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چکیده
ي مختلف بانکی بر توسـعه بخـش مـالی    هاسیاستتأثیرتجربی طوربهدر این مقاله 

. بـراي دسـتیابی بـه آن از یـک الگـوي اقتصادسـنجی       گیـرد مـی مورد بررسی قـرار  
گرفتـه اسـت.   ري در چارچوب مدل همجمعی مـورد اسـتفاده قـرا   بردارخودبرگشت

هاي اثرگذاري هر کدام از متغیرهـا بـر توسـعه بخـش مـالی از      سازوکاربراي بررسی 
دهد که نـرخ  یافته استفاده شده است. نتایج نشان میروش تابع واکنش ضربه تعمیم

ریـزي و نظـارت راهبـردي ریاسـت جمهـوري     ریزي اقتصادي، معاونت برنامـه معاون دفتر برنامه،
Irya216@yahoo.com.مدرس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوريدي، معاونت برنامهریزي اقتصاکارشناس دفتر برنامه.
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داري بر توسعه بخش مالی (بـانکی) داشـته در  منفی و معنیتأثیرتورم در بلندمدت 
باشد. شاخص آزادسـازي  مثبت میتأثیرخلی سرانه داراي که تولید ناخالص داحالی

بـه عـالوه   دار بـر توسـعه بخـش بـانکی دارد.    مثبت و معنـی تأثیرو اصالحات مالی 
نتیجه شوك شاخص آزادسازي مالی و افزایش تولید سـرانه  شاخص توسعه مالی در

شوك نـرخ تـورم شـاخص آزادسـازي مـالی را کـاهش       حالی کهیابد در افزایش می
گردد.دهد و مانع آزادسازي مالی میمی

ي، بـردار خودبرگشتآزادسازي مالی، اصالحات مالی، بانک، مدل :ي کلیديهاواژه
همجمعی

JEL:E44, E51, E52, E58,G28بندي طبقه
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. مقدمه1
اسـت. بعـد از   هاي اخیر تحوالت زیادي را تجربـه کـرده   هبخش مالی کشور طی ده

شـدن دوران جنـگ و بـا شـروع     سـپري ،در اوایل انقالب اسـالمی هابانکشدن ملی
برنامه پنجساله اول اصالحات محدودي در بخش مالی نظیر بهبود برخـی مقـررات و   

در ایـن بخـش انجـام گردیـد. در     کـارایی به منظور افـزایش  هاکنترلکاهش برخی 
ین تـر مهـم در این بخش انجام شـد کـه   یزنبرنامه پنجساله دوم اصالحات محدودي

انتشار ،کاهش کنترل سقف اعتباري،آنها تعیین نرخ سود بانکی مناسب با نرخ تورم
مـالی غیربـانکی خصوصـی    مؤسسـات تشـویق و صـدور مجـوز ورود    ،گواهی سپرده

ي دولتی از طریق انتشار هابانکباشند. در برنامه سوم بر بهبود ساختاري سرمایه می
مشارکت اقدامات محدودي انجام گردیـد. در برنامـه چهـارم اصـالحاتی نظیـر      اوراق

ي دولتـی  هـا بانـک کاهش مداخله دولت در اداره نظام بانکی و بهبود کفایت سرمایه 
تا حـدودي  ،گرفته است. اگرچه بخش مالی در نتیجه این اصالحاتمورد توجه قرار

.باشدمیبخش حاکم اینگسترش یافت اما همچنان وضعیت سرکوب مالی بر
پاسخ دهند که دولـت  سؤالاند تا به این برخی مطالعات به طور محدود کوشیده

،یی را باید انجام دهد. یکـی از ایـن مطالعـات   هاسیاستبراي توسعه بخش مالی چه 
سیاست تأثیر. وي در این مطالعه به بررسی باشدمی) 2009، 1387(پورمقاله تقی

سایر عوامل بر توسعه بخـش  تأثیره بخش مالی پرداخته اما توسعمحدودیت مالی بر
تـأثیر ایـم  رو در ایـن مقالـه کوشـیده   مالی را مورد بررسی قرار نـداده اسـت. از ایـن   

سیاست محدودیت مالی بر توسعه بخش مالی را تحلیل نماییم. بـدین معنـا کـه بـه     
گـذار  تأثیر) (بـانکی طور تجربی بررسی کنیم که چه عواملی بر توسعه بخـش مـالی  

بـرداري در  باشند. براي دستیابی بـه ایـن هـدف از یـک الگـوي خودرگرسـیون      می
ي مختلـف بـانکی از   هـا سیاسـت تـأثیر کنیم و چارچوب مدل همجمعی استفاده می

ي کالن اقتصـادي را در توسـعه   هاسیاستجمله سیاست آزادسازي مالی و همچنین 
سـازوکار ل بلندمـدت و  نیـز   در چارچوب مـد 1387ـ1340بخش بانکی طی دوره 

دهیم.اي را مورد بررسی قرار میاثرگذاري آنها با استفاده از توابع واکنش ضربه
مقاله بدین صورت سازماندهی شده اسـت کـه در قسـمت دوم ادبیـات     در ادامه،
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ي دولت، عوامـل  هاسیاستثر بر توسعه بخش مالی شامل ؤموضوع پیرامون عوامل م
گردد. در قسمت سوم و چهارم چارچوب نظري مدل، ه میئها اراقانونی و سایر متغیر

گیـري در  اي و سـرانجام نتیجـه  تجزیه و تحلیل نتایج مـدل و توابـع واکـنش ضـربه    
گردد.میارائهقسمت پایانی مقاله 

ثر بر توسعه بخش مالیؤعوامل م. 2
بـر  مـؤثر خصـوص عوامـل   و مطالعات تجربی زیـادي در هامدلدر ادبیات اقتصادي 

ي دولت در بخش هاسیاستبر نقش توسعه بخش مالی انجام شده که در آنها عمدتاً
ي کالن دولت و نقش کیفیت نهادهـاي  هاسیاستمالی نظیر آزادسازي مالی و سایر 

شده است.تأکیدقانونی 

ي دولت  هاسیاست
ي کـالن اقتصـادي، آزادسـازي تجـاري و     هاسیاستي دولت شامل برخی هاسیاست
تواند بر توسعه بخش مالی میهاسیاستاین تأثیر. باشدمیزي بازارهاي مالی آزادسا

