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اي ن از طریق واردکردن متغیر واسطهی پویا بین عمق مالی و رشد اقتصادي در ایراعلّ
1386تـا  1345متغیره براي دوره زمـانی  سهعلیتانداز و در چارچوب یک مدل پس

مورد بررسی قرار گیرد.  
توضیح برداري با وقفه گسـترده و  طریق آزمون حاشیه خوداز در این تحقیق ابتدا 

وجـود رابطـه بلندمـدت بـین متغیرهـا      1وسیلیوسـ جوهانسنجانباشتگی آزمون هم
علیـت مـدل تصـحیح خطـا و آزمـون     کـارگیري  بـه با مورد بررسی قرار گرفت. سپس

،. با توجه به نتایج تحقیقشدی بین متغیرهاي مدل بررسی رابطه علVAR2ّگرنجري 
تصـادي در ایـران   گرنجري بلندمدت از طرف عمق مالی به سمت رشد اقعلیتوجود 

شد کـه  تأییدبلندمدت از طرف رشد اقتصادي به سمت توسعه مالی علیت. اما شدرد 
سویه از طرف رشد اقتصادي به سمت عمق مالی دارد.علیت بلندمدت یکداللت بر 

ARDLانداز، رشد اقتصادي و علیت عمق مالی، پسهاي کلیدي: واژه

JEL:G10 ،E44بندي طبقه

1- Johansen - Juselius
2- VAR Granger Causality Test
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مقدمه. 1
تأثیرات متقابل متغیرهاي کالن اقتصادي، یکی از ملزومات گـزینش  شناختآگاهی و 

ی به اهداف کالن اقتصادي است. از منظـر اقتصـاددانان،   ابیدستسیاست صحیح جهت 
ترین متغیرهاي اقتصادي است و شناخت عوامـل مـؤثر بـر    رشد اقتصادي یکی از مهم

. ارتباط بین توسـعه مـالی و رشـد اقتصـادي از     باشدآن از اهمیت باالیی برخوردار می
دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده اسـت. اگرچـه رابطـه بـین توسـعه مـالی و رشـد        
اقتصادي در مطالعات بسیاري در ایران و خارج مورد بررسی قرار گرفته است، اما اکثر 

یـن دو  این مطالعات از یک چارچوب دومتغیره به منظـور بررسـی رابطـه علّـی بـین ا     
ت دومتغیره بین توسـعه مـالی و   یاند. در حالی که نتایج آزمون علمتغیر استفاده کرده

توانـد بـا   رشد اقتصادي، به دلیل حذف متغیر اثرگذار بر هـر دوي ایـن متغیرهـا، مـی    
تورش همراه باشد. از این رو معرفی یک متغیر سوم بـه ایـن چـارچوب ممکـن اسـت      

انداز به عنوان متغیري که بـا هـر دو   این تحقیق، پسمنجر به نتایج متفاوت گردد. در
متغیر توسعه مالی و رشد اقتصـادي ارتبـاط دارد، بـه عنـوان متغیـر سـوم و در یـک        

گیرد.متغیره مورد استفاده قرار میچارچوب علیت سه
این مقاله به شش بخش تقسیم شده است. پس از مقدمه، در بخـش دوم ادبیـات   

گیرد. بخش سوم مبـانی نظـري مـدل    مورد بازبینی قرار میموضوع و پیشینه تحقیق 
پـردازد.  هاي تخمین مدل مـی دهد. بخش چهارم به معرفی تکنیکتحقیق را ارائه می

گردد و در قسمت پایـانی و بخـش ششـم،    در بخش پنجم نتایج تخمین مدل ارائه می
گیري تحقیق بیان خواهد شد.نتیجه

. ادبیات موضوع2
جهت علیت بین توسعه مالی و رشد اقتصادي سـابقه طـوالنی دارد.   مباحث مربوط به 

کرد که بر اساس آن، توسـعه  در ابتدا دیدگاه رایج از واکنش هدایت عرضه حمایت می
شود و علیت از طرف توسعه مالی به سمت بخش مالی باعث توسعه بخش حقیقی می

لی و رشـد اقتصـادي   رشد اقتصادي است. به طور کلی در مورد ارتباط بین توسعه مـا 
سه دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست از علیت از طرف توسعه مالی بـه سـمت رشـد    
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کند که این رشـد اقتصـادي اسـت کـه     . دیدگاه دوم بیان میکندیماقتصادي حمایت 
مـالی و  توسـعه طرفـه بـین   شود. دیدگاه سوم، علیت دوموجب توسعه بخش مالی می

) اغلـب بـه عنـوان اولـین     1912(1د. اگرچـه شـومپیتر  نمایرشد اقتصادي را تأیید می
شود، اما حمایت از واکنش هـدایت عرضـه را   طرفدار نظریه هدایت عرضه شناخته می

) مشـاهده کـرد؛ در جـایی کـه     1873(2بجتاي دورتر در مطالعه توان در گذشتهمی
یـق  شدن انگلسـتان از طر بیان نمود که نظام مالی یک نقش کلیدي در جرقه صنعتی

هاي بزرگ داشـته اسـت. ایـن دیـدگاه بـه شـدت توسـط        بسیج سرمایه براي کارخانه
مـالی بـه رشـد    نیتـأم که وي بیان کـرد کـه   ) تقویت شد به طوري1912شومپیتر (

داري، کند و نهادهاي مالی حداقل براي جوامع بـا اقتصـاد سـرمایه   اقتصادي کمک می
مچنـین بیـان کـرد کـه یـک نظـام       شوند. شومپیتر هیکی از اجزاي الزم محسوب می

ي تکنولوژیکی است؛ بـه ایـن صـورت کـه     هاينوآوربانکی با عملکرد مناسب، محرك 
کارگیري موفق تولیدات موجب شناسایی و تأمین مالی کارفرمایان با بهترین شانس به

) تالش کرد تا این دیدگاه را به چـالش  1952(3شود. در مقابل، رابینسوننوآورانه می
او بحث کرد که این توسعه بخش حقیقی (رشد اقتصـادي) اسـت کـه موجـب     بکشد. 

