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بررسی رابطة علّيت گرنجر بين شاخص توسعة مالی و رشد
اقتصادي در ایران :با استفاده از مدل غيرخطی مارکوف-
سویيچينگ خودتوضيح برداري MS-VAR
2

حسين اصغرپور ،1علی مهدیلو

 .1دانشيار دانشگاه تبریز ،گروه اقتصادasgharpurh@yahoo.com،
 .2دانشجوي دکتري ،دانشگاه تبریز ،گروه اقتصادmehdiloo_ali@yahoo.com ،

تاریخ دریافت ،1393/6/15 :تاریخ پذیرش1394/7/14 :

چکيده
هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطة علّیت غیرخطی بین توسعة ماالی رداد اقتصااد یای
سالها  1352ا  1391است .بدین منظور ،از تكنیك ماركوف -سوییچینگ اساتااد داد .در
این مطالعه از تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیر جایگزین ردد اقتصاد از دااخص
مالی تركیبیا دامل داخص عمق مالی ،نسبت اعتبارات اعطاایی باه ب اص خصوصای ،نسابت
اعتبارات تأمیندد توسط ب ص بانكی پسانداز ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلایا باه
عنوان داخص توسعة مالی استااد دد .یافتهها تجربی تحقیق نشان میدهد در یول د ر ا
كه ردد اقتصاد باالست (رژیم  )1رابطة علّی یكیرفه از ردد اقتصاد به سمت توسعة ماالی
جود دارد ،لی در د ر ا كه ردد اقتصاد پایین است (رژیم  )2هیچ رابطة علّی میان توسعة
مالی ردد اقتصاد جود ندارد .بنابراین ،در هر د رژیم توسعة ماالی هایچ تاأثیر در رداد
اقتصاد ندارد.
طبقهبندي.C58 ،C34 ،G92 :
واژههاي کليدي :ردد اقتصاد  ،داخص توسعة مالی تركیبی ،علّیت غیرخطی ،مدل ماركوف-
سوییچینگ.

 نویسندة مسئول ،تلان همرا 09370667675 :
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 .1مقدمه
بسیار از اقتصاددانان سیاستگذاران یی دههها اخیر به ارتباط میان رداد اقتصااد
توسعة مالی توجه كرد اند .دناخت علّیت میان توسعة مالی ردد اقتصااد  ،باه ساب
تأثیر آن در ات اذ سیاستها كامالً متاا ت توسعة اقتصاد  ،نهتنهاا بارا اقتصااددانان
پژ هشگران ،بلكه برا سیاستگذاران نیز از اهمیت فرا انی برخوردار اسات؛ بادین ترتیا
كه باا اثباات ایان فر ایه كاه توساعة ماالی موتاور رداد اقتصااد اسات ا لویاتهاا
سیاستگذار برا ردد اقتصاد باید بر ایجاد تقویت نهادها مالی متمركز دود .ایان
در حالی اسات كاه ،در صاورت فقادان رابطاة علّای از توساعة ماالی باه رداد اقتصااد ،
سیاستهایی كه با هدف توسعه ارتقا توسعة اسطههاا ماالی صاورت مایپاذیرد در
فرایند ردد اقتصاد نمیتواند كمك مساعدتی كند  ،در اقع ،باه اتاالف مناابع منجار
میدود (حسن همكاران.)100 :2011 ،
مطالعات انجامیافته دربارة رابطة توسعة مالی ردد اقتصاد را مایتاوان باه چهاار
دسته تقسیم كرد:
1
گر ا ل دامل مطالعات اقتصاددانانی است ،از جمله مككینون ( ،)1973كیناگ
لوین )1993( 2بك همكاران .)2000( 3این اقتصاددانان بر آناند كه رابطاة علّیات از
توسعة مالی به ردد اقتصاد است؛ بدین معنا كه سیاستگذاران با توسعة ب ص مالی
با مدیریت ریسك سرمایهگذار میتوانند به ردد اقتصاد دست یابند .گر د م دامل
6
مطالعات اقتصااددانانی اسات همچاون داا  ،)1973( 4گلداسامیت ( 5)1969جاناگ
( .)1986آنان بر آناند كه ردد اقتصاد به توسعة مالی منجر میدود .بدین ترتی كاه
ردد اقتصاد تقا ا برا خدمات مالی را در پی دارد ایان خادمات باه توساعة ماالی
منجر میدود .گر سومِ مطالعات دامل آرا اقتصاددانانی است كه باه رابطاة د ساویة
ردد اقتصاد توسعة مالی اعتقاد دارند .پاتریك )1966( 7بر آن اسات كاه در مراحال
1. Mackinnon
2. King & Levine
3. Beck, Demirgüc - Kunt & Levine
4. Shaw
5. Goldsmith
6. Jung
7. Patrick
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ا لیة توسعة اقتصاد ب ص مالی با گسترش فراهمآ ردن سرمایه باعث ردد اقتصااد
میدود در مراحل بعد  ،كه اقتصاد در حال ردد است ،تقا ا برا خادمات ماالی در
آن افزایص مییابد به توسعة مالی منجر میدود .گر چهاارم ،داامل اقتصااددانانی
همچون لوكاس ،بر آناند كه اقتصاددانان دربارة اهمیت بازارها مالی اغراق كارد اناد
این د متغیر از هم مستقلاند.
با توجه به مطالبی كه ادار دد ،بررسی رابطة علّی توسعة مالی رداد اقتصااد بسایار
مورد توجه است در بیشتر مطالعات انجامیافتاه بارا بررسای علّیات گرنجار از مادلهاا
 VARیا اَدكال تعمیمیافتة آن استااد دد اسات .باه یاور امنی ،فار مایداود كاه
پارامترها این مدل در یول د رة مورد بررسی ثابتاند .در حالی كه در بیشتر ا قاات امكاان
دكست ساختار در سر ها زمانی جود دارد .از این ر  ،امكان تغییر پارامترها مادل در
یول د رة بررسی بسیار محتمل است .برا مقابله با این مشاكل در اكرار مطالعاات تجربای
بیشتر زمان دكستها ساختار را بر اساس مشاهدات ت مین میزنند یا آن را باه صاورت
بر نزا ارد مدل میكنند .اما ،باید توجه كارد هایچ تضامینی جاود نادارد كاه زماان ایان
دكستها ساختار با تغییرِ رابطة علّیت یكسان بادد.
در این مطالعه برا بررسی رابطة علّیت گرنجر بین توساعة ماالی رداد اقتصااد از
داد ها ردد اقتصاد بد ن درآمد ناتی داخص مرك توسعة ماالی 1در یای ساالهاا
 1352ا  1391مدلها ماركوف -سوییچینگ خودتو یح بردار ( )MS- VARاساتااد
میدود ،زیرا این مدل قابلیت لحاظكردن تغییر در نحوة ارتباط بین این د متغیر را باا ایجااد
رژیمها متاا ت داراست میتواند چگونگی ر ابط بین د متغیار را در رژیامهاا م تلا
نشان دهد .اساس این ر ش مبتنی بر مدلها  VARاست ،لی پارامترها به زماان بساتگی
دارند میتوانند در رژیمها متاا ت ثابت نبادند .بنابراین ،تغییارات رابطاة علّیات در یای
د رة مورد بررسی را میتوان بهراحتی بد ن هیچ پیصفر ی است راج كرد.
این مطالعه در دص ب ص ارائه میدود :در ب ص د م به بررسی مبانی نظر رابطاة
علّیت توسعة مالی ردد اقتصاد پرداخته میدود .در ب ص سوم مطالعات انجامیافتاه
 .1داخص مرك با استااد از دیگر داخصها توسعة مالی حاصل مایداود؛ نحاوة محاسابة آن در ب اصهاا
بعد ارائه میدود.
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دربارة این مو وع آ رد میدود .در ب ص چهارم مادل  MS-VARمعرفای در ب اص
پنجم به بررسی خر جی مدل پرداختاه مایداود .در ب اص دشام نیاز جماعبناد
نتیجهگیر ارائه میدود.
 .2ادبيات تحقيق
 .1.2مبانی نظري

