسة واستقرار ادلصارف التجارية على النمو االقتصادي لدول رللس التعاون ىدفت ىذه الدراسة إىل قياس أثر 

اخلليجي، وقد اعتمد اجلزء التجرييب من الدراسة على ربليل اإلضلدار ادلتعدد وباالعتماد على بيانات بانل متوازنة مت 
 2011الدراسة للفًتة ادلمتدة من مصرفا ذباريا مدرجا يف أسوق األوراق ادلالية بادلنطقة قيد  61احلصول عليها من 

إستخدام طريقة ادلربعات الصغرى ادلعممة  وبالتحديد( القياسي، PCSEطريق تطبيق مقدر ) عن، 2020إىل 
(Cross-section SUR وأظهرت النتائج أن متغريي معدل الًتكيز ،)CR3 ومعدل ادلنافسة ،HHI   ذلما

تأثري سليب وذو داللة إحصائية على النمو االقتصادي لدول رللس التعاون اخلليجي ، كما أظهرت النتائج أن متغري 
( لو تأثري سليب وذو داللة إحصائية على النمو االقتصادي لدول رللس التعاون اخلليجي، كما UNمعدل البطالة )

(، ومستوى االنفاق GFCFمن معامل رأس ادلال الثابت ) تؤكد النتائج أيضا وجود اثر اغلايب ومعنوي لكل
على النمو االقتصادي لدول رللس التعاون اخلليجي، تؤكد  TO)(، ودرجة االنفتاح التجاري )GOVاحلكومي )

، وبناء على ذلك وعلى كليةأو   جزئيةىذه النتائج إىل أن النمو االقتصادي يتأثر بالعديد من العوامل سواء كانت 
 السمات واالسًتاتيجيات التنظيميةفإن الدارسة توصي بزيادة اإلىتمام بقياس آثار  الدراسة إليهات اليت توصل النتائج

كما توصي الدراسات ادلستقبلية دبزيد   ،ادلتعلقة دبنافسة ادلؤسسات ادلالية لبيان أثرىا السليب على النمو االقتصادي
 االستقرار للمؤسسات ادلالية لبيان أثرىا على النمو االقتصادي. االىتمام بقياس ادلتغريات ادلرتبطة بادلنافسة و 

 .النمو االقتصاديادلصارف التجارية،   ،االستقرار ادلصريف ،ادلصرفية نافسةادل الكلمات المفتاحية:
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 :تمهيد   -1
االقتصادي وتعزيز يعد النظام ادلايل جزءا زلوريا يف النشاط االقتصادي ألي بلد، نظرا ألعليتو يف  ربفيز النمو 

(، حيث تتمثل مهمتو الرئيسية يف ربويل األموال من et al., 2012Adeusi ,االستقرار والتنمية ادلستدامة )
( فالنظام ادلايل ادلنظم جيدا يضمن (Emhemed, 2016ادلدخرين إىل ادلقًتضني لالستهالك واالستثمار 

التخصيص األكثر إنتاجية لألموال القابلة لالستثمار يف االقتصاد وػلبط أيضا أي هتديدات خارجية قد يواجهها 
العالقة بني قد كانت (، و (Aggarwal, 2016االقتصاد يف أي وقت، خاصة عندما يكون االقتصاد مفتوحا 

أو على  مستوى الدولة الواحدة ىتمام كبري للعديد من الدراسات التجريبة سواء علىالتمويل والنمو االقتصادي زلل إ
 ,Idunعززت العديد من الدراسات العالقة اإلغلابية بني التمويل والنمو االقتصادي  قدمستوى العديد من البلدان، و 
& Aboagye, 2014)ادلالية كانت  (، والتاريخ االقتصادي احلديث يكشف أن نقاط الضعف يف األنظمة

السبب اجلذري للمشاكل االقتصادية دلعظم االقتصادات، لذلك السلطات الرقابية للبدان تسعى و ذبتهد لضمان 
 & ,Javaidسالمة وصحة أنظمتها ادلالية لكي تتمكن من لعب دور فعال يف التنمية االقتصادية لبلداهنا 

Alalawi, 2018)) . 

لى نظام مصريف قوي وفعال يساعد يف زبصيص األموال بني سلتلف الوحدات كما يعتمد استقرار أي نظام مايل ع
 & Gyamerahاالقتصادية، القطاع ادلصريف ادلربح لديو القدرة الالزمة لتحمل الصدمات االقتصادية السلبية 

Amoah  2015))ع ادلوارد ، وكجزء مهم من الصناعة ادلصرفية، تلعب ادلصارف التجارية دورا أعليا يف تعبئة وتوزي
ادلالية وسبويل النشاطات االقتصادية، والعمل على استقرار ورفاىية البلدان، ونظرا إىل أعلية ضمان السالمة واحلفاظ 
على االستقرار النقدي وسالمة النظام مايل ككل،  تعمل السلطات النقدية لتعزيز الثقة يف القطاع ادلصريف لدعم ظلو 

م وبدعم من صندوق النقد الدويل والبنك الدويل لتعزيز التحرير االقتصادي اقتصادي متوازن ومستدام لبلداهن
، وبدأت معظم البلدان يف تنفيذ إصالحات )(Poshakwale, & Qian, 2011 وإصالحات النظام ادلايل

 القطاع ادلايل كجزء من إصالحات السوق الواسعة وبناء أسواق مالية أكثر كفاءة وتنافسية.

ن اإلصالحات ادلالية تعمل على ربسني القدرة التنافسية للصناعة ادلصرفية وتعبئة االدخار لتحقيق فهناك من غلادل بأ
ظلو اقتصادي أفضل، وىناك من يرى العكس، وكان اذلدف األساسي لتحرير النظام ادلايل يف اقتصادات العديد من 

واليت أثبتت الدراسات أن األخرية  التنمية ادلاليةالدول ىو لتعزيز ادلنافسة ادلصرفية وتعزيز النمو االقتصادي من خالل 
 تعزز النمو االقتصادي.

لكن ىناك قضية متنازع عليها بشدة حول مسألة ما إذا كانت ادلنافسة ادلصرفية جيدة أو سيئة الستقرار ادلصارف  
 أن ادلنافسة يف وكانت من القضايا اليت نوقشت بشكل واسع يف األوساط األكادميية، حيث تشري البعض منها إىل

 الصناعة ادلصرفية من ادلرجح أن ربدث آثارا سلبية على أدائها واستقرارىا.

إىل أن ىناك العديد من الطرق اليت ميكن هبا تربير مساعلات ادلنافسة   et al.,Fernández , (2016)يشري  
 ادلصرفية يف االستقرار ادلايل ككل.
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ايد للدراسات اليت مت إجراؤىا حول دور ادلنافسة يف االستقرار ادلصريف، إال أنو ويف اآلونة األخرية، كان ىناك تدفق متز 
ىذه الدراسة هتتم بشكل خاص بالدور ادلشًتك للمنافسة واالستقرار للمصارف التجارية يف النمو االقتصادي، حيث 

ظرية حول ىذه العالقة ىذه العالقة تعترب غري حامسة ونقاش أكادميي مهم وذلك بسبب عدم توثيق التوقعات الن
 .بشكل جيد

وقد شهدت دول رللس التعاون اخلليجي يف الثالث العقود األخرية من القرن ادلاضي بتنفيذ إصالحات القطاع ادلايل 
و تغريات ىيكلية كبرية يف األسواق ادلالية، وعلى وجو اخلصوص مت تنفيذ سياسات التحرير ادلايل وإعادة اذليكلة ادلالية 

  .(et al., 2006  Muharrami,-Alز القدرة التنافسية يف القطاع ادلصريف )هبدف تعزي

بناًء على ذلك، و نظرًا للهيكل الصناعي ادلميز للمصارف التجارية توفر اقتصادات دول اخلليج أرضية خصبة للغاية 
   .واستقرارىا على النمو االقتصاديلدراسة وتوسيع نطاق الوعي باآلثار احملتملة للقدرة التنافسية للمصارف التجارية 

