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در اقتصاد ایران فراهم نماید.  
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ش خودهمبسـته بـا وقفـه تـوزیعی     و مدل اقتصادسنجی بـه رو 1386ـ1352زمانی 
(ARDL) و الگوي تصحیح خطا(ECM) داگـالس بـراي اقتصـاد    ــ ، تابع تولید کـاب

ایران مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته است.
هاي فرعی و ترکیبـی توسـعه   هاي پویا، کلیه شاخصدهد در مدلنتایج نشان می

ادي دارند و در بلندمدت داري بر سطح رشد اقتصگري مالی اثر منفی و معنیواسطه
نیز اثر منفی توسعه مالی بر رشد اقتصادي مشاهده شده است کـه بـرخالف نظریـه    

گـري  باشد. لذا برقراري سازگاري بین توسعه بخش واسـطه الگوي رهبري عرضه می
هـاي بخـش   ها و سیاسـتگذاري کردن برنامهمالی و رشد اقتصادي از طریق هماهنگ

هاي سازي سیاستداف کالن اقتصاد و در کنار آن متناسبخدمات پولی و مالی با اه
کالن اقتصادي براي افزایش کارایی بخش خدمات مؤسسات پولی و مالی (به عنـوان  

کانال تجهیز منابع اقتصاد) ضروري است. 

شاخص ترکیبی توسعه مالی، خـدمات مؤسسـات پـولی و مـالی،    هاي کلیدي: واژه
(ARDL)با وقفه توزیعی رشد اقتصادي، الگوي خودهمبسته 

JEL :E2, E5, O4, G1, G2بندي طبقه



71هاي مالی بر رشد اقتصادي ایران                                          يگربررسی اثرات توسعه واسطه

. مقدمه1
کند. در گري نقش مهمی ایفا مییافته براي بهبود کارایی واسطهسیستم مالی توسعه

هـاي تجـاري   گذاري بـه وسـیله شناسـایی فرصـت    یک سیستم مالی مدرن، سرمایه
تجـاري و گسـترش آن، تسـهیالت    سازي ریسـک  ها، فراهماندازتجهیز پسمناسب،

گیـرد. ایـن کـارکرد در    ارزي براي خرید کاال، خدمات و تجهیزات و غیره صورت می
هاي فیزیکی، انسـانی و پیشـرفت فنـی    تخصیص کاراتر منابع موجب انباشت سرمایه

کنـد. در  شده که زمینه را براي تحول منابع رشد و ارتقاي رشد اقتصادي فراهم مـی 
مد و رشـد  آکشورهاي در حال توسعه براي دستیابی به اقتصاد کارطی دو دهه اخیر

یافتـه  باالتر، اصالحاتی در بخش مالی انجام دادند و از آنجا که بخـش مـالی توسـعه   
انـدازها و تسـهیل در امـر    توانـد زمینـه را بـراي جریـان مبـادالت، تجهیـز پـس       می

ن کشـورها بـیش از   گذاري فراهم سازد، نیاز بـه توسـعه بخـش مـالی در ایـ     سرمایه
گذشته ضرورت یافته است. 

انـداز  در سیاستگذاري کالن اقتصـاد ایـران بـراي دسـتیابی بـه اهـداف چشـم       
ساله و جایگاه نخست اقتصادي در منطقه جنوب غرب آسیا، رشـد پرشـتاب و   بیست

مستمر اقتصادي مورد تأکید قرار گرفته است. این جایگاه با چنین ویژگی اقتصـادي  
مگرایی بازارهاي اقتصادي و ارتقاي کارکردهاي ایـن بازارهاسـت. از جملـه    نیازمند ه

تواند نقش اساسـی در ارتقـاي سـطح رشـد اقتصـادي داشـته       بازارهاي اصلی که می
باشد، بازار مالی است.

دهند که بازارهاي مالی بـه تـدریج فراینـد    تجربه کشورها و تحقیقات نشان می
منظور اقـداماتی نظیـر آزادسـازي مـالی، توسـعه      اي را طی نموده و براي اینتوسعه

بخش پولی، توسعه بانکداري، توسعه مالی غیربانکی، کنتـرل و نظـارت بـر سیسـتم     
کیفیت نهادي و حقوقی بر بخش مالی انجام شـده اسـت. حـال بـا توجـه بـه       مالی،
اي کشور، سـؤال  هاي توسعههاي رشد باالتر و مستمر اقتصادي در برنامهگذاريهدف

این است که بخش مالی در اقتصاد ایران چه تأثیري بر رشد اقتصـادي دارد و بـراي   
شـود، در حـالی کـه در بیشـتر     این منظور از چند شاخص توسعه مالی استفاده مـی 

تحقیقات با استفاده از یک شاخص مالی به بررسی این موضوع پرداختند. استفاده از 
آوري مقاله حاضر است.   هاي ترکیبی و فرعی این تحقیق، از نوشاخص
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بر این اساس، ساختار مقاله بدین صورت است که در ابتدا بـه بررسـی ادبیـات    
هـاي توسـعه   نظري و تحقیقات تجربی پرداخته و در ادامه ضمن شناسـایی شـاخص  
هـا طـی دوره   مالی و معرفی شاخص ترکیبی توسـعه مـالی، تحـوالت ایـن شـاخص     

یـرد. در قسـمت بعـدي الگـوي مـورد نظـر       گ) مورد بررسی قرار می1386تا 1352(
بنـدي و  گیـرد و در نهایـت جمـع   تصریح و برازش آن مورد تجزیه و تحلیل قرار مـی 

هایی در راستاي توسعه بخشی مالی و ارتقاي کیفیت سیستم مـالی و نهـادي   توصیه
آن ارائه خواهد شد.  

. ادبیات نظري 2
با رشد اقتصادي، اشاره بـه انـواع   در بررسی ادبیات موضوع توسعه مالی و ارتباط آن 

هاي مالی ضرورت دارد که ابتدا به این مبحث پرداخته و سپس ادبیـات نظـري   نظام
گیرد.  این موضوع مورد بررسی قرار می

مالیهاينظامانواع. 1ـ2

بـازار گزینهدوازیکیبودنمکملی یا جانشیندربارهيبرانگیزبحثنظریاتاز دیرباز 
رشـد بـراي دیگـري بـه نسـبت و یا برتري یکـی از دو گزینـه  بانکیمنظاوسرمایه

درهـا بانـک عملکـرد به1986در سال 1پرسکاتوبوید.بوده استمطرحاقتصادي 
تخصـیص دربهبـود نتیجـه دروبـازار نمودنشفافواطالعاتیاصطکاكرفعزمینه
اوراقبـازار ن اعتقادنـد کـه  بر ای2استیگلیتزوبایدکهحالیدر،دنکنمینتقادامنابع

دیگـر طـرف از.ندارنـد منـابع تخصیصدرهابانکبهنسبتبیشتريکاراییبهادار،
راهابانکتوسطشدهاعمالانحصاريهايقدرت،مایهرسبازارکهکنندمیادعابعضی
خـالف بـر ربهـادا اوراقبازارهايرقابتیطبیعتکهکنندمیاستداللوکردهتعدیل

رااقتصـادي رشـد مولـد هايفعالیتونوآوريا، هبانکمحتاطانهبسیارهايافترهی
ومختلـف هـاي بخش،بازارهاوبانکینظام،ردیگرخیباعتقادبهو3بخشدرونق می

داشتهوجوددر یک نظام مالی همزمانصورتبهبایدوهستندمالیبازاردرمکمل

1- Boyd & Prescott, (1986)
2- Stiglitz (1985), Bhide (1993)
3- Allen & Gale, (2000)
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مختلفـی اتینظراقتصادي،رشدبرمالیوسعهتاهمیت کناردرترتیببدین.باشند
و یا ترکیبـی از آن دو  2حورمبازاریا1محوربانکنظام مالینسبیاهمیتمورددرنیز

3:شده استبیان

ـ  بهـادار، اوراقبـازار سـهام و   بهمتکیمالینظامدر: بازارمحورمالینظامالف 
وسـرمایه بـازار طریقازقتصاديهاي ابنگاهمالینیازهايازايمالحظهقابلبخش
بـازار سـرمایه در یـک    .گرددمیتأمینبانکازاستقراضجايبهبهاداراوراقانتشار

هاي اقتصادي محسوب نظام مالی بازارمحور یکی از بازارهاي تأمین منابع مالی بنگاه
هـاي  تواننـد بـا رفـع نیـاز مـالی خـود از ایـن بـازار، برنامـه         هـا مـی  شده کـه بنگـاه  

بـا توسـعه بـازار    کـه خود را عملی سازند و لذا انتظـار بـر ایـن اسـت    گذاريسرمایه
گیـرد. بـه   سرمایه، بخشی از جریانات رشد و توسعه اقتصـادي از ایـن کانـال انجـام     

نقـش و سـهام  بهـادار اوراق،سـرمایه بازارهـاي طورکلی در نظام مـالی بـازارمحور،   
اعطايبهعمدتاًپذیرسپردههايبانکنقش،. در این نظام مالیکندمیایفاتريمهم
یکـی از 4.شـود مـی محـدود تجـاري بانکـداري خـدمات ارائـه ومدتکوتاههايوام

بـه  در این بـازار اسـت،  اطالعاتانتقالسرعت،بازارمحورمالینظامهاي بارز ویژگی
ـ تحقیـق بـراي منـابع تخصـیص انگیزةطوري که برخی اعتقاد دارند این ویژگی، ه ب

و این موضوع یکـی از ایرادهـاي وارد بـر ایـن نظـام      بردمیبینازراانفراديصورت
در بـازارمحور مالینظامکهکنندمیاستدالل5زینگلسوراجاناست. از سوي دیگر

نظـام بـه نسـبت کـاراتري به صورتناتوانوضعیفهايهبنگاتشخیصوشناسایی
سـازند، وارداقتصـاد برتوانندیمهابنگاهاینکهآسیبیازوکندمیعملمحوربانک

.نمایدجلوگیري
نیازتأمینبرايهابنگاهبانک،بهمتکیمالینظامدر: محوربانکمالینظامب ـ

دارايهـا بانـک مـالی، نظـام ایندر. اندوابستهبانکینظامبهزیاديحدتاشانمالی
اختیـار دررابلندمـدت ومـدت کوتـاه هاياموانواعوهستندانحصاريتقریباًنقشی

صورتبههموتجاريبانکداريشکلبههمبانکیخدماتودهندمیقرارمشتریان
هاي وارد برانتقاد. یکی از شودمیعرضهعمومبهتخصصیوگذاريسرمایهبانکداري

1- Bank-Based Financial System
2- Market-Based Financial System
3- Levine (1997), Boyd & Smith (1998), Huybens & Smith (1999), Demrgüç-kunt &

Levine (2001)
4- Khatayi (1999)
5- Rajan & Zingales, (2003)
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همـواره ) هـا بـدهی دهندهانتشاربه عنوانا (هبانککهاست اینبانکینظامعملکرد
بـراي رامـوانعی توانـد میمسألهاینودارندهانوآوريبهنسبتايمحتاطانهدیدگاه

در کشـور ژاپـن ایـن ادعـا را     یافـه ووینستنهاي که یافتهکندایجاداقتصاديرشد
خـود منـافع حداکثرکردنجهتدرهموارههابانکاینکهدیگرانتقاد1.کندتأیید می

سـهامداران هـا و  بنگـاه منـافع کردنبهینهبااستممکنمسألهاینوکنندمیعمل
بـه اعتقـاد اصـوالً .باشـد تعـارض دراجتمـاعی منافع و سودباکلیبه طوریادیگر

بهـادار اوراقبـه متکـی بازارپایهمالینظامبهنسبتمحوربانکمالینظامبرتربودن
اجـراي درو سـرمایه  بهـادار اوراقبازارعملکردبرکهاستهاییانتقادازناشیاغلب

.شودمیواردمالیبخشوظایف

هـاي آرایهواجزابه عنوانیبانکسرمایه و بازار بازارکهدارندعقیدهالبته برخی
عبارتبه.نداردوجودابزارهااینازیکیانتخاببهضرورتیوهستندمالینظامیک

اقتصـادي توسعهورشدیندافردر،گریکدیمکملبه صورتمالینظامجزءدودیگر
جانشـین صـورت بـه بـازارمحور ومحـور بانـک نظـام کهاستبهتروکنندمیعمل

توان گفت به دلیل اینکه هر یـک از ایـن بازارهـا، بـا     . به طور کلی مینشودنگریسته
تواند بخشی از نیازهاي مالی فعاالن اقتصادي هاي خود، میتوجه به شرایط و ویژگی

گذاري آنهـا بـر افـزایش سـطح     هاي تأثیرتأمین کند و همچنین ضمن آنکه کانالرا
تولید و در نهایت رشد اقتصادي تا حدودي متفاوت است، انتخاب یکی از این دو بـه  

عنوان نظام مالی برتر تا حدي مشکل است. 