هــم از طــرف عرضــه و هــم از طــرف تقاضــاي بخــش مــالی صــورت گیــرد. برخــی 
ي بـاال  گذارسرمایهي اساسی کالن اقتصادي نظیر سطح پایین نرخ تورم و هاسیاست

ت مشـاهده شـده اسـت.    بر توسعه بخش مالی در برخی مطالعامؤثربه عنوان عوامل 
2چــارچوب یــک مــدل نظــري و بویــد و همکــاران     در1هیـوبنـــز و اسمیـــت 

به طور تجربی اثرات تورم بر توسعه بخش مالی را مورد بررسی قرار دادنـد و نتیجـه   
گرفتند که اقتصادهاي با نرخ تورم باالتر،  بازار بـانکی و بـازار اوراق بهـادار کوچـک،     

د. غیرکارا و کم فعالیت دارن
ي خصوصی و توسعه بخش مـالی  گذارسرمایهت بین در بررسی رابطه علی3هانگ

به این نتیجه رسـیده اسـت   1998ـ1965حال توسعه طی دوره کشور در43براي 
ي و توسـعه بخـش   گـذار سـرمایه که یک رابطه علت و معلولی مثبت و دوطرفه بین 

مالی در کشورهاي مذکور وجود دارد.
ه نقش درجه بازبودن تجاري کشـور در توسـعه بخـش مـالی     برخی از مطالعات ب

1- Huybens & Smith (1999).
2- Boyed et al (2001).
3- Hung (2005).
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هـاي سـري زمـانی و    بـا اسـتفاده از داده  1براي مثال، هانگ و تمپلاند.نمودهتأکید
مقطعی کشورها به این نتیجه رسیدند که افـزایش درجـه بـازبودن بـازار کاالهـا بـر      

مثبت داشته است.تأثیرتوسعه بخش مالی 
آزادسـازي  تـأثیر هاي اخیر مطالعات زیادي پیرامون دههعالوه بر موارد فوق، در 

و 2مالی بر توسعه بخش مالی انجام شده است کـه ایـن مطالعـات از مـدل مکینـون     
بـر  ، ي دولـت در بخـش مـالی   هـا سیاستبه نقش اساسی کنند. آنهاپیروي می3شاو

نتايسرمايهبرپسجهیزت

،
هـا سياسـت پس

.باشدمي
گـذاري را کـاهش   ت سرمایهکیفیت و کمی4اساس آنها سیاست سرکوب مالیبر

گـذاري و  توانـد از طریـق افـزایش سـرمایه    دهد در حالی که آزادسازي مالی مـی می
ک دهد. گرچه آزادسازي مالی داخلی بدون ریسـ وري، رشد اقتصادي را افزایش بهره

ــانی  5نیســت ــک جه ــات بان ــالی در مطالع ــین آزادســازي م ــت ب ــی رابطــه مثب 6ول

یید قرار گرفته است.أمورد ت
ي مکینون و شاو به دلیل فرض ضمنی رقابـت کامـل در بخـش بـانکی از     هامدل

سوي مکاتب فکري مختلف مورد انتقـاد قـرار گرفتـه اسـت. برخـی از مطالعـات بـه        
و بحـث  نماینـد مـی یافته و در حال توسعه اشاره نساختار بانکی در کشورهاي توسعه

کنند که در این کشورها به دلیـل عـدم رقابـت کامـل در بخـش مـالی، سـاختار        می
ي هـا سیاسـت بیشـتر بـه حالـت انحصـاري نزدیـک اسـت و اعمـال برخـی         هابانک

1- Hung &Temple (2005).
2- Mckinnon (1973).
3- Shaw (1973).

هاي نترلهاي سرکوب در بخش بانکی نظیر کهر گونه سیاستکهکنندمییان مکینون و شاو ب-4
ها و اعتبارات مستقیم، اثـرات  نرخ بهره، کنترل نرخ ذخیره قانونی، کنترل موجودي نقدي بانک

بازدارنده بر توسعه مالی و رشد اقتصادي دارد.
5- Demirgug- kunt & Detragiache (1998).
6- World Bank (1984).
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1. کـوراکیز تواند عمق مالی را گسـترش دهـد  محدودیت مالی در دامنه محدودي می

توانـد  که در شرایط بانکداري انحصاري، اعمال سـقف بـر نـرخ وام مـی    کند بحث می
ها را افزایش دهد که این نتیجه کامالً مغایر بـا نتیجـه مکینـون و شـاو     حجم سپرده

هـا و تسـهیالت را کـاهش    است که معتقدند هر نوع سیاست کنترلی حجـم سـپرده  
سیسـتم بـانکی در   کننـد کـه سـاختار   مـی بیـان نیز 2متریادز و لوینتلدهد. ديمی

بسیاري از کشورهاي درحال توسعه رقابتی نیست. آنها نشان دادند که بـا انحـراف از   
متفـاوتی بـر   تأثیري سرکوب مالی ممکن است هاسیاستاي رقابت کامل، مدل پایه

هـاي  توسعه مالی داشته باشد. در شرایط اطالعات ناقص برخـی از انـواع محـدودیت   
نرخ بهره (ولـی مالیـم) ممکـن اسـت هزینـه بنگـاه را       مالی نظیر اعمال سقف روي

کاهش دهد. برعکس، نرخ بهره حقیقی باال که با آزادسازي مالی در بـازار انحصـاري   
انتخـاب معکـوس و ریســک    مسـأله ممکن است از طریـق بـدترکردن   ،همراه باشد

3.یـد پـذیــر نما هـــا آسیــب  بحــراناخــالقــی، سیستـم مـالـی را در مقــابــل

انتخاب معکوس این است که افزایش در نرخ بهـره ممکـن اسـت    مسألهدلیل ایجاد 
هـاي پرریسـک اجـرا    زیرا بیشتر پروژه،متوسط کیفیت متقاضیان وام را کاهش دهد

دهـد زیـرا نـرخ بهـره بـاالتر موجـب       مشابه، ریسک اخالقی رخ میطوربهشوند. می
4.هاي با ریسک باالتر هدایت نماینـد لیتوجوه وام را به سمـت فعـاهابنگاهشود می