) این دو نظریه متضـاد را بـا هـم سـازگار     1966(4شود. پاتریکتوسعه بخش مالی می
کرد. او بحث نمود که جهت علیت بین توسعه مالی و رشد اقتصادي در مسیر توسـعه  

ه، نظریه هدایت عرضه صـادق  کند. بر اساس دیدگاه او در مراحل اولیه توسعتغییر می
است. در این حالت، جهت علیت از توسعه مالی به رشد اقتصادي است و توسعه مـالی  

گردد.  گذاري میموجب تحریک نوآوري حقیقی در سرمایه
شـود، نیـروي محرکـه هـدایت     هنگامی که اقتصاد به مرحله باالي توسعه وارد می

گـردد. در ایـن حالـت،    قاضا مسـلط مـی  شود و نظریه تعقیب تمیترتیاهمعرضه کم
ي مختلـف اقتصـادي   هـا بخـش تقاضا براي خدمات مالی به رشد محصـول واقعـی در   

هـاي  مالی مدرن و افزایش داراییمؤسساتگیري و بسط بستگی دارد. بنابراین، شکل
بـراي  اندازکنندگانپسگذاران و مالی و خدمات آنها، واکنشی در برابر تقاضاي سرمایه

درآمد ملی واقعـی باعـث   ترعیسردمات در اقتصاد است. طبق این فرضیه، رشد این خ
شـود.  هاي مالی مـی گذاران براي نقدینگی و در نتیجه، واسطهافزایش تقاضاي سرمایه

1- Schumpeter
2- Bagehot
3- Robinson
4- Patrick
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این حالت، بسط نظام مالی نتیجه رشد اقتصادي است.ر پاتریک معتقد است که د
ي درباره ارتباط بین توسعه مالی از منظر تجربی، مطالعات خارجی و داخلی بسیار

و رشد اقتصادي صورت گرفته است. امـا نتـایج بـا توجـه بـه کشـور مـورد بررسـی و         
متغیري که به عنوان شاخص توسعه مالی در نظر گرفته شـده، متفـاوت بـوده اسـت.     
دیدگاه رایج بر اساس مطالعات تجربی بـر واکـنش هـدایت عرضـه و علیـت از طـرف       

توان بـه مطالعـات   رشد اقتصادي تأکید دارد. در این ارتباط، میتوسعه مالی به سمت 
)، 1986(3)، بوید و پرسکات1984(2)، دیاموند1979(1گرفته، توسط تاونسندصورت
7)، دي گریگوري و گـوداتی 1993(6)، کینگ و لوین1992(5)، سپیرز1986(4جانگ

ــالس 1995( ــان و زینگ ــالی1999(9)، دارات1998(8)، راج ــو1999(10)، گ 11)، س

) و در مطالعات داخلی 2006(13له و اندا) و حبیب2003(12)، کالدرون و لین2000(
) اشاره کرد.1388به مطالعه جعفري صمیمی و همکاران (

در برخی مطالعات تجربی دیگر، رابطه علیت از رشد اقتصـادي بـه طـرف توسـعه     
گرفتـه اسـت. در ایـن    مالی گزارش شده و فرضیه تعقیب تقاضـا مـورد حمایـت قـرار     

15)، واکبکــا2003(14)، اگبتسـیافا 1952تـوان بــه مطالعـات رابینســون (  ارتبـاط مــی 

) و در مطالعـات داخلـی بـه مطالعـه آرمـن و همکـاران       2004(16) و ادهیانبو2004(
) اشاره کرد.1387(

انـد کـه علیـت بـین توسـعه مـالی و رشـد        مطالعات تجربـی نشـان داده  به تازگی
واند به دلیل حذف متغیر مهم سومی که با هر دو ایـن متغیرهـا رابطـه    تاقتصادي می

دارد به مقدار زیاد تحت تأثیر قرار گیرد. برخی از متغیرهاي مهـم اثرگـذار در ارتبـاط    

1- Townsend
2- Diamond
3- Boyd and Prescott
4- Jung
5- Spears
6- King and Levine
7- De Gregorio and Guidotti
8- Rajan and Zingales
9- Darrat
10- Ghali
11- Xu
12- Calderon and Lin
13- Habibullah and End
14-Agbetsiafa
15-Waqabaca
16-Odhiambo
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گـذاري و تـورم.   انداز، سرمایهاند از: درجه بازبودن، پسبین توسعه مالی و رشد عبارت
انـداز  ) اشاره نمود که از متغیر پـس 2008یامبو (توان به مطالعه اودهدر این مورد می

به عنوان متغیر اثرگذار در ارتباط بین توسعه مـالی و رشـد اسـتفاده کـرده اسـت. در      
) از متغیر تجارت خارجی و مطالعـه  1387مطالعات داخلی، مطالعه آرمن و همکاران (

متغیـر  آزادسـازي تجـاري بـه عنـوان     ر ) از متغیـ 1388جعفري صمیمی و همکاران (
اند.  اثرگذار در ارتباط بین توسعه مالی و رشد استفاده کرده

2)، رومـر 1956(1وسـیله سـولو  ي سـنتی رشـد نئوکالسـیک کـه بـه     هايتئوردر 

انـداز در رشـد   ) ارائـه گردیـد، بـر نقـش پـس     1988(3) و لوکاس و همکـاران 1986(
زایش در نسـبت  ) بحث کرد کـه افـ  1956اقتصادي تأکید شد. به عنوان مثال، سولو (

هـاي پایـدار، باعـث رشـد بـاالتر      مدت طی دوره گذار بـین وضـعیت  انداز در کوتاهپس
) 1988) و لوکـاس ( 1986که توسـط رومـر (  درونزاهاي رشد شود. بر اساس مدلمی

اندازها و تشـکیل سـرمایه بـاالتر موجـب افـزایش دائمـی در رشـد        توسعه یافت، پس
گردد.اقتصادي می

4کینـون اي توسط کارهاي مکانداز به طور گستردهسعه مالی و پسارتباط بین تو

یـک بخـش   ،) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این نظریات1973(5) و شاو1973(
گـري  انداز از طریق افزایش کـارایی واسـطه  تواند باعث ترقی پسیافته میمالی توسعه

انـداز جـایگزین را از   ارهـاي پـس  تواند ابزتر و کاراتر میشود. یک سیستم مالی عمیق
گریزي و خصوصیات افـراد فـراهم   تر بر حسب ترجیحات، ریسکطریق انطباق مناسب