. تحقیقات نظري2ـ2

دهنده ل مهم توضیحگرهاي مالی که عماقتصاددانان کالسیک قرن نوزدهم از واسطه
هـاي  گـري به اهمیت واسطه2رشد اقتصادي است، غفلت کرده بودند تا اینکه باگوت

مالی اشاره کرد. باگوت مثال روشنی را در مورد چگونگی روند توسعه بـازار پـولی در   
کشور انگلستان که توانسته بود به جریان سـرمایه در بـین منـاطق مختلـف کشـور      

کردن شـرایط  هاي مالی با فراهمگرياستدالل کرد که واسطهارائه داد و،منجر شود
شود تا جریان سرمایه در جسـتجوي  هاي مناسب براي این جریان موجب میو بستر

باالترین نرخ بازده به جریان بیفتد.

1- Weinstein & Yafeh,(1998)
2- Bagehot, (1873)
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هـاي مـالی در   گريهاي باگوت به نقش بسیار مهم واسطهشومپیتر در تکمیل تحلیل
هـاي خـوب از طریـق    ه کرد و استدالل کـرد کـه بانـک   جریان توسعه اقتصادي اشار

شناسایی و تأمین مالی کارفرمایانی که بیشترین شـانس را بـراي تولیـد محصـوالت     
توانند موجب نوآوري فنّاوري شـوند. بـه   هاي ابتکاري دارند، میجدید و اجراي طرح

مبـود  پردازان رشد اقتصادي همچـون ریکـاردو بـر ک   عبارت دیگر در حالی که نظریه
هاي رشد اقتصادي تمرکـز  عوامل واقعی تولید (زمین و سرمایه) به عنوان محدودیت

گري مالی در نـوآوري و رشـد اقتصـادي    داشتند، شومپیتر بر اهمیت خدمات واسطه
انـد.  ال کلـی پرداختـه  ؤبه همین ترتیب، تحقیقات بعدي به طرح دو سـ 1.تأکید کرد

مالی تأثیر مهمـی بـر رشـد اقتصـادي دارد و     گراناول اینکه آیا عملکرد بهتر واسطه
هاي مـالی مـؤثر اسـت؟ در    گريسؤال دوم اینکه چه عواملی بر سطح توسعه واسطه

هـاي  تواند به شناسایی نوع و نحوه اجراي سیاسـت االت میؤحقیقت پاسخ به این س
هاي مالی منجر شـود، امـا در تحقیقـات بعـدي اقتصـاددانانی      ترغیب توسعه سیستم

درباره اثرات توسـعه بخـش مـالی بـر رشـد      قیبه تحقی3و شاو2کینونمکهمچون
اند. اقتصادي از دو دیدگاه طرف تقاضا و عرضه پرداخته

به طور کلی تعمیق مالی از دو دیدگاه طرف تقاضا و عرضه قابل بررسـی اسـت.   
دیدگاه طرف تقاضا معتقد است که این رشد اقتصادي موجب توسعه و تعمیق مـالی  

اي کـه  پدیـده «کند: گونه تعریف میروي تقاضا را اینالگوي دنباله4شود. پاتریکمی
ها و خدمات مالی مربـوط بـه   ها و بدهیدر آن ایجاد مؤسسات مالی جدید، موجودي

اندازکننـدگان بـراي خـدمات    گذاران و پسآنها در واکنش نسبت به تقاضاي سرمایه
».  شودگفته می5از تقاضاگیرد که به آن تبعیتمالی آنها صورت می

اما دیدگاه طرف عرضه بر این اعتقاد است که توسعه مالی که با افزایش عرضـه  
کننده رشد اقتصادي است که خدمات مالی همراه است، یکی از عوامل مهم و تعیین

شود. بر این اساس، طرفداران دیدگاه عرضه معتقدنـد  گفته می6به آن رهبري عرضه
تـوان رشـد اقتصـادي را    سازي بازارهـاي مـالی مـی   نهادین نظیر آزادکه با اصالحات 

هـا و  هـا، بـدهی  تسهیل کرد. در این حالت ایجاد مؤسسات مالی و عرضـه موجـودي  
1- Schumpeter,J.A, (1911)
2- Mckinnon, R, (1973)
3- Shaw, E, (1973)
4- Patrick, H.T, (1966)
5- Demand-Following
6- Supply-Leading
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هـاي  ها در بخـش خدمات مالی آنها در مقابل تقاضا براي آنها و به ویژه تقاضاي بنگاه
کند.  مدرن زمینه را براي توسعه و تعمیق بخش مالی فراهم می

گردد:  در این حالت الگو به صورت زیر معرفی می
)1    ( 

tt fft KLFF ,

)2       (  tRRt FKLrR
tt
,,

)3(ttt RFy 

1با در نظر گرفتن: 

)4                                               ( 



  111 tttt FFFF 

که:به طوري 
tFستانده فیزیکی بخش مالی =
tRستانده فیزیکی بخش واقعی =
tyستانده کل یا تولید ناخالص داخلی =


tF  اثر متقابل بخش مالی بر بخش واقعی =
tt FR LL کار رفته در بخش مالی و بخـش واقعـی اقتصـاد در    به ترتیب نیروي کار به,

است.tدوره
tt FR KK کار رفته در بخـش مـالی و در بخـش واقعـی     به ترتیب سرمایه فیزیکی به,

است. tاقتصاد در دوره
دهد که تولید بخش مـالی، تـابعی از نیـروي کـار و سـرمایه      نشان می1رابطه 

کند کـه تولیـد بخـش    بیان می2لی که رابطه کار رفته در بخش مالی است. در حابه
واقعی نه تنها تابعی از نیروي کار و سرمایه بخش واقعـی، بلکـه شـامل اثـر متقابـل      

انتظارات تطبیقی را بـا  4باشد. معادله تولید بخش مالی بر روي بخش واقعی نیز می
کنـد و ایـن فرمـول بـراي     که بین صفر و یک است، بیان مـی یک ضریب تعدیل 

گونـه عنـوان   وري نهـایی در بخـش ایـن   رود. تفاوت بین بهـره کار میها بهتمام دوره
شود:می

)5                          ( 1
KR

KF

LR

LF

MPP

MPP

MPP

MPP

,,),(به طوري که RFiMPPMPP KiLi روي وري نهایی فیزیکی نیبه ترتیب بهره
وري است که نرخ انحراف از واحدتفاوت بهرهباشد ومیiکار و سرمایه در بخش
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یافتـه، کـارایی بخـش    است. در مراحل اولیه توسعه در بیشتر کشورهاي کمتر توسعه
بین منفی یک و صفر قرار دارد. وقتی تر از کارایی بخش واقعی است ومالی پایین

شـود و  کند، صـفر مـی  هاي بخش واقعی را به تدریج برطرف میبخش مالی خواسته
گردد.کارایی هر دو بخش یکسان می

رسیم:  می6به معادله 2و 1سازي معادالت با ساده
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 .معیار اثرات متقابل بخش مالی بر روي بخش واقعی اقتصاد است :

هـاي تـأخیر   هاي اقتصـادي مراحـل تطبیـق از فرمـول    با توجه به اینکه ویژگی
کند، معادله رشد پویاي اقتصـادي بـدین ترتیـب نوشـته     هندسی کوییک تبعیت می

.  شودمی
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به عنوان اثر جزئی انتظارات بلندمـدت تولیـد خـدمات بخـش مـالی      کشش
مدل پایه است که بـه طـور تجربـی بـراي     7شود. معادله روي تولید واقعی بیان می

) زنجیـره ارتبـاط بـین    1997رود. همچنـین لـوین (  کار میهاي سري زمانی بهداده
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تـدوین کـرده اسـت. او    1توسعه و تعمیق مالی با رشد اقتصـادي را مطـابق نمـودار    
کسـب  1کند که توسـعه مـالی از طریـق تسـهیل در مـدیریت ریسـک،      استدالل می

گذاران و تخصیص منابع، نظارت بر مدیران و اعمـال کنتـرل،   اطالعات درباره سرمایه
توانـد شـرایط را بـراي رشـد اقتصـادي فـراهم       مبادله میها و تسهیل تجهیز سپرده

2.سازد

رویکرد نظري لوین به تأمین مالی و رشد اقتصاديـ 1نمودار 

,Levineمنبع:  1997

کارگیري مدل ساده رشد درونزاي اقتصاد تک کاالیی کـه  با به3همچنین پاگونو
اري توسـعه مـالی بـر رشـد     به تشـریح چگـونگی اثرگـذ   ،معروف استAKبه مدل 

4اقتصادي پرداخته است. براي این منظور، وي از تابع تولید زیر استفاده کرده است.

)8                                                   (KAy tt 

همچنـین  شـود.  تابع تولید خطی از کل انباشت سرمایه فرض می،8در معادله 
شــود رشــد جمعیــت وجــود نــدارد و تنهــا یــک کــاال جهــت مصــرف و فــرض مــی

گـذاري  بـودن نـرخ اسـتهالك، سـرمایه    شود. با فـرض ثابـت  گذاري تولید میسرمایه
ناخالص برابر است با: 

)9                               (  ttt KKI   11

گذاري انداز به سرمایهالی در این مدل، تبدیل پسضمن اینکه نقش نهادهاي م
انـداز اسـت کـه در    سهمی از هر واحد پول پسشود است. در این مدل فرض می

1- Facilitate Risk Management Source: Levine, (1997)
2- Levin, (1997)
3- Pagano, (1993)

٤-(Romer,1989)
(Lucas,1988)

شوند. توليد مي

اصطکاك بازار:
هاي معامالتیهزینه
یهاي اطالعاتهزینه

ی بازارهاي مال
و 
هاگريواسطه

کارکردهاي مالی:
اندازهاانتقال پس
تخصیص منابع
اعمال کنترل شرکتی
 تسهیل مدیریت ریسک

بخشیدن به تجـارت  سهولت
کاالها، خدمات و قراردادها

مجراهاي رشد:
انباشت سرمایه
نوآوري تکنولوژیکی
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نهادهـاي مـالی   1گیرد و باقیمانده آن به عنوان پـاداش گذاران قرار میاختیار سرمایه
قتصاد بسته تعادل بازار در سـرمایه از  شود. در اجهت ارائه خدمات در نظر گرفته می

آید.  دست میرابطه زیر به
)10                                                  (tt IS 

خالص هستند. نـرخ  گذاري ناانداز ناخالص و سرمایهبه ترتیب پسtIوtSکه در آن 
شود: و به صورت زیر استخراج می8زمان از معادله اینرشد اقتصادي در
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و سپس جایگزینی 10کردن آن با معادله ، جمع8ین با بازنویسی معادله همچن
آید:  دست مینرخ رشد اقتصادي در سطح پایدار به صورت زیر به12در معادله 
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Ss    توسـعه  13است. بـر اسـاس معادلـه ،