لذلك ، يؤدي ىذا إىل الدافع ذلذه الدراسة واليت سبأل  فجوة مهمة يف األدبيات ألنو مل يتم ربليل أي دراسة وال يوجد 
عمل ذبرييب ذو طبيعة متخصصة لدراسة مؤشرات القدرة التنافسية واستقرار ادلصارف التجارية على النمو االقتصادي 

وكان اذلدف من ىذه الدراسة ىو زلاولة لسد ىذه الفجوة البحثية باستخدام أىم   ،س التعاون اخلليجيلدول رلل
، ومن أجل ربقيق ىذا الغرض فإن الدارسة رباول األجابة عن ومؤشر لالستقرار  ادلؤشرات ادلتعلقة بادلنافسة ادلصرفية

 السؤال اآليت:

 ران على النمو االقتصادي؟هل المنافسة و استقرار المصارف التجارية يؤث

  األدبيات والدراسات النظرية والتجريبية السابقة: -2
نظرا إىل أعلية القطاع ادلايل جبميع مكوناتو يف ربقيق التنمية االقتصادية الشاملة من خالل أنظمة الدفع بني سلتلف 

تعزيز العودلة بواسطة تسهيل الوصول الوحدات االقتصادية الوطنية والدولية وتشجع التجار على التجارة والصناعة، و 
الباحثني واحملللني ادلاليني وادلختصني  العادلي إىل التمويل بدون عوائق، ىذا التسارع اذلائل استقطب انتباه العديد من

وقد أثبتت معظم الدراسات أن  لتحديد اآللية اليت من خالذلا تعزز التنمية ادلالية والنمو االقتصادي بشكل عام،
والقطاع ادلايل ومن خالل مؤسساتو )عرب الوسطاء ادلاليني ( ىو اآللية اليت يتم  ية ادلالية تعزز النمو االقتصادي،التنم

تعترب ادلصارف التجارية واحده من أىم ىؤالء الوسطاء ادلاليني اليت تلعب من خالذلا توجيو ادلدخرات إىل االستثمار، 
ية، وىي أكثر الوسطاء كفاءة خلدمة كل من ادلقرضني )ادلدخرين( ومستخدمون دورا نشطا يف تعبئة وتوزيع ادلوارد ادلال

. وبالتايل تساىم ادلصارف (Raghavendra, 2011))ادلقًتضون( ىذه األموال يف رلاالت االستثمار ادلختلفة 
عى ادلصارف التجارية التجارية يف خلق الطلب على أنواع سلتلفة من ادلوارد ادلالية وزيادة معدل التعامل معها، كما تس

إىل الربح من خالل تطوير وتنويع أنشطتها وتوفري ادلتطلبات األساسية لزيادة خدماهتا ومنتجاهتا ادلصرفية، وتوفري 
ادلتطلبات األساسية لزيادة حركة تدفقات رأس ادلال شلا يؤدي إىل تفعيل النظام ادلصريف وزيادة قدرتو على جذب ادلزيد 

 يف الوساطة من أجل جين األرباح دلساعليها. من ادلدخرات والتوسع
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أن ىيكل السوق يؤثر على أداء ادلصارف، أي من السهل على  ووفقا لنظرية القوة السوقية حيث تؤكد قوة السوق 
ادلصارف يف الصناعات عالية الًتكيز ربديد التكاليف باإلضافة إىل زيادة األسعار، واستخدام قوهتا السوقية االحتكارية 

 ,Li, Nieواحلصول على معدالت ربح أكرب من ادلصارف ادلوجودة يف الصناعات ذات الًتكيز ادلنخفض )
Zhao, & Li, 2017 ىذه النظرية ذلا فرضيتان علا: فرضية ىيكل السلوك و األداء، وفرضية القوة السوقية  .)

 النسبية.

-ق ادلصريف يزيد أو يقلل من السيطرة على السوق فإن مستوى الًتكيز يف السو  ووفقا لفرضية ىيكل السلوك و األداء
إذا كانت ىناك زيادة، فقد ينتج عن ذلك ربح، ومن ادلرجح أن ربقق ادلصارف العاملة يف أسواق أكثر تركيزا أرباحا 
غري عادية من خالل قدرهتا على فرض معدالت قروض أعلى وخفض معدالت الودائع كنتيجة ألسباب تواطئية 

ة( أو احتكارية مقارنة بادلصارف اليت تعمل يف أسواق أقل تركيزا وبغض النظر عن فعاليتها )ضمنية أو صرػل
(Olweny & Shipho, 2011.) 

تتأثر رحبية ادلصارف حبصة السوق، فمن الناحية النظرية، فقط ادلصارف الكبرية  ووفقا لفرضية القوة السوقية النسبية
لة ميكنها التغلب على منافسيها، والتأثري على األسعار واحلصول على اليت لديها حصص سوقية كبرية ومنتجات منفص

عوائد احتكارية. وىذا يعين أن ادلصارف قد تستفيد من شلارسة القوة السوقية يف التسعري، وبالتايل جين أرباحا غري 
كل جيد زيادة . حيث ميكن للمؤسسات ادلالية ذات ادلنتجات ادلتميزة بش(Berger, 1995)عادية وغري تنافسية 

 & Carlettiحصتها يف السوق وشلارسة قوهتا السوقية للتحكم يف نسبة كبرية من حصة السوق. وفقا 
Hartmann (2003)   فإن ادلنافسة القوية تضعف قوة السوق وتقلل من ىامش الربح وذبرب ادلصارف على ربمل

 ادلزيد من ادلخاطر.

شلارسة قوة السوق تؤدي إىل حل توازن يتميز دبعدل فائدة أعلى وكمية سبويل من ناحية النظرية االقتصادية التقليدية أن 
 ادلشاريع االستثمارية أقل شلا ىو عليو يف حالة ادلنافسة الكاملة شلا يؤدي إىل ظلو اقتصادي أقل.

يز إىل أن ىناك يف األدبيات ادلصرفية تأثريين متعارضني زلتملني لًتك  et al.,Fernández , (2010)يشري 
 ادلصارف على النمو االقتصادي من خالل تأثريه على وصول الشركات إىل التمويل:

لدى الوكالء معلومات كاملة عن جودة اخلدمات اليت يتم تبادذلا، تؤدي قوة السوق إىل ارتفاع سعر يوجد  األول:
يل الشركات، وبالتايل تركيز ادلصارف وبالتايل وجود عالقة سلبية بني تركيز ادلصارف وسبو  االئتمان وتوافر أقل لالئتمان،

 يؤثر سلبا على النمو االقتصادي.

لدى الوكالء معلومات كاملة أو غري متماثلة قد مينح الًتكيز األعلى للمصارف يف االستثمار يف ال يوجد  الثاني:
ئتمان، وبالتايل تقليل احلصول على ادلعلومات خالل إنشاء عالقات وثيقة مع ادلقًتضني دبرور الوقت وتسهيل توافر اال

وبالتايل وجود عالقة إغلابية بني تركيز ادلصارف وسبويل الشركات، وبالتايل تركيز ادلصارف يؤثر  القيود ادلالية للشركات،
 بشكل إغلايب على النمو االقتصادي.
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قتصادي وميكن تناوذلا ويف ىذا اجملال ىناك أمثلة على دراسات سابقة حللت العالقة بني ادلنافسة ادلصرفية والنمو اال
 يف اآليت:
التجريبية ذليكل السوق ادلصريف بالنمو ىدفت إىل دراسة العالقة  Cetorelli & Gambera (2001)دراسة 

تشري  ،1990 -1980دولة خالل الفًتة  41صناعة من قطاع التصنيع يف  63باستخدام عينة من االقتصادي 
التأثري العام لًتكيز ادلصارف على النمو سليب حىت يف الوقت الذي يعزز فيو ظلو تلك النتائج اليت توصلوا إليها إىل أن 

القطاعات الصناعية األكثر احتياجا إىل التمويل اخلارجي من خالل تسهيل الوصول إىل االئتمان للشركات األصغر 
 سنا.