) بیان کرد که مواردي مانند مکان جغرافیایی شـعبات  1999(6کند. به عالوه هانوهان
گرفتن و حداقل سپرده ضـروري، نقـش مهمـی در    بانکی، زمان درانتظاربودن براي وام

انـداز در سیسـتم مـالی دارد. رابطـه مثبـت بـین       راد به گذاشتن سپرده پـس تمایل اف
)، 2003(7انداز در مطالعات خارجی زیادي مانند ازکان و همکـاران توسعه مالی و پس
) و در مطالعـات داخلـی بـه    2003(9) و کیلی و مروتـاس 2003(8بالیمون و چادري

1- Solow
2- Romer
3- Lucas et al.
4- McKinnon
5- Shaw
6- Honohan
7- Ozcan et al.
8- Baliamoune and Chowdhury
9- Kelly and Mavrotas
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) مـورد  1384عه بهرامی و اصالنی () و مطال1385زاده نامور (وسیله ابریشمی و رحیم
تأیید قرار گرفته است. 

. مبانی نظري3
هاي مالی، تخصیص منـابع در طـول زمـان و مکـان در محیطـی      وظیفه اولیه سیستم

هاي اطالعاتی و معامالتی است. این وظیفه اولیـه بـه   نامطمئن به منظور بهبود هزینه
شود:پنج کارکرد اساسی زیر تجزیه می

وظایف و کارکردهاي نظام مالی.1نمودار 

این پنج کارکرد اساسی از طریق دو مسیر تراکم سرمایه و ابداعات فنّاوري بر رشد 
,Nili & Rastad)گذارنداقتصادي اثر می از لحاظ انباشت سرمایه، یک طبقـه  .(2007

ـ از مدل ار عـوارض جـانبی سـرمایه یـا     هاي رشد (رومر، لوکاس، ریبلو) با استفاده از آث
اي تولیدشده (با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس) بـه نـرخ رشـد    کاالهاي سرمایه

هـا، کارکردهـاي نظـام مـالی از طریـق      گونـه مـدل  انـد. در ایـن  سرانه پایداري رسیده
دهند. نظام مالی قرار میتأثیرگذاري بر نرخ تشکیل سرمایه، رشد پایدار را تحت تأثیر
ـ   انداز و یـا تخصـیص مجـدد پـس    یق نرخ پساز طر ي مختلـف  هـا اوريانـداز بـین فنّ
نظـر ابـداعات تکنولـوژیکی،    گذارد. از کننده سرمایه، بر انباشت سرمایه تأثیر میایجاد

ورزند. هاي رشد بر ابداعات کاالها و فرایندهاي تولیدي جدید تأکید میانواع دیگرمدل

وظایف و کارکردهاي نظام 
مالی

نظارت نزدیک بر 
مدیران و اعمال 

کنترل بر 
هاشرکت

تجهیز و 
بخشیدن تحرك
اندازهاپس

کسب اطالعات 
درباره 

گذاري و سرمایه
تخصیص منابع

تسهیل مبادله 
سازي و متنوعکاال و خدمات

مدیریت ریسک
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ستم مالی از طریق تغییر نرخ ابداعات فنّـاوري بـر   ، کارکردهاي سیهامدلگونه در این
1رشد پایدار اثر دارند.

هـاي  در متون اقتصادي براي بیان رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادي، از مدل
مختلفی استفاده شده است. رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصـادي بـه ایـن صـورت    

ي تشـکیل سـرمایه را کاهــش دهــد،    تواند: هزینه الزم بـرا است که توسعه مالی می
انداز را افزایش دهد.وري سرمایه را باال ببرد و نسبت پسبهره

اي باشد که روابط باال را پوشش دهد. با یک مدل سـاده  انتخاب مدل باید به گونه
فرض بر این است که AKتوان این رابطه را نشان داد. در مدل میAKرشد درونزاي 

شود.دارد که فقط با عامل تولیدي سرمایه تولید میفقط یک محصول وجود

)1 (yt=Ak

yt محصول تولیدشده در دورهt با سرمایهKt وAوري سـرمایه اسـت.   نشانه بهره
گردد:توسط رابطه زیر مشخص میtموجودي سرمایه در دوره 

)2                                                             (ttt kkl )1(1  

 نرخ استهالك وIگذاري در هر دوره باید بـا  گذاري است. مقدار سرمایهسرمایه
انـداز اسـت و   نسبت درآمد به پسSده برابر باشد. فرض کنید که نشمنابع مصرف

گـذاري در دوره  شود. پس مقدار سرمایهگذاري میانداز است که سرمایهضریبی از پس
tباشد:طبق رابطه زیر می

)3                                                                    (tt ls 

آید:  دست میبا اندکی محاسبات، نرخ رشد در وضعیت پایدار به صورت زیر به

)4                                                         (11 11
1  


t

t

t

t
t k

k

y

y
g

، (A)بر هزینه نهایی اجتمـاعی سـرمایه  تأثیرسیستم مالی به صورت زیر از طریق 
تـأثیر گـذاري، بـر نـرخ رشـد اقتصـادي      انـداز سـرمایه  و نسبت پس(S)انداز نرخ پس

گذارد:می

1- Jorgenson (2005)
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)5                                                         (  sA
y

Ag
1

مالی و رشـد  پردازیم که این مدل چطور رابطه بین توسعه اکنون به این مسأله می
دهـد. در ایـن مـدل بخـش مـالی بـه واسـطه اثراتـی کـه بـر           اقتصادي را توضیح می

دهد. در زیر، رابطـه  دارد، رشد اقتصادي را تحت تأثیر قرار میوA،پارامترهاي
,Nili and rastad)شودی و پارامترهاي باال شرح داده میبین بخش مال 2007).