گـذارد. اول اینکـه بـا افـزایش کـارایی      مالی از دو طریق بر رشد اقتصـادي اثـر مـی   
گـذاري،  انداز به سرمایههاي بانکی فعال در محیط رقابتی در فرایند تبدیل پسبخش

Qیافتـه و متعاقـب آن نـرخ رشـد اقتصـادي      افزایشg   یابـد. دوم،  نیـز افـزایش مـی
دهند کـه تولیـد نهـایی سـرمایه     هایی تخصیص میي مالی وجوه را به پروژههابخش

توان نتیجه گرفت که نهادهاي مالی از طریـق تخصـیص   آنها باالتر است. بنابراین می
و به تبع آن افزایش رشد اقتصادي (A)وري سرمایه بهینه منابع موجب افزایش بهره

شوند.می
ویت بازارهاي مالی در بلندمـدت نـه تنهـا    بدین ترتیب توسعه مالی از طریق تق

وري رشد اقتصادي را بهبود خواهد بخشید بلکه بخشی از منابع رشد آن یعنی بهـره 
.دادسرمایه را در بلندمدت ارتقا خواهد 

1- Reward
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. مروري بر تحقیقات انجام شده3
اولین فردي بود که به بررسـی رابطـه توسـعه مـالی و رشـد اقتصـادي       1گلداسمیت

کشور نشان داد که همزمان با توسعه 35هاي آماري با استفاده از دادهپرداخت. وي
یابـد. ایـن   هاي مالی به تناسـب انـدازه اقتصـاد افـزایش مـی     هر کشور، اندازه واسطه

تحقیق چند ضعف عمده داشت، اول اینکه تحقیق شامل مشـاهدات محـدودي روي   
گذارند، به طور مـنظم  ثیر. دوم، سایر عواملی که روي رشد اقتصادي تأبودکشور 35

، در نهایت رابطـه علیـت بـین توسـعه مـالی و رشـد       بودندتحت کنترل قرار نگرفته
اقتصادي مورد توجه قرار نگرفت. 

بین درآمد سـرانه  با استفاده از روش علیت گرنجر به بررسی رابطه علّی 2جانگ
عه پرداخت. نتایج یافته و در حال توسکشور توسعه56دو شاخص توسعه مالی براي 

یافته و در حال توسعه به طور جداگانـه در  دهد که هرگاه کشورهاي توسعهنشان می
در کشـورهاي در  » رهبري عرضـه «نظر گرفته شوند، یک حمایت مالیم براي پدیده 

شود. در نتیجه آنچه پاتریک درباره اهمیت توسـعه مـالی در   حال توسعه مشاهده می
شود.  آن معتقد بود، از لحاظ آماري تأیید میکشورهاي در حال توسعه به

80هاي تحقیق گلداسـمیت، بـه تحقیـق بـر روي     با رفع ضعف3کینگ و لوین
دار از لحـاظ  دهد که رابطه مثبت و معنیکشور جهان پرداختند. نتایج آنها نشان می

هـاي رشـد اقتصـادي وجـود دارد.     هاي توسـعه مـالی و شـاخص   آماري بین شاخص
22بین متغیرهاي توسعه مـالی و رشـد اقتصـادي در    ه بررسی رابطه علّی ب4تورنتن

کشـور جهـت علیـت از    5کشور در حال توسعه پرداخت. بر اساس ایـن تحقیـق در   
کشور رابطه علیت به صورت معکوس و تنهـا در  4تعمیق مالی به رشد اقتصادي، در 

دیگر نیز هیچ نوع رابطه کشور 12شود. در یک کشور رابطه علیت دوطرفه تأیید می
شود.  بین متغیرهاي مذکور مشاهده نمیعلّی 

کارگیري مدل رشد سولو نشان دادنـد کـه   در تحقیقی با به5گیلفاسون و زوئیگا
ـ      ت و کیفیـت  هر چه نسبت سرمایه طبیعی به سـرمایه فیزیکـی بیشـتر باشـد، کمی

1-Goldsmith, (1969)
2- Jung, (1986)
3- King and Levine, (1993)
4-Thornton, (1996)
5- Gylfason and Zoega, (2000)
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ه منابع طبیعـی، توسـعه   یابد و وابستگی بیشتر بانداز کاهش میگذاري و پسسرمایه
از ارتقـاي رشـد اقتصـادي آنهـا جلـوگیري      در نتیجـه ،نهادهاي مالی را کمتر کـرده 

کشور موجود نمونه دریافتند کـه هـر چـه وابسـتگی بـه      85کند. آنها در بررسی می
GDPM(منابع طبیعی بیشتر باشد، درجه توسعه مالی ) کمتر خواهد بـود. اگـر   2

فتی فراوان کشورهاي اپک به عنوان یک منبع اضافی براي نهادهاي مـالی در  منابع ن
اما اگـر  ،دنشونظر گرفته شوند، سبب تقویت رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادي می

تواننـد کـاهش   انداز خصوصی در نظر گرفته شـوند، مـی  به عنوان جانشین براي پس
هـا را  رکرد مناسب سیسـتم قیمـت  گذاري و جلوگیري از کاهاي سرمایهکارایی پروژه

1.شودموجب شوند که این مسأله سبب کاهش رشد اقتصادي می

کـارگیري  ) با استفاده از تـابع تولیـد ترانسـلوگ و بـه    2002اوانس و همکاران (
82هاي تابلویی به بررسی اثر سرمایه انسانی و توسعه مالی بـر رشـد اقتصـادي    داده

تایج این تحقیق، اهمیت توسـعه مـالی در رشـد    کشور منتخب پرداختند. بر اساس ن
دهند کـه  نشان می2اقتصادي به اندازه سرمایه انسانی است. ساالي مارتین و ارتادي

گـذاري کشـورهاي   کیفیت نهادها و مؤسسات مالی عامل اصلی عدم کارایی سـرمایه 
عربی صادرکننده نفت اسـت. عملکـرد ضـعیف اقتصـادي کشـورهایی کـه از منـابع        

فراوان برخوردارنـد، توسـط محققـان مختلـف مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و         طبیعی 
جـویی و  بسیاري از آنان بیماري هلندي، عدم ساختارهاي مناسـب آموزشـی، رانـت   

ضعف نسبی سرمایه انسانی به سرمایه فیزیکی را از عوامـل اصـلی ایـن پدیـده ذکـر      
3اند.کرده

دت بین عمق مـالی و رشـد   به بررسی رابطه بلندم4کریستوپولوس و تسیوناس
انباشـتگی  هاي یوهانسن، ریشه واحد پانل و تحلیل هـم اقتصادي با استفاده از آزمون

هـا  دهد تمامی آزمـون کشور در حال توسعه پرداختند. نتایج نشان می10پانل براي 
هاي سـري زمـانی و پانـل، وجـود یـک علیـت بلندمـدت        بر اساس هر دو گروه داده

5دهد. ریوجـا و والـور  الی به رشد اقتصادي را مورد تأیید قرار میطرفه از عمق میک

رابطه بین رشد اقتصـادي و توسـعه مـالی را در سـطوح مختلـف توسـعه ملـی و بـا         

1- Sachs and Warner, (1999)
2- Sala-i-Martin and Artadi, (2002)
3- Nili, Farhad, (2002)
4-Christopoulos and Tsionas, (2003)
5- Rioja and valev, (2004)
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نـد. نتیجـه نشـان    دکشور مورد آزمون قـرار دا 74استفاده از روش پانل پویا بر روي 
مالی یکسان نبـوده و  دهد که تأثیر توسعه مالی بر رشد در سطوح مختلف توسعه می

اندازه و جهت آن متفاوت است. در سطوح پایین رشد، بهبود در بازارهاي مالی تأثیر 
دار و مثبت مبهمی بر رشد اقتصادي دارد، زیرا برخی از معیارهاي توسعه مالی معنی

معنی هستند. در سطح متوسط، توسعه مالی یک تأثیر مثبت و بزرگ بـر  و برخی بی
رد و باالخره در سطح باال تأثیر مثبت، اما اندازه آن کوچک است. رشد اقتصادي دا

) اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادي ایران را مورد بررسی قـرار داده  2004شیوا (
اي بـین بهبـود   سویهدهد ارتباط یکگرنجر این تحقیق نشان میاست. آزمون علیت

ه از سـمت رشـد اقتصـادي بـه     بازارهاي مالی و رشد اقتصادي وجود دارد و این رابط
) نیـز اثـر منفـی توسـعه مـالی بـر رشـد        2004بهبود بازارهاي مالی است. نظیفـی ( 

دهنـده اثـر منفـی توسـعه     اقتصادي ایران را مورد آزمون قرار داده است. نتایج نشان
باشد.مالی بر رشد اقتصادي می

دادند که یـک  هاي کشور یونان نشان با استفاده از داده1هندریانس و همکاران
گذاري بازار اوراق بهادار و عاملیت دوطرفه بین فعالیت بخش واقعی اقتصاد و سرمایه

همچنین بین فعالیت واقعی اقتصاد و اعتبارات بـانکی وجـود دارد. همچنـین نتـایج     
کننـد. روسـو و   تجربی وجود رابطه بـین سـه متغیـر را در هـر دو مـدل تأییـد مـی       

کشور آسیایی 10ه سیستم مالی و رشد اقتصادي را براي رابطه بین توسع2تیپاداران
یید رابطـه بلندمـدت بـین متغیرهـاي     أمورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق ضمن ت

دهد که در اکثر کشورها، جهت علیت از بخشمالی و بخش واقعی اقتصاد، نشان می
الی نسـبت  باشد. همچنین برونزایی ضعیف بخش مـ مالی به بخش واقعی اقتصاد می

یید قرار گرفت.أکشور مورد ت5گذاري در به سرمایه
در تحقیقی به برآورد رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادي کشـورهاي  3لیو و سو

گـذاري بـاال   دهـد کـه سـرمایه   تایوان، کره جنوبی و ژاپن پرداختند. نتایج نشان مـی 
بـه صـورت کـارا    گـذاري  شود و اگر سـرمایه سبب تسریع رشد اقتصادي در ژاپن می

شود. تعمیق مالی تأثیر مثبت بـر  تخصیص نیابد لزوماً موجب عملکرد بهتر رشد نمی
اقتصاد تایوان دارد اما تأثیر آن بر اقتصاد کره جنوبی و ژاپـن منفـی اسـت و توسـعه     

1- Hondroyiannis, papapetrou and lolos, (2004)
2- Rousseau and Vuthipadadorn, (2005)
3- Liu and Hsu, (2006)
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بازار سهام تأثیر مثبت بر اقتصاد تایوان دارد.
خـش بـانکی) و رشـد    در تحقیقی به بررسی توسـعه بازارهـاي مـالی (ب   1ریتاب

پرداخـت. نتـایج نشـان    2منطقه خاورمیانه و آفریقاي شمالیکشور7اقتصادي براي 
شـود.  کشور توسعه بخش بانکی سبب افزایش رشـد اقتصـادي مـی   6دهد که در می

همچنین در سه کشور از این شش کشور، رشد اقتصادي نیز توسعه بخـش بـانکی را   
رابطه تعادلی بلندمـدت بـین توسـعه بخـش     شود و نیز نشان داد که یکموجب می

کشور وجود دارد اما با توجه به نتـایج حاصـل از بـرآورد    7مالی و رشد اقتصادي در 
مدت، توسعه بخش مالی تأثیر قابل تـوجهی بـر رشـد اقتصـادي در ایـن      مدل کوتاه

کشورها ندارد.
د خود بـه تحلیـل رابطـه بـین توسـعه مـالی و رشـ       در تحقیق3سلیمان و آمر

دهـد کـه توسـعه مـالی از طریـق      اقتصادي در کشور مصر پرداختند. نتایج نشان می
گـذاري نیـز سـبب رشـد     گذاري و افزایش کارایی سرمایهافزایش منابع براي سرمایه