بیشترِ تئور ها ارائهدد درباارة ارتبااط ب اص ماالی رداد اقتصااد در چاارچو
مدلها ردد در نزا قرار میگیرند .با توجه به اینكه در این الگوها ردد باازد نهاایی
سرمایه مربت است ،توسعة مالی میتواند از یریاق افازایص سارمایه رداد اقتصااد را
فراهم سازد (عصار همكاران.)26 :1387 ،
در
به یور كلی ،ب ص مالی ر د م سكة اقتصادها مدرن یاك ب اص بازر
حال ردد در همة اقتصادها جهان امر ز ،اعم از توسعهیافته در حال توساعه ،اسات
امر ز توسعة انواع م تل فعالیت ها اقتصاد به دسترسای آن هاا باه خادمات ماالی
بستگی دارد؛ بدین سب  ،در سالها اخیر ،پژ هشگران به ارتباط توسعة ماالی رداد
اقتصاد نیز توجه كرد اند .هرچند اندیشة آثار توسعة مالی بار رداد اقتصااد در یاك
كشور تاكر جدید نیست در بسیار از كارها نظار تجربای آ رد داد اسات،
بررسی آثار رابطة علت معلولی میان توسعة مالی ردد اقتصاد در سالهاا اخیار
برا اقتصاددانان از اهمیت بسیار برخوردار بود است.
دربارة رابطة توسعة مالی ردد اقتصاد دیادگا هاا م تلاای جاود دارد :برخای
اقتصاددانان بر آناند كه توسعة مالی به ردد اقتصاد منجار مایداود .باه یاور كلای،
دیدگا ها مطرحدد در این زمینه به درح زیر است:
دیدگا ا ل دربارة ارتباط توسعة مالی ردد اقتصاد  ،موساوم باه دیادگا راهبار
عر ه ،است .این دیدگا را پاتریك ( )1966مطرح كرد اسات .در ایان دیادگا توساعة
مالی پیصدرط الزم برا ردد اقتصاد است؛ بدین ترتی كه عملكرد خو مؤسساات
مالی میتواند باعث ارتقاا كاارایی كال اقتصااد ،خلاق گساترش نقادینگی ،تحار
پساندازها ،افزایص سارمایه ،انتقاال مناابع از ب اصهاا سانتی (باا رداد اناد ) باه
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ب ص ها مدرن همچنین ارتقا كارآفرینان این ب ص ها دود .در این دیادگا فار
میدود بازارها مالی كارآمد عر ة خدمات مالی را افزایص میدهند ساب گساترش
تقا ا برا ب ص اقعی میدوند .لوین )1997( 1د كاناال انبادات سارمایه اباداعات
تكنولوژ را در اثرگذار ردد مالی بر توسعة اقتصاد بیان میكند .از نظر لاوین ،رداد
مالی میتواند ،با تغییر میزان پسانداز ت صایص پاساناداز ،در رداد تكنولاوژ در
نتیجه توسعة اقتصاد بسیار تأثیرگذار بادد .همچناین ،رداد تكنولاوژ باه اباداعات
اختراعات منجر میدود  ،بر اساس مدلها ردد ،موجبات ردد اقتصاد بلندمادت را
فراهم مینماید .در این دیدگا  ،توسعة مالی بر توسعة ب ص حقیقی اقتصااد تقادم دارد.
3
برخی پژ هشگران ،مانند مككیناون ( ،)1973داا ( ،)1973ماور )1986( 2لاوین
همكاران ( ،)2000از این دیدگا حمایت میكنند (عصار همكاران.)39 :1387 ،
دیدگا یرف عر ه به همت اقتصااددانانی همچاون ماككیناون ( ،)1973كیناگ
لوین ( ،)1993بك همكاران ( )2000گسترش یافته است .پایص از ایان اقتصااددانان،
هیكس )1969( 4بر آن بود كه حقایق تاری ی آدكاردد داللت بر این مو وع دارد كاه
انقال صنعتی قرن هجدهم انگلستان به دلیل ابداعات تكنولاوژیكی نباود اسات ،بلكاه
اصالحات مالی عامل اصلی انقال صنعتی انگلستان بود است.
برخی اقتصاددانان مانند پاتریك ( ،)1966رابینسون ،)1952( 5دا ( ،)1973گلداسامیت
( )1969ایرلند )1994( 6جانگ ( )1986با دیدگا مزبور م الاات كردناد .بار اسااس ایان
عقید  ،عمق مالی تنها نتیجة ردد یرف اقعی اقتصاد است .بار اسااس ایان دیادگا  ،تغییارِ
بازارها مالی اكنص اناعالی به ردد اقتصاد است .بنابراین ،ردد گسترش ب اص اقعای
(به دلیل پیشرفت تكنولوژ یا ارتقا بهر ر نیر كار) افزایص تقا ا جدیاد را بارا
خدمات مالی در پی خواهد دادت .این دیدگا  ،اغل باا عناوان «دیادگا دنبالاهر تقا اا»
دناخته میدود .بر این اساس ،توسعه پیشرفت بازارها مالی نادی از افزایص تقا اا بارا
1. Levin
2. Moor
3. Levin
4. Hicks
5. Robinson
6. Ireland
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خدمات این بازارهاست كه از ردد اقعی اقتصاد نشئت میگیرد (كمیجانی ناادعلی:1386 ،
.)28
در دیدگا سوم ،كه با نام «فر یة پاتریك» مطرح است ،جهت علّیت د یرفاه اسات؛ باه
یور كه جهت علّیت در یول مسیر توسعة اقتصاد از توساعة ماالی باه رداد اقتصااد
برعكس تغییر میكند .برا نمونه میتوان به مطالعات گرینود اسمیت )1997( 1لوئینتال
خان )1999( 2ادار كرد .بدین معنی كه ب ص مالی از یریاق گساترش بازارهاا ماالی
ایجاد مؤسسات مالی عر ة داراییها مالی نقص مهمی در ردد اقتصاد ایاا میكند باا
دیدگا عر همحور سازگار است .اما هنگامی كه فرایند توسعة مالی اقتصاد رخ مایدهاد،
بهتدریج ،پدیدة راهبر عر ه كمرنگ میدود سارانجام پدیادة دنبالاهر تقا اا مسالط
میدود .در نتیجه ،مطابق با نظر نامبرد در یاول فرایناد توساعة اقتصااد جهات علّیات از
راهبر عر ه به دنبالهر تقا ا بهترتی حاصل میدود (راستی.)62 :1388 ،
5
برخاای اقتصاااددانان ،از جملااه لوكاااس ،)1988( 3می ار س ایرز ،)1984( 4اسااترن
( )1989آیرلند ( ،)1994رابطة بین توسعة مالی ردد اقتصاد را نای میكنند .ایان
م الاان بر آناند كه سیاستهایی كه در جهت ارتقا توسعة مالی است موجا اتاالف
منابع كمیا میدود تأكید غیر ر ر بر توسعة مالی موج انحاراف توجاه از ساایر
سیاستهایی میدود كه ممكن است برا ردد باال اقتصاد بهتر ر ر تار باداد،
مانند ارتقا آموزش نیر كار برا باالبردن بهر ر  ،اصالحات مالیاتی بارا هادایت
سرمایهگذار ارتقا صادرات .از جمله دالیل مطرحدد در ایان زمیناه مایتاوان باه
موارد زیر ادار كرد:
 .1ناپایدار آداتگی ذاتی فرایند قیمتگذار بازار ساهام در كشاورها در حاال
توسعه راهنما مناسبی برا نشاندادن ت صیص بهینة سرمایهگذار نیست؛
 .2ارتباط متقابل بین بازار پول سرمایه در مقابال داو هاا ناامطلو اقتصااد
ممكن است به بیثباتی اقتصاد منجر دود این امر نیز باعث ردد بلندمدت میدود.
1. Greenwood & Smith
2. Luintel & Khan
3. Lucas
4. Meier & Seers
5. Stern
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 .2.2پيشينة تحقيق