دهد.الف. سیستم مالی کارا، هزینه منابع الزم براي رشد اقتصادي را کاهش می
ي بازاري یـا  هاسازماني معامالتی، شامل پرداختی به هانهیهزانعکاسی از در عمل،

گیـري  دهـی و نـرخ وام  گـران مـالی اسـت کـه معـادل اخـتالف بـین نـرخ وام        اسطهو
تحت تأثیر عواملی مانند ناکارایی در ارائـه  . در یک فضاي رقابتی، مقدارهاستبانک

بـران  گران مـالی از طریـق مالیـات بـه دولـت و ج     خدمات مالی، بازتوزیع سود واسطه
گـذاري سـودآور   گران مالی است. براي اینکه یک پـروژه سـرمایه  ریسک توسط واسطه

گذاري نیز با هزینـه  اندازها به سرمایههزینه و انتقال پسباشد، بایستی منابع الزم، کم
) فرض بر این اسـت کـه   1999(1پذیر باشد. در مدل هریسون و همکارانپایین امکان

1)(هزینه مبادله  در شـود مـی توسط اختالف فاصله بین کارآفرین و بانک تعیین .
. در نتیجـه،  بـرد یمـ گـران مـالی را بـاال    این مدل، رشد اقتصادي، حاشیه سود واسطه

ي جدیـد، اخـتالف   هابانکو با واردشدن ابدییمافزایش هابانکتعداد و نوع تخصص 
.رودیمو رشد اقتصادي باالتر بداییمفاصله کاهش 

انداز مبهم است.ب . اثر توسعه مالی بر نرخ پس
، ترکیب بهتـري از ریسـک و بـازده بـراي     کاراانتظار بر این است که در سیستم مالی 

و رشد اقتصادي بیشـتر، بـا هـم    (s)انداز باال اندازکنندگان فراهم شود. نسبت پسپس
یک از دو مشخصـه مهـم ـ ریسـک پـاییـن یــا بــازده    همراه هستند. اما ایـنکه کدام

انداز را باال ببرد، مشخص نیسـت.  نرخ پسدتوانمیاندازکنندگان ـ بــراي پسبـاالتـر
انـداز را کـاهش   اندازها ممکن است واقعاً میزان پسي باالتر، درباره پسهابازدهانتظار 

انـداز را کـاهش دهـد.    پـس دهد؛ چـون ممکـن اسـت مصـرف فعلـی را بـاال ببـرد و       
دهد. در این الگو کـه در  نیز سهم ریسک افراد را کاهش میهاییداراپذیري سبد تنوع

اندازها بدون اینکـه مقـدار جـاري آن افـزایش یابـد، بـه       کاهش یافته، پسآن ریسک

1- Harisson et al.
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. عالوه بر این، ممکن است که سطح شوندیمي با ریسک/ بازده باالتر هدایت هاییدارا
داز احتیاطی نیز کاهش یابد.انپس

دهد.  وري سرمایه را افزایش میج. سیستم مالی کارا، بهره
وري سرمایه را باال ببرد: تواند بهرهاز سه طریق میکاراسیستم مالی 

گذاريانتخاب سودآورترین پروژه سرمایه
 گذاريي سرمایههاپروژهتأمین نقدینگی الزم براي
 هاسکیرتخصیص

) توسعه مالی از دو مسیر مختلف بـر رشـد اثرگـذار    1997(1نظریه لوینبر اساس 
است: اولی مربوط به نقش نهادهاي مالی در تخصیص منابع (رابطه مستقیم) و دومـی  

باشد.  اندازها (رابطه غیرمستقیم) میمربوط به نقش نهادهاي مالی در تجهیز پس

. تصریح مدل تجربی و تکنیک تخمین مدل4

انباشتگی بین متغیرها هم. بررسی1ـ4

2انباشتگی حاشیه خودتوضیح برداري با وقفه توزیعی. روش هم1ـ1ـ4

عمـق مـالی،   بـین متغیرهـاي   انباشـتگی بررسی رابطـه هـم  ه منظوردر این تحقیق ب
شدهتوضیح برداري با وقفه توزیعی ارائهحاشیه خوداز روش انداز و رشد اقتصاديپس

ARDLانباشـتگی  هـم زمـون آ. شوداستفاده می1999ل توسط پسران و شین در سا

ــون  ــه آزم ــبت ب ــانس ــميه ــر مجه ــی دیگ ــ ع ــل و گرنج ــد انگ و )1987(3رـمانن
: مختلف برخوردار استیت)، از چند مز1990س (ــویسیلوجـ ونـوهانسج

هـیچ  ARDLجمعـی، روش  دیگر مـورد اسـتفاده در هـم   يهاکیبرخالف تکن- 
به عبارت دیگـر  .کندیبودن مرتبه متغیرها اعمال نممحدودیتی را براي یکسان

ـ مـی ،باشـد I(1)یـا I(0)ریبدون توجه به اینکه مرتبه متغARDLروش  دتوان
مورد استفاده قرار گیرد.

1- Levine
2- ARDL Bounds Testing Approach
3- Engle and Granger
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هـا حسـاس هسـتند،    دیگر که به تعداد نمونـه انباشتگیهمي هابرخالف روش- 
اسـتفاده قـرار   کوچک هـم مـورد  يهابراي نمونهدتوانحتی میARDLروش 

رد.ـگی
و حتـی  کنـد یب از مدل بلندمـدت را ارائـه مـ   ـورد نااریآیک برARDLروش - 

معتبـر  tماره آ،زیادي درونزا باشندهاي)زننده(تخمینهايکنندهاگرچه رگرس
. خواهد بود

.شوندیورد مآهمزمان برطورمدت و بلندمدت بهکوتاهيهامدل- 
) 2008مـدل مطالعـه اودهیـابو (   برگرفتـه از  یـق، تحقمورد استفاده در ایـن  مدل

در انـداز و عمـق مـالی    ، پـس رابطه بین متغیرهاي رشد اقتصـادي باشد که در آن،می
:ردیگیمورد تجزیه و تحلیل قرار مزیر معادله 3چارچوب 

)6(
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: LSR: لگــاریتم تولیــد ناخــالص داخلــی حقیقــی، LGDP، ه در ایــن معــادالتکـ 
: لگاریتم نسبت حجم نقـدینگی بـه تولیـد ناخـالص     LFDوانداز کللگاریتم نرخ پس