هـا و  ، بانـک در تحقیقی به بررسی بـازار سـهام  4شود. بن ناصر و غازونیاقتصادي می
پرداختند. نتـایج نشـان   آفریقاي شمالیمنطقه خاورمیانه وکشور11رشد اقتصادي 

داري بین توسعه بخش بانکی و بازار سهام با رشد اقتصـادي  دهد که ارتباط معنیمی
کردن توسعه بـازار سـهام، وابسـتگی    در این کشورها وجود ندارد. حتی بعد از کنترل

بین توسعه بخـش بـانکی و رشـد اقتصـادي منفـی اسـت. فقـدان ایـن ارتبـاط بـه           
شـود کـه رشـد    هاي مالی در این منطقه مربوط مـی یافتگی بازارها و سیستمنتوسعه

اقتصادي آنها را مختل کرده است.
هـاي تـابلویی،   با کمک رویکرد جمعـی و همجمعـی داده  5آپرگیس و همکاران

کشور عضو سـازمان همکـاري   15رابطه بلندمدت بین توسعه مالی و رشد اقتصادي 
منتخــب را بررســی کردنــد. نتــایج ایــن تحقیــق کشــور 50و 6اقتصــادي و توســعه

دهنده رابطه بلندمدت بین توسعه مالی و رشد اقتصادي است. نشان
در تحقیقی به بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادي در 7احمد و همکاران

1- Ritab, (2007)
2- Middle East and North Africa (MENA)
3- Suleiman and Amer, (2007)
4- Ben Naceur and Ghazouani, (2007)
5- Apergis,et al, (2007)
6- Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)
7- Ahmad, S, Horner, J and Rafiq, R.B, (2008)
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کشورهاي در حال توسعه منتخـب (برزیـل، مکزیـک و تایلنـد) پرداختنـد. در ایـن       
ــ داگـالس بـراي سـه     ز روش پانل دیتا یک تابع تولید کـاپ کارگیري اتحقیق با به

هـا توسـعه مـالی بـر رشـد اقتصـادي       کشور یادشده، تخمین زده شد. در اکثر مـدل 
)GDPدر تحقیقی بـه بررسـی تـأثیر    1سرانه واقعی) تأثیر مثبت داشته است. جمیز

خت. نتـایج  هاي گوناگون پرداتوسعه مالی بر رشد اقتصادي در کشور مالزي از کانال
گـذاري خصوصـی   انداز و سرمایهدهد که توسعه مالی از طریق افزایش پسنشان می

موجب رشد اقتصادي باال در مالزي شده است. همچنـین فرضـیه درونزایـی توسـعه     
مالی و رشـد اقتصـادي، مبنـی بـر اینکـه توسـعه مـالی از طریـق افـزایش کـارایی           

شود.تأیید میگذاري سبب رشد اقتصادي شده است نیزسرمایه
اي بـه بررسـی اثـر    ) نیـز در مقالـه  1382در تحقیقات داخلی، هادیان و ترکی (

انـد و بـراي ایـن موضـوع دو     توسعه مالی بر رشد اقتصادي در اقتصاد ایران پرداختـه 
فرضیه عمومی رهبري عرضه و تبعیت از تقاضا مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل 

ي عرضه در اقتصاد ایران را رد و فرضیه تبعیـت از تقاضـا   از برآورد الگو، فرضیه رهبر
ثبـاتی  شـده نشـانگر بـی   هاي مـالی محاسـبه  کند. همچنین روند شاخصرا تأیید می

باشد.ساختار مالی در اقتصاد ایران می
) در تحقیقی با استفاده از روش یوهانسن به بررسی رابطه بین 1382کازرونی (

هـایی  پـردازد. در ایـن تحقیـق از شـاخص    ایران میتوسعه مالی و رشد اقتصادي در
ها و سهم خدمات مؤسسـات  ها از کل داراییهاي غیرخارجی بانکچون سهم دارایی

پولی و مالی از تولیـد ناخـالص داخلـی بـه عنـوان شـاخص توسـعه مـالی اسـتفاده          
هـاي توسـعه مـالی و    دهد که رابطه بلندمدت بین شـاخص کنند. نتایج نشان میمی

دار نیست. بر اساس انجـام آزمـون علیـت گرنجـر     اقتصادي از نظر آماري معنیرشد 
طرفـه بـوده و از توسـعه    رابطه علیت بین توسعه مالی و رشد اقتصادي در ایران یـک 

مالی به رشد اقتصادي است.
) به بررسـی رابطـه توسـعه بازارهـاي مـالی و رشـد       1386صمدي و همکاران (

دهـد در اقتصـاد   منتخب پرداختند. نتایج نشـان مـی  کشور13اقتصادي در ایران و 
ایران رابطه بلندمدت بین بازار پول و رشد اقتصادي منفی است و بین بـازار سـرمایه   

و رشد اقتصادي هیچ رابطه معناداري وجود ندارد.  

1- James, (2008)
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) به بررسی رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصـادي  1387عصاري و همکاران (
پک و کشورهاي در حال توسعه غیرنفتی پرداختند. نتـایج  در کشورهاي نفتی عضو اُ

دهد که به دلیل وجود درآمد نفتی و عدم کارایی نهادهاي مالی در تجهیـز  نشان می
پک تأثیر منفی بر رشد اقتصـادي  منابع مالی، توسعه مالی در کشورهاي نفتی عضو اُ

ورها منفی است.داشته است. تأثیر توسعه مالی بر انباشت سرمایه نیز در این کش
) در تحقیق خود آثار توسعه بازارهاي مالی بر سطح و 1388مهرآرا و طالکش (

کشور، مورد بررسی قرار دادنـد. مطـابق نتـایج،    40رشد تولید ناخالص داخلی را در 
توسعه نظام بانکی تنها در بلندمدت اثر با اهمیتی بر سـطح تولیـد ناخـالص داخلـی     

مثبت توسـعه بـازار اوراق بهـادار بـر سـطح تولیـد را در       دارد اما شواهد موجود آثار
کند. در مجموع توسعه نظام مالی نتوانسته عامل افـزایش رشـد   بلندمدت تأیید نمی

اقتصادي باشد و در بهترین شـرایط تنهـا سـطح تولیـد را (یکبـار و بـراي همیشـه)        
مالی بـر رشـد   اي به اثر توسعه ) در مقاله1388افزایش داده است. راسخی و رنجبر (

دهد که توسعه مالی بـر رشـد   اقتصادي کشورهاي اسالمی پرداختند. نتایج نشان می
اقتصادي این کشورها اثر مثبت دارد. همچنـین توسـعه مـالی بخـش خصوصـی در      

تـري بـر رشـد دارد. بـه عـالوه      مقایسه با توسعه مالی توسط بخش بانکی اثر بـزرگ 
سیار ضعیف بوده در حالی که ترمزهـاي  هاي رشد اقتصادي در این کشورها بمحرك

رشد اقتصادي نسبتاً قوي هستند.
دهـد کـه نـه تنهـا توسـعه مـالی از       بدین ترتیب، نتایج تحقیقات قبلی نشان می

شود گذاري خصوصی، موجب رشد اقتصادي باال میانداز و سرمایهطریق افزایش پس
مثبـت دارد، ضـمن اینکـه    بلکه توسعه مالی بر رشد اقتصادي (و تولید سرانه) تـأثیر 

افـزایش پیـدا   هاهاي مالی به اندازه اقتصاد با توسعه کشـور گرينسبت اندازه واسطه
. در نهایت اینکه توسعه مالی در کشورهاي با منابع طبیعـی غنـی بـه دلیـل     کندمی

مثبتی بر رشد اقتصادي ندارد.چندان اتکاي درآمدهاي دولت به این منابع، تأثیر 

هاي توسعه مالیص. معرفی شاخ4
هـاي بـازار   هاي متنوع مالی همچون شاخصگیري توسعه مالی از شاخصبراي اندازه

شود. در این مقاله با توجه بـه  سرمایه، نظام بانکی و بخش واقعی اقتصاد استفاده می
گیري، از پنج شاخص بخـش  ها و کاهش خطاي اندازهاهمیت هر یک از این شاخص
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هـاي جزئـی   شود. این شـاخص میرمایه و نظام بانکی استفاده واقعی اقتصاد، بازار س
از: اندترعبا

GDP(RQMY)نسبت شبه پول به -1

GDPبه M2نسبت -2 YRM 2

(بـه عنـوان شـاخص    1هـا بـه بخـش غیردولتـی    نسبت مانده تسهیالت بانـک -3
GDP (RDCY)ها به بخش غیردولتی) به تسهیالت اعطایی بانک

GDP(RVMY)افزوده بخش خدمات مؤسسات پولی و مالی از سهم ارزش-4

GDP(RCMY)نسبت ارزش معامالت بازار سهام به -5

مربـوط بـه   4مربوط به بازار پول و نظـام بـانکی، شـاخص    3تا 1هاي شاخص
باشد که این معیارهـا در  مربوط به بازار سرمایه می5بخش واقعی اقتصاد و شاخص 

شوند.  هاي فرعی توسعه مالی استفاده میتحقیقات به عنوان شاخصاز بسیاري 
همچنین در این مقاله براي تعمیم بیشتر توسعه مالی بـراي کـل اقتصـاد یـک     

تـر  گیـري دقیـق  تعریف نمودیم. در این راستا، براي اندازه2»شاخص جامع ترکیبی«
اقتصـادي  شاخص جامع توسعه مالی از چهار شاخص ترکیبـی چهـار بـازار مختلـف    

به عنـوان نماینـده بـازار پـول، نسـبت مانـده تسـهیالت        GDPبه M2شامل نسبت 
بـه عنـوان نماینـده بـازار نظـام بـانکی، سـهم        GDPها به بخش غیردولتی بـه بانک
به عنـوان نماینـده بـازار    GDPافزوده بخش خدمات مؤسسات پولی و مالی از ارزش

به عنـوان نماینـده   GDPبازار سهام به و خدمات و نسبت ارزش معامالت تولید کاال
هـاي متفـاوتی از بخـش    بازار سرمایه استفاده شده است که هر چهار شاخص، جنبه

دهنـد. بـراي محاسـبه شـاخص جـامع      مالی را در اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار می
شاخص 3(ترکیبی) و به منظور اطمینان از صحت این شاخص و احصاي مؤلفه اصلی

استفاده شده است کـه  Stataافزار و از طریق نرم4مؤلفه اصلیی، از روشتوسعه مال

ها به بخش غیردولتی بهتر است از شاخص نسبت تغییر در مانده شاخص تسهیالت اعطایی بانکبراي -1
ها به بخش غیردولتی در انکها به بخش غیردولتی به عنوان شاخص تسهیالت اعطایی بتسهیالت بانک

ها به بخش دار نبود و به جاي آن از مانده تسهیالت بانکهاي این مقاله معنینظر گرفته شود که در مدل
به تولید به عنوان پاراکسی استفاده شده است.غیردولتی

2- Comprehensive Index
3- Principle Component
4- Principle Component Method (PCM)
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دهد. لذا ها را براي چهار شاخص به صورت ترکیبی ارائه میمجموعه متفاوتی از وزن
شود.  معرفی میFDCIدر این مقاله شاخص ترکیبی توسعه مالی به اختصار 

قتصاد ایران هاي توسعه مالی در اگیري و تحلیل شاخص. اندازه5
تحوالت کمـی آن  بههاي توسعه مالی در اقتصاد ایران،براي شناخت بیشتر شاخص

هـاي  رونـد شـاخص  1و نمـودار  1جـدول  درد.شوطی چهار دهه گذشته اشاره می
به تفکیک آمده است.1386ـ1352توسعه مالی در اقتصاد ایران طی دوره 

 2شاخصM بهGDP:ترین شاخص توسـعه  ترین و رایجشاخص سادهاین
کند. به طور کلی گیري میشدن اقتصاد را اندازهمالی است که درجه پولی