در بیشتر مطالعات داخلی خارجی علّیت بین توسعة مالی ردد اقتصااد باه صاورت
خطی بررسی دد است سابقة بررسی غیرخطی رابطة علّی در مطالعات صاورتگرفتاه
جود ندارد .در این مطالعه برا ن ستین بار به این مو وع پرداخته دد اسات .جاد ل
 1مطالعات انجامیافته در این زمینه را نشان میدهد:
جدول  .1مطالعات انجامیافته در زمينة علّيت توسعة مالی و رشد اقتصادي
قلمرو مکانی و دورۀ

تکنيک و روش مورد

زمانی مورد مطالعه

استفاده در پژوهش

كینگ لوین ()1993

 80كشور

VAR

ارتباط قو مربت میان چهار داخص
توسعة مالی ردد اقتصاد

انگ)1998( 1

سنگاپور

VAR

ارتباط مستقیم د یرفه میان توسعة
مالی ردد اقتصاد جود دارد

 16كشور در حال
توسعه

VAR

ارتباط د سویه میان ردد اقتصاد
توسعة مالی جود دارد

كشورها -OECD
 1871ا 1929

VAR

رابطة علّی یكیرفه میان توسعة مالی
ردد اقتصاد جود دارد

دیلی ،كر  ،مالز
فیلیپین

VAR

گسترش بازار سهام با باالبردن كارایی
بهر ر سب افزایص ردد میدود

نام محققان

مورند

دمتریادس حسین
()1996

2

رسیو اچل)1998( 3
سولیمن هو لز)2004( 4

نتيجهگيري مطالعات

نیوربور  5همكاران
()2006

بلژیك

ARDL

ابابدر اباقرن)2008( 6

مصر 1960 ،ا 2001

VAR

رابطة علّی د یرفه بین توسعة مالی
ردد اقتصاد جود دارد

 37كشور 1970 ،ا
2002

Panel Date

رابطة قو از سمت توسعة مالی به ردد
اقتصاد جود دارد

لی چانگ
()2009

7

رابطة علّی د یرفه بین ردد اقتصاد
توسعة مالی جود دارد

1. Murinde & Eng
2. Demeriades & Hussein
3. Rouseau & Wachtel
4. Soliman & Howells
5. Nieuwerburgh, Buelens & Cuyvers
6. Abu-Bader & Abu-Qarn
7. Lee & Chang

تحقيقات اقتصادي  /دورۀ  ،50شمارۀ  ،4زمستان 1394

784
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قلمرو مکانی و دورۀ

تکنيک و روش مورد

زمانی مورد مطالعه

استفاده در پژوهش

 32كشور

Panel Date

خایر عربی
()2014

سودان

VECM

تأثیر مربت توسعة مالی بر ردد
اقتصاد

امین ردتی 3همكاران
()2014

كشورها در حال
توسعه OECD

GMM

تأثیر مربت بازار سرمایه تأثیر منای
بازار پول بر ردد اقتصاد

درافت 4همكاران
()2014

پاكستان

كمیجانی نادعلی ()1386

ایران
 1352ا 1384

راس ی رنجبر ()1388

كشورها كنارانس
اسالمی 1980 ،ا
2004

ر پنل حداقل مربعات
د مرحلها گشتا ر
تعمیمیافته

اثر مربت توسعة مالی بر ردد اقتصاد
این كشورها

راستی ()1388

كشورها عضو ا پك

VAR

ب ص مالی نتوانسته است نقص مؤثر
در فرایند ردد دادته بادد

سیایپور ()1389

 85كشور

حسینی همكاران ()1390

نام محققان
هسو همكاران)2013( 1

منص

2

همكاران ()1392

علّیت گرنجر
همانبادتگی
آزمون ریشة احد
همانبادتگی مدل
BVAR

با استااد از داد ها
تابلویی

نتيجهگيري مطالعات
تأثیر توسعة مالی بر ردد اقتصاد

توسعة مالی تأثیر مربت بیمعنی بر
ردد دادته است .اما رابطة علّی
معنیدار از توسعة مالی بر ردد
اقتصاد برقرار است
ردد اقتصاد موج افزایص تعمیق
مالی میدود

توسعة مالی در كشورهایی با درآمد باال
علت ردد است در كشورهایی با
درآمد پایین تأثیر منای بر ردد دارد

ایران 1967 ،ا 2007

VAR

رابطة منای بین توسعة مالی ردد
اقتصاد جود دارد

كشورها گر
د هشت 1990 ،ا
2010

علّیت گرنجر پانلی با
ر یكرد بوتاسترپ

جهت علّیت بین توسعة مالی ردد در
كشورها حتی داخصها مالی
متاا ت است.

1. Hsu, Tian &Yan
2. Khater Arabim
3. Amin Rashti
4. Sharafat
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ادامة جدول  .1مطالعات انجامیافته در زمينة علّيت توسعة مالی و رشد اقتصادي
نام محققان

قلمرو مکانی و دورۀ

تکنيک و روش مورد

زمانی مورد مطالعه

استفاده در پژوهش

UMI OECD

داد ها تابلویی

توسعة مالی تأثیر منای بر ردد
اقتصاد كشورها منت دارد

ابوترابی فالحی
()1392

منطقة منا

داد ها تابلویی

توسعة سیستم بانكی تأثیر منای
معنیدار سیستم بازار سرمایه تأثیر
مربت لی بیمعنی در ردد اقتصاد
دارد

ابراهیمی
()1393

 39كشور در حال
توسعه توسعهیافته

GMM

توسعة مالی بر ردد اقتصاد اثر مربت
معنیدار دارد .این اثر در كشورها
در حال توسعه نوظهور بیص از
كشورها توسعهیافته است

خلیلی عراقی سلیمی
()1393

 16كشور آسیایی

داد ها تابلویی

توسعة مالی تأثیر سرمایهگذار خارجی
بر ردد اقتصاد را افزایص میدهد

ابونور

تیمور ()1392

محمد همكاران
()1393

مقایسة كشورها

نتيجهگيري مطالعات

ایران نر ژ

VECM

در بلندمدت رابطة علّی د یرفه بین
ردد اقتصاد توسعة مالی جود
دارد ،لی در كوتا مدت رابطة علّی
یكیرفه از توسعة مالی به توسعة
اقتصاد جود دارد

همان یور كه جد ل  1نشان می دهد ،نتایج مطالعات رابطة علّی بین ردد اقتصااد
توسعة مالی در مطالعات انجامیافته م تل است؛ به یور كه برخی مطالعاات ،مانناد
همكاران ( )2006ابابدر اباقرن ( ،)2008رابطة علّی د یرفه باین
مطالعة نیوربور
ردد اقتصاد توسعة مالی را تأیید میكنند .در برخی مطالعات رابطة علّی یكیرفه از
ردد اقتصاد به توسعة مالی است ،مانند مطالعاات گیلااساون ز یگای ( .)2000در
دیگر مطالعات مانند سولیمن هاو لز ( )2004رابطاة علّای از توساعة ماالی باه رداد
اقتصاد تأیید دد است .این مو وع میتواند نادای از ناوع داد هاا ماورد اساتااد ،
ر شها اقتصادسنجی قلمر مكانی مطالعات انجامدد باداد .باه هار حاال ،مطاابق
جد ل  ،1مطالعات زیاد در زمینة ارتباط ردد اقتصاد توسعة مالی جاود دارد ،اماا
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در این مطالعه برا ن ستین بار با استااد از ر دی غیرخطای باه آزماون علّیات میاان
توسعة مالی ردد اقتصاد پرداخته دد است.
 .3مدل و روش تحقيق
 .1.3شاخص مرکب توسعة مالی

به پیر از دمیرگوكس -كونت لوین ( ،)1996دااخصهاا ماد نظار باا اساتااد از
فرمول  1به یك داخص احد تبدیل میدوند:
() 1