دهنـده  نشـان همچنـین .باشـند داخلی (به عنوان جایگزین متغیر عمق مالی) مـی 
حاشیه خودتوضیح برداري با وقفه توزیعی رایند روش ف. تفاضل مرتبه اول استگرعمل
. باشـد یمـ Fماره آوزمون والدآبر مبناي،بین متغیرهاانباشتگیبررسی رابطه همدر 
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بـین  انباشـتگی هممبنـی بـر  یـک فرضـیه  و انباشـتگی عدم هـم مبنی بر فرضیه صفر
شده است:ارائه1جدول به صورت باال معادلهدر سهرهایمتغ

1انباشتگی بین متغیرهاآزمون هم.1جدول

)(فرضیه یک  1H )(فرضیه صفر 0H توابع
0654  0654  ),/( LFDLSRLGDPFLGDP

0654  0654  ),/( LFDLGDPLSRFLSR

0654  0654  ),/( LSRLGDPLFDFLFD

ي بـرا )2001() و پسـران و همکـاران  1999(پسـران  به وسیلهدو ارزش بحرانی 
یـک مجموعـه از   در شـده اسـت.  تعیـین محاسـباتی  Fمـاره  آداري این سطح معنیتع

هسـتند و دیگـري فـرض    I(0)که همه متغیرها بر این استفرض ،بحرانیيهاارزش
شده فراتر از حـد بـاالیی   محاسبهFماره آاگر.باشندیمI(1)که همه متغیرها کندیم

،بـین متغیرهـا  انباشـتگی مبنـی بـر هـم   ،رد و فرضـیه یـک  ،صفریهنگاه فرضباشد، آ
نـی بـر   بنگاه فرضیه صفر مآ،از حد پایینی باشدترنییپاFماره آشود. اگر پذیرفته می

محاسـباتی بـین   Fمـاره  آو اگر مقدار شودپذیرفته میرهایبین متغانباشتگیعدم هم
.توان از این آزمون استفاده کردنمی،دو حد باال و پایین قرار بگیرد

وسیلیوسجوهانسن ـ جانباشتگی . روش هم2ـ1ـ4
هاي زمانی، ممکن است بـیش از یـک بـردار    متغیره سريبه طور کلی در تحلیل چند

هـایی مثـل انگـل ـ گرنجـر      انباشـتگی وجـود داشـته باشـد. در آن صـورت، روش     هم
کنـد.  فرضـی از جانـب تحلیلگـر، ایـن بردارهـا را تعیـین      تواند بدون هـیچ پـیش  نمی

انباشتگی برداري که در وسیلیوس با به فرمول درآوردن روشی براي همجانسن و وهج
گیـرد، توانسـتند   انباشتگی از طریق حداکثر راستنمایی صورت میآن تعیین بردار هم

به صـورت  VARانگل ـ گرنجر را حل کنند. اساس کار آنها را یک مدل  نقایص روش
دهد:رابطه زیر تشکیل می

)9            (ptpttt yAyAyAy   ...2211

باشد.وجود در مقاله، محاسبات محقق میمبناي تمامی جداول م-1
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صورت رابطه زیر نوشـته  به 1بر اساس این رابطه، یک مدل تصحیح خطاي برداري
شود:می

)10               (ptptpttt yyyyy    112211 ...

اسـتوار اسـت. اگـر رتبـه     به طور کلی، اساس تحلیل در این روش بـر مـاتریس  
فرض کنیم، آنگاه ممکن است سه حالـت زیـر   pماتریس را بدانیم و تعداد متغیرها را 

پیش آید:
داراي رتبه کامل است و تمام متغیرها مانـا  باشد، در آن صورت r = pالف. اگر 

راي سطح متغیرها استفاده کرد.بVARتوان از روش خواهند بود. در این صورت می
انباشـتگی وجـود دارد کـه پایـا     بـردار هـم  rباشد، در این صـورت  r<p<0ب. اگر
روند تصادفی یا ناپایا خواهد بود.r-pهستند و 

= rج. اگر  VARتـوان از روش  باشد، تمام متغیرها داراي ریشه واحد بوده و می0

خمین زد.بر تفاضل مرتبه اول متغیرها، ضرایب را ت
وسیلیوس بر حالت دوم بنا نهاده شده است کـه در آن، رتبـه   جوهانسن و جبحث 

2تر از تعداد متغیرهاست. در این روش از دو آماره حداکثر مقدار ویـژه ماتریس کوچک

شـود. (تشـکینی،    انباشتگی اسـتفاده مـی  براي تعیین تعداد بردارهاي هم3و آزمون اثر
1384(

جر . آزمون علیت گرن2ـ4

. بررسی علیت گرنجر از طریق مدل  تصحیح خطا1ـ2ـ4
در مرحلـه قبـل تأییـد شـود،     رهـا یبین متغانباشتگیاگر وجود رابطه بلندمدت و هم

بررسـی را از طریق مدل تصحیح خطا مـورد  رابطه علیت گرنجر بین متغیرهاتوان می
سـبب گذشـته   ،ینـده آکـه  دکنـ یماز علیت بر این مبنا بیانتعریف گرنجر.قرار داد

اگـر  علیت،ازتعریف گرنجراساسبرینده شود.آسبب دتوانشود ولی گذشته مینمی
در ایـن  کمک کنـد،  Ytمتغیر بینیدار به پیشبه طور معنیXtمتغیر گذشته مقادیر

1- Vector Auto Correction Model (VACM)
2- Maximum Eigenvalue Test
3- Trace Test
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Xبـه  Yاسـت. علیـت از   Yمتغیرعلیت گرنجرXتوان بیان کرد که متغیر صورت می

بـه طـور   Ytاگـر ارزش گذشـته از   ،مبنـا بر اینطور مشابه بیان شود.بهدتواننیز می
علیـت  Yکه توان بیان کرددر این صورت میکمک کند، Xtبینی به پیشي دارمعنی

در چـارچوب سـه مـدل تصـحیح     رابطه علیت گرنجـر  در این مطالعه .استXگرنجر 
:شودخطاي زیر بررسی می
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رابطـه  کـه از اشاره دارد بـه جملـه تصـحیح خطـا    1tECT،که در این معادالت
،LGDPي . وجـود رابطـه بلندمـدت بـین متغیرهـا     دیآیدست مهمدت بعادلی بلندت

LSRوLFDکنـد یک رابطه علیت گرنجر در یک جهت را تضمین مـی حداقلوجود
از طریـق مـدت کوتـاه علیـت جهـت دهـد. علیت بین متغیرها را نشان نمیجهتاما 