ضـمن  ،کنـد مـی مانده حجم پول همراه با معامالت اقتصادي افزایش پیدا 
تـري  حجم نقدینگی در شرایط تعمیق و توسعه مالی با آهنگ سریعاینکه
ی عبارت است از نسبت معینی که بانـک بایـد   یابد. نسبت نقدینگمیرشد

از کل دارایی خود به صورت نقد یا هر دارایی که قابلیت نقدشـدن سـریع   
دهد که نسبت نقدینگی نشان می2هاي جدول دارد، نگهداري کند. یافته

به تولید در اقتصاد ایران در طول زمان، نوسانی بـوده اسـت. ایـن نسـبت     
37ان قبل از انقالب) بـه طـور متوسـط    (دور1357ـ1352هاي طی سال

درصد بوده است، به طوري که ایـن نسـبت در ایـن دوره رونـد افزایشـی      
این نسـبت بـه بـاالترین سـطح     1367ـ1358هاي داشته است. طی سال

هاي اول، دوم درصد) طی چهار دهه گذشته رسید. طی برنامه5/66خود (
درصـد در پایـان برنامـه    2/46و سوم توسعه این نسبت کاهش یافته و به 

4/54رسد، اما این شاخص در طی سه سال اول برنامه چهارم بـه  سوم می
شـود رونـد تغییـرات ایـن     طور که مالحظه میدرصد افزایش یافت. همان

شود که بـا افـزایش   بینی میشاخص طول زمان نوسانی بوده است و پیش
هـاي اقتصـادي   زارثباتی در بانسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، بی

هـاي مختلـف   افزایش یافته و همچنـین آثـار تـورمی بسـیاري در بخـش     
هاي توسعه اقتصادي به همراه داشته باشد. افزایش این شاخص طی برنامه

در مقایسه با سایر کشورها از جمله کشورهاي منطقه جنوب غرب آسیا به 
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1شکل قابل توجهی باالتر بوده است.

   شاخص شبه پـول بـهGDP:   ) 2در کنـار نسـبت نقـدینگیM  بـه (GDP ،
دهنـده  نیـز بـه عنـوان یکـی از اجـزاي تشـکیل      GDPنسبت شبه پول بـه  

نقدینگی حائز اهمیت است، زیـرا چگـونگی تغییـرات ترکیـب نقـدینگی در      
تواند زمینه را بـراي سـرکوب یـا تعمیـق     انجام معامالت در سطح کالن می

توانـد  نیـز مـی  GDPبر این اساس نسبت شبه پـول بـه   مالی افزایش دهد. 
گیري شاخص توسعه مالی باشد. همان طور که مالحظـه  همعیاري براي انداز

داراي GDPبـه  2Mشود این نسبت نیـز تـا حـدودي هماننـد نسـبت      می
هـاي مختلـف، کمتـر از    حرکت نوسانی بوده است اما پراکندگی آن در دوره

در حدود 1386ـ1352ت نقدینگی است. متوسط این نسبت طی دوره نسب
دهـد رونـد تغییـرات ایـن نسـبت در      باشد. آمارها نشان میدرصد می5/28

مشـابه بـوده اسـت.    GDPطول زمان با روند تغییرات نسـبت نقـدینگی بـه   
توان نتیجه گرفت که بخش مهمی از تغییرات نقدینگی در طـی  بنابراین می

تلف ناشی از تغییرات این متغیر بوده است. ضمن آنکـه بایـد   هاي مخدوران
نسبت شبه پول به تولید ناخالص داخلـی  IMFیادآور شد که بر اساس آمار 

در کشور در مقایسه با کشورهاي جنوب غرب آسیا بیشتر بوده است. 
ها به بخش خصوصی به شاخص تسهیالت اعطایی بانکGDP  این شـاخص :

ها و مؤسسات اعتبـاري بـه بخـش    الت پرداختی بانکدهد که تسهینشان می
غیردولتی چه نسبتی از تولیـد ناخـالص داخلـی (قیمـت جـاري) را تشـکیل       

دهد. بر اساس آمار بانک مرکزي جمهـوري اسـالمی ایـران نسـبت مانـده      می
ها و مؤسسات اعتباري به بخش غیردولتی بـه تولیـد ناخـالص    تسهیالت بانک

4/31به طور متوسط در حدود 1386ـ1352ره داخلی (قیمت جاري) در دو
درصد افـزایش  8/31به 1368ـ 1358درصد بوده است. این نسبت در دوره 

هاي توسعه به جـز برنامـه دوم توسـعه رونـد ایـن      یافته است. در طول برنامه
هـاي پـس از   دهد طـی سـال  شاخص افزایشی بوده است که این امر نشان می

بـه  2004درصـد در سـال   5/49نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در اقتصـاد ایـران از   -1
4/48، در پاکستان از 3/43به 6/34رسید که این رقم در ترکیه از 2007درصد در سال 4/61

.درصد رسید7/97به 9/64، در امارات متحده عربی از 9/49به 
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هـا و  تر شده و تسهیالت بیشتري از سـوي بانـک  جنگ بخش غیردولتی فعال
مؤسسات اعتباري به این بخش اختصاص داده شده است.  

شاخص ارزش معامالت بازار سهام بهGDPدهد کـه  : این شاخص نشان می
ارزش معامالت بازار سهام چه نسبتی از تولیـد ناخـالص داخلـی را تشـکیل     

دهد که چه بخشـی از  میدهد. به عبارت دیگر بررسی این شاخص نشان می
گیري تولید کاال و خدمات در بـازار  منابع مالی در جریان اقتصاد براي شکل
دهنـد رونـد   گردد. آمارها نشان مـی سهام در قالب انجام معامالت صرف می

اي داراي نوسانات گسترده1386ـ1352هاي تغییرات این شاخص طی دوره
در اقتصـاد ایـران بـوده اسـت.     هاي توسعه مـالی در مقایسه با سایر شاخص
درصـد بـوده   7/77در حدود 1357ـ1352هاي متوسط این نسبت در سال

درصد کاهش یافته است. این شاخص طـی  -2/8هاي جنگ به که طی سال
برنامه اول و سوم توسعه رشد قابل توجهی داشته امـا در برنامـه دوم و سـه    

بـه مطالـب یـاد شـده و     سال اول برنامه چهارم کاهش یافته است. با توجـه 
بینـی کـرد کـه میـزان     تـوان پـیش  بررسی روند تغییرات این شـاخص مـی  

اثرگذاري این شاخص بر رشد اقتصادي قابل توجـه اسـت. از ایـن شـاخص    
به عنوان تنها مالك شاخص توسعه مالی در ایران اسـتفاده کـرد و   تواننمی

اظ شود. بهتر است این شاخص در شاخص ترکیبی شاخص توسعه مالی لح
افزوده خدمات مؤسسات پولی و مالی از کل تولید: ایـن  شاخص سهم ارزش

دهد که خدمات مؤسسـات پـولی و مـالی چـه سـهمی از      شاخص نشان می
دهنـد. هرچـه ایـن نسـبت     افزوده کل اقتصاد را به خود اختصاص میارزش

باالتر باشد، طبیعـی اسـت کـه بخـش خـدمات پـولی و مـالی نـه تنهـا در          
کنـد بلکـه موجـب تسـهیل     زوده کل اقتصاد نقش بیشتري ایفا مـی افارزش

هاي نقدشـونده خواهـد   مبادالت کل اقتصاد و افزایش جریان منابع و دارایی
شد. به همین دلیل در برخی تحقیقات از ایـن شـاخص بـه عنـوان یکـی از      

گیري توسعه مالی کشورهاي در حال توسعه هاي مناسب براي اندازهشاخص
هاي بانـک مرکـزي جمهـوري اسـالمی ایـران،      شود. مطابق آماراستفاده می

سهم بخش خدمات پولی و مـالی از کـل تولیـد در اقتصـاد ایـران بـه طـور        
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هـا و مؤسسـات   رغـم گسـترش بانـک   درصد بوده است و علـی 5/2متوسط 
هـاي برنامـه   هاي توسعه همچنان این نسبت طـی سـال  اعتباري طی برنامه

سط بوده اسـت. همچنـین سـطح ایـن نسـبت در      توسعه کمتر از مقدار متو
باشـد. ایـن نسـبت در    تر مـی هاي توسعه مالی پایینمقایسه با دیگر شاخص

درصـد بـوده اسـت. در برنامـه اول و     3/5در حدود 1357ـ1352هاي سال
هـاي سـوم و چهـارم    دوم توسعه این شاخص تقریباً ثابت بوده و طی برنامـه 

درصـد افـزایش یافتـه اسـت.     6/0و 4/0توسعه این شاخص تنها در حـدود  
توان گفت روند تغییرات این شاخص در بلندمدت تقریبـاً ثابـت   بنابراین می

بـه تنهـایی بـراي    ایـن شـاخص  شـود در تحقیقـات  بوده است و توصیه می
ارزیابی شاخص توسعه مالی در اقتصاد ایـران اسـتفاده نشـود. بـا توجـه بـه       

شود اثـر  بینی میرات این شاخص، پیششده و بررسی روند تغییمطالب ارائه
این شاخص بر رشد اقتصادي محدود و بسیار کم باشد.

هاي تولید و عوامل تولید در هاي توسعه مالی با شاخصـ مقایسه شاخص1جدول 
1386ـ1352اقتصاد ایران طی دوره 

دوره زمانی

هاي منتخب شاخصهاي فرعی توسعه مالیشاخص
ولیدهاي تشاخصعوامل تولید 

نسبت 
شبه 

پول به 
تولید 

نسبت 
کل پول 

و 
پول شبه

به تولید 

نسبت 
مانده 

تسهیالت 
ها و بانک

مؤسسات 
اعتباري 
به بخش 

غیردولتی 
به تولید 

نسبت 
ارزش 

معامالت 
به تولید 

سهم 
افزوده ارزش

خدمات 
مؤسسات 

پولی و مالی 
از کل تولید 

به قیمت 
1376ثابت 

رشد 
موجودي 
سرمایه، 

مت قی
ثابت 
سال 
1376

رشد 
وري بهره

سرمایه، 
قیمت 
ثابت 
سال 
1376

رشد 
اقتصادي

رشد 
درآمد 
ملی، 
قیمت 
ثابت 
سال 
1376

رشد 
درآمد 
سرانه، 
قیمت 
ثابت 
سال 
1376

دوره
13578/219/367/297/773/54/172/126/47/83/5ـ1352

دوره
- 1/9-8/5- 1/33/13/39/1- 13678/315/668/312/8ـ1358

برنامه اول 
5/7129-328/603/361/1401/19/23/4توسعه

برنامه دوم 
5/242/469/219/451/14/32/02/35/29/0توسعه

برنامه سوم 
1/68/71/6- 6/262/463/306/816/15/56/0توسعه

برنامه چهارم 
7/61/95/7-1/22/65/0-4/364/544411(سه سال اول)

هاي برنامه
5/53/75/5-9/284/517/318/594/11/44/1توسعه

کل دوره
1352 -13865/282/534/316/365/29/48/133/39/0

جمهـور و  ریـزي و نظـارت راهبـردي رئـیس    مأخذ: بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، مرکز آمار ایران، معاونت برنامـه 
محاسبات انجام شده
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تصریح مدل. 6
کار گرفتـه توسـط احمـد و همکـارانش     الگوي مورد نظر این مقاله بر اساس مدل به

) است که براي سه کشور در حال توسعه آزمون شده است. تابع تولیـد ایـن   2008(
مدل از نوع تابع تولید کاب ـ داگالس است که شاخص توسعه مالی به عنـوان یکـی    

شود. از عوامل در این تابع لحاظ می
)14 ( FDLKey h

در آنکه
Y1376: تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال
K1376به قیمت ثابت سال : موجودي سرمایه واقعی
Lتعداد نیروي کار شاغل کل اقتصاد :

FD بی و فرعی)ترکی(: شاخص توسعه مالی
، شکل عمومی الگوي مورد نظر 14بعد از گرفتن لگاریتم از هر دو طرف معادله 

شود:به صورت زیر نوشته می
)15(ttttt UFDkLhGDP  )(log)log()log()log( 

ــه   ــن معادل ــه در ای ــره   hک ــاخص به ــوان ش ــه عن ــی ب ــرات فن ــان تغیی وري را نش
)log(),log(دهد،می tt FDKو)log( tL ،به ترتیب نرخ رشد شاخص توسعه مالی

به ترتیب نرخ رشد تولیـد و جملـه   Utو log(GDP)باشند وسرمایه و نیروي کار می
هاي جزئی توسعه مـالی  تواند یکی از شاخصمیFDtاخالل مدل است. در این مدل 

هـا بـه   تسهیالت بانـک «، نسبت GDP، نسبت شبه پول به GDPبه M2نظیر نسبت 
، سـهم  GDP، نسـبت ارزش معـامالت بـازار سـهام بـه      GDPبـه  » ولتیبخش غیرد

و یـا شـاخص ترکیبـی    GDPافزوده بخش خدمات مؤسسات پـولی و مـالی از   ارزش
توسعه مالی باشد. 