کنند.لذا این گروه از مطالعات سیاست محدودیت مالی را توصیه می
، اثر محدودیت مالی بر توسعه مالی در شـرایط بانکـداري انحصـاري    1در نمودار 

با شـیب  (Ld)با منحنی تقاضاي وامهابانکشود که نشان داده شده است. فرض می
با شـیب مثبـت   (Ds)رخ وام سیستم بانکی و منحنی عرضه سپرده منفی نسبت به ن

شود که بانـک  نسبت به نرخ سپرده سیستم بانکی مواجه هستند. به عالوه، فرض می
اي نظیر افزایش تعداد هاي غیربهرهتواند عرضه سپرده را از طریق روشانحصاري می

هاي بانکی و یا بازاریابی افزایش دهد.شعبه
آوري هـر  پـذیر، هزینـه جمـع   بانک انحصاري با نرخ بهره سپرده انعطافبنابراین

هـا  واحد اضافی وجوهی که قابل وامدهی هستند را از طریق افزایش نرخ بهره سپرده
اي کـه هزینـه نهـایی افـزایش سـپرده      گونـه به،نمایداي حداقل مییا روش غیربهره

1- Courakis (1984).
2- Demetriades and Luintel.
3- Arestis and Demetriades (1997).
4- Hellmana et al (1997).
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. در نتیجـه شـکل هزینـه نهـایی     اي برابر باشـد اضافی با هزینه نهایی روش غیربهره
.  باشدآوري وجوه قابل وام با شیب مثبت میبراي جمع(MC)آوري سپرده جمع

ي محدودیت مالی را بر توسـعه بخـش   هاسیاستتأثیرتوان با این مفروضات می
بگیرید که در آن سقف نرخ بهره وام وجـود  نظرمالی بررسی نمود. ابتدا حالتی را در

صورت شرایط انحصاري تعادل در محـل تالقـی هزینـه نهـایی     ایندر،نداشته باشد
(MC) درآمد نهایی(MR)رو حجم وام در نقطه تعادل از این.استQm باشـد و  مـی

).1(نموداراستrm1،شودمطالبه میهابنگاهاي که از نرخ بهره

ـ تعادل بانک انحصاري در شرایط بازار آزاد و محدودیت سقف وام1نمودار 

اکنون فـرض کنیـد سـقف نـرخ وام وجـود داشـته باشـد. در شـرایط بانکـداري          
بـا تغییـر شـکل    ،r، مـثالً هـا وامانحصاري اعمال یک سقف اجباري براي نرخ بهـره  

هـا و  ها و حجم بـاالتر سـپرده  تواند به نرخ بهره باالتر سپردهمنحنی درآمد نهایی می
منجر گردد.  هاوام

وامدهی
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اران و نـرخ بهـره وام   ذعنوان هدف سیاستگوام و سپرده بهکردن حجم حداکثربا 
خواهد بود که rm1عنوان تنها ابزار در دسترس، سقف بهینه نرخ بهره وام در نرخ به

هـا واممحل تقاطع منحنی تقاضا و هزینه نهایی است. هرگونه سقف روي نرخ بهـره  
بندي ایجاد نگـردد.  سهمیهتا بازار تسویه شده و شودمیموجب ،rmlrrmlدر بازه 

ــقف ــی س ــایینول ــاي پ ــر ازه ــهمیهrmlت ــب س ــی موج ــاري م ــدي اعتب ــودبن ،ش
پـذیر نیسـت کـه در بلندمـدت و در شـرایطی کـه هزینـه        امکـان هـا بانکزیرا براي 

1.نهایی بیشتر از درآمـد نهـایـی است، متقاضیان وام را قانع نماید

حد مالیم ممکن است حجـم سـپرده و   بنابراین سیاست کنترل نرخ بهره وام در
(یعنی اعمال سـقف  سیاست محدودیت مالی شدیدحالی کهدر ،وام را افزایش دهد

طـور بـه دهـد.  هـاي مـالی را کـاهش مـی    گري)، واسطهrm1نرخ زیرهاوامنرخ بهره 
هاي مالی به ساختار بازار و گريخالصه، اثر اعمال سقف نرخ بهره وام بر روي واسطه

هاي وام بستگی دارد.  سرکوب نرخشدت 
هـا در بیشـتر   تنها محدودیت مالی نیست. دولتهاوامهاي بهره عمال سقف نرخا

نظیـر نـرخ   هـا بانـک هایی را بر سـپرده  کشورهاي در حال توسعه معموالً محدودیت
کننـد. فـرض کنیـد نـرخ ذخیـره      اعمال مـی هابانکباالي ذخیره قانونی و نقدینگی 

باشد. ایـن بـدان معناسـت    q-1کند به میزان ها اعمال میلت بر سپردهقانونی که دو
تواند وام داده شـود. ایـن موضـوع بیـانگر آن     ها میدرصد از میزان سپردهqکه تنها 

ها باشد. نتیجه این ها باید بیشتر از حجم واماست که در هر سطح وام، حجم سپرده
هزینه هر واحد وام بـا هزینـه هـر واحـد     آن است که هاوامها و نابرابري بین سپرده

افزایش یابد، (i/q)بهiسپرده برابر نیست. چنانچه متوسط نرخ بهره هر واحد وام از 
هـا بانـک یابـد و عرضـه وام   شـیفت مـی  MC)'هزینه نهایی وام به سمت باال (یعنی 

ل نـرخ  ، اعماهابانک). بنابراین در شرایط ساختار انحصاري 2گردد (نمودارمحدود می
دهد.  ها حجم وام را کاهش و نرخ آن را افزایش میذخیره قانونی بر سپرده

1- Demetriades and Luintel (2001).
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ـ تعادل بانک انحصاري در شرایط بازار آزاد و محدودیت نرخ ذخیره قانونی2نمودار 

1، کـوراکیز هـا وامحجـم  منفی اعمال نرخ باالي ذخیره قانونی بـر تأثیررغم علی

انونی بهینـه الزامـاً صـفر نیسـت. بـا حـداکثرکردن       دهد که نرخ ذخیـره قـ  نشان می
العمل تقاضاي وام نسـبت بـه نـرخ    ، مادامی که عکسهابانکعنوان هدف ها بهسپرده

وام کمتر از واکنش تقاضاي سپرده نسبت به نرخ سپرده باشـد، نـرخ بهینـه ذخیـره     
خیره معتقدند که چنانچه سیاست ذ2قانونی مثبت خواهد بود. آریستیس و همکاران

توانـد موجبـات   کار گرفته شـود، مـی  هصورت مناسبی به بهابانکقانونی و نقدینگی 
،یافته نباشد)ویژه اگر بازار پول چندان توسعههتوسعه سیستم مالی را فراهم نماید (ب

اران جهـت  ذگهاي روزانه سپردهبه اندازه کافی نقدینگی براي درخواستهابانکزیرا 
واهند داشت.  ها خگرفتن سپردهپس

1- Courakis(1984).
2- Arestis et al (2002).