ضریب جملـه تصـحیح   tمارهجهت علیت بلندمدت از طریق آو Fماره آزمون والد و آ
.شودخطا تعیین می

1بلوکی)(آزمون والد برونزایی VARنجر ر. آزمون علیت گ2ـ2ـ4

را VARتوان متغیرهاي درونـزاي مـدل   به منظور بررسی علیت گرنجر و اینکه آیا می
گـردد. آمـاره   به صورت برونزا در نظر گرفت، از آزمون والد برونزایی بلوکی استفاده می

1- VAR Granger Causality (Block Exogeneity Wald Tests)
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داري مشـترك  معنـی VARکاي ـ دو والـد ایـن آزمـون بـراي هـر معادلـه در مـدل         
دهـد. فرضـیه صـفر در هـر یـک از      در آن معادله ارائه میمتغیرهاي با وقفه درونزا را 

کند که ضرایب متغیرهاي درونزا در آن معادله صـفر اسـت و   بیان میVARمعادالت 
دهنـده اثـر   باشند و فرضیه مخالف نشـان متغیرهاي درونزا در این معادله معنادار نمی

دار متغیرهاي درونزا در هر معادله است.معنی

. نتایج تحقیق5

. نتایج آزمون مانایی روي متغیرهاي مدل1ـ5

هاي مورد بررسی در این مطالعه شامل تولیـد ناخـالص داخلـی بـه قیمـت ثابـت       داده
(به عنوان جایگزین شـاخص عمـق مـالی) و نسـبت     GDP، نسبت نقدینگی به 1376

کـه از بانـک مرکـزي و بـراي دوره    باشـد یمـ GDPانداز ناخالص داخلی کل بـه  پس
گردآوري شده است. همچنین تمامی متغیرها در این مطالعه به صورت 1345-1386

اند.لگاریتمی مورد استفاده قرار گرفته
تـا اطمینـان   گیـرد انجـام مـی  تـک متغیرهـا  تکرويزمون ریشه واحد آ،در ابتدا

ارزش بحرانـی  ، زیـرا نیسـتند 2از مرتبـه  انباشتهیک از متغیرها حاصل شود که هیچ
کـه همـه   سـت  بر این مبنا) 2001(پسران و همکارانلهیشده به وسهمحاسبFماره آ
زمون ریشه واحد آنتایج .داز مرتبه صفر یا یک هستن، انباشتهتغیرهاي مورد بررسیم

متغیرهـا  سـطح روي 2پرونسفیلیپو آزمون 1یافته دیکی فولرحداقل مربعات تعمیم
ده شـده اسـت.  نشـان دا 3تفاضل مرتبه اول متغیرهـا در جـدول  و روي 2در جدول 

یک از متغیرها در سطح مانا نیستند امـا همـه   هیچ،دهدطور که نتایج نشان میهمان
گردند. به عبارت دیگر، تمامی متغیرها انباشته گیري مانا میها با یک بار تفاضلمتغیر

هستند.I(1)از درجه یک 

1- DF-GLS Test
2- Phillips Perron Test
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آزمون مانایی روي سطح متغیرها.2جدول 

DF-GLS TestPhilipمتغیرها Perron (PP) Testگیرينتیجه
TrendNo TrendTrendNo Trend

LGDP16/2-21/041/2 -55/1 -مانانا
LSR27/2 -07/1 -24/2 -06/2-مانانا
LFD14/2 -82/1 -37/2 -48/2 -مانانا

ــی   ــدار بحران مق
جدول در سطح 

درصد5يخطا
19/3 -94/1 -52/3 -93/2 -

آزمون مانایی روي تفاضل مرتبه اول متغیرها.3ل جدو

گیرينتیجهDF-GLS TestPhilip Perron (PP) Testمتغیرها
TrendNo TrendTrendNo Trend

DLGDP55/3 -32/3 -84/3 -54/3 -مانا
DLSR21/8 -06/8-04/8 -10/8 -مانا
DLFD61/5-52/5 -41/5 -43/5 -مانا

ــی  ــدار بحران مق
ر سطح جدول د

درصد5يخطا
19/3 -94/1 -52/3 -93/2 -

انباشتگی حاشیه خودتوضیح بـرداري بـا وقفـه    همزمون . نتایج آ2ـ5
توزیعی

، بـا اسـتفاده   LFDو LGDP ،LSRانباشتگی بین متغیرهاي مرحله، وجود همدر این 
ینبـد .گیـرد میمورد بررسی قرار توضیح برداري با وقفه توزیعی حاشیه خوداز روش 

شـود. همچنـین   استفاده مـی 8و 7و 6در سه معادله Fماره منظور از آزمون والد و آ
براي تعیین وقفه بهینه متغیرها در این سه معادله، از معیار شوارتز ـ بیـزین اسـتفاده    

گردد.می
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طـور همانگزارش شده است. 4انباشتگی بین متغیرها در جدول نتایج آزمون هم
انباشتگی بین متغیرهـاي  ، وجود هم8و 7و 6، در هر سه معادله شودکه مشاهده می

توان در مرحله بعدي از مدل تصحیح خطـا بـراي   مدل تأیید شده است. در نتیجه می
بررسی جهت علیت بین متغیرها استفاده کرد.

توضیح برداري با وقفه توزیعیانباشتگی حاشیه خودنتایج آزمون هم.4جدول 

گیرينتیجهFه آمارمتغیر وابسته
)LFD,LSRLGDP(F LGDP76/8جمعیموجود ه

)LFD,LGDPLSR(F LSR15/22جمعیموجود ه

)LGDP,LSRLFD(F LFD26/23جمعیموجود ه
85/4حد باالي ارزش بحرانی: 79/3پایین ارزش بحرانی: حد

درصد5درصد              در سطح خطاي 5طح خطاي در س

انباشتگی جوهانسن ـ جوسیلیوس. نتایج آزمون هم3ـ5

گزارش شـده اســت.   5وسلیـوس در جدول جوهانسن ـ  جانباشتگی نتایج آزمون هم
شود، بر اساس آزمون اثر و آزمون حداکثر مقدار ویژه، وجود طور که مشاهده میهمان