همچنین ضرایب  که به ترتیب کشـش متغیرهـاي توضـیحی نیـروي     ,,
بـودن  یانگر آن است که با فرض ثابـت ب،دهندکار، سرمایه و توسعه مالی را نشان می

سایر عوامل، در صورتی که متغیر توضیحی مورد نظر یک درصد تغییـر یابـد، رشـد    
رود که اثر متغیرهاي عامل کار و اقتصادي به چه میزان تغییر خواهد کرد. انتظار می

رود اثـر شـاخص توسـعه    سرمایه بر رشد اقتصادي مثبت باشد. همچنین انتظار مـی 
هاي در نظـر گرفتـه شـده بـراي     ر رشد اقتصادي با توجه به هریک از پراکسیمالی ب
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توسعه مالی متفاوت باشد و اثر شاخص ترکیبی توسعه مالی بر رشد اقتصادي مثبت 
.گردد

آوري اطالعات. روش تحقیق و جمع7
ـ تحلیلی است، به طوري که الگوي تحلیلـی ارتبـاط بـین    روش این تحقیق اسنادي

نمـوده هاي اقتصادسنجی برآورد با استفاده از تکنیکراو رشد اقتصاديتوسعه مالی
Macrofit ،Stataافزارهـاي  هاي مربوطـه از نـرم  است. براي برآورد معادالت و آزمون

استفاده شده است. آمار مورد نیاز در برآورد مدل نیز از مراجـع رسـمی از   Eviewsو
زي و نظارت راهبردي ریاسـت جمهـوري،   ریجمله بانک مرکزي ایران، معاونت برنامه

آوري شده است.مرکز آمار ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار ایران جمع

هاي پایایی و شکست ساختاري . آزمون8
هـاي  هاي معمولی نیاز به آزمونهاي سنتی اقتصادي و رگرسیونبرآورد ضرایب مدل

فـرض  داشـته اسـت و پـیش   ن2هـاي همجمعـی  ها و تکنیکو همچنین روش1پایایی
هـا در  ها این بوده که میانگین، واریانس و ضـرایب خودهمبسـتگی سـري   اصلی مدل

طول زمان ثابت مانده و در یک کالم نحوه توزیع آنها داراي خاصـیت پایـایی اسـت.    
شـود کـه   مطابق عمده متون اقتصادسنجی، وجود متغیرهاي ناپایا در مدل باعث می

و ساختن فاصله اطمینان به روش معمول tو Fهاياز آمارهآزمون فرضیه با استفاده
قابـل  tو Fاز درجه اعتبار ساقط بوده و در چنین شرایطی مقادیر بحرانـی معمـولی   

اي هسـتند کـه امکـان رد اشـتباه فرضـیه      ها به گونـه باشند. این کمیتاستفاده نمی
تقویـت ابطـه محکـم را   نادرستی وجود یک راحتمال(خطاي نوع اول) را باال برده و 

شـود. ایـن پدیـده بـراي     کنند که گاهاً تحت عنوان رگرسیون کاذب بررسی مـی می
به نحـو  1990گوشزد شد، اما باالخره در سال4و سپس فریش3اولین بار توسط یول

جا مفهـوم  امروزي آن و تحت عنوان انقالب ریشه واحد مطرح شد. درست در همین

1- Stationary
2- Cointegration
3-Yule, (1926)
4- Frisch, (1934)
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یافتـه و نیـز   ، انگل ـ گرنجر تعمیم 1اي انگل ـ گرنجر هشده و آزمونهمجمعی مطرح
اند.  معرفی شدهARDLالگوهایی مانند 

هـاي میـانگین،   شـده ایـن اسـت کـه شـاخص     هاي انباشتهویژگی اصلی سري
هاي وارد بـر  واریانس و ضرایب همبستگی آنها در طول زمان ثابت نمانده و اثر شوك

در ایـن صـورت سـري داراي ریشـه واحـد      متغیر در طول زمان ثابت نخواهد مانـد. 
هـاي کشـف ناپایـایی اسـتفاده     باشـد. یکـی از روش  مـی 2شدهبوده و اصطالحاً جمع

و 4ــ بـاکس  ی چون النگـهایونـبوده و آزم3از ابزارهاي نموداري و همبستگی نگار
هـا نیـز خـود داراي    انـد، امـا ایـن آزمـون    بر این مبنا شـکل گرفتـه  5ـ پیرسباکس

هـاي ریشـه   تري مثل آزمونهاي قويگیري آزمونگذار شکلط ضعفی بوده و پایهنقا
فـولر  ــ و غیره شدند. آزمون دیکی7، فیلیپس ـ پرون 6یافتهـ فولر تعمیمواحد دیکی

ابداع شده، اما AR(1)یافته در اصل براي آزمودن وجود ریشه واحد در فرایند تعمیم
از توان مناسبی برخوردار است. هرگاه در معادله در دیگر فرایندهاي سري زمانی نیز

نزدیک صفر شد، فرایند سري زمانی گام تصادفی و داراي ریشه واحـد  زیر ضریب
بزرگی باشد، پایاست. البته این آزمـون را  بوده و در صورتی که یک عدد منفی نسبتاً

دأ و روند، بـا عـرض از مبـدأ و بـدون     توان به ترتیب، به سه صورت با عرض از مبمی
ها مقادیر بحرانـی  روند و بدون عرض از مبدأ و روند انجام داد که در هر یک از حالت

کنند. در مراحل اجراي این آزمون، در هر مرحلـه کـه پایـایی اثبـات شـد،      تغییر می
شود.شده و نوع فرایند پایا تعیین میآزمون متوقف
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هاي همجمعی استفاده نمود. بایست از روشبه هر صورت، در شرایط ناپایی می
شــدگی قابــل اجراســت، الگــوي هــایی کــه بــا هــر مرتبــه جمــعامــا یکــی از روش

) معتقـد اسـت کـه اکثـر     1989هاي توزیع شده است. پرون (خودرگرسیونی با وقفه
ن ریشه واحد نداشته، حال آنکه وجود تغییـرات سـاختاري در   هاي اقتصاد کالسري

1- Engle-Granger
2- Integrated
3- Correlogram
4- Ljung-Box
5- Box-Pierce
6- Augmented Dickey-Fuller
7- Phillips-Perron
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عرض از مبدأ، شیب و یا هر دوي شیب و عـرض از مبـدأ تـابع رونـد زمـانی، باعـث       
هـا، عالئـم ناپایـایی را از خـود     هاي تمرکز و پراکندگی این سريشود که شاخصمی

یافته را نتـوان رد کـرد.   ـ فولر تعمیمآزمون دیکی0Hنشان داده و به اشتباه فرضیه
بایسـت بـا توجـه بـه نمـودار سـري و       بر این اساس پرون معتقد است که ابتـدا مـی  

هاي ساختاري اقتصاد به نقاطی که در آن تغییر سـاختاري (چـه در عـرض از    ویژگی
مبدأ، شیب و چه در هر دوي آنها) مورد ظن است، شک کرده و آزمـون وجـود ایـن    

یافته انجـام  در نتیجه آزمون مجدد ریشه واحد را با مقادیر بحرانی تعدیلتغییرات و 
داد. صورت کلی این آزمون براي تغییر در عرض از مبدأ تابع روند زمانی بـه صـورت   

زیر است:
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ال تغییـر  یک متغیر مجـازي اسـت کـه در سـال بعـد از سـ      1Dدر این آزمون 
، متغیـر مجـازي عـرض از    2Dها برابر صفر اسـت. ساختاري برابر یک و در بقیه سال

ها برابـر یـک   هاي قبل از تغییر ساختاري صفر و در دیگر سالمبدأ بوده که در سال
جهت رفع یافتهمدیکی ـ فولر تعمی همانند آزمونyخواهد بود. متغیرهاي با وقفه

بایـد  1کار رفته و در صورت وجود تغییرات سـاختاري، ضـریب   خودهمبستگی به
مخالف صفر باشد. حـال اگـر تغییـرات سـاختاري بـه اثبـات       2برابر صفر و ضریب

ر یک است یـا خیـر؟ بـراي ایـن کـار      براببرسد، باید بررسی کنیم که آیا ضریب 
بایست آماره پـرون بـه صـورت   می
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     را محاسـبه و مقـدار آن را بـا مقـدار

را مبنـی بـر   0Hبزرگـی بـود،  فرضـیه   اًبحرانی مقایسه نمود و اگر عدد منفی نسبت
ب تـابع رونـد زمـانی،    وجود ریشه واحد رد کرد. همچنین در صـورت تغییـر در شـی   

صورت کلی این آزمون به شکل زیر خواهد بود:
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3Dدر این آزمون، همه متغیرها مانند قبل تعریف شده، با این تفاوت که 
در هاي قبل از سال تغییر ساختاري برابر صفر ومتغیر مجازي روند است که در سال

است و باالخره آزمون دیگر، وجود tها برابر سال شکست ساختاري منهاي بقیه سال
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ریشه واحد در شرایط تغییر همزمان عرض از مبدأ و شیب در تابع روند زمانی است. 
شود:در این آزمون ابتدا الگوي زیر برآورد می
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4Dشده قبلی هستند ومتغیرهاي مجازي تعریف2Dو1Dدر رابطه فوق
هاي بعد از سال شکست یک متغیر مجازي روند است که کمیت آن براي سال

ها برابر صفر است. آزمون ریشه واحد در این است و براي سایر سالtساختاري برابر 
ها وجود دارد و ابه قبل است. اما یک نکته اساسی در انجام این آزمونحالت نیز مش

آن این است که مقادیر بحرانی آنها، اوالً براي سه آزمون تغییر در عرض از مبدأ، 
تغییر در شیب و تغییر در هر دوي آنها تفاوت داشته، ثانیاً این مقادیر بحرانی تا 

هستند. این معیار که از صفر تا یک متغیر حدود زیادي تحت تأثیر شاخص
است، برابر است با نسبت زمان بروز شکست ساختاري به حجم نمونه. 