وامدهی
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دار از دیگـر ابزارهـایی اسـت کـه معمـوالً     هاي اولویتاعتبارات مستقیم به بخش
دار، نـرخ بهـره   ي اولویـت هـا بخشدر این سیاست براي .گیردمورد استفاده قرار می
ي هـا سیاسـت جـزء  باشد. سیاست اعتبـارات مسـتقیم ضـرورتاً   کمتر از نرخ بازار می

ي مــالی در هــاسیاســتکــی از اشــکال متــداول محدودکننــده مــالی نیســت ولــی ی
هـاي  حال توسعه است. در این سیاسـت، تخصـیص منـابع بـه بخـش     کشورهاي در

زیـرا در حالـت کلـی    ،شـود وري نهایی سرمایه تعیـین نمـی  دار از طریق بهرهاولویت
.گـردد وري نهایی انواع مختلف سرمایه تعیـین نمـی  هاي سیاسی توسط بهرهاولویت

ط وجود واگرایی بین بازدهی خصوصی و اجتمـاعی بـه دلیـل شکسـت     ولی در شرای
1.پذیر بـاشـدبازار و عـوامـل خـارجـی، مـداخلـه دولـت ممکـن است توجیه

ي مـالی بـر توسـعه بخـش     هـا محدودیتسیاست تأثیر) 2009و 1387پور (تقی
ه است:گیري مدل زیر مورد بررسی قرار دادکاربهبا رابانکی براي اقتصاد ایران

FDt = f(Lyt , RIt, FRt)

نـرخ  RIسـرانه،  GDPلگـاریتم Ly، شاخص توسعه بخش بانکیFDآن که در
ي مـالی اسـت. الگـوي فـوق بـا      هـا محـدودیت شاخص FRها و بهره حقیقی سپرده

) و از روش همجمعی شرطی کـه در 2006ـ1960هاي سري زمانی (استفاده از داده
ي مالی هامحدودیتآن است که د شده و نتایج حاکی اززایی متغیرها برآورنآن برو

اثر منفی در توسعه بخش بانکی داشـته اسـت.   مدتکوتاهمدت و چه در چه در بلند
این نتیجه بیانگر آن است که سیاستگذاران پولی از سیاسـت سـرکوب مـالی شـدید     

ري مـالی  گـ هاي واسـطه اند و این سیاست مانع افزایش بیشتر فعالیتاستفاده نموده
یت ددر ایران سیاست محـدو هابانکزیرا با توجه به ساختار انحصاري ،گردیده است

توانست اثر مثبتی بر توسعه بخش مالی داشته باشد.مالی مالیم می

نهادهاي قانونی

محـیط قـانونی و مقرراتـی کـه بـر      تـأثیر نقش نهادها در توسعه بخش مالی به ویژه 
بسیاري از محققان بوده است. یـک  تأکیدمورد ،ر باشدعملکرد بازارهاي مالی اثرگذا

1- Hellmann et al (1997).
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نظام قانونی و مقرراتی شامل حمایت از حقـوق مالکیـت، اجـراي قراردادهـا و نظـام      
باشد. بـراي مثـال   حسابداري مناسب به عنوان عوامل مهم در توسعه بخش مالی می

ن (مؤسسات مالی دهندگاکنند که نوع قانون بر رفتار واممیبیان1الپورتا و همکاران
گـذارد. آنهـا   مـی تـأثیر اجـراي قراردادهـا   کـارایی دهنـد)، سـهامداران و   که وام می

تمایل دارنـد  2دادند که کشورهایی با نوع قانونی نظیر قانون عمومیارائهشواهدي را 
کشورهایی بـا نـوع قـانونی    حالی کهدر،تا از حقوق مالکیت خصوصی حمایت کنند

طـور بـه سه تمایل دارند بیشتر از حقوق دولت حمایت کنند و نظیر قانون مدنی فران
شـوند. کشـورهایی بـا قـانون مـدنی      نسبی کمتر به حقوق توده مـردم متمرکـز مـی   

نسبی اجراي قراردادهـاي غیرکـارا و فسـاد بـاال دارنـد درحـالی کـه        طوربهفرانسه، 
انـد. مـایر و   افتـه کشورهایی با قانون بریتانیا، به سطح باالتري از توسعه مالی دست ی

کنند کـه مقـررات مربـوط بـه انتشـار اطالعـات، اسـتانداردهاي        میتأکید3ساسمن
مهمی بر توسـعه بـازار   تأثیرها و بیمه سپردههابانکحسابداري، عملکرد قابل قبول 

وسعه زیادي بر تتأثیرمالی دارد. به طور خالصه، نهادها ممکن است در سمت عرضه 
بخش مالی داشته باشند و سطح توسعه نهادي در یک کشور تـا حـد زیـادي درجـه     

کند.یافتگی سیستم مالی را تعیین میتوسعه
)  نقش نهادهاي قانونی و مـالی را در توسـعه بخـش مـالی و     1387پوررستمی (
مورد بررسـی قـرار داده اسـت. در    2005ـ1985کشور طی دوره 92رشد اقتصادي 

وي به بررسی نقش نهادها در اثربخشی آزادسازي مالی بر توسـعه مـالی   تحقیقاین 
که آزادسازي مالی در کشـورهاي  دهدمیپرداخته است. نتایج برآوردهاي وي نشان 

اجـراي ایـن   تـأثیر امـا  شـود مـی یافته موجب کاهش توسعه مالی آنهـا  کمتر توسعه
عنی آزادسـازي مـالی   سیاست در توسعه مالی کشورهاي نوظهور مثبت خواهد بود. ی

توسعه مالی دارد که سـطح حـداقلی از نهادهـاي عمـومی     مثبت برتأثیردر صورتی 
حاکم باشد.