 100 
 


1  M  F j , M
  
M  j 1  Fj


FI 

كه در آن 𝐼𝐹 داخص توسعة مالی مرك  𝐹𝑗,𝑀 ،داخصها ماالی مادنظر 𝐹̅𝑗 ،میاانگین
داخصها مدنظر 𝑀 تعداد داخصها درنظر گرفتهدد است.
داخصها توسعة مالی بهكاررفته در این پژ هص به ترتی زیر است:
نسبت اعتبارات اعطایی به ب ص خصوصی به تولید ناخاالص داخلای :بااالبودن ایان
نسبت ،عال بر سطح باال سرمایهگذار داخلی ،نشاندهندة توسعة سیستم مالی یاك
كشور نیز است .در كشورهایی كه پرداخت پول به ب ص خصوصی توسط سیساتم ماالی
مورد تأكید قرار میگیرد هزینهها مبادله ،كنترل مدیریت ریسك كم است تحار
پسانداز نسبت به سایر كشورها زیاد است.
نسبت اعتبارات تأمیندد توسط ب ص بانكی به تولید ناخالص داخلی :این دااخص
كل اعتبارات اعطاییِ نظام بانكی به ب اصهاا خصوصای د لتای را نشاان مایدهاد.
مقادیر باالتر این داخص نشاندهندة یك درجة باالتر ابستگی باه ب اص باانكی بارا
تأمین مالی است .چون بانكها به احتمال زیاد پنج عملكردا كااهص ریساك نقادینگی،
جمعآ ر ایالعات سرمایه گذار  ،نظارت كنتارل بار مادیران ،تمركاز پاسانادازها
تسهیل مبادله ا را ارائه میدهند (ام.كبیر همكاران .)101 :2011 ،از یرفی ،با توجاه
به اینكه در ب ص غیر بانكی كشورها در حاال توساعه ایالعاات ناوآ ر در توساعة
مالی چشمگیر درخور مالحظه نیست ،این داخص می تواند معیار مناسبی برا توسعة
مالی بادد (راس ی رنجبر.)9 :1388 ،
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داخص عمق یا ژرفاا ماالی (  M 2باه صاورت درصاد از  :) GDPایان دااخص
می تواند معیار مناسبی برا نشاندادن توسعة ماالی در اقتصااد باداد (نظیاای:1383 ،
 .)12در مطالعات كینگ لاوین ( )1993بارا انت اا دااخص اساطة ماالی توجاه
بیشتر به تعاری  M 2 M 3از پول دد است .در این قبیال از مطالعاات ا لویات باا
تعری  M 3از پول است كه در صورت عدم دسترسی میتوان از  M 2استااد كرد.
پسانداز ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی :یك نرخ بهارة رقاابتی موجا افازایص
پسانداز میدود .با افزایص نرخ بهر تمایل پساندازكنندگان برا پسانداز افازایص میازان
سپرد گذار بانكها افزایص مییابد  ،در نهایت ،این مو اوع موجا مایداود تاا قادرت
امدهی بانكها به سرمایهگذاران افزایص یابد؛ بادین ترتیا  ،زمیناة رداد اقتصااد فاراهم
میدود .اما در درایط تورم باال ،قتی نرخ بهرة اقعی منای میداود تمایال سارمایهگاذاران
برا درخواست ام تسهیالت افزایص مییابد ،لیكن ،به دلیال محاد دیت اعتباارات باانكی
نادی از كاهص تمایل ساپرد گاذاران باه ساپرد گاذار در باناك ،پرداخات تساهیالت باه
سرمایهگذاران محد د میدود .این مسئله در نهایت ردد اقتصاد را كُند میكند.
چهار داخص مذكور سهمِ بیشتر در مطالعات تجربی دادتهاند .از ایان ر  ،در ایان
مطالعه نیز ،با استااد از این چهار داخص ،از دااخص مركا ا كاه حاصالِ ایان چهاار
داخص استا استااد میدود .متغیر ردد اقتصاد بد ن درآمدها ناتی نیز به عنوان
معیار برا ردد اقتصاد در نظر گرفته میدود .داد ها این مطالعاه از لاوح فشاردة
بانك جهانی است راج دد است.
 .2.3مدل خودرگرسيونی برداري مارکوف -سویيچينگ ()MS-VAR

اگر تصور بر این بادد كه سر زمانی مورد بررسی در یی زمان توأم باا تغییارِ اعیت
(رژیم) است ،در آن صورت فر ثابتبودن پارامترها در مدلها  VARموجّه نیسات
میتوان از مدلها  MS-VARبه عنوان جایگزینی مناس استااد كرد .ایدة اصلی این
ر ش این است كه پارامترها مدل  VARبه متغیر رژیم 𝑡𝑠 بستگی دارد ،در عین حاال،
𝑡𝑠 قابل مشاهد نیست فقط می توان احتمال مربوط باه آن را باهدسات آ رد .در ایان
صورت ،تابع چگالی دریی سر زمانی قابل مشاهدة 𝑡𝑦 به صورت فرمول  2خواهد بود:
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 f  y t |Y t 1 ,1  if s t  1
p  y t |Y t 1 , s t   

f  y t |Y t 1 , n  if s t  n

() 2

بااه یااور كااه   nبااردار پارامترهااا ماادل  VARدر رژی امهااا م تل ا

Y t 1



نشاندهندة  Y t  j  j 1است .برا یك رژیم مش ص  y t ، s tرا میتوان به سیلة مدل
) VAR(pزیر (فرمول  )3نشان داد:
() 3

y t  v  st   A1  s t  y t 1  A p  s t  y t  p  u t

كه  ut ~ NID 0, st است .برا كاملكردن فرایند ایجاد داد ها نیاز است كه نحاوة
تغییرِ رژیم   s t را بشناسیم؛ در مدلها  MSفار
مرتبة ا ل ماركوف (فرمول  )4ایجاد میدود:
() 4

مایداود 𝑡𝑠 باه سایلة زنجیارة









Pr s t | s t  j  , Y t  j 
 Pr s t |s t 1; 
j 1
j 1

كه در آن  بردار متشكل از پارامترها احتماالت مربوط به رژیمهاسات .بار اسااس
این فر  ،میتوان احتمال انتقال بین رژیمها م تل را به صورت فرمول  5باهدسات
آ رد:
() 5

 1  i , j  1, 2,, n 

i,j

p

n

j 1

pi , j  Pr s t 1  j |s t  i  ,

با كنار هم قراردادن این احتماالت در یك ماتریس  ، n  nماتریس احتمال انتقااالت
𝑝 بهدست میآید هر عنصر از آن  p i , jاحتمال قوع رژیم  jبعد از رژیم  iرا نشاان
میدهد.
() 6

0  p ij  1

 p11  p n 1 

p  

 p1n  p nn 

با لحاظكردن امكان تغییر پارامترها در رژیمها م تل  ،مدل  VARخطای تبادیل
به مدل ( MS-VARفرمول  )7میدود:
() 7

y t  v  st   A1  s t  y t 1  A p  s t  y t  p  u t
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كه در این مدل همة پارامترها به عیت متغیر رژیم   s t ابساتهاناد .بناابراین ،مادل
مذكور را میتوان به دكل فرمول  8هم نشان داد:

() 8

1


n
 v  A y   A y  u if s  1 
1 t t 
11 t 1
p1 t  p
 1


yt  



1
n


v n  A1n y t 1   A pn y t  p  u t if s t  n 
1



در مطالعات بسیار از این مدل ها برا بررسی مو وعات گوناگون اقتصاد استااد
دد است .در مدل ادار دد  ،در رژیم ها م تل میزان اثرگذار متغیرها با قااه
همچنین متغیرها تو یحی دیگر متاا ت است ،در نتیجه ،میتوان از این مدلها بارا
بررسی علّیت بین متغیرها استااد كرد (كر لزیگ.)238 :2002 ،
 .3.3آزمون علّيت گرنجر در مدلهاي

MS

فر كنید ب واهیم رابطة علّیت بین د متغیار  x 2 x 1را باا در نظار گارفتن امكاان
تغییر رژیم بررسی كنیم .تغییر رژیم این امكان را فراهم میكند كاه رابطاة علّیات باین
متغیرها به رژیم بستگی پیدا كند متغیر بادد .بنابراین ،در این مدلها به فار ثابات
بودن رابطة علّیت بین متغیرها نیاز جود ن واهد دادت .برا این كار میتوان با فر
اینكه تعداد رژیمها ممكن  2بادد ،از مدل  MS-VARبه دكل فرمول  9استااد كارد
(فالحی هادمی دیزج:)1389 ،
 1 s1,t