دهنـده وجـود رابطـه بلندمـدت بـین      گردد که نشـان نباشتگی تأیید میایک بردار هم
شـده بـین   انباشـتگی نرمـال  شده معادلـه بـردار هـم   متغیرهاي مدل است. بردار نرمال
دهنده تـأثیر بلندمـدت مثبـت عمـق     باشد که نشانمتغیرهاي مدل به صورت زیر می

انداز بر رشد اقتصادي است.مالی و نرخ پس
LGDP =57.54 LFD +6.21 LSR
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جوسیلیوس-انباشتگی جوهانسننتایج آزمون هم.5جدول 
آزمون تریسآزمون حداکثر مقدار ویژه

احتمال 
تأیید 
فرضیه 

صفر

مقدار 
بحرانی 

95%

آماره 
آزمون

فرضیه 
مخالف

فرضیه 
صفر

احتمال 
تأیید 
فرضیه 

صفر

مقدار 
بحرانی 

95%

آماره 
آزمون

فرضیه 
مخالف

فرضیه 
صفر

002/013/2113/30r≥1r = 0004/079/2952/37r≥1r = 0

458/026/1426/7r≥2r ≤ 1498/049/1569/7r≥2r ≤ 1

510/082/3043r≥3r ≤ 2510/084/343/0r≥3r ≤ 2

. نتایج تخمین مدل تصحیح خطا و بررسی علیت گرنجر4ـ5

گـزارش  6در جدول 13و 12و 11نتایج تخمین مدل تصحیح خطا براي سه معادله 
شده است. بر اساس نتایج مدل تصحیح خطا و با استفاده از آزمون والـد روي ضـرایب   

تـوان بـه   روي ضریب جملـه تصـحیح خطـا، مـی    tبا وقفه متغیرها و همچنین آزمون 
مدت و بلندمدت را در هر سه معادله مورد بررسـی قـرار داد.   ترتیب وجود علیت کوتاه

تایج آزمون علیت براي حالتی که رشد اقتصادي به عنوان متغیر وابسته ، ن7در جدول 
شـود  ارائه گردیده است. با توجه به نتایج این جدول، مشاهده می،در نظر گرفته شده

دهـد  معنی اسـت کـه نشـان مـی    درصد بی5که ضریب جمله تصحیح خطا در سطح 
شـود و  صـادي رد مـی  انداز و عمق مالی بـه سـمت رشـد اقت   وجود علیت از طرف پس

انداز و عمق مـالی علیـت گرنجـري بلندمـدت رشـد      گیري کرد که پستوان نتیجهمی
باشـند. بـر اسـاس نتـایج آزمـون والـد روي ضـرایب بـا وقفـه          اقتصادي در ایران نمی

مـدت  شود که علیت کوتـاه مشاهده می11انداز و عمق مالی در معادله متغیرهاي پس
گـردد کـه نشـان    الی به سمت رشـد اقتصـادي تأییـد مـی    انداز و عمق ماز طرف پس

توانند روي رشد اقتصـادي تأثیرگـذار   مدت میانداز و عمق مالی در کوتاهدهد پسمی
باشند.

12مـدت را در معادلـه   که نتایج آزمون علیت بلندمدت و کوتاه8بر اساس جدول 
له تصحیح خطـا در  شود که ضریب جمکند، مشاهده میانداز) گزارش می(معادله پس

گیري کرد که علیت بلندمـدت قـوي از   توان نتیجهمعنی است و میدرصد بی5سطح 
گـردد. بـر اسـاس نتـایج     انـداز رد مـی  طرف رشد اقتصادي و عمق مالی به سمت پس
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شـود کـه   آزمون والد روي وقفه متغیرهاي رشد اقتصادي و عمق مـالی مشـاهده مـی   
انـداز تأییـد   ادي و عمـق مـالی بـه سـمت پـس     مدت از طرف رشـد اقتصـ  علیت کوتاه

تواننـد بـر   مدت مـی دهد که رشد اقتصادي و عمق مالی در کوتاهنشان میو گردد می
انداز تأثیرگذار باشند.پس

(معادلـه عمـق   13مدت معادلـه  ، نتایج آزمون علیت بلندمدت و کوتاه9در جدول 
شـود کـه ضـریب جملـه     یمالی) گزارش شده است. طبق نتایج این جدول مشاهده م

گیري کـرد کـه علیـت    توان نتیجهدار بوده و میدرصد معنی5تصحیح خطا در سطح 
گـردد.  انداز به سمت عمق مالی تأیید میبلندمدت قوي از طرف رشد اقتصادي و پس

انـداز،  همچنین بر اساس نتایج آزمون والد روي وقفه متغیرهاي رشد اقتصادي و پـس 
مدت از طرف رشد اقتصـادي بـه سـمت عمـق مـالی      لیت کوتاهشود که عمشاهده می

انداز به سمت عمـق مـالی در سـطح    مدت از طرف پسگردد، اما علیت کوتاهتأیید می
مـدت از  درصـد، علیـت کوتـاه   10لبته در سطح خطاي (اشوددرصد رد می5خطاي 

).گرددانداز به سمت عمق مالی تأیید میطرف پس
یح خطانتایج مدل تصح.6جدول 

متغیرهاي وابستهمتغیرهاي توضیحی
DLGDPDLSRDLFD

DLGDP-)000/0(736/1)014/0(948/0
)1- (DLGDP)065/0(258/0)023/0(314/1)045/0(814/0
)2- (DLGDP)103/0(253/0-)404/0(588/0)000/0(516/0
)3- (DLGDP)059/0(280/0-)032/0(023/1-

DLSR)000/0(163/0-)0086(158/0-
)1- (DLSR-)004/0(468/0--

)2- (DLSR-)012/0(379/0--

)3-(DLSR---

DLFD)009/0(146/-)968/0(008/0-

)1- (DLFD-)287/0(189/0)002/0(439/0
)2- (DLFD-)000/0(673/0-)027/0(273/0-
)3- (DLFD--)047/0(237/0
)1- (ECM)173/0(042/0-)635/0(059/0-)000/0(564/0-