1- La porta et al (1997,1998).
2-Common lawشود رویه عمومی ایجاد میها و هاي دادگاه: آن نوع سیستم قانونی که از تصمیم

به جاي اینکه این قانون توسط پارلمان توسعه داده شود.
3- Mayer and Sussman (2001).
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سایر متغیرها
بـر توسـعه بخـش مـالی     مؤثرسایر متغیرها که در ادبیات اقتصادي به عنوان عوامل 

رشد اقتصادي، سطح درآمد، جمعیـت، مـذهب، زبـان و    :ند ازاذکر شده است عبارت
شخصات نژادي و فرهنگی.م

هاي مـالی و  گرياند که در آن واسطهکردهارائهمدلی را 1وود و جووانوویکرینگ
رشد اقتصادي هر دو درونزا هستند. در این مدل رابطه دوسویه مثبتی بـین توسـعه   

سو فراینـد رشـد اقتصـادي از طریـق ایجـاد      مالی و رشد اقتصادي وجود دارد. از یک
شـود و از سـوي دیگـر    هاي مالی موجب توسعه بازارهاي مـالی مـی  تقاضا براي نهاد

گـذاري  آوري و تجزیه و تحلیل اطالعات، منابع سـرمایه نهادهاي مالی از طریق جمع
کـه بـه نوبـه    کننـد مـی گذاري با بازدهی باالتر هدایت هاي سرمایهرا به سمت پروژه

خود رشد را به دنبال خواهد داشت.
توسـعه بخـش مـالی نیـز در برخـی مطالعـات       بـر اهمیت سطح درآمـد کشـور  

کشور در 23در مطالعات خود براي 3جعفی و لونیون. 2استقرار گرفتهتأکیدمورد 
مثبـت  تـأثیر اندازپسحال گذار به این نتیجه رسیدند که سطح درآمد سرانه و نرخ 

دارد.  4هابانکبر ساختار 
تأکیـد ی بر توسعه بخـش مـالی   هاي فرهنگبه نقش تفاوت5استولز و ویلیامسون

اند که فرهنگ کشورها از طریق تغییر در حمایـت  دادهارائهاند. آنها شواهدي را کرده
سازد. همچنـین  ثر میأان، توسعه بخش مالی را متگذارسرمایهو اجراي قانون حقوق 

فرهنگ بر روي حمایت از حقوق اعتباردهندگان با افزایش تأثیرآنها نشان دادند که 
یابد.رجه بازبودن تجاري کاهش مید

هـاي واسـطه توسـعه واقتصاديرشدبیندهدمینشان)1383(نظیفیمطالعه
مالیگسترشوآزادسازيشیوهمنفیاثراتراآنعلتدارد.وجودرابطه منفیمالی

) بیانگر آن اسـت کـه   1379مطالعه قطمیري (.کندمیبیانيگذارسرمایهکاراییبر

1- Green wood and Jovanovic (1990).
2- Levine (1997, 2003, 2005).
3- Jafee & Levonion (2001).

هـاي بانـک و تعـداد    هـا، تعـداد شـعبه   نکها، تعداد باهاي بانکها بر حسب داراییساختار بانک-4
کارکنان اندازه گرفته شده است.

5- Stulz & Williamson (2003).
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؛شرط براي توسعه بخش مـالی اسـت  یران ایجاد تقاضا در بخش واقعی یک پیشدر ا
توسـعه بخـش مـالی اسـت کـه در واقـع       یا به عبارت دیگر، رشد اقتصادي مقدم بر

سرکوب مالی در اقتصاد ایران است. گرچه عدم توسعه در بخش واقعـی  تأثیرگویاي 
جو کرد.در وجود شرایط سرکوب مالی جستاقتصاد را نباید صرفاً

چارچوب نظري مدل . 3

بـر  مـؤثر و مطالعات تجربـی زیـادي درخصـوص عوامـل     هامدلدر ادبیات اقتصادي 
ي دولـت در  هـا سیاستبر نقش توسعه بخش مالی انجام شده است که در آن عمدتاً

ي کـالن دولـت و نقـش کیفیـت     هاسیاستي مالی و سایر آزادسازبخش مالی نظیر 
از 1ه است. در این مقاله به تبعیت از مطالعه چـین و آیتـو  شدتأکیدنهادهاي قانونی 

کنیم:  الگوي زیر استفاده می

)١                                 (ttXtFLtFD   1

FL،باشـد مـی هاي توسـعه مـالی   متغیر وابسته و بیانگر شاخص*FDکه در آن

تحقيـق ؛یشاخص آزادسازي مـال 
لذا شاخص 23

آید:میدستبهPCM4هاي زیر به روشلفهؤآزادسازي مالی با استفاده از م
قانونی باالهاي ذخایرکنترل اعتبارات و استفاده از نرخ
هاي نرخ بهرهکنترل
نکی  موانع ورود به بخش با
  مالکیت دولتی در بخش بانکی
لی سرمایهلالممحدودیت مبادالت جریان بین
Xباشد:  بردار متغیرهاي کنترل اقتصادي که شامل متغیرهاي زیر می

1- Chinn and Ito (2006).
2- Abiad et al (2008).
3- Abiad and mody (2005).
4- Principal Component Method PCM
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 تولید ناخالص داخلی سرانه(y)اسـاس فرضـیه  : برDemand-Following  بـا ،
که به تبع آن، بخـش  یابد افزایش درآمد، تقاضا براي خدمات بخش مالی افزایش می

یابد.  مالی در واکنش به این تقاضا توسعه می
نرخ تورم)( 0P:گـري مـالی   نرخ تورم باال به عنوان یکی از موانع توسعه واسطه

انـدازهاي بـانکی کـاهش یافتـه و بـه      پس،در مواقعی که نرخ تورم باالست. باشدمی
لذا نرخ تورم بـا شود،داده میهاي حقیقی سوق ن نظیر داراییآهاي سمت جایگزین

FD.رابطه منفی دارد

نتایج تخمین .4
ــراي بررســی  د ــن قســمت ب ــأثیرر ای ــر توســعه بخــش  هــاسیاســتت ــف ب ي مختل