() 9



20   21 s 2,t 

 
 
 x 1,t   10  11s1,t  k 10  11 s1,t
x       s    
 
22 2,t 
 1   2 s 2,t
 2,t   20


t  1,,T

10   11 s1,t 
u1,t 
  
 z t     ,

 
 1 20  21 s 2,t 
u 2,t 


h

از  z tمی توان به عنوان متغیر كنترل در مدل استااد یا آن را حذف كارد .در مادل
فوق  s 2,t s1,tبیانگر متغیرها تصادفی غیر قابل مشاهد اند مقادیر آنها میتواند 0
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یا  1بادد .اجزا اخالل هم فرایندها اختالل ساید است 1مستقل از رژیماناد .بارا
ت مین این مدل از ر ش حداكرر درستنمایی ) (MLاستااد میدود؛ عال بر ارای
مدل ،میتاوان باا اساتااد از احتماالهاا محاسابهداد (احتماالهاا هموارداد
فیلتردد ) تعل هر مشاهد به رژیم  0یا  1را نیز تعیین كرد .احتمالها فیلتردد باا
استااد از مشاهدات  1تا ( tنقطة مورد بررسی) احتماالت همواردد با استااد از كال
مشاهدات محاسبه میدود.
بر اساس پارامترها ت مینزد ددة مدل مذكور ،میتوان دربارة رابطة علّیت بین د

متغیر بحث كرد .غیار صاار باودن هار یاك از پارامترهاا  (  1 k  ....  11ارای
متغیرها  ) x 2,tنشان میدهد كه  x 2علّیت گرنجر  𝑥1است ،زمانی كاه  s1,t  1اسات.
علت گرنجر برا  x 1نیست ،زمانی كه  s1,t  0است .به همین ترتیا  ،اگار هار یاك از

پارامترها  (  2 k  ...  21ارای متغیرهاا  ) x 1,tغیار صاار باداند x 1 ،علّیات
گرنجر برا  x 2هست ،زمانی كاه  s 2,t  1علات گرنجار  x 2نیسات ،اگار s 2,t  0
بادد (پرلین.)2012 ،
برا بررسی رابطة علّیت ،مدل فوق دارا چندین مزیت منحصربهفرد است :ا الً ،این
امكان را فراهم میآ رد كه رابطة علّیت به دفعات به تعداد دل وا در بازة زماانی ماورد
مطالعه تغییر كند .بنابراین ،این ر ش ابزار قو برا تجزیه تحلیل متغیرهایی اسات
كه چندین دكست ساختار را تجربه كرد اند .به یژ قتی كه زمان دقیاق قاوع ایان
دكست ها ساختار از قبل مش ص نبادد؛ ثانیاً ،تغییارِ رابطاة علّیات را مایتاوان باا
استااد از این ر ش با رعایت اصل قلّت متغیرها مدلساز كرد؛ ثالراً ،بر اساس نتاایج
این ر ش ،میتوان زمان تغییرِ رابطة علّیت را نیز به صورت در نزا تعیین كرد (فالحی
هادمی دیزج.)1389 ،
 .4یافتههاي تجربی تحقيق
ن ستین مرحله در برآ رد مدل ها سر زمانی بررسی عیت متغیرها از نظار ماناایی
است .از این ر  ،در این مطالعه به منظور پرهیز از رگرسیون كاذ  ،برا بررسی عیت

1. white noise
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مانایی متغیرها از آزمون زیوت اندریوز ،كه متدا لترین آزمون ریشة احاد باا در نظار
گرفتن امكان دكست ساختار است ،استااد میدود.
 .1.4آزمون پایایی زیوت و اندریوز

در این مطالعه از داد ها سر زمانی ساالنة تولیاد ناخاالص داخلای سارانه باه عناوان
متغیر نشاندهندة ردد اقتصاد از متغیر مرك داخص توسعة ماالی ،كاه در ب اص
پیشین نحوة محاسبة آن بیان دد ،یی سالها  1352ا  1391استااد میداود؛ ایان
ایالعات از آمار بانك جهانی است راج دد است .از این متغیرها به صورت لگااریتمی در
بررسیها استااد میدود بهترتی با  LGR LFDنشان داد میدوند.
پیص از بررسی رابطة علّیت بین توسعة مالی ردد اقتصااد  ،ن سات پایاایی ایان
متغیرها با استااد از آزمون ریشة احاد زیاوت انادریوز )1992( 1بررسای مایداود.
سپس ،با استااد از مدل  MS-VARجهت علّیت متغیرها تعیین میدود .دلیل اساتااد
از آزمون زیوت اندریوز برا آزمون پایایی ایان اسات كاه ایان آزماون ساال دكسات
ساختار در رفتار نرخ ارز را به صورت در نزا تعیین میكند؛ در حالی كاه آزماونهاا
متعارف دیكی -فولر تعمیمیافته فیلپس -پار ن ساال دكسات سااختار را در رفتاار
متغیرها سر زمانی در نظر نمیگیرند .همچنین ،آزمون پر ن نیز سال دكست را باه
صورت بر نزا در نظر میگیرد؛ این مو وع به نتیجهگیر نادرست از ناپاایی متغیرهاا
سر زمانی منجر می دود .زیوت اندریوز برا تعیین در نزا سال دكست ساختار
مدلها زیر (فرمولها  )12 11 ،10را ارئه میكند:
k

()10

y t  μ  αy t 1  βt  θDU t  c jy t  j  ε t
j1

k

()11

y t  μ  αy t 1  βt  γDTt  c jy t  j  ε t
j1

k

()12

y t  μ  αy t 1  βt  θDU t  γDTt  c jy t  j  ε t
j1

1. Zivot & Andrews
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در مدل مذكور ،متغیر  DUمعرّف متغیر مجاز است كه بارا ساالهاا بازر تار از
زمان دكست برابر با یك برا سایر سالها مقدار صار را اختیار میكناد .همچناین ،متغیار
 DUنشان دهندة متغیر مجاز است كه برا سال ها بزر تر از دكست ساختار مقادار
آن برابر با  t TB برا سایر زمانها مقدار آن صار است .معادالت باال بهترتیا تغییار
در عر از مبدأ ،تغییر در دی تغییر همزمان عر از مبدأ دای را نشاان مایدهناد.
برا اجرا آزمون ریشة احد ریوت اندریوز فر یة   0در مقابل فر یة   0آزماون
میدود در صورت رد فر یة صار متغیر مورد نظر پایاسات .داایان ذكار اسات كاه بارا
آزمون زیوت اندریوز یك فاصلة زمانی باه صاورت  0 / 15T TB  0 / 8Tدر نظار گرفتاه
میدود هر یك از معادالت فوق به ر ش حداقل مربعات معمولی برا ساالهاا م تلا
برآ رد میدود .در این آزمون انت ا سال دكست ساختار بار اسااس پاایینتارین مقادار
آمارة هر یك از معادالت رگرسیون تعیین میدود (فطرس منصور گرگر .)1391 ،
جد ل  2نتایج آزمون ریشة احد زیوت اندریوز را نشان میدهد:
جدول  .2نتایج آزمون ریشة واحد زیوت و اندریوز
شاخص توسعة مالی

رشد اقتصادي
مدل

مقدار آماره

سال شکست

-4/496

1367

-4/026

1381

تغییر در دی

-3/596

1382

تغییر در هر د

تغییر عر

از مبدأ

مدل

مقدار آماره

سال شکست

-2/337

1371

-1/879

1383

تغییر در دی

-2/065

1373

تغییر در هر د

تغییر عر

از مبدأ

منبع :محاسبات محقق
خر جی نرمافزار Eviews

با دقت در نتایج بهدستآمد  ،می تاوان دریافات كاه دااخص توساعة ماالی رداد
هامزماان ماناا
اقتصاد با در نظر گرفتن هر سه معادلة تغییر در عر از مبدأ ،دی
نیست فر یة صار آزمون زیوت اندریوز رد نمیداود؛ باه دلیال اینكاه مقادار آماارة
بهدستآمد برا آنها از مقادیر بحرانی  1درصاد  5درصاد آزماون زیاوت انادریوز
كمتر است .در نتیجه ،به منظور بررسی رابطة علّیات ایان د متغیار تاا ال مرتباة ا ل
متغیرها كه مانا هستند در نظر گرفته میدود.
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 .2.4برآورد مدل