والنمو يف النظام ادلصريف  ىدفت إىل دراسة العالقات بني ادلنافسة  Claessens & Laeven (2005)دراسة  
تشري النتائج اليت توصلوا إليها ىل  ،1997 -1980دولة خالل الفًتة  16باستخدام البيانات اخلاصة بالصناعة يف 

 .أن درجة ادلنافسة ىي جانب مهم من عمل القطاع ادلايل

دراستهم ربليل كيفية تأثري  اليت تناولوا يف  et al.,Fernández , (2010)كان يف ىذا اجملال دراسة للباحثون  
تركيز ادلصارف على النمو االقتصادي عرب البلدان اعتمادا على التنظيم وإشراف ادلؤسسات ادلصرفية بإستخدم بيانات 

، تظهر النتائج التجريبية اليت توصلوا إليها إىل أن تركيز ادلصارف بشكل عام 2004-1980دولة خالل الفًتة  84لـ 
 النمو االقتصادي، لو تأثري سليب على 

ىدفت إىل ادلساعلة بأدلة إضافية من خالل ربليل تأثري التنمية  de Guevara & Maudos (2011)دراسة  
دولة خالل الفًتة  21قطاعًا يف  53ادلالية وادلنافسة يف األسواق ادلصرفية على النمو االقتصادي باستخدام عينة من 

ليها إىل أن قوة احتكار ادلصارف لو تأثري سليب على النمو االقتصادي ، تشري النتائج اليت توصلوا إ ،1993-2003
 شلا يشري إىل أن التأثري اإلغلايب لقوة السوق على النمو االقتصادي. 

ىدفت إىل دراسة تأثري كفاءة ادلؤسسات ادلصرفية والًتكيز وادلنافسة يف األسواق  Ferreira,  (2012)دراسة  
، تشري النتائج 2008-1996دولة أوروبية خالل الفًتة  27 لـتصادي باستخدام بيانات ادلصرفية على النمو االق

 اليت توصل إليها إىل أن تركيز ادلصارف بشكل عام لو تأثري سليب على النمو االقتصادي.

ىدفت إىل دراسة العالقة بني تركز ادلصارف والنمو االقتصادي يف الصني  Diallo & Zhang (2017)دراسة 
تشري النتائج اليت توصلوا إليها  ،2013-2001قطاعات سلتلفة خالل الفًتة  8مقاطعة و  31خدام عينة من باست

إىل أن تركيز ادلصارف لو تأثري سليب وبشكل كبري على النمو القطاعي للمقاطعات الصينية، كما أشاروا إىل أن 
 النمو االقتصادي.ادلستوى ادلنخفض لًتكيز ادلصارف يف القطاع ادلايل الصيين يعزز 

اليت تناولوا فيها بدراسة التفاعالت بني ادلنافسة ادلصرفية    et al.,Jayakumar , (2018)دراسة للباحثون  
تظهر  ،2014-1996دولة أوروبية خالل الفًتة  32 لـباستخدام بيانات  واالستقرار ادلصريف والنمو االقتصادي
أن كال من ادلنافسة ادلصرفية واالستقرار ادلصريف علا زلركان مهمان طويل األجل  النتائج التجريبية اليت توصلوا إليها إىل
 للنمو االقتصادي يف البلدان األوروبية.
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التحقيق يف دور ادلنافسة ادلصرفية و االستقرار ىدفت إىل   Rakshit & Bardhan (2019)كذلك دراسة 
، تظهر النتائج التجريبية اليت 2016-1997ا خالل الفًتة ادلايل للنمو االقتصادي القتصادات سلتارة يف جنوب آسي

توصلوا إليها إىل أن التأثري ادلشًتك احملدد من خالل التفاعل بني ادلنافسة ادلصرفية واالستقرار ادلصريف يكشف أيضا عن 
رار ادلصريف علا زلركان تأثري إغلايب وىام على النمو االقتصادي، كما أشاروا إىل أن كاًل من ادلنافسة ادلصرفية واالستق

مهمان طويل األجل للنمو االقتصادي يف البلدان األوروبية، وتقًتح الدراسة بدخول ادلصارف األجنبية لزيادة ادلنافسة 
ادلصرفية يف دول جنوب آسيا، ىذا ألنو كلما زادت ادلنافسة كلما كان ىناك فرصة لتخصيص ادلوارد بكفاءة وبالتايل 

 ي.يأيت النمو االقتصاد

العالقة بني ادلنافسة ادلصرفية واالستقرار والنمو  أيضا ىدفت إىل دراسة العالقة Abuselidze (2021)دراسة 
تظهر النتائج التجريبية اليت توصلوا  ،2014-1996دولة أوروبية خالل الفًتة  32 لـباستخدام بيانات  االقتصادي

استدامة النظام ادلصريف ( علا زلركان مهمان طويل األجل للنمو إليها إىل أن كال من ادلنافسة ادلصرفية و استقرار ) 
 االقتصادي.

النمو بني ادلصارف وأثرىا على  ميكن التوافق على أن ادلنافسة ،السابقة والدراسات على ضوء ادلراجعة ادلكثفة لألدبيات
من الدليل التجرييب على بيئات ادلزيد ، ىذه الفجوة وحدىا كافية لتقدمي مربر قوي إلجراء ليست قاطعة االقتصادي
 ناىيك عن األسواق الناشئة مثل دول اخلليج.ات الدراس سلتلفة من

 البيانات والمنهجية: -3
دلصارف التجارية على النمو االقتصادي، وسيتم يف االغرض من ىذه الدراسة ىو التحقق من أثر ادلنافسة واستقرار     

 ىذا اجلزء تناول اآليت:

 البيانات والعينة:
مصرفا ذباريا مدرجة يف أسواق األوراق ادلالية يف  61تستند ىذه الدراسة على بيانات بانل متوازنة لعينة مكونة من 

مصرفا من دولة اإلمارات العربية  20مصرف من ادلملكة العربية السعودية،  11دول رللس التعاون اخلليجي، منها )
مصارف من  8مصارف من دولة الكويت،  10عمان،  مصارف من سلطنة 6مصارف من البحرين،  6ادلتحدة، 
 . 2020إىل  2011للفًتة الزمنية اعتبارا من  ،دولة قطر(

 Bureau Vanاليت ػلتفظ هبا  ORBISمت احلصول على البيانات اخلاصة بادلصارف من قاعدة بيانات 
Dijk ،   ويل كما مت احلصول على بيانات االقتصاد الكلي من قاعدة بيانات البنك الدWorld Bank . 

، مت اختيار بعض ادلتغريات ادلهمة واليت من ادلتوقع أن يكون ذلا تأثري السابقة وبناء على مراجعة األدبيات والدراسات
يصف متغريات الدراسة ويشمل معلومات حول الرمز وادلتغري و مؤشر  1اجلدول رقم و  ،رئيسي على النمو االقتصادي

 القياس.
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 : هلخص الوتغيرات 1 خذول

 الرمز المتغيرات ) المؤشر(
 المتغير التابع

 GPC النمو االقتصادي معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل
 المتغيرات المستقلة

 CR3 معدل الًتكيز نسبة أكرب ثالثة مصارف كنسبة تركز من إجايل األصول

 HHI معدل مستوى ادلنافسة حصة السوقية كمتغري يعتمد على إمجايل األصوللالطبيعي لالوغاريتم 

 Z-SC معدل اإلستقرار االضلراف ادلعياري للعائد على األصول /)العائد على األصول + نسبة األصول الرأمسالية( 
 GFCF ادلال الثابت رأس باألسعار الثابثة (  ( مجايل تكوين رأس ادلال الثابتإلالوغاريتم الطبيعي 

 GOV االنفاق احلكومي االنفاق احلكومي / الناتج احمللي اإلمجايل
 TO اإلنفتاح التجاري إمجايل الصادرات والواردات / الناتج احمللي اإلمجايل

 UN معدل البطالة (الدولية العمل دلنظمة ظلوذجي تقدير)  العاملة القوى إمجايل من معدل البطالة السنوي

 المتغيرات:وصف 
تستخدم ىذه الدراسة مؤشرات ادلنفافسة واالستقرار ادلصريف، باإلضافة إىل رلموعة من ادلتغريات اليت تكون زلددات 

 رئيسية للنمو االقتصادي، وتتمثل متغريات ىذه الدراسة يف اآليت:
 المتغير التابع:

: ىو ادلتغري ادلفسر الذي يوضح النمو االقتصادي أو GDP per capita (GPCالنمو االقتصادي ) .1
التنمية االقتصادية ادلتمثل يف معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج الداخلي اإلمجايل احلقيقي، ويتم 

 حسابو من خالل قسمة قيمة الناتج احمللي اإجلمايل باألسعار اجلارية على عدد السكان. 
 سيرية (:المتغيرات المستقلة ) التف

وفقا للدراسات التجريبية السابقة اليت فحصت زلددات النمو االقتصادي و أثر ادلنافسة ادلصرفية للمصارف التجارية 
 على النمو االقتصادي ، نستخدم يف ىذه الدراسة ادلتغريات التالية:

،  Z باستخدام درجة صرفيتم قياس استقرار ادل Stability ratio:(  Z-SC) معدل اإلستقرار  .2
 & Mariusوىو مؤشر شائع جدا يف األدبيات احلديثة ادلتعلقة بقياس وزلددات سالمة ادلصارف 

Bogdan 2010)  تشري القيمة األعلى ذلذا ادلؤشر إىل قدرة أكرب من االستقرار ادلصريف و أن ادلصرف لديو )
مع ارتفاع مستويات الرحبية  Z، حيث تزداد درجة (  (Tan, Y 2017مستوى أقل من سلاطر اإلفالس 

والرمسلة، وتنخفض مع األرباح غري ادلستقرة اليت ينعكسها االضلراف ادلعياري العايل للعائد على األصول ، 
( ويتم حسابو على النحو (Wang & Luo 2019وتستخدم كمؤشر معكوس على ىشاشة ادلصرف 

 التايل:

           
             

        
 



 

 أثر منافسة واستقرار المصارف التجارية على النمو االقتصادي: دليل تجريبي من دول الخليج
 جامعة المرقب                                               العكاشي      عبدالباسط  الفاضمي،  عبداهلل

212 asic.elmergib.edu.ly                                                                                                

 حيث أن :
 .tيف الفًتة  i: العائد على متوسط األصول للمصرف         

 .tيف الفًتة  i: نسبة األصول الرأمسالية )حقوق ادللكية / إمجايل األصول( للمصرف       
 .tيف الفًتة  i: االضلراف ادلعياري للعائد على متوسط األصول للمصرف         

ادلعدل من ادلعدالت األكثر شيوعا  ىذايعترب :  Concentration ratio( CR3)التركيزمعدل  .3
 et al.,Stazhkova , لتقييم ادلنافسة وربديد حصة ادلصارف الكبرية يف سوق الصناعة ادلصرفية )

إىل حصص السوق ادلشًتكة لعدد معني من ادلصارف إىل احلجم اإلمجايل للسوق وتستخدم ويشري  ،(2018
لتقييم الدرجة اليت يكون فيها سوق ما زلتكر من قبل القلة )يهيمن عليو عدد قليل من ادلصارف(، يتم احتساب 
ىذا ادلعدل دبشاركة ثالثة أو أربعة مصارف كبرية ، اعتمادا على ادلؤشر الذي سيتم ذبميعو دبشاركة ثالثة أو أربعة 

٪ تشري إىل سوق مهيمن للغاية، أو 70واليت تزيد عن مصارف، إال أن نسبة الًتكيز ادلكونة من ثالث مصارف 
، وسباشيا مع األحباث السابقة، يتم قياس معدل الًتكيز ) (Abuselidze, 2021يعترب السوق شديد الًتكيز

يف ىذه االدراسة لعدد أكرب ثالثة مصارف كنسبة تركز إىل احلجم اإلمجايل للمصارف بالسوق، ومن ادلتوقع أن 
 .االقتصادي كيز أثر سليب على النمويكون دلعدل الًت 

مت قياس أيضا  Competitiveness ratio: (HHIمعدل مستوى المنافسة المصرفية ) .4
الذي يقيس  Herfindalh-Hirschman indexتركيز ادلصرف وقوتو ومنافستو من خالل مؤشر 

تركيز الصناعة أو القدرة التنافسية يف السوق أو الصناعة، وينظر إىل الصناعة ادلصرفية على أهنا سوق 
و  1000يقع بني  HHI، وسوق مركز إىل حد ما إذا كان 1000أقل من  HHIتنافسية إذا كان 

وبالتايل  ىو مقياس ثابت ، HHI .1800أكثر من  HHI، وسوق شديد الًتكيز إذا كان  1800
 يقيس تركيز السوق يف نقطة زمنية واحدة ، ويتم حسابو على النحو التايل:

    ∑       
 

   
 

يتم قياس معدل ادلنافسة يف ىذه الدراسة من خالل احلصة السوقية كمتغري يعتمد على إمجايل األصول  
  .(HHIللمصارف التجارية  )

 اذباىات معدل الًتكيز وادلنافسة حبجم األصول  :2جدول 
 CR3 2020 CR3 2011HHI 2020 HHI 2011 الدولة

 1211 1281 49.745 49.372 ادلملكة العربية السعودية
 3495 3961 83.782 87.730 البحرين
 1889 1878 64.261 65.536 الكويت

 2522 2983 70.119 77.411 سلطنة عمان
 3749 2875 77.599 70.714 قطر

 1790 1515 66.795 62.363 اإلمارات العربية ادلتحدة
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، حيث مت أخذ إمجايل األصول كمقياس حلجم  2020و  2011لسنة  HHIو  CR3مؤشر  2يوضح اجلدول 
ادلصرف ليمثل مستوى ادلنافسة. بشكل عام، تشري ىذه النتائج إىل أنو ميكن وصف أسواق البحرين وعمان وقطر 
بأهنا " مركزة بشكل كبري ".  و ميكن وصف أسواق الكويت وادلملكة العربية السعودية واإلمارات العربية ادلتحدة بأهنا 

 أسواق مركزة بشكل معتدل"."

 أن القطاعات ادلصرفية يف دول رللس التعاون اخلليجي تعترب أسواق غري تنافسية، HHIو  CR3ُتظهر مقاييس   

 .االقتصادي يف ىذه الدراسة وبالتايل من ادلتوقع أن يكون ذلا أثر سليب على  النمو النمو

يقصد بتكوين رأس ادلال  : Gross fixed capital formation(GFCFرأس المال الثابت ) .5
الثابت إمجايل االستثمار احمللي الثابت ويشمل ربسينات األراضي وشراء ادلنشآت واآلالت وادلعدات و الطرق 
والسكك احلديدية وضلوىا دبا يف ذلك ادلدارس وادلكاتب وادلستشفيات وادلساكن اخلاصة وادلباين التجارية 

نيات الصافية لألشياء الثمينة أيًضا من تكوين رأس ادلال البيانات بالعملة احمللية الثابتة والصناعية، كما تعترب ادلقت
باألسعار الثابثة ( ،   ( ويتم قياسو هبذه الدراسة من خالل الوغاريتم الطبيعي إلمجايل تكوين رأس ادلال الثابت

 .االقتصادي النمو دالة يف أساسي لنمو وىووبالتايل من ادلتوقع أن يكون لرأس ادلال الثابت أثر إغلايب  على  ا
 General government final consumption( GOVمستوى االنفاق الحكومي ) .6

expenditure  :  يعكس ىذا ادلؤشر حجم احلكومة أو القطاع العام، ويتم قياسو يف ىذه الدراسة
اإلمجايل، وبالتايل من ادلتوقع أن يكون باإلنفاق االستهالكي النهائي احلكومي العام كنسبة من الناتج احمللي 

 .االقتصادي النمو يف زلدد ىام حلجم احلكومة أو القطاع العام أثر سليب  على النمو وىو
يعكس ىذا ادلؤشر حجم الدولة ودرجة : Trade Openness (TOدرجة االنفتاح التجاري ) .7

دلنافسة ونقل التكنولوجية عادليا، ويتم قياسو اندماجها يف االسواق العادلية وربسن اإلنتاجية من خالل تشجيع ا
والواردات كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل، ويعرف باسم نسبة   الصادرات يف ىذه الدراسة من خالل رلموع