یافته بر روي لگاریتم فولر تعمیمـدیکیها ابتدا آزمونبراي نتایج پایایی سري
، Eviewsر افزا، توسط نرم7اي به طول متغیرها انجام شد و با انتخاب حداکثر وقفه

به دست آمد.2نتایج در جدول 
هاـ نتایج پایایی سري2جدول 

نام متغیرردیف

بدون عرض از مبدأ و روندبا عرض از مبدأ و بدون روندبا عرض از مبدأ و روند
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1RY017/1-8/0069/199/0035/19/0ناپایا

2L(L)0005/099/008/199/005/400/1ناپایا

3L(RK)05/2-3/0015/0-93/0017/192/0ناپایا

4L(RCMY)016/2-49/0056/1-49/0049/1-12/0ناپایا

5L(RDCY)006/2-54/005/2-1/0089/089/0ناپایا

6L(RQMY)091/1-62/0095/1-3/0001/191/0ناپایا

7L(RM2Y)114/2-5/0325/2-19/0192/09/0ناپایا

8L(FDCI)09/1-6/009/1-2/0202/191/0ناپایا

مأخذ: محاسبات تحقیق

یسـت کـه در تعیـین میـزان     قبل از تفسیر نتایج ذکر این مورد خالی از لطف ن
بهینه وقفه از معیار اطالعات شوارتز استفاده شده و دلیل این امر نیـز آن اسـت کـه    
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کنـد. امـا   هاي رقیب کمترین میزان وقفه را پیشنهاد میاین معیار نسبت به شاخص
شـده  دهد کـه همـه متغیرهـا ناپایـا و جمـع     آمده نشان میتأمل در ضرایب به دست

شـدگی متغیرهـا آزمـون بـاال را بـراي تفاضـل اول       ین درجه جمعهستند. براي تعی
ارائه شده است.3کار بردیم که در جدول ها بهلگاریتم

هاـ نتایج پایایی تفاضل اول سري3جدول 

نام متغیرردیف

بدون عرض از مبدأ و روندبا عرض از مبدأ و بدون روندبا عرض از مبدأ و روند
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1D(LRY)05/5-004/007/3-00/0045/3-001/0پایا

2D(LL)014/5-001/0076/4-001/0031/1-002/0پایا

3D(LRK)012/2-00/0067/2-008/006/2-00/0پایا
4D(LRCMY)022/3-099/001/3-011/0059/4-0001/0پایا
5D(LRDCY)081/4-00/0391/4-001/0081/4-000/0پایا
6D(LRQMY)017/5-00/003/5-00/0002/5-016/0پایا
7D(LRM2Y)081/4-002/0047/4-0001/0036/4-001/0پایا
8D(LFDCI)099/4-001/009/4-000/0083/4-001/0پایا

مأخذ: محاسبات تحقیق

ــ فـولر نشـان    هاي باال، پس از مقایسه با مقـادیر بحرانـی جـدول دیکـی    آماره
ند. همچنـین نتـایج مقایسـه    هسـت دهند کـه تفاضـل اول تمـامی متغیرهـا پایـا      می

دهنـد کـه   ین نشان مـی دست آمده با مقادیر بحرانی آزمون پسران و شهاي بهآماره
شده از مرتبـه یـک   ها جمعتفاضل مرتبه اول تمامی متغیرها پایا بوده و تمامی سري

هستند.
شـود، امـا در   هاي شکست ساختاري از آزمون پرون استفاده میدر انجام آزمون

ضمن این کار باید به دو نکته توجه داشت:
هـا،  شـکل هـر یـک از سـري    اوالً باید توجه داشت که در این مدل، با توجه به 

مظنـون شـد. بـراي ایـن کـار      1368توان به وقوع تغییرات سـاختاري در سـال   می
بایست مقادیر بحرانی متناظر با می
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 را  از جدول به دست آورد که

در زیر نمایش داده شده است.
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ورتی بررسی خواهد ها فقط در صثانیاً باید توجه کرد که پایایی و ناپایایی سري
شد که وجود تغییرات ساختاري تأیید شده باشد. مقادیر بحرانی جدول پـرون بـراي   

درصد، به تفکیک هر یک از تغییرات سـاختاري،  10و 5، 5/2، 1داري سطوح معنی
ارائه شده است.6و 5، 4در سه جدول 

ـ مقادیر بحرانی جدول پرون براي تغییر در عرض از مبدأ4جدول 

1055/21داري (درصد)معنیسطح
- perron44/3 -72/3 -01/4 -34/4مقادیر بحرانی 

مأخذ: محاسبات تحقیق

ـ مقادیر بحرانی جدول پرون براي تغییر در شیب5جدول 

1055/21(درصد)داريسطح معنی
- perron66/3 -94/3 -2/4 -55/4مقادیر بحرانی 

مأخذ: محاسبات تحقیق

ـ مقادیر بحرانی جدول پرون براي تغییر در عرض از مبدأ و شیب6ل جدو

1055/21داري (درصد)سطح معنی
- perron95/3 -22/4 -48/4 -81/4مقادیر بحرانی 

مأخذ: محاسبات تحقیق

هاي یادشده داراي تغییرات ساختاري بوده دهد که تمامی سرينتایج نشان می
یافتـه را  ـ فـولر تعمـیم  د، به این معنا که نتایج آزمون دیکیاما همچنان ناپایا هستن

هـاي معمـولی جـایز نبـوده و نتـایج      کنند. بنـابراین اسـتفاده از رگرسـیون   تأیید می
دهد، چه بسا که به رگرسیون کاذب هم دچار بشویم. بـه  اي به دست میکنندهگمراه

بـه عنـوان یـک    ARDLتوان از الگـوي گونه که توضیح داده شد، میهر حال همان
الگوي مقتضی بهره جست.

. روش برآورد الگو9
ایم. همچنـین بـا   این الگو را بر اساس روش اتورگرسیون با وقفه توزیعی برآورد کرده
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مـدت متغیرهـا را بـا مقـادیر تعـادلی      نوسانات کوتاه،استفاده از الگوي تصحیح خطا
بـودن  واریانس ناهمسانی، نرمالایم. آزمون تشخیص شاملبلندمدت آنها ارتباط داده

شده است تا نسبت به تک معادالت انجامپسماندها و خودهمبستگی در خصوص تک
ARDLکـارگیري روش  شود. مزیت بهعدم وجود مشکالت مربوطه اطمینان حاصل

توان رابطه همگرایـی بـین   نظر از پایایی متغیرهاي توضیحی، میاین است که صرف
زـ بیزین به منظور تعیین بهینه ترد. در این بررسی از معیار شوارمتغیرها را بررسی ک

جـویی نمـوده، در   ها صـرفه ایم. این معیار در تعداد وقفههاي مدل استفاده کردهوقفه
نتیجه برآورد از درجه آزادي بیشتر برخوردار خواهـد بـود. الگـوي تصـحیح خطـاي      

به صورت زیر است:ARDLمتناسب با الگوي 
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دهنـده مقـادیر بـا وقفـه متغیرهـاي      به ترتیب نشـان twو ty ،itxکه در آن،
وابسته، توضـیحی و بـردار متغیرهـاي قطعـی اسـت. همچنـین ضـرایب        

ijوQ

دهنده ضرایب مربوط به الگوي تصحیح خطاست. این الگو بـه منظـور بررسـی    نشان
مدت متغیرها بـه تعـادل بلندمـدت آنهـا مـورد اسـتفاده قـرار        ارتباط نوسانات کوتاه

) همان جمله خطاي حاصل از برآورد رابطـه  1tECTگیرد. جمله تصحیح خطا (می
شـود و  با وقفه زمانی در الگو در نظر گرفته مـی است که ARDLبلندمدت به روش 

دهنده سرعت تعدیل به سـمت تعـادل بلندمـدت اسـت کـه انتظـار       ضریب آن نشان
رود عالمت این متغیر منفی و مقدار آن بین منفی یک و صفر باشد. ضرایب الگـو  می

مدت بین متغیر وابسته و متغیرهاي توضیحی است. رابطهکننده رابطه کوتاهمنعکس
) تخمـین زده  OLSیادشده مانند رابطه بلندمدت به روش حداقل مربعات معمـولی ( 

شود.  می
براي آزمون همگرایی الزم است آزمون فرضیه زیر صورت گیرد:
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شود:گونه محاسبه میمورد نیاز براي انجام آزمون باال، اینt0کمیت آمار 
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در سـطح  3و مسـتر 2، دوالدو1شـده از سـوي بنرجـی   اگر کمیت بحرانـی ارائـه  
رد 0Hمحاسـباتی بـاال باشـد، فـرض    tتر از کمیت آمـاره  اطمینان مورد نظر کوچک

توان نتیجـه گرفـت کـه یـک رابطـه تعـادلی بلندمـدت بـین متغیرهـاي          شده و می
در نظـر گرفتـه   ARDLهاي مناسب بـراي مـدل   وقفهتوضیحی الگو وجود دارد. اگر

مـدت و برآوردهـاي مـدل    در مورد پارامترهـاي کوتـاه  OLSهاي شود، برآوردکننده
ARDL  .در بلندمدت سازگارند

اي از متغیرهـاي اقتصـادي، مبنـاي اسـتفاده از     وجود همگرایی بـین مجموعـه  
گرنجـر در هـر رابطـه    آورد. بـه عقیـده انگـل و   هاي تصحیح خطا را فراهم مـی مدل

مدت نیز وجود داشته که دسـتیابی بـه آن   کوتاهتصحیح خطايبلندمدت، یک مدل
کند و بر عکس. به همین دلیل هرگاه الگوي تعـادلی بلندمـدت   تعادل را تضمین می

استخراج شد، الگوي تصحیح خطاي مرتبط با آن نیـز ارائـه   ARDLمرتبط با الگوي 
شود.می

هامدل. تجزیه و تحلیل10
هاي پویاي رشد اقتصادي که در قبل ارائه شد، از طریق ضـابطه  نتایج حاصل از مدل

براي اقتصاد ایـران  7در جدول 4شوارتز ـ بیزین و با در نظر گرفتن حداکثر دو وقفه 
، رشد اقتصادي تابعی از متغیرهاي اشتغال، اشتغال با وقفـه  است. بر اساس این مدل

ساله، شاخص توسعه مـالی  ه، موجودي سرمایه با وقفه یکساله، موجودي سرماییک
(دوران جنـگ) اسـت.   1367ـ1357هاي (فرعی یا ترکیبی) و متغیر مجازي در سال

گردد:نتایج حاصل از تخمین مدل به صورت زیر ارائه می
ها، متغیرهاي توضیحی کل اشـتغال و موجـودي سـرمایه اثـر     در این مدل

شد تولید ناخالص داخلی دارند. داري بر سطح رمثبت و معنی
هاي توسعه مـالی (جزئـی یـا ترکیبـی) اثـر      هاي پویا، کلیه شاخصدر مدل

دهند کـه  داري بر سطح رشد اقتصادي دارند. نتایج نشان میمنفی و معنی

1- Bancrjee
2- Dolado
3- Mastcr

هـاي آکایـک،   مـک ضـابطه  بـا ک تـوان  هاي بهینه براي هـر یـک از متغیرهـا را مـی    تعداد وقفه-4
بیزین و حنان ـ کوئین تعیین کرد.شوارتزـ
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بودن سایر عوامل (کار و سرمایه)، اگر شـاخص توسـعه مـالی    با فرض ثابت
027/0د، رشد اقتصادي به میـزان  (ترکیبی) به میزان یک درصد تغییر کن

توان استنباط کرد کـه  شده مییابد. با توجه به نتایج ارائهدرصد کاهش می
شـود،  هایی که در بازار مالی اقتصاد ایران به توسعه مالی منجر مـی سیاست

هـاي  تواند شتاب رشد اقتصادي را کاهش دهد. به عبارت دیگر سیاستمی
هاي مالی در اقتصاد ایـران در راسـتاي ارتقـاي    مدت بازارمدت و میانکوتاه

سطح رشد اقتصادي نبوده است. 
شود، متغیرهاي اشتغال و موجـودي  مالحظه می8طور که در جدول همان

داري بـر سـطح رشـد اقتصـادي     سرمایه در بلندمـدت اثـر مثبـت و معنـی    
خواهند داشت، در حالی که متغیرهاي توسعه مالی (فرعی یا ترکیبـی) اثـر   

داري بر رشد اقتصادي دارند. کما اینکـه اثـر نـاچیز شـاخص     نفی و معنیم
معنـی شـده   ترکیبی توسعه مالی بر رشد در بلندمدت نیز تـا حـدودي بـی   