ا لین گام در استااد از مدلها  MS-VARتعیین درجة مدل  VARبهینه با اساتااد
از معیارها آكائیك یا دوارتز -بیزین است .جاد ل  3مقاادیر آماارة آكائیاك داواتز-
بیزین را برا قاهها  1تا  3نشان میدهد كمترین مقادار ایان معیارهاا در قااة 3
بهدست آمد است .در نتیجه قاة بهینة مدل  3انت ا میدود.
جدول  .3آمارۀ آکائيک و شوارتز -بيزین براي تعيين وقفة بهينه
آمارۀ SB

آمارۀ AIC

تعداد وقفه

-1/360
-1/588

-1/796
-1/849

1
2

منبع :محاسبات محقق

* قاة بهینه

در مرحلة بعد تعداد بهینة رژیم در مدل مورد استااد باید تعیین دود .بدین منظور،
میتوان از معیارها ایالعات  AICبرا تعیین تعاداد رژیامهاا اساتااد كارد .مطالعاة
سپاگتولو ساراداكیس )2003( 1در این زمینه نشاان مایدهاد در ماوارد كاه تعاداد
مشاهدات مورد بررسی تغییرات پارامترها به اندازة كافی بزر است ،استااد از معیاار
آكائیك تعداد درست رژیم را تعیین میكند .جد ل  4مقدار آماارة آكائیاك بیشاترین
مقدار راستنمایی را برا تعداد رژیمها  2تا  4نمایص میدهد:
جدول  .4آمارۀ آکائيک براي تعيين تعداد رژیم بهينه
آمارۀ ML

آمارۀ AIC

تعداد رژیم

63/173
59/582

-54/325
-49/839

*2
3

40/413

-20/296

4

منبع :محاسبات محقق

* رژیم بهینه

با توجه به جد ل  ،4میتوان دریافت كه تعداد  2رژیم كمتارین مقادار آماارة آكائیاك
بیشترین مقدار حداكرر راستنمایی را دادته است؛ در نتیجه ،تعاداد رژیام بهیناه  2انت اا
1. Psaradakis & Spagnolo
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میدود .همچنین ،به دلیل بررسی علّیت در رژیمها م تل  ،مادل )MSIAH(2)- VAR(3

انت ا میدود؛ در این مدل همة رای از جمله عر از مبدأ ری قااههاا توساعة
مالی ردد اقتصاد به رژیمها مدل ابسته میدوند مقدار اثرگذار آنها در رژیمهاا
 1یا  2متاا ت خواهد بود.
جد ل  5نتایج خر جی بهدستآمد از نرمافزار  MATLABرا بارا ایان مادل نماایص
میدهد .مدل مذكور با استااد از ر ش حداكرر درستنمایی حاصل میدود .در این جاد ل،
ستون ا ل نشاندهندة معادلها است كه متغیر ابستة آن داخص توساعة ماالی اسات در
زیر آن رای قاهها داخص توسعة مالی ردد اقتصااد در رژیامهاا م تلا بیاان
دد است .در ستون د م نیز نتایج معادلة د م است كه در آن ردد اقتصاد به عنوان متغیار
ابسته است متغیر مستقل نیز دامل متغیرها قاة نارخ رداد توساعة ماالی اسات .در
ب ص زیرین نیز عدد  P-valueمربوط به آمارة  DAVISنشاندهندة غیرخطیباودن ارتبااط
بین متغیرهاست.
با توجه به نتایج جد ل  ،5در مرحلاة ا ل عادد  P-valueمرباوط باه آماارة دیاویس
غیرخطیبودن ارتباط بین متغیرها را تأیید میكند .در رژیم  1مربوط به داخص توساعة
مالی قاه ها د م سوم مربوط به نرخ ردد معنیدارناد همچناین مجماوع ارای
قاهها نرخ ردد نیز با عدد  0/27برابر است از نظر آمار نیز معنیدار اسات .البتاه،
در معادلة د م ،كه مربوط به نرخ ردد است ،هیچ یك از متغیرها داخص توسعة ماالی
معنی دار نیست .در نتیجه ،در رژیم  1جهت علّیت از یرف نرخ ردد اقتصاد به سامت
داخص توسعة مالی است تغییر توسعة مالی بر نرخ ردد بیتأثیر است.
در رژیم  2نیز ،در معادلة مربوط به داخص توسعة مالی هیچ یك از قااههاا نارخ
ردد معنی دار نیست .همچنین ،در معادلة د م ،كه مربوط به ردد اقتصاد اسات ،هایچ
یك از رای داخص توسعة مالی معنیدار نیست .در نتیجه ،در رژیم  1ارتباط علّیت
بین داخص توسعة مالی ردد اقتصاد رد میدود .با این توصی  ،میتوان دریافت كه
در هیچ یك از رژیم ها داخص توسعة مالی به ردد اقتصاد منجر نشد است فقط در
رژیم  1جهت علّیت از ردد اقتصاد به توسعة مالی بود است.
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جدول  .5نتایج تخمين مدل )MSIAH(2)- VAR(3
متغير وابسته :رشد اقتصادي LGR

متغير وابسته :شاخص توسعة مالی LFD

انحراف معيار

ضریب

رژیم 1

انحراف معيار

ضریب

رژیم 1

0/03

0/12

عرض از مبدأ

0/01

0/063

عرض از مبدأ

0/10
0/10
0/10
0/20
0/17
0/17

0/07
-0/17
0/01
0/07
-0/07
-0/23

-

0/0876

𝟏𝐿𝐺𝑅𝒕−
𝟐𝐿𝐺𝑅𝒕−
𝟑𝐿𝐺𝑅𝒕−
𝟏𝐿𝐹𝐷𝒕−
𝟐𝐿𝐹𝐷𝒕−
𝟑𝐿𝐹𝐷𝒕−
انحراف معيار

0/08
0/08
0/07
0/04
0/04
0/04

-0/31
0/26
0/31
0/01
0/10
0/16

𝟏𝐿𝐹𝐷𝒕−
𝟐𝐿𝐹𝐷𝒕−
𝟑𝐿𝐹𝐷𝒕−
𝟏𝐿𝐺𝑅𝒕−
* 𝟐𝐿𝐺𝑅𝒕−
* 𝟑𝐿𝐺𝑅𝒕−

-

0/0371

انحراف معيار

انحراف معيار

ضریب

رژیم 2

انحراف معيار

ضریب

رژیم 2

0/06

-0/03

عرض از مبدأ

0/03

-0/069

عرض از مبدأ

0/22
0/41
0/42
0/65
0/56
0/67

0/51
0/20
0/09
0/17
0/59
-0/38

𝟏𝐿𝐺𝑅𝒕−
𝟐𝐿𝐺𝑅𝒕−
𝟑𝐿𝐺𝑅𝒕−
* 𝟏𝐿𝐹𝐷𝒕−

0/30
0/22
0/29
0/10
0/20
0/21

-0/10
-0/19
0/15
0/01
-0/33
-0/06

-

0/2181

-

0/1032

𝟏𝐿𝐹𝐷𝒕−
𝟐𝐿𝐹𝐷𝒕−
𝟑𝐿𝐹𝐷𝒕−
𝟏𝐿𝐺𝑅𝒕−
𝟐𝐿𝐺𝑅𝒕−
𝟑𝐿𝐺𝑅𝒕−
انحراف معيار

𝟐𝐿𝐹𝐷𝒕−
𝟑𝐿𝐹𝐷𝒕−
انحراف معيار
63/167
0/002

Log- Lik
DAVIS

*سطح معنیدار  5درصد.
منبع :محاسبات محقق ،خر جی نرمافزار  MATLABكد نرمافزار ارائهدد توسط .Perlin