در چـــارچوب (VAR)ي بـــردارخودبرگشـــتمـــالی در اقتصـــاد ایـــران از روش 
ــی  ــتفاده م ــی اس ــدل همجمع ــی   م ــور بررس ــه منظ ــن روش ب ــیم. در ای ــکن أثیرت

مبتنـی بـر   1اي تعمـیم یافتـه  متغیرهاي سیاستی در مدل از ابزار تابع واکنش ضربه
کنـیم. بـه   شـده اسـت، اسـتفاده مـی    ارائه2توسط پسران و شینمدل همجمعی که 

کمک این روش اثر شوك وارد شده بر یک متغیر در یـک زمـان معـین را بـر سـایر      
.کنیمبررسی میهاي بعد در یک مدل پویامتغیرها در طول دوره

ــنش ضــربه   ــع واک ــبه تواب ــدل و محاس ــرآورد م ــراي ب ــدل ب ــارچوب م اي در چ
بررسـی  ،ابتدا الزم است که ایستایی متغیرهاي مـدل همجمعیي بردارخودبرگشت

کنـیم  اسـتفاده مـی  (ADF)یافته ـ فولر تعمیمشود. براي این منظـور از روش دیکی
شده است.ارائه1که نتایج آن در جدول 

1- Generalized Impulse Response Function
2- Pesaran & Shin (1998).
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یافتهـ آزمون ایستایی متغیرها با استفاده از روش دیکی ـ فولر تعمیم1جدول 

متغیرآماره05/0نتایج وجود ریشه واحد در سطح 

Psr- 21/0شودرد نمی

1FL- 14/0شودرد نمی

2FL- 11/0شودرد نمی

Linf- 09/3شودرد نمی

Lgdpp-86/1شودمیرد ن

Psr- 7/5شودرد می

1FL- 79/4شودرد می

2FL- 49/4شودرد می

-88/6شودرد می Linf

- 66/3شودرد می Lgdpp

و -92/2ترتیب درصد آماري به10درصد و 5با عرض از مبدأ در سطح ADFمقادیر بحرانی مدل
-18/3و -5/3ترتیب درصد به10و 5با عرض از مبدا و روند زمانی در سطح ADFو مدل -6/2

باشد.می
تعریف متغیرها:

Psr         شاخص توسعه مالی =
Linf+ 1= لگاریتم (تورم  (

Lgdppه        = لگاریتم تولید سران
1FL             ،شاخص آزادسازي مالی با استفاده از روش جمع ساده =
2FL شاخص آزادسازي مالی با استفاده از روش =PCM

دهد تمام متغیرها بـه صـورت سـطح غیرایسـتا     نشان می1طور که جدول همان
اند.  گیري ایستا شدهبار تفاضلاز یکهستند ولی بعد

کنـیم.  براي آزمون رابطه بلندمدت بین متغیرها از روش یوهانسون اسـتفاده مـی  
(رابطه بلندمدت) به روش یوهانسون، ابتدا الزم است که همجمعیبراي انجام آزمون 
ي تعیـین شـود. بـراي ایـن منظـور در ادبیـات       بـردار خودبرگشـت وقفه بهینه مدل 
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تـرین آنهـا معیـار    هاي مختلفی استفاده شده اسـت کـه معـروف   سنجی روشاقتصاد
باشد. این معیارها در واقع بیانگر خـوبی  می(SIC)و شوارتز AIC)اطالعات آکایک (

و ابزارهـایی بـراي انتخـاب مـدل     باشـد میبرازش یک مدل آماري تخمین زده شده 
شود و از بین آنها برآورد میي مختلفهامدلها، باشند. با توجه به مجموعه دادهمی
.  شودمیاساس معیارهاي فوق انتخاب بر

AICو SICهـاي مختلـف بـرآورد و معیارهـاي     اساس وقفهبرVARنتایج مدل 

جـدول مـذکور،   بر اساسگزارش شده است. 2مربوط به هر کدام از وقفه در جدول 
معیـار انتخـاب مـدل    . بـه عـالوه،  دهنـد میهر دو معیار وقفه بهینه یک را پیشنهاد 

دهـد. لـذا مـا    معیار اطالعاتی هنان ـ کوئین نیز وقفه یک را پیشـنهاد مـی   بر اساس
و همجمعـی هاي کنیم و آزمونرا به عنوان مدل مناسب انتخاب میVAR) 1مدل (
دهیم.  آن ادامه میبر اساسي بلندمدت را هامدلبرآورد 

VARـ معیارهاي انتخاب وقفه بهینه مدل 2جدول 

VAR Lag Order Selection
Criteria
Endogenous variables: PSCGDP LINF
LGDPP FL1

Exogenous variables: C

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0 -45.77437 NA 0.000126 2.370208 2.535700 2.430867

1 121.3994 294.5443* 9.44e-08* -4.828545* -4.001083* -4.525247*

2 130.7739 14.73129 1.32e-07 -4.513043 -3.023611 -3.967107

3 138.0896 10.10266 2.12e-07 -4.099505 -1.948105 -3.310932

4 153.5748 18.43471 2.43e-07 -4.074989 -1.261619 -3.043778

* indicates lag order selected by the criterion
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5%

level)

FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information

criterion
SC: Schwarz information

criterion

HQ: Hannan-Quinn information criterion
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) بین متغیرها همجمعیوجود رابطه بلندمدت (VAR)1مدل انتخابی (بر اساس
در جـداول  این مـدل نتایج .کنیمزمون میآ2و مقادیر ویژه1دو آماره اثربر اساسرا 
جداول مـذکور، هـر دو آمـاره، وجـود یـک رابطـه       بر اساسشده است. ارائه4و 3

کند. لذا یک رابطه بلندمـدت بـین شـاخص    متغیرهاي مدل را رد نمیبلندمدت بین
توسعه مالی، نرخ تورم، تولید سرانه و شاخص آزادسازي مالی وجود دارد.