است.
بنابراین در بلندمدت نیز ارتباط معکوس بین توسعه مالی رشد اقتصـادي تأییـد   

دهند کـه اگـر   یشود. ضرایب تخمینی متغیرهاي توضیحی در الگوي پویا نشان ممی
متغیر توسعه مالی به میزان یک درصد تغییر کند اثر آن به طور مستقل و مجـزا در  

درصد خواهـد بـود. لـذا رشـد     -15/0بلندمدت بر سطح تولید ناخالص داخلی ایران 
اقتصادي در بلندمـدت واکنشـی نسـبت بـه تغییـرات توسـعه مـالی از خـود نشـان          

بلندمدت در این الگو نسبت بـه براینـد ضـرایب    دهد. باید یادآور شد که ضرایب نمی
باشد.تر است که مطابق مبانی تئوریک میمدت بزرگکوتاه

هاي پویا و بلندمدت رشد اقتصادي توان نتیجه گرفت که نتایج مدلبنابراین می
و توسعه مالی در اقتصاد ایران، برخالف نظریه طرف عرضه پاتریـک بـوده و توسـعه    

ایران نتوانسته شرایط را براي افزایش رشـد اقتصـادي فـراهم    بخش مالی در اقتصاد
خیـز خاورمیانـه،   هاي تجربـی در کشـورهاي نفـت   کند. به طور کلی در اکثر بررسی

رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادي در این کشورها معکوس بوده اسـت. در ایـن   
انـداز و  کشورها درآمدهاي حاصـل از صـادرات نفـت، بـدون اینکـه بـه ایجـاد پـس        

گذاري منجر شود، بـه طـور مسـتقل بـر رشـد اقتصـادي ایـن کشـورها اثـر          سرمایه
هاي اقتصـادي موجـب شـده    گذارد. در حقیقت وجود ضعف در توسعه زیرساختمی

اندازها در اقتصاد این کشورها نتواند به نحو مناسبی از طریق کانـال خـدمات   تا پس
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شود و زمینه را بـراي افـزایش رشـد    گذاريمؤسسات مالی و پولی تبدیل به سرمایه
اقتصادي در این کشورها فراهم نماید.

رشد اقتصادي ایران را بـا در  ARDLالگوي تصحیح خطاي متناظر با 9جدول 
دهنـد  هاي مدل نشان مـی کند. یافتهنظر گرفتن ارتباط توسعه مالی با رشد بیان می

جزئـی و ترکیبـی، ضـریب    هـاي  ها بـا شـاخص  که غیر از مدل چهارم، در سایر مدل
کننـده  باشد که بیـان میECM (-1)= -3/0تا -49/0جمله تصحیح خطاي با وقفه 

بودن سرعت تعدیل است. این ضریب، سرعت تعدیل به سمت تعـادل را نشـان   پایین
بـودن  دهد و از نظر آماري عالمت آن منفی و مطـابق بـا انتظـارات اسـت. پـایین     می

درصد انحرافات (عـدم تعـادل)   4/0ه به طور متوسط دهد کسرعت تعدیل نشان می
هاي بعـد  موجود در رشد اقتصادي در دوره جاري تعدیل خواهد شد و مابقی در سال

تعدیل شده تا تعادل برقرار گردد. به عبارت دیگر بیش از دو سال زمان الزم است تا 
هاي موجود در رشد اقتصادي تعدیل گردد.  عدم تعادل

رشد اقتصادي در ایران ARDLبرآورد مدل پویاي ـ نتایج 7جدول 
(متغیر وابسته: لگاریتم تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت)

تعداد 
R2وقفه

متغیر 
مجازي 
D5767

L (FD)LRK (-1)LRKLL (-1)LLLRY (-1)
مدل 

برآوردشده

-99/00247/0سالهیک
)2/3-(

0867/0-
)9/1-(

792/0-
)9/2-(

021/1
)76/2(

32/2-
)5/3-(

46/2
)6/3(

582/0
)9/5(

بر اولمدل 
اساس 

(LRQMY)

-193/0-99/0سالهیک
)5/4 -(

644/0-
)4/2 -(

873/0
)4/2(

386/2-
)8/3-(

611/2
)1/4(

5066/0
)7/4(

مدل دوم بر 
اساس

(LRM2Y)

-726/0-98/0سالهیک
)9/1-(

679/0-
)0/2-(

757/0
)7/1(

371/3 -
)6/4-(

512/3
)7/4(

740/0
)6/6(

مدل سوم بر 
اساس

(LRDCY)

- 0053/0-99/0دوساله
)3/2-(

315/1-
)3/1-(

910/1
)9/1(

105/4-
)9/5 -(

533/1
)9/2(

155/1
)3/9(

مدل چهارم 
اساس بر 

(LRCMY)

-0546/0-98/0سالهیک
)8/3-(

339/1-
)8/3-(

513/1
)3/3(

459/2-
)6/3-(

563/2
)6/3(

668/0
)7/6(

مدل پنجم 
اساسبر 

(LRVMY)

- 99/0026/0سالهیک
)96/1-(

279/0-
)95/1 -(

717/0-
)4/2 -(

879/0
)2/2(

176/2-
)2/3-(

304/2
)3/3(

647/0
)0/5(

مدل ترکیبی 
اساس بر 

(LFDII)

باشند.میtاعداد داخل پرانتز آماره توضیح:
هاي تحقیقخذ: یافتهأم
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رشد اقتصادي در ایرانARDLحاصل از برآورد مدل بلندمدت متناظر ـ نتایج 8جدول 
(متغیر وابسته: لگاریتم تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت)

متغیر مجازي
D5767

LFDLRKLLمدل برآورد شده
0591/0-

)0/3-(
207/0 -

)9/1-(
546/0

)2/3(
335/0

)3/2(
مدل اول بر اساس

(LRQMY)

-
391/0

)8/4-(
464/0

)1/3(
455/0

)5/3(
مدل دوم بر اساس 

(LRM2Y)

-
279/0 -

)6/1-(
298/0

)76/0(
544/0

)65/1(
مدل سوم بر اساس 

(LRDCY)

-120/0 -
)7/4(

846/0
)4/10(

480/0
)7/0(

مدل چهارم بر اساس
(LRCMY)

-164/0-
)9/2-(

519/0
)2/2(

310/0
)6/1(

مدل پنجم بر اساس
(LRVMY)

151/0 -
)3/2-(

079/0 -
)3/1-(

459/0
)2/2(

362/0
)1/2(

مدل ترکیبی بر اساس
(LFDCI)

باشند.میtعداد داخل پرانتز آماره توضیح: ا
هاي تحقیقمأخذ: یافته

رشد اقتصادي در ایران ARDLـ نتایج حاصل از برآورد الگوي تصحیح خطاي متناظر 9جدول 
خلی به قیمت ثابت)(متغیر وابسته: لگاریتم تولید ناخالص دا

ECM(-1)

متغیر 
مجازي
dD5767

dLFDdLRKdLLمدل برآوردشده

418/0-0247/0-
)2/3-(

0867/0-
)9/1-(

021/1
)8/2(

459/2
)6/3(

مدل اول بر اساس
(LRQMY)

493/0-_193/0
)5/4-(

873/0
)4/2(

611/2
)1/4(

مدل دوم بر اساس 
(LRM2Y)

259/0-_726/0 -
)9/1-(

757/0
)7/1(

512/3
)7/4(

مدل سوم بر اساس 
(LRDCY)

704/0-_0053/0-
)3/2-(

910/1
)7/5(

533/1
)9/2(

مدل چهارم بر اساس
(LRCMY)

332/0-_0546/0-
)8/3-(

513/1
)3/3(

563/2
)6/3(

مدل پنجم بر اساس
(LRVMY)

353/0-0266/0-
)96/1 -(

028/0-
)95/1-(

869/0
)2/2(

30/2
)4/3(

مدل ترکیبی 
بر اساس
(LFDCI)

باشند.میtاعداد داخل پرانتز آماره توضیح: 
هاي تحقیقمأخذ: یافته
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هاي سیاستیبندي و توصیه. جمع11
هاي تجربی نشان از اهمیت توسعه مالی بر رشد اقتصادي دارند. به ویژه آنکه بررسی

جملـه ایـران بـه دلیـل     خیز از دهند که در کشورهاي نفتبرخی تحقیقات نشان می
پــذیري وابســتگی بودجــه دولــت بــه درآمــدهاي نفتــی و همچنــین عــدم انعطــاف 

رغـم  هاي حاکم بر بازارهاي پولی و مالی در مقایسه با سـایر کشـورها، علـی   سیاست
توسعه بازارهاي مـالی، نتوانسـته شـرایط را بـراي افـزایش رشـد اقتصـادي در ایـن         

ــ  ــد. در واقــع از آنج ــراهم کن ا کــه در ایــن کشــورها منــابع الزم جهــت  کشــورها ف
هاي دولتی از طریق درآمدهاي حاصـل از منـابع نفتـی (نـه از طریـق      گذاريسرمایه

هـا موجـب توسـعه بخـش     گـذاري اندازها) تأمین گردیده، افزایش سرمایهتجهیز پس
اي در ایـن کشـورها، نتوانسـته نقـش کلیـدي و      مالی نشده و نظام بانکی و سـرمایه 

اي بـین تجهیـز منـابع مـالی از     رشد اقتصادي ایفا کند. به نوعی رابطـه نهادي براي
طریق مؤسسات مالی و پولی در بازار پول و سرمایه کشور بـا افـزایش سـطح تولیـد     

باشد.کاال و خدمات برقرار نمی
با توجه به اهمیت رشد اقتصادي در سیاستگذاري کالن اقتصاد ایران، توجه بـه  

تواند زمینه را براي دسـتیابی  تقاي بازار مالی و کیفیت آن، میالزامات آن از جمله ار
هاي کالن در اقتصاد ایران فراهم نماید. این مقاله بـه دنبـال بررسـی    گذاريبه هدف

اثرات شاخص ترکیبی توسعه مالی بر رشد اقتصادي در ایران با رویکرد ترکیبی بوده 
و مـدل  1386ــ 1352ي زمـانی  هـاي سـر  است. براي این منظور، با استفاده از داده

اقتصادسنجی به روش خودهمبسته با وقفـه تـوزیعی و الگـوي تصـحیح خطـا، تـابع       
ـ داگالس براي اقتصاد ایران مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تولید کاب

گري هاي ترکیبی و فرعی توسعه واسطههاي پویا، کلیه شاخصنشان داد که در مدل
داري بر سطح رشد اقتصـادي دارنـد و در بلندمـدت نیـز اثـر      و معنیمالی اثر منفی

منفی توسعه مالی بر رشد اقتصادي مشاهده شده است کـه بـرخالف نظریـه الگـوي     
باشد.رهبري عرضه می

گري مـالی و رشـد اقتصـادي از    لذا برقراري سازگاري بین توسعه بخش واسطه
ي بخش خـدمات پـولی و مـالی بـا     هاها و سیاستگذاريکردن برنامهطریق هماهنگ

هـاي مـالی و   باشد، به طوري که همراه بـا توسـعه نهـاد   اهداف کالن اقتصاد مهم می
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هـا،  گـذاري پولی براي تسهیل مبادالت و تخصیص بهتـر منـابع در تولیـد و سـرمایه    
اي کشـور  هاي اقتصادي مربوط به بازارهاي نظام بانکی و سرمایهبازنگري در سیاست

شـود  بینـی مـی  یابد. همچنین پـیش ش سطح تولید در کشور ضرورت میبراي افزای
پـذیري در  سازي در بازارهاي مـالی و افـزایش انعطـاف   تنظیم قوانین، مقررات و نهاد

نظام مالی و در نهایت افزایش کیفیت نهادي نهادهاي مالی، به افزایش کـارایی ایـن   
ه و زمینه را بـراي افـزایش   گذاري منجر شدبخش و همچنین افزایش کارایی سرمایه

سازد.سطح تولید در سطح کالن و رشد اقتصادي فراهم می
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