جد ل  6احتمال انتقاالت هر رژیم را بیان میكند .نتایج تحقیق نشان مایدهاد رژیام 1
نسبت به رژیم  2پایدارتر است؛ به یور كه احتمال ماندن در رژیم ( 1انتقاال از رژیام  1باه
رژیم  )1برابر با  0/911است؛ در حالی كه احتمال مانادن در رژیام ( 2انتقاال از رژیام  2باه
رژیم  )2برابر با  0/81است .در نتیجه ،رژیم ا ل نسبت به رژیم د م جذا تر اسات .از یرفای،
احتمال تغییر رژیم برا هر د حالت كم است؛ به یور كاه احتماال انتقاال از رژیام  1باه
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رژیم  2برابر با  0/089است احتمال انتقال از رژیام  2باه رژیام  1برابار باا  0/18اسات .در
نتیجه هر د رژیم بسیار ماندگارند.
در نمودار  1احتمال قرارگرفتن در هر رژیام باه نماایص درآماد اسات .نماودار  .1الا
احتمال قرار گرفتن هر سال در رژیم  1نمودار  .1احتمال قرارگرفتن هر سال در رژیام 2
را نشان میدهد.
جدول  .6احتمال انتقاالت رژیمها
رژیم 2

رژیم 1

0/192

0/909

رژیم 1

0/808

0/091

رژیم 2

منبع :محاسبات محقق

نمودار  .1الف .احتمال قرارگرفتن هر سال در رژیم 1

نمودار  .1ب .احتمال قرارگرفتن هر سال در رژیم 2
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در جد ل  ،7با توجه به احتماالت هر سال ،رژیمهاا  2 1باه تاكیاك ساالهاا
قرارگرفته در هر رژیم مش ص میدود.
جد ل  8بیانگر یژگیها هر رژیم است ،در جد ل  8تعداد سالها قرارگرفتاه در
هر رژیم ،میانگین ردد اقتصااد توساعة ماالی ساالهاا قرارگرفتاه در هار رژیام
میانگین د رة قرارگرفتن در هر رژیم بیان میدود .با توجه به این مش صاات ،مایتاوان
رژیمها  2 1را بهخوبی تاكیك تحلیل كرد.
جدول  .7سالهاي قرارگرفته در هر رژیم
-1374 -1373 -1360 -1359 -1358 -1357 -1356 -1355 -1354
-1385 -1384 -1383 -1382 -1381 -1380 -1377 -1376 -1375
1391 -1390 -1389 -1387 -1386

رژیم 1

-1367 -1366 -1365 -1364 -1363 -1362 -1361 -1353 -1352
1379 -1378 -1372 -1371 -1370 -1369 -1368

رژیم 2

جدول  .8مشخصات هر رژیم
ميانگين دورۀ

احتمال

تعداد

قرارگرفتن در هر

قرارگرفتن در

سالهاي هر

رژیم

هر رژیم

رژیم

2/55
4/34

11/23

0/58

23

رژیم 1

1/97
3/30

5/27

0/42

16

رژیم 2

ميانگين رشد اقتصادي
ميانگين توسعة مالی

با دقت در جد ل  ،8میتوان دریافت كه رژیم  1به نسبت رژیم  2سالها بیشاتر
را در بر گرفته است .همچنین احتمال قرارگرفتن هر سال در آن بیشتر است .همچناین،
رژیم  1میانگین د رة قرارگرفتن بیشتر دادته است .یعنی میانگین یاول هار د ر ا
كه در رژیم  1قرار گرفته میدود برابر با  11/23سال است نسبت به رژیم د م بیشاتر
است .در نتیجه ،رژیام  1نسابت باه رژیام  2پایادارتر اسات .از یرفای ،میاانگین رداد
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اقتصاد توسعة مالی در رژیم  1نسبت به رژیم  2بیشاتر اسات .از ایان ر  ،مایتاوان
نتیجه گرفت كه رژیم ا ل دامل سالهایی است كاه رداد اقتصااد توساعة ماالی در
عیت بهتر قرار دارند.
همان یور كه نتایج نشان میدهد ،در رژیم  1رابطة علّی یاكیرفاه از سامت رداد
اقتصاد به توسعة مالی جود دارد .اما ،در رژیم  2چنین رابطة علّی جود نادارد .دااید
بتوان مهمترین دالیل این مو اوع را در ماهیات چگاونگی توساعة ماالی كشاور باه
عبارتی تعامل توسعة مالی با ردد اقتصاد ناتمحور جست جاو كارد؛ باه یاور كاه
میتوان چنین استدالل كرد كه درآمدها ناتی كشور در اغل سالها مربوط به رژیم
ا ل (با ردد اقتصاد باال) باال بود این مو وع سب دد است از یریق حمایتهاا
د لتی رانتها ناتی بازار مالی توسعه یابد  ،در نتیجه ،داخص توسعة ماالی نیاز باا
افزایص مواجه دود .به عبارتی ،در اقتصاد متكی باه ناات ایاران ،در ساالهاا رژیام 1
(مطابق جد ل  ،)7به سب افزایص درآمدها ناتی ،ردد اقتصاد نیز ،كه عمادتاً تاابع
درآمدها ناتی است ،باال رفته با بهبود ردد اقتصاد انگیزة فعالیاتهاا ماالی نیاز
برا خدماتدهی به ب ص حقیقی گسترش یافته است .از سو دیگر ،به دلیل افازایص
توان مالی د لت در اثر افزایص درآمدها ناتی ،ذخایر ارز بانك مركز افزایص یافتاه
 ،در نتیجه ،پایة پولی گسترش یافته است؛ این مو وع میزان قدرت امدهی بانكهاا
سپرد گذار در آن ها را افزایص داد  ،در نتیجه ،به افزایص ری فزایندة پول منجار
دد است؛ نیز موجبات گسترش توسعة مالی را در كشور فراهم كرد است .اما ،در رژیام
 ،2به دلیل پایینبودن درآمدها ناتی ،هم ردد اقتصاد هم توساعة ماالی نسابت باه
رژیم  1كمتر بود است .در این رژیم د لتها برا دستیابی به توسعة مالی نتوانستهاناد
حمایت كافی بهعمل آ رند ،بهعال  ،به دلیل پایینبودن ردد اقتصاد  ،ب ص خصوصی
انگیزة كافی بارا توساعة ماالی نداداته اسات .در نتیجاه ،در رژیام  2رداد اقتصااد
نتوانسته است علت توسعة مالی بادد.
اما ،دربارة نتیجة فقدان رابطة علّی از توسعة مالی به ردد اقتصااد در هار د رژیام
میتوان گات كه در ایران توسعة ماالی باه اناداز ا كاه بایاد دااید نتوانساته اسات
زیرساختها ردد اقتصاد را فراهم كند به دلیل ابستگی ردد اقتصاد كشاور باه
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درآمدها ناتی ردد عمدتاً از كانال درآمدها ناتی صورت گرفته توسعة ماالی تاأثیر
چندانی در این مو وع ندادته است .این نتایج باا یافتاههاا ادعاهاا اساترن ()1989
سازگار است .داید بتوان چنین استدالل كرد كه در ایران ساختار مالی به گونها اسات
كه هماهنگی كامل بین بازار پول باازار سارمایه جاود نادارد .از ساو دیگار ،اتكاا
بانكها كشور (بازار پول) به ب ص د لتی سب دد است كه توساعة ماالی از كاارایی
كافی برا ردد اقتصاد برخوردار نبادد  ،در نتیجه ،رابطة علّی از توسعة مالی به ردد
اقتصاد حاصل نشود.
با توجه به اینكه در اغل سال ها رژیم  1درآمدها ناتی ردد درخور توجهی داداته
به دلیل آنكه سهم درآمدها ناتی در ردد اقتصاد ایران زیاد است ،در این ساالهاا مناابع
اعیت مطلاوبی
الزم برا توسعة مالی فراهم دد است .اما ،در رژیم  ،2كه ردد اقتصااد
ندادته است ،ردد اقتصاد نتوانسته موج افزایص توسعة ماالی داود .هماان یاور كاه از
نتایج مدل نیز مش ص است ،در هیچ یك از رژیمها توساعة ماالی بار رداد اقتصااد تاأثیر
ندادته است؛ دلیل این مسئله نیز نباود ابزارهاا نهادهاا ماالی مناسا در ایاران نقاص
كمرنگ این نهادهاا در رداد اقتصااد اسات ،لای باه دلیال جاود درآمادها ناتای ،در
سالهایی كه درآمد ناتی به تبع آن ردد اقتصاد افازایص یافتاه اسات ،مناابع الزم بارا
توسعة مالی تأمین ردد اقتصاد سب افزایص توسعة مالی دد است.
5.5
5
4.5
4
3.5
1388