( وىو من أكثر ادلقاييس استخداما نظرا لبساطة قياسو، Trade intensity ratioكثافة التجارة  )
 .االقتصادي النمو يف زلدد ىام لدرجة االنفتاح التجاري أثر إغلايب على النمو وىو وبالتايل من ادلتوقع أن يكون

: تشري البطالة إىل حصة القوى العاملة اليت ال تعمل unemployment rate( UNمعدل البطالة ) .8
ولكنها متاحة وتبحث عن عمل، والعاطلني عن العمل ىم األفراد الذين ليس لديهم عمل، ويبحثون عن عمل 
يف الفًتة ادلاضية األخرية ، وادلتاحني حاليا للعمل، دبا يف ذلك األشخاص الذين فقدوا وظائفهم أو الذين تركوا 
العمل طواعية، تعد البطالة مقياسا رئيسيا لرصد ما إذا كان بلد ما على ادلسار الصحيح لتحقيق ىدف التنمية 

والشامل وادلستدام والعمالة الكاملة وادلنتجة والعمل الالئق  ادلستدامة ادلتمثل يف تعزيز النمو االقتصادي ادلستدام
 .االقتصادي النمو يف زلدد ىام للجميع، وبالتايل من ادلتوقع أن يكون دلعدل البطالة أثر سليب على النمو وىو

 منهجية الدراسة والنموذج المستخدم:  -4
 Panel) الدارسة من خالل استخدام بيانات بانل ذلذه  تتمثل منهجية الدراسة يف استعمال ادلنهج القياسي ادلناسب

Data) ( وىي عبارة عن بيانات ثنائية بعدىا األول ىو ادلقاطع العرضيةSection-cross وتثمثل يف دول رللس )
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( اليت تأخذ بعني االعتبار أثر تغري  Time seriesالتعاون اخلليجي الستو. وبعدىا الثاين ىي السالسل الزمنية ) 
اليت تأخذ بعني   (Panel Data)سنوات. وىذه البيانات تعرف بالسالسل الزمنية ادلقطعية  10ثمثل يف الزمن وت

االعتبار أثر تغري الزمن وأثر تغري االختالفات بني الوحدات ادلقطعية. ومن أجل التحقيق يف الروابط األساسية بني 
كيدا أوليا للعالقة وسط االضلدار أو ادلتغريات ادلستقلة عرب ادلتغريات، نقدم رلموعة من البيانات التعبريية اليت تقدم تأ

 إطار عمل مستخدم.

وذلك ألهنا   وتعد عملية ربديد النموذج األفضل لتقدير معامل ظلوذج الدراسة اخلطوة األوىل يف التحليل اإلحصائي،
وبالنظر يف ، تعطينا فكرة واضحة عن مدى مالئمة وقدرة ادلتغريات ادلستقلة ) التفسريية ( يف تفسري ادلتغري التابع

( وادلتمثلة يف  تقدير االضلدار لثالث ظلاذج أساسية لبيانات البانل OLSتقدير ادلربعات الصغرى العادية )سلرجات 
 Fixed Effectsظلوذج التأثريات الثابتة، Pooled Regression Model )ظلوذج االضلدار التجميعي

Model  ، ظلوذج التأثريات العشوائيةRandom Effects Model ،).وبالتايل ادلفاضلة بينهما 

ذات الصلة هبذه النماذج لتحديد ما إذا كان ىناك وجود ألي ذلك إجراء االختبارات التشخيصية باإلضافة إىل  
( ومشكلة عدم Autocorrelationمشكلة االرتباط التسلسلي )قتصاد القياسي مثل ل من مشكالت االكشم

 cross sectionalمشكلة االعتماد ادلقطعي/االرتباط ادلعاصر)و  ،Heteroskedasticity)ذبانس التباين )
independence)،  .و لتحديد  ظلوذج  الدراسة األفضل وادلناسب مع ىذه الدراسة 

 cross sectionalىناك دليال كافيا على وجود مشكلة االعتماد ادلقطعي/االرتباط ادلعاصر)عليو نستنتج أن 
independenceوإذا مل يتم التعامل معها بشكل صحيح ميكن أن تنتج عدم كفاءة يف  ،( يف ظلاذج الدراسة

 .تقدير ادلعامل والتحيز يف تقدير القيم
( Cross-section SURادلربعات الصغرى ادلعممة )إستخدام طريقة مت لعالج ىذا ادلشكل  بالتايل 
(estimates the Generalized Least Square (EGLS  لتقدير معامل اإلضلدار وىي ادلناسبة ذلذه

 الدراسة.

 : مواصفات النموذج
 ،اديالقتصللتحقيق التجرييب يف أثر ادلنافسة ادلصرفية واالستقرار ادلصريف على النمو ا يهدف النموذج العام للدراسة

لتقدير ظلاذج الدراسة ( EGLS) م طريقةاستخدمت ا، بالدراسة احلاليةخصائص رلموعة البيانات اخلاصة  وبالنظر إىل
 على النحو التايل:
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 حيث أن:

 . t  (1...........10 )  الفًتة ويفi   (1........6  ) النمو االقتصادي= سبثل         

 الثابت.سبثل قيمة    =    

 سبثل معلمات معامل النماذج.      =  

 العشوائي. اخلطأ حد سبثل    =  

 تقدير النموذج وعرض النتائج التجريبية: -5
قبل ما نقوم بتقدير ظلوذج البانل مع عرض وتفسري النتائج، سنقوم بتقدمي اختبارات تعترب مهمة وذلا أولوية إلثبات 

 اختبارات اإلحصاء الوصفي واالرتباط بني ادلتغريات التفسريية.صحة ظلوذج الدراسة وادلتمثلة يف 

 اإلحصاء الوصفي:
بناء على مراجعة األدبيات ادلتعلقة بالنظريات واألحباث التجريبية و ربديد بعض ادلتغريات اجلديرة بادلالحظة واليت كان 

عاون اخلليجي، يرد ملخص لإلحصاءات من ادلتوقع أن يكون ذلا تأثري رئيسي على النمو االقتصادي لدول رللس الت
، وبنوده تشمل متوسطات ادلقاييس واضلرافاهتا ادلعيارية، 3الوصفية للمتغريات ادلستخدمة يف ىذه الدراسة يف اجلدول 

 مع وصف تقلباهتا )القيم الدنيا والقصوى(، و ميكن مالحظة عدم وجود القيم ادلتطرفة يف متغريات الدراسة. 

 : اإلحصاء الوصفي للوتغيرات  3 خذول

Variable Mean Min Max Std.Dev 
GPC -0.90968 -10.0427 6.704353 3.38987 
CR3 68.22283 47.2393 88.321960 11.71825 
HHI 7.70231 7.0918 8.284297 0.39908 

Z-SC 39.73961 24.6522 58.083720 9.06414 
GFCF 24.63091 21.5709 27.501000 2.14872 

    18.61574 9.7304 30.003490 5.30133 
TO 114.68960 50.6024 191.872600 37.94298 
UN 2.51153 0.1000 7.450000 1.82963 

 مصفوفة االرتباط بين المتغيرات التفسيرية:
 ذلكو  ،ادلمكنة بني ىذه ادلتغرياتفحص مصفوفة االرتباط بني ادلتغريات ادلستقلة لتحديد أزواج االرتباط  العمل على

، حبيث أن معامالت االرتباط ىااكل اليت ميكن أن ربدث عند تقدير من أىم ادلش الدراسة لتأكد من خلو ظلاذجل
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تكون ذات صلة باالضلدار اخلاص بكل متغري مفسر بالنسبة لباقي ادلتغريات  Multicolinearity) ادلتعدد )
طريق استخدام الربامج ادلختلفة لالقتصاد القياسي، فإن ىذا ادلشكل قد يؤدي إىل  التفسريية واليت يتم حساهبا عن

-tـ تضخيم األخطاء القياسية دلقدرا ت ادلعامالت، شلا يؤدي إىل فًتات ثقة كبرية للمعامالت وقيمة صغرية جدا لـــ
statistc  (Berry & Feldman,  1985)  ، ميكن لالرتباط اخلطي ادلتعدد حيث