R267/084/084/0
F-test)000/0(27/10)000/0(94/13)000/0(94/13

د.باشتوجه: اعداد داخل پرانتز، احتمال تأیید فرضیه صفر می



1390بهار ، 7قتصاد، شماره فصلنامه پول و ا128

11نتایج آزمون علیت بر معادله .7جدول 
(با درنظرگرفتن رشد اقتصادي به عنوان متغیر وابسته)

آزمون علیت بلندمدتمدتآزمون علیت کوتاهوابستهمتغیر

DLGDP

ECTآزمون توأم
DLSRDLFDECT(-1)DLSR & ECTDLFD& ECT

39/23
)000/0(

85/7
)000/0(

042/0 -
)173/0(

39/23
)000/0(

82/11
)001/0(

12نتایج آزمون علیت بر معادله .8جدول 
انداز به عنوان متغیر وابسته)(با درنظرگرفتن پس

آزمون علیت بلندمدتمدتآزمون علیت کوتاهمتغیر وابسته

DLSR

ECTآزمون توأم
DLFDDLGDPECT(-1)DLFD & ECTDLGDP& ECT

18/21
)000/0(

86/48
)000/0(

059/0 -
)635/0(

51/22
)000/0(

34/49
)000/0(

13نتایج آزمون علیت بر معادله .9جدول 
(با درنظرگرفتن عمق مالی به عنوان متغیر وابسته)

آزمون علیت بلندمدتمدتآزمون علیت کوتاهمتغیر وابسته

DLFD

ECTوأمآزمون ت
DLGDPDLSRECT(-1)DLGDP& ECTDLSR& ECT

56/21
)000/0(

156/3
)076/0(

546/0-
)000/0(

49/35
)000/0(

40/27
)000/0(

VAR. نتایج آزمون علیت گرنجر 5ـ5

شده است. بر اسـاس نتـایج ایـن    ارائه 10در جدول VARنتایج آزمون علیت گرنجر 
انداز و عمق مالی به سمت رشـد اقتصـادي   پسآزمون، وجود علیت گرنجري از طرف

انداز به سمت عمق مـالی  مدت از طرف رشد اقتصادي و پسشود اما علیت بلندرد می
گردد. همچنین علیت گرنجري از طرف عمق مالی و رشد اقتصادي به سمت تأیید می

، وجـود  توان از نتـایج ایـن آزمـون   انداز تأیید شده است. بنابراین به طور کلی میپس
طرفه از سمت رشد اقتصادي به سمت عمق مالی را استنباط کرد که مؤیـد  علیت یک

باشد و با نتایج مدل تصحیح خطا مشابه است. همچنین نتایج نظریه تعقیب تقاضا می
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کنـد امـا بـا نتـایج     ) را تأییـد مـی  1387این تحقیق، نتایج مطالعه آرمن و همکاران (
ایرت دارد.) مغ1388مطالعه جعفري صمیمی (

VARنتایج آزمون علیت گرنجر .10جدول 

LGDPمتغیر وابسته: LFDمتغیر وابسته:LSRمتغیر وابسته: 

احتمال
(Prob)

آماره 
دو-کاي

(Chi-sq)

مستثنی 
(Excluded)

احتمال
(Prob)

آماره 
دو-کاي

(Chi-sq)

مستثنی 
(Excluded)

احتمال
(Prob)

آماره 
دو-کاي

(Chi-sq)

مستثنی 
(Excluded)

000/001/26LGDP000/031/24LGDP443/068/2LFD

000/001/25LFD0357/056/8LSR277/085/3LSR

(All)همه 518/020/5(All)همه 000/046/31(All)همه 000/017/49

علیت گرنجري از طرف رشد 
اقتصادي و عمق مالی به سمت 

گردد.انداز تأیید مینرخ پس

علیت گرنجري از طرف رشد 
انداز به سمت اقتصادي و نرخ پس

گردد.عمق مالی تأیید می

علیت گرنجري از طرف عمق 
انداز به سمت مالی و نرخ پس

گردد.رشد اقتصادي رد می

گیري. نتیجه6
انداز و رشد اقتصادي در ایـران  هدف این مقاله بررسی رابطه علّی بین عمق مالی، پس

باشد. بدین منظـور ابتـدا بـا اسـتفاده از آزمـون      می1386تا 1345ره زمانی براي دو
ــم   ــون هـ ــترده و آزمـ ــه گسـ ــا وقفـ ــرداري بـ ــیح بـ ــیه خودتوضـ ــتگی حاشـ انباشـ

مدت بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفـت،  وسیلیوس وجود رابطه بلندجـ وهانسنج
رابطـه علّـی   ،VARکارگیري مدل تصحیح خطا و آزمون علیـت گرنجـري   سپس با به

بین متغیرهاي مدل بررسی شد. با توجه بـه نتـایج تحقیـق، وجـود علیـت گرنجـري       
بلندمدت از طرف عمق مالی به سمت رشد اقتصادي در ایـران رد گردیـد. امـا علیـت     
بلندمدت از طرف رشد اقتصادي به سمت توسعه مالی تأیید شد که داللت بـر علیـت   

به سمت عمق مالی دارد و فرضـیه تعقیـب   سویه از طرف رشد اقتصاديبلندمدت یک
دهد که بایـد  دهد. به طور کلی نتایج این مطالعه نشان میتقاضا را مورد تأیید قرار می

بـا دیـده   ـگـردد که عمق مالی بیشتر، باعث رشد اقتصادي مـی ـاین دیدگاه رایج را
یش نسـبت  مالی بیشتر و افـزا ق توان بیان داشت که عمتردید نگریست. همچنین می

تنها در صورتی منجـر بـه افـزایش تولیـد و رشـد اقتصـادي       GDPحجم نقدینگی به 
شود که بتواند زمینه مناسـب را بـراي تخصـیص بهینـه منـابع و افـزایش کـارایی        می
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طور که بر اساس نتایج ایـن مطالعـه مشـاهده شـد،     سرمایه فراهم کند. در آخر، همان
بودن کارایی نظام پـولی و مـالی در ایـران، عمـق     توان بیان کرد که به دلیل پایینمی

مالی بیشتر و افزایش حجم نقدینگی نتوانسته به خوبی به سـمت انباشـت سـرمایه و    
دهندگی خوبی براي رشـد اقتصـادي   هاي مولد اقتصادي هدایت شود و توضیحفعالیت

بلندمدت در ایران داشته باشد.
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