ـ آزمون همجمعی با استفاده از آماره حداکثر مقادیر ویژه3جدول 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---
Cointegration with restricted intercepts and no trends in the VAR

Cointegration LR Test Based on Maximal Eigenvalue of the Stochastic Matrix
************************************************************************************************
46 observations from 1341 to 1386. Order of VAR = 1.
List of variables included in the cointegrating vector:
PSCGDP          LINF            LGDPP           FL1             Intercept
List of eigenvalues in descending order:

.63663     .31777    .093311    .021066 0.00
************************************************************************************************
Null    Alternative    Statistic 95% Critical Value 90% Critical Value
r = 0      r = 1 46.5676 28.2700 25.8000
r<= 1      r = 2 17.5901 22.0400 19.8600
r<= 2      r = 3 4.5060 15.8700 13.8100
r<= 3      r = 4         .97938 9.1600 7.5300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----

ـ آزمون همجمعی با استفاده از آماره اثر4جدول 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------

Cointegration with restricted intercepts and no trends in the VAR
Cointegration LR Test Based on Trace of the Stochastic Matrix

********************************************************************************************
***
46 observations from 1341 to 1386. Order of VAR = 1.
List of variables included in the cointegrating vector:
PSCGDP          LINF            LGDPP           FL1             Intercept
List of eigenvalues in descending order:

.63663     .31777 .093311    .021066 0.00
********************************************************************************************
***
Null    Alternative    Statistic 95% Critical Value 90% Critical Value
r = 0      r>= 1 69.6431 53.4800 49.9500
r<= 1      r>= 2 23.0755 34.8700 31.9300
r<= 2      r>= 3 5.4854 20.1800 17.8800
r<= 3      r = 4         .97938 9.1600 7.5300

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----

1- Trace
2- Eigen Value
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براي برآورد رابطه بلندمدت بین متغیرهاي مذکور از روش حـداکثر درسـتنمایی   
ن استفاده کردیم. براي اینکـه رابطـه بلندمـدت تخمـین زده شـده از نظـر       ویوهانس

گردید که در آن مشخص1اً شناساییمدل به روش دقیق،تفسیر باشداقتصادي قابل
مین رابطه بلندمدت خباشد. نتایج تها برابر تعداد بردار بلندمدت میتعداد محدودیت

شده است. ارائه5در جدول 
اسـتودنت  tتـوان از آمـاره  دار بودن ضرایب دیگـر نمـی  در این روش براي معنی

اسـتفاده کـردیم کـه در آن    2ن منظور از نسبت درسـتنمایی استفاده نمود. بـراي ای
نتـایج ایـن   3شـود دقیقاً شناسایی به مدل تحمیل مـی روشهاي بیش ازمحدودیت

گـزارش شـده   5آماره به همراه خطاي معیار مربوط به هر کدام از ضرایب در جدول 
است.

اري بر توسعه دمنفی و معنیتأثیردهد که نرخ تورم در بلندمدت نتایج نشان می
باشـد.  مثبت میتأثیربخش مالی (بانکی) داشته و تولید ناخالص داخلی سرانه داراي 

. استبراي اقتصاد ایرانDemand-Followingایـن نتایج اوالً بیانگر عدم رد فرضیه 
تبع خود تقاضـا بـراي ابزارهـاي نـوین مـالی و      بدین معنی که با توسعه کشور که به

بـه آن طلبد، بخش مالی نیز به نوبـه خـود در واکـنش   ري را مینهادهاي مالی بیشت
یابد. ثـانیـاً ایـن یافتـه در بسـیاري از مطالعـات تجربـی نظیـر مطالعـه        گسترش می

براي مراکش تأیید شده است. 5براي مالزي و هچیچا4انج ـ مکیبین
ارد دار بر توسعه بخش بانکی دمثبت و معنیتأثیر(FL1)شاخص اصالحات مالی

که این یافته مـورد تأییـد بسـیاري از مطالعـات تجربـی گذشـته از جملـه مطالعـه         
بـراي  7ئینتـل وس و لوکشور در حال توسـعه، دمتریـد  6براي 6و همکارانآرستیس

هندوستان و نپال بوده است. 

1- Exact Identifying Approach
2- Likelihood Ratio (LR)
3- Over Identifying Approach
4- Ang-Mckibbin (2007).
5- Hachicha (2005).
6- Arestis et al (2002).
7- Demetriodes & Luintel (1996 , 1997).
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ـ تخمین روابط بلندمدت متغیرها5جدول 
Dsrمتغیر وابسته=

C1FLLgdppLinfمتغیرها
ضرایب-234/0*+390/0**+128/0*-339/2*
معیار)(انحراف)191()296/0()087/0()103/2(

).( an)07.0( 415/3)07.0( 11/3)001/0( 3/11 آمارهLR

شود. آزمون می» صفربودن ضریب متغیر«این آماره فرضیه از+ با استفاده
باشد.  درصد آماري می10بیانگر رد فرضیه در سطح **درصد   و 5/0بیانگر رد فرضیه در سطح *

تعریف متغیرها:
Psr از بخش خصوصی به تولید          هابانک= شاخص توسعه مالی = نسبت مانده مطالبات

Linf+ 1= لگاریتم (تورم        (
Cأ= عرض از مبد

FL1             شاخص آزادسازي مالی =
Lgdpp  لگاریتم تولید واقعی سرانه =

اي و نحوه اثرگذاري متغیرهاتوابع واکنش ضربه. 5
هاي اثرگذاري هر کدام از متغیرهـاي مـذکور در مـدل بـر     سازوکاربه منظور بررسی 

یافته در چارچوب مدل ش ضربه تعمیمتوسعه بخش مالی در ایران از روش تابع واکن
6تـا  4کنیم که نتایج آن در نمودارهـاي  استفاده میهمجمعیي بردارخودبرگشت

شده است.ارائه
آثار شوك وارده بر شاخص آزادسازي مالی بر توسعه بخـش مـالی و   4در نمودار 

بع نتـایج حاصـل از تـا   بـر اسـاس  همچنین بر سایر متغیرها نشان داده شده اسـت.  
اي، افزایش در شاخص آزادسازي مالی منجر به افزایش شاخص توسعه واکنش ضربه

مالی (توسعه بانکی) گردیده است. شاخص توسعه مالی که در نتیجه اصالحات مالی 
مانـد (بـا فـرض    به سطح جدید افزایش یافته، در همان سطح به صـورت پایـدار مـی   

باشد.ی یک متغیر ریشه واحد میزیرا شاخص توسعه مال،بودن سایر عوامل)ثابت
دهـد در نتیجـه آزادسـازي مـالی سـطح تولیـد       نشان می4طور که نمودارهمان