(Multicolinearity أن يشوه دقة تقدير معامالت االضلدار وأن غلعل القيم ادلقدرة للمعامالت حساسة )
بني  (Multicolinearityأن ىناك مشكل االرتباط اخلطي ادلتعدد )وتعترب  للتقلبات الصغرية يف البيانات،

وىذا ما يوضح يف  ،( al., 2013et Lee% )80ادلتغريات التفسريية إذا ذباوزت قيمة االرتباط القيمة احلدية 
  التايل: 4اجلدول رقم 

 : هصفوفة االرتباط و هعاهل تضخن التباين بين الوتغيرات التفسيرية 4 خذول

 
GPC  CR3 HHI Z-SC GFCF GOV TO  UN 

GPC 1               
CR3 -0.176 1             
HHI -0.209 0.960*** 1           

Z-SC  -0.00814 -0.342** -0.154 1         
GFCF 0.270* -0.727*** -0.614*** 0.16 1       
GOV -0.346** -0.325* -0.207 0.563*** -0.0172 1     
TO 0.304* 0.452*** 0.255* -0.759*** -0.244 -0.749*** 1   
UN -0.0353 -0.762*** -0.748*** 0.476*** 0.340** 0.526*** -0.459*** 1 

 ٪ على التوالي.10٪ و 5٪ و 1هالحظة / *** و ** و *  تعني الوعلوة رات داللة إحصائية عنذ هستويات 

 

 أن ادلتغريات ذلا معامالت صغرية، باستثناء االرتباط بني معدل الًتكيزفسريية مصفوفة االرتباط بني ادلتغريات الت وضحت
CR3 وادلنافسة ادلصرفيةHHI  (0.960*** على التوايل، شلا يشري إىل أن مشكلة العالقة اخلطية ادلتعددة )

. تنيمنفصل نيذجو مضطربة وأنو ال ميكننا إستخدامها مع بعض يف  ظلوذج واحد ولذلك سوف نستخدمها يف ظل
-و  ***UN (-0.762مع معدل البطالة    HHIوادلنافسة ادلصرفية CR3 وكذلك إرتباط معدل الًتكيز 

( على التوايل كانت ذلا معامالت كبرية قليال ولكنها مل تصل إىل احلد احلرج، شلا يشري إىل أن مشكلة ***0.748
 نموذج. الالعالقة اخلطية ادلتعددة ليست مضطربة وأنو ميكننا احلفاظ على مجيع ادلتغريات يف 

 الدراسة.يف ظلاذج   (Multicolinearityىذا ما يفسر بعدم وجود مشكلة االرتباط ادلتعدد )

 إختبارات تحديد نموذج الدراسة المناسب:
( يتم تقدير ثالث ظلاذج  Panel Dataووفقًا ألسلوب ربليل بيانات البانل )بيانات السالسل الزمنية وادلقطعية  

 Fixed ظلوذج التأثريات الثابتة، و  Pooled Regression Model أساسية ) ظلوذج االضلدار التجميعي
Effects Model  ، ظلوذج التأثريات العشوائية و( Random Effects Model . 
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باإلضافة إىل إجراء االختبارات التشخيصية  ذات الصلة هبذه النماذج  ،وبالتايل ادلفاضلة بني ىذه النماذج الثالثة
لتحديد ما إذا كان ىناك وجود ألي مشكل من مشكالت االقتصاد القياسي و لتحديد ظلوذج الدراسة  ادلناسب 

 .التايل ( 5اجلدول رقم ) نتائج على ربصلنا  Stataبرنامج  على باالعتمادو 

وذلك ألهنا  ،وتعد عملية ربديد النموذج األفضل لتقدير معامل ظلوذج الدراسة اخلطوة األوىل يف التحليل اإلحصائي
ومن أجل ربديد تغري التابع. تعطينا فكرة واضحة عن مدى مالئمة وقدرة ادلتغريات ادلستقلة ) التفسريية ( يف تفسري ادل

 النموذج التقديري الصحيح وادلناسب لبياناتنا نقوم دبا يلي:

 Pooled) ( للمفاضلة بني  ظلوذج االضلدار التجميعي F test،)  Ficher: إجراء إحصائية إختبار  أوال 
Regression Model)  و ظلوذج التأثريات الثابت (Fixed Effects Model) ( الفرضية الصفرية .

العدم ( اليت تفًتض وجود تقاطع خاص بكل دولة أو ظلوذج االضلدار التجميعي  أفضل من ظلوذج التأثري الثابت 
(Fixed Effects Model) من اختبار   0.1180. وفًقا لنتائجنا، فإن القيمة االحتمالية ادلبلغ عنها البالغة

Ficher   ألعلية. ٪ من مستوى ا5للنموذج أكرب من 
 Pooled) لذلك، نقبل الفرضية الصفرية عند مستوى األعلية ادلختارة  ونستنتج  أن ظلوذج االضلدار التجميعي 

Regression Model أفضل من ظلوذج التأثري الثابت  )(Fixed Effects Model) . 
للمفاضلة   Breusch-Pagan Lagrange  multiplier (LM) الصلرانجإجراء إحصائية إختبار  ثانيا:

  و ظلوذج التأثريات العشوائية  (Pooled Regression Model) بني ظلوذج االضلدار التجميعي
(Random Effects Model) الفرضية الصفرية ، اليت تفًتض أن الفروق عرب الشركات ىي صفر أو ال .

الختبار  1.0000دلبلغ عنها البالغة ا pيوجد تأثري للوحة )فرق كبري عرب الشركات(. وفًقا لنتائجنا ، فإن القيمة 
(Breusch-Pagan LM للنموذج أكرب من )من مستوى األعلية. لذلك، نقبل فرضية العدم عند مستوى 5 ٪

أفضل من   (Pooled Regression Model) األعلية ادلختارة وطللص إىل أن ظلوذج االضلدار التجميعي
 (.Random Effects Modelظلوذج التأثري العشوائي )

أو لفحص االعتماد احملتمل   Autocorrelation )االرتباط الذايت )إجراء فحص إحصائية إختبار  ا:ثالث
للتحقق شلا إذا كانت األخطاء مرتبطة تلقائيا ، وإال فإننا نكتشف  wooldridgeلألخطاء باستخدام اختبار 

 p. وفًقا لنتائجنا، فإن القيمة ذايتوجود ارتباط داخل الدولة. الفرضية الصفرية ، واليت تفًتض عدم وجود ارتباط 
لذلك، فإننا ٪ ، 5للنموذج أكرب من مستوى أعلية بنسبة  wooldridgeمن اختبار  0.1186ادلبلغ عنها البالغة 

ا على عدم وجود االرتباط التسلسلي يف ة ادلختارة ونستنتج أن ىناك دليال كافينقبل فرضية العدم عند مستوى األعلي
 النموذج، أو  ليس ىناك مشكلة ارتباط تلقائي يف النموذج.
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 .ذراسةللنتائح االنحذاربإستخذام النوارج الثالثة لنوورج  :5 خذول

 

 المتغيرات

 

 نوورج االنحذار التدويعي

Pooled Regression Model 
 نوورج التأثيرات الثابتة

Fixed effect Model 

 نوورج التأثيرات العشوائية

Random effect Model 

Coef. t-stat Coef. t-stat Coef. t-stat 

CR3 -0.198356** -2.630 -0.02356 -0.110 -0.19836** -2.630 

Z-SC 0.250262*** 3.900 0.11339 0.940 0.250262*** 3.900 

GFCF 0.063683 0.220 -3.37043 -1.050 0.063683 0.220 

GOV -0.017858 -0.150 -0.07541 -0.470 -0.01786 -0.150 

TO 0.080293*** 4.010 0.09057** 2.380 0.080293*** 4.010 

UN -0.857574** -2.210 -2.783*** -3.340 -0.85757** -2.210 

Constant -5.613655 -0.440 77.21555 0.900 -5.61366 -0.440 

 

R-quared 

 