اسـت  ایـن یابد. دلیل افزایش نرخ تورم شایدسرانه و همچنین نرخ تورم افزایش می
که در نتیجه آزادسازي مالی (شـامل کـاهش کنتـرل روي نـرخ بهـره و اعتبـارات و       
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گري مالی افزایش یافته ولی سیستم بـانکی  ) واسطهغیرهنونی وکاهش نرخ ذخایر قا
گـذاري  جاي سـرمایه و منابع بهدهدبه طور کارا تخصیص آن راتواندبه دالیلی نمی

د کـه ایـن امـر    نشـو زا تخصیص داده میهاي تورمهاي تولیدي به فعالیتدر فعالیت
یـري بـانکی و کیفیـت پـایین     گعوامل درونی و بیرونی بـر تصـمیم  تأثیرتواند از می

نهادهاي قانونی و نظارتی ناشی شود. 
ـ آثار شوك وارده  بر شاخص آزادسازي مالی بر توسعه بخش مالی و 4نمودار 

سایر متغیرهاي مدل

واکنش متغیرهاي مدل نسبت بـه شـوك نـرخ تـورم (بـه میـزان یـک        5ار نمود
اي حاصـل از تـابع واکـنش ضـربه    نتـایج  بـر اسـاس  دهد. انحراف معیار) را نشان می

پیوسـته کـاهش   طـور بهیافته، شاخص توسعه مالی در نتیجه شوك نرخ تورم تعمیم
مانـد. لـذا شـوك نـرخ تـورم      باثبات مـی طوربهیافته و نهایتاً در سطح ثابت و منفی 

یافته نگه دهد و در همان سطح کاهشگري بخش مالی را کاهش میوضعیت واسطه
ماند.می1شوك پایداردارد و آثار می

به عبارتی شوك نـرخ  ؛دهدشوك نرخ تورم شاخص آزادسازي مالی را کاهش می
گردد. لذا براي انجـام اصـالحات   تورم مانع ادامه اصالحات مالی (آزادسازي مالی) می

مالی الزم است کشور از نظر تورم در وضعیت مناسبی قرار گیرد. این نتـایج بـا ایـن    

1- Persistent
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هاي الزم براي انجـام اصـالحات مـالی، ثبـات متغیرهـاي      شرطیشادعا که یکی از پ
کالن اقتصادي نظیر نرخ تورم پایین است، مطابقت دارد.

گردد که این یافتـه  نهایتاً شوك نرخ تورم باعث کاهش تولید ناخالص داخلی می
با تئوري نیز سازگاري دارد.

لی و سایر ـ آثار شوك وارده بر نرخ تورم بر توسعه بخش ما5نمودار 
متغیرهاي مدل

شوك وارد بر معادله تولید سرانه را بر توسعه بخش مالی و سـایر  تأثیر6نمودار 
اي، نتـایج حاصـل از تـابع واکـنش ضـربه     بـر اسـاس  دهد. متغیرهاي مدل نشان می

افزایش در تولید سرانه موجب تسهیل در اجراي اصالحات مالی گردیده و در نتیجـه  
بینـی تئـوري و نتـایج    یابد. این یافته با پـیش خش مالی افزایش میشاخص توسعه ب

هاي تجربی دیگران مبنی بر اینکه به دنبال توسعه اقتصادي، کشورها اصالحات یافته
.باشدمیدهند، سازگار در بخش مالی را انجام می

گـري مـالی و نهایتـاً   بر اساس نتایج مدل افزایش تولید موجـب توسـعه واسـطه   
هاي اولیه در اندازه بخش مالی گردیده است. به عالوه، افزایش تولید در سالایش زاف

مدت تداوم نداشته است.  موجب کاهش نرخ تورم گردیده ولی این روند در میان

1
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ـ آثار شوك وارد بر تولید بر توسعه بخش مالی و سایر متغیرهاي مدل6نمودار 

گیريخالصه و نتیجه. 6
ي مـالی بـر   آزادسـاز ي مختلف بانکی از جمله سیاست هاسیاستیرتأثدر این مقاله 

مورد بررسی قرار گرفته اسـت. بـراي   1387ـ1340توسعه بانکی در ایران براي دوره 
ي در چـارچوب مـدل   بـردار خودبرگشـت این منظور از یـک الگـوي اقتصادسـنجی    

مـدت  همجمعی استفاده شده است. نتایج این مدل حاکی از وجـود یـک رابطـه بلند   
بین شاخص توسعه مالی، شاخص اصالحات و آزادسازي مـالی، تولیـد سـرانه و نـرخ     

مثبـت ولـی نـرخ تـورم     تأثیرکه در آن آزادسازي مالی و تولید سرانه باشدمیتورم 
منفی بر توسعه بخش مالی (بخش بانکی) دارد.تأثیر

روش تـابع  اثرگذاري متغیرها بر توسعه بخش مـالی از  سازوکاربه منظور بررسی 
اسـتفاده  همجمعـی ي بردارخودبرگشتیافته در چارچوب مدل واکنش ضربه تعمیم

که شوك نرخ تورم شاخص آزادسازي مالی را کاهش دهدشده است. نتایج نشان می
گردد. به عالوه، شـوك  و مانع انجام اصالحات و آزادسازي در بخش مالی میدهدمی

1
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منجـر د سرانه به افزایش شاخص توسعه مالیوارده بر شاخص آزادسازي مالی و تولی
گردد.  می

ي آزادسـاز یکی از پیامدهاي سیاستی این مدل آن است که براي اجراي سیاست 
ذار اجراي این سیاسـت را در فضـاي مناسـب از    گو اصالحات مالی الزم است سیاست

دراجـرا کننـد. ضـمناً   ،نظر کالن اقتصادي نظیر زمانی که نـرخ تـورم پـایین اسـت    
ي از آنجا که ساختار فعلی بانکی کشور حالت رقابتی ندارد الزم آزادسازجریان انجام 

هـاي احتیـاطی انجـام شـود و     م با مقررات و نظـارت أاست که سیاست آزادسازي تو
آمیزبـودن سیاسـت کمـک    ایجاد شرایط رقابتی قبل از انجام اصالحات بـه موفقیـت  

ل اخالقـی کـه در شـرایط    ئک و مسـا ل انتخاب معکوس ریسئنموده و از تشدید مسا
آزادسازي مالی در ساختار مـالی انحصـاري محتمـل اسـت تـا حـدودي جلـوگیري        

.شودمی
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