0.4252 

within 0.4070 within 0.2967 

between 0.1172 between 0.9846 

overall 0.0023 overall 0.4252 

Adj-R 0.3601 / / 

Pro (F-st) 0.0000 0.0000 0.0000 

Tim / N. gr 10/ 6 

 اإلختبارات التشخيصية

F test that all u_i=0: F (5, 48) = 1.87                   Prob > F = 0.1180 

  P-value إسن اإلختبار

Breusch-Pagan Lagrange  multiplier (LM) 1.0000 

Wooldridge test for autocorrelation in panel data 0.1186 

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity 0.5808 

 Pesaran's test of cross sectional independence 0.0000 

 ٪ على التوالي.10٪ و 5٪ و 1هالحظة / *** و ** و *  تعني الوعلوة رات داللة إحصائية عنذ هستويات 

(  heteroskedasticityدلشكلة عدم التجانس ) (Modified-Wald)إجراء فحص إحصائية إختبار  رابعا:
أي التحقق من عدم ذبانس التباين اجلماعي يف ظلوذج االضلدار ذو التأثريات الثابت. ولذلك يتم اختبار فرضية العدم 

 0.5808ادلبلغ عنها البالغة  pاليت تفًتض عدم وجود مشكلة عدم تغاير ادلرونة. وفًقا لنتائج اإلختبار، فإن القيمة 
٪ من مستوى األعلية. لذلك ، فإننا نقبل فرضية العدم عند ادلستوى ادلختارة للداللة 5أكرب من للنموذج  من االختبار

 ( يف النموذج.heteroskedasticityونستنتج أن ىناك دلياًل كافًيا على عدم وجود مشكلة عدم التجانس )

قطعي / االرتباط الكتشاف مشكلة االعتماد ادل Pesaran CD-testإجراء فحص إحصائية إختبار  خامسا:
، اليت تفًتض أن ، لذلك نسعى الختبار فرضية العدم(  cross sectional independenceادلعاصر ) 

من  قللالختبار للنموذج  أ  0.0000ادلبلغ عنها البالغة  pادلخلفات غري مًتابطة. وفًقا لنتائجنا ، فإن القيمة 
٪. لذلك، ىناك أدلة كافية 5العدم عند مستوى أعلية لذلك ميكننا رفض فرضية ٪ ، 5مستوى األعلية بنسبة 

 الستنتاج أن ىناك مشكلة اعتماد مقطعي أو نستنتج أن وجود االعتماد ادلستعرض.
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 تفسير ومناقشة نتائج االقتصاد القياسي 
(، باستخدام GPCالنتائج التجريبية لنماذج االضلدار للمعادلتني ادلتعلقة بالنمو االقتصادي ) 6يلخص اجلدول 

. مت استخدام يف ىذه Panel EGLS (Cross-section SUR)طريقة ادلربعات الصغرى ادلعممة ادلصححة 
الدراسة ظلوذجني منفصلني للتحقق من أثر ادلنافسة ادلصرفية واستقرار ادلصارف التجارية على النمو االقتصادي لدول 

كمتغري مفسر، و يعرض   CR3ة عند تضمني معدل الًتكيز رللس التعاون اخلليجي: يوضح العمود األول عن النتيج
حيث أفادت النتائج أن القوة التفسريية ، كمتغري مفسر  HHIالعمود الثاين النتائج عند تضمني معدل ادلنافسة 

%( على التوايل، لذلك لدينا  0.694442% و 0.691982ىي ) R-squaredدلعامل جودة الضبط 
(، ميكننا أن نستنتج GDPيشري إىل أن متغرياتنا ادلستقلة تفسر النمو االقتصادي )خصائص جيدة يف ظلاذجنا. شلا 

( ميكن تفسريه من خالل اختالف العوامل ادلفسرة وادلتمثلة يف GPCللنمو االقتصادي )  R-squareأن تباين  
جاري ومعدالت البطالة ومع واالنفتاح الت وتكوين رأس ادلال الثابت معدالت ادلنافسة والًتكيز واالستقرار ادلصريف،

إىل أن  F-statisticذلك، ىناك عوامل متبقية ال ميكن تفسريىا يف ىذه النماذج أيضا، تشري إحصائية اختبار 
( 1.993213و  1.983145ىي ) Durbin Watsonادلالءمة جيدة جملموعة بياناتنا باإلضافة إىل قيمة 
-Pesaran CDائي يف القيم ادلتبقية، كذلك إحصائية إختبار على التوايل، شلا يدل على عدم وجود ارتباط تلق

test ( الكتشاف مشكلة االعتماد ادلقطعي/ االرتباط ادلعاصرcross sectional independence  ىي )
( على التوايل، شلا يدل السيطرة عليها من خالل الطريقة القياسية ادلستخدمة ، وبالتايل ىذا 0.7059و  0.7462)

وإىل صالحيات ادلتغريات ذج ذي الصلة بالدراسة بشكل كبري، وأن ادلتغريات مهمة وزلددة بشكل صحيح يدعم النمو 
 (.GPCالنمو االقتصادي )ادلستقلة للتنبؤ بقيم ادلتغري التابع ادلتمثل يف 

   Method: Panel EGLS (Cross-section SUR)معلمات نماذج الدراسة المقدرة :6جدول 
االقتصاديالنمو   

 ) نصيب الفرد هن الناتح الوحلي اإلخوالي(

GPC)) GDP per capita 

 النموذج الثاني النموذج األول النماذج

 Coef. t-stat الوتغيرات Coef. t-stat الوتغيرات

CR3 -0.16785 ***  -3.362303 HHI -4.064226*** -3.097824 

Z-SC 0.210108*** 5.433574 Z-SC 0.231945*** 5.111932 

GFCF 0.261952 1.434442 GFCF 0.424747*** 2.936037 

GOV 0.089304 1.153747 GOV 0.104231** 1.352012 

TO 0.080437*** 8.773335 TO 0.073324*** 8.447257 

UN -0.817473** -2.923891 UN -0.861363** -2.739598 

cons -13.14481* -1.699465 cons 2.492738 0.205842 

F-statistic  

(p-value ) 

19.84468 

(0.0000) 

20.07549 

(0.0000) 

R-Squared 0.691982 0.694442 

Ad R. 

Squared 

0.657113 0.659850 
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D-W 1.983145 1.993213 

Pesaran CD 

(p-value ) 

0.323607 

)0.7462( 

0.377341 

)0.7059( 

Number of observation                                                      60 

Number of groups                                                                6 

Time periods                                                                        10 

.على التوايل٪ 10و٪ 5و٪ 1مالحظة / *** و ** و * تعين ادلعلمة ذات داللة إحصائية عند مستويات       

(، تظهر النتائج أن تأثري معامل معدل GPCفيما يتعلق بنتائج التقدير بني ادلتغريات ادلفسرة  والنمو اإلقتصادي)
٪ للعينة زلل 1داللة إحصائية عند مستوى معنوية  ذو ( سليب وGDP( على النمو االقتصادي )CR3الًتكيز)

( GDPعلى النمو االقتصادي ) (HHIالدراسة، وبادلثل تظهر النتائج أن تأثري معدل مستوى ادلنافسة ادلصرفية )
 ٪ للعينة زلل الدراسة.1داللة إحصائية عند مستوى معنوية  ذو سليب و

اخلليج يقلل من  ز وعدم ادلنافسة للمصارف التجارية العاملة بدولوىذا يعين أن الدرجة اليت يزيد فيها معدل الًتكي
تتوافق ىذه النتيجة السلبية مع التوقعات البحثية ذلذه الدراسة ومع النظرية االقتصادية التقليدية اليت  ،النمو اإلقتصادي

أن شلارسة قوة السوق تؤدي إىل حل توازن يتميز دبعدل فائدة أعلى وكمية سبويل للمشاريع االستثمارية أقل تنص على 
وزيادة احتمالية ادلخاطر النظامية واالطلفاض احملتمل يف إقراض الشركات الصغرية شلا ىو عليو يف حالة ادلنافسة الكاملة 

توافق ىذه النتيجة السلبية مع الدراسات التجريبية السابقة اليت سبت ، كما تشلا يؤدي إىل ظلو اقتصادي أقلوادلتوسطة 
مراجعتها ومع القول الذي يشري إىل لدى الوكالء معلومات كاملة عن جودة السلع اليت يتم تبادذلا، تؤدي قوة السوق 

وبالتايل وجود عالقة سلبية  ،التنافسي غري التسعري من الرفاىية خسارة و إىل ارتفاع سعر االئتمان وتوافر أقل لالئتمان
وىذا يعين أنو مع زيادة  بني تركيز ادلصارف وسبويل الشركات، وبالتايل تركيز ادلصارف يؤثر سلبا على النمو االقتصادي،

 (ودرجة التنمية.GPCقوة احتكار ادلصارف التجارية وعدم ادلنافسة يًتك أثرا سلبيا على النمو اإلقتصادي)

( GDP( لو تأثري إغلايب وذو داللة إحصائية على النمو االقتصادي )Z-SCاإلستقرار )بينت النتائج أن معدل 
٪ للنموذجني، وىذا يعين أن الدرجة اليت تزيد فيها معدالت إستقرار ادلصارف التجارية بدول اخلليج 1عند مستويات 

وىذا يعين أنو استقرار  البحثية،(، تتوافق ىذه النتيجة اإلغلابية مع توقعاتنا GPC) االقتصاديتزيد من النمو 
، أما ودرجة التنمية (GPC) االقتصاديادلصارف التجارية وسالمتها من سلاطر االفالس يًتك أثرا إغلابيا على النمو 

( لدول رللس التعاون اخلليجي، GPC) االقتصاديفيما يتعلق بأعلية العالقة بني مؤشرات االقتصاد الكلي و النمو 
 االقتصادي( على النمو GFCFدل الوغاريتم الطبيعي إلمجايل تكوين رأس ادلال الثابت )يتضح أن تأثري مع

(GPC موجب وذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )يف حني أهنا ذات تأثري إغلايب ٪ بالنسبة للنموذج الثاين، 1
ة اإلغلابية مع توقعاتنا تتوافق ىذه النتيج ،للنموذج األول (GPC) االقتصاديالنمو  وغري مهم إحصائيا على

 .االقتصادي النمو من أىم زلدات وىذا يعين أن لرأس ادلال الثابت أثر إغلايب على النمو اإلقتصادي وىو البحثية،
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( موجب وذو داللة GPC) االقتصادي( على النمو GOVيتضح أن تأثري معدل مستوى االنفاق احلكومي )
 يف حني أهنا ذات تأثري إغلايب وغري مهم إحصائيا على٪ بالنسبة للنموذج الثاين، 5إحصائية عند مستوى معنوية 

 ىذه النتيجة اإلغلابية ال تتوافق مع توقعاتنا البحثية. ،للنموذج األول (GPCالنمو اإلقتصادي)

أثري إغلايب وذو داللة إحصائية على على النمو االقتصادي ( ذلا تTOبينت النتائج أن درجة االنفتاح التجاري )
(GDP عند مستويات )والواردات من الناتج  الصادرات ٪ للنموذجني، وىذا يعين أن الدرجة اليت تزيد فيها نسبة1

 بحثية،(، تتوافق ىذه النتيجة اإلغلابية مع توقعاتنا الGPCاحمللي اإلمجايل بدول اخلليج تزيد من النمو اإلقتصادي)
( ودرجة GPCعلى النمو اإلقتصادي) زلدد ىام وىذا يعين أنو لدرجة االنفتاح التجاري أثر إغلايب على النمو وىو

( GDP( لو تأثري سليب وذو داللة إحصائية على على النمو االقتصادي )UNمعدل البطالة ) أخريًا، فإنو  ،التنمية
اليت تزيد فيها معدالت البطالة بدول اخلليج تقلل من معدالت  ٪ للنموذجني، وىذا يعين أن الدرجة5عند مستويات 

 (، تتوافق ىذه النتيجة السلبية مع توقعاتنا البحثية.GPCالنمو اإلقتصادي )

 : الخالصة -2

استهدفت ىذه الدراسة من خالل التحقيق التجرييب معرفة أثر ادلنافسة ادلصرفية واالستقرار ادلصريف على النمو 
االقتصادي يف دول رللس التعاون اخلليجي، حيث استخدمت الدراسة متغريين شلثلني للمنافسة ادلصرفية )معدل 

، ومؤشرات االقتصاد Z-scoreثمثل يف مؤشر ( ، واالستقرار ادلصريف ادلHHI، ومعدل ادلنافسة CR3الًتكيز 
وباالعتماد  واالنفتاح التجاري، ومعدالت البطالة، الكلي ادلتمثلة يف تكوين رأس ادلال الثابت، واالنفاق احلكومي،

مصرفا ذباريا مدرجا يف األسواق  61( مت احلصول عليها من Balanced panel dataعلى بيانات بانل متوازنة )
، وقد خلصت الدراسة إىل مجلة من النتائج 2020إىل  2011املة بالدول قيد الدراسة للفًتة ادلمتدة من ادلالية الع

 اليت ميكن إبراز أعلها يف النقاط اآلتية: 
( سالبة ومعنوية وموافقة HHI، ومعدل ادلنافسة CR3جاءت معلمات ادلنافسة ادلصرفية )معدل الًتكيز  .1

 ٪.1سليب على النمو االقتصادي عند مستوى معنوية للدراسات السابقة، أي وجود أثر 
 توصلت الدراسة أيضا لوجود أثر موجب ومعنوي لالستقرار ادلصريف على النمو االقتصادي. .2
واالنفتاح التجاري،  مجيع مؤشرات االقتصاد الكلي ادلتمثلة يف تكوين رأس ادلال الثابت، واالنفاق احلكومي، .3

ومعدالت البطالة ذلا األثر ادلتوقع على النمو اإلقتصادي، باسثناء معدل مستوى االنفاق احلكومي على النمو 
 ( موجب.GPC) االقتصادي
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 التوصيات:
عوامل يتضح سباًما من ىذه الدراسة أن ىناك الكثري من العوامل احملددة وادلؤثرة على النمو اإلقتصادي ومنها ما ىي 

، وذلذا فإن ؤسسات ادلالية وغريىا من ادلؤسساتادلومنها ما ىي عوامل خارجية ك باالقتصاد الكلي ةداخلية خاص
 الدراسة توصي ما يلي:

ادلتعلقة دبنافسة ادلؤسسات ادلالية لبيان أثرىا السليب  زيادة اإلىتمام بقياس آثار السمات واالسًتاتيجيات التنظيمية .1
 دي.على النمو االقتصا

توصي الدراسة الباحثون ادلستقبليون دبزيد من البحث التجرييب لشرح الدور اليت تلعبو ادلؤسسات ادلالية والقطاع  .2
ادلصريف على على النمو اإلقتصادي واليت ميكن أن تشمل ادلزيد من ادلتغريات خبالف تلك ادلستخدمة يف ىذه 

 الدراسة.
ادلؤسسات ادلالية بتوفري البيانات الالزمة والكافية لتمكني الباحثني بالقيام دبثل ىذه الدراسات  توصي الدراسة .3

 لالستفادة منها يف دعم النمو االقتصادي.
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ABSTRACT: 

This study aimed to measure the impact of the competition and stability of 

commercial banks on the economic growth of the Gulf Cooperation Council (GCC) 

countries. The experimental part of the study was based on multiple regression 

analysis and based on balanced panel data obtained from 61 commercial banks listed 

in the stock markets in the region under study for the period from 2011 to 2020. 

Using the panel corrected standard error (PCSE) estimator, in particular using the 

Cross-section SUR method. The result shows that there is a significant negative 

impact of concentration ratio, competition level, and unemployment rate on 

economic growth in Gulf Cooperation Council countries. The study also concluded 

that there is a significant positive impact of Gross fixed capital formation coefficient, 

general government final consumption expenditure, and trade openness on economic 

growth in Gulf Cooperation Council countries. These results confirm that economic 

growth is affected by many factors whether micro or macro. Based on the findings of 

the study, the study recommends increasing attention to measuring the effects of 

organizational features and strategies related to the competition of financial 

institutions to show its negative impact on economic growth. Besides, Future 

researchers are also recommended to more attention to measuring the variables 

related to competition and stability of financial institutions to show their impact on 

economic growth. 

Keywords: banking competition, banking stability, commercial banks, economic 

growth. 

 

 

 

 

 

 