1384

1380

1376

مقدار برآورد شده توسعه مالی

1372

1368

1364

1360

1356

1352

مقدار واقعی توسعه مالی

نمودار  .2مقادیر واقعی و برآوردشده با مدل  MS-VARبراي شاخص توسعة مالی
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1352 1356 1360 1364 1368 1372 1376 1380 1384 1388
مقدار برآورد شده رشد اقتصادی

مقدار واقعی رشد اقتصادی

نمودار .3مقادیر واقعی و برآوردشده با مدل  MS-VARبراي رشد اقتصادي

نمودارها  3 2مقادیر برآ رددد با مدل مورد اساتااد در ایان مطالعاه را نشاان
میدهد .همان یور كه مش ص است ،نتایج خر جی مدل فاصلة بسیار كمی با مقاادیر
اقعی خود دارد ،در نتیجه ،میتوان دریافت كه مدل  MS-VARبهخوبی بارآ رد داد
دارا نتایج قابل قبولی است.
 .5جمعبندي و نتيجهگيري
مطالعات بسیار در زمینة علّیت توسعة مالی رداد اقتصااد در داخال خاارج از كشاور
انجام یافته است .اهمیت پرداختن بدین مسئله نیز در این است كه اگر بتاوان رابطاة علّای را
بین توسعة مالی یا ردد اقتصاد بهدست آ رد ،میتوان با سیاست افزایص توساعة ماالی باه
ردد اقتصاد دست یافت .از یرف دیگر ،اگر باین توساعة ماالی رداد اقتصااد ارتباایی
به جود نیاید ،میتوان با صرف منابع مالی صرفدد برا توسعة مالی ،بهر ر كاارایی را
افزایص داد این منابع را برا اهداف دیگر سرمایهگذار كرد.
بدین منظور ،به بررسی رابطة علّیت باین توساعة ماالی رداد اقتصااد باا اساتااد از
مدلها ماركوف -سوییچینگ پرداخته دد .مزیت این مدلها در این است كاه ،باا در نظار
گرفتن رژیمها مجزا از هم ،این امكان را فراهم میكنند كاه بتاوان تغییارِ رابطاة علّیات در
یی زمان یا د ر ها متاا ت را بررسی كرد .مدل مورد استااد یاك مادل  VARباود ،كاه
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پارامترها آن ثابت نیست به رژیم ابسته است .علّیت گرنجار باین توساعة ماالی رداد
اقتصاد نیز با استااد از رای این مدل در رژیمها متاا ت بررسی دد.
در مرحلة ا ل ،به منظور آزمون پایایی متغیرها استااد دد در ایان تحقیاق ،از آزماون
ریشة احد زیوت اندریوز استااد دد .نتایج نشان میدهد متغیرها توساعة ماالی رداد
اقتصاد نامانا هستند .در نتیجه ،به منظور بررسی رابطة علّی این د متغیر از تاا ال مرتباة
ا ل متغیرها استااد دد .پس از بررسی پایایی متغیرها ،بهترین مدل ماركوف -ساوییچینگ،
با در نظر گرفتن بهترین قاه ،بهترین رژیم بهترین معادله انت ا دد.
یافتهها تجربی تحقیق نشان میدهد در هیچ یك از رژیامهاا توساعة ماالی تاأثیر در
ردد اقتصاد ندادت رابطة علّی از توسعة مالی به سامت رداد اقتصااد جاود ندادات.
تأثیر ردد اقتصاد بر توسعة مالی نیز فقط در رژیم  1رخ داد در این رژیم جهات علّیات از
سمت ردد اقتصاد به توسعة مالی بود .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت كه به دلیل ابساتگی
بیشتر اقتصاد ایران به درآمدها ناتی ،به هنگام افزایص این درآمادها ،كاه موجا افازایص
ردد اقتصاد میدود ،منابع الزم برا گسترش توسعة مالی فراهم مایداود .در نتیجاه ،در
رژیم  ،1كه دامل سالهایی با رداد اقتصااد بیشاتر اسات ،جهات علّیات از سامت رداد
اقتصاد به توسعة مالی بود .لی در رژیم  ،2كه سالهایی با ردد كمتار را داامل مایداود،
ارتبایی میان ردد توسعة مالی حاصل نشد .از یرفای ،باه دلیال اینكاه در ایاران ابزارهاا
نهادها مالی نقشی كمرنگ عی در اقتصاد دارند اقتصااد ایاران فاقاد نهادهاا ماالی
قو است ،در هیچ یك از رژیمها داخص توسعة مالی تأثیر در ردد اقتصاد ندادت.
با این تااسیر ،نتایج حاكی از آن است كه برا رژیم ( 1سالهایی كه ردد اقتصااد
بیشتر دارند) میتوان دیدگا دنبالهر تقا ا را متصور بود؛ این نتایج باا نظار برخای
اقتصاااددانان ماننااد رابینسااون ( ،)1952دااا ( ،)1973گلداساامیت ( )1969جانااگ
( )1986همخوانی دارد .بر اساس نتایج بهدستآمد برا رژیم ( 2سال هاایی كاه رداد
اقتصاد كمتر است) ،هیچگونه ارتبایی بین توسعة مالی ردد اقتصاد حاصال نشاد؛
این نتایج با نظریات برخای اقتصااددانان ،از جملاه لوكااس ( ،)1988اساترن ()1989
آیرلند ( )1994مطابقت دارد .این پژ هشگران جاود رابطاه باین توساعة ماالی رداد
اقتصاد را نای میكنند بر آناند كه سیاستهایی كه در جهت ارتقاا توساعة ماالی
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است موج اتالف منابع كمیا می دود تأكید غیر ار ر بار توساعة ماالی موجا
انحراف توجه از سایر سیاستهایی میدود كه ممكن است برا رداد بیشاتر اقتصااد
بهتر ر ر تر بادد.
منابع
 .1ابراهیمی ،سجاد ( .)1393اثار سااختار نظاام ماالی بار رداد اقتصااد  ،فصالناماة
پژ هصها اقتصاد (پژ هصها ردد توسعة پایدار) 117 ،)2(14 ،ا .134
 .2ابوترابی ،محمدعلی فالحی ،محمدعلی ( .)1392بررسی مقایساها نقاص سیساتم
بانكی بازار سهام در ردد اقتصاد  :مطالعة مورد كشورها مناا ،نشاریة اقتصااد
پولی مالی 29 ،)6(20 ،ا .43
 .3ابونور  ،عباسعلی تیماور  ،منیاژ ( .)1392بررسای اثار توساعة ماالی بار رداد
اقتصاد  :مقایسة كشورها  ، UMI OECDفصل ناماة رداد توساعة اقتصااد ،
 29 ،)11(3ا .40
 .4حسینی ،مهد  ،ادرفی ،یكتا ،صیامی عراقی ،اباراهیم ( .)1390بررسای رابطاة توساعة
مالی ردد اقتصاد در ایاران باا معرفای متغیرهاا جدیاد ،فصال ناماة پاژ هص هاا
سیاستها اقتصاد  19 ،60،ا .34
 .5خلیلی عراقی ،منصاور سالیمی ،رقیاه ( .)1393رابطاة باین سارمایهگاذار مساتقیم
خارجی ،توسعة ماالی رداد اقتصااد  :مطالعاة ماورد كشاورها منت ا آسایایی،
فصلنامة پژ هصها سیاستها اقتصاد  20 ،)71(22 ،ا .38
 .6راستی ،محمد ( .)1388بررسی رابطة توسعة ماالی رداد اقتصااد در كشاورها
عضو ا پك :آزمون فر پاتریك ،بررسیها بازرگانی 55 ،38 ،ا .67
 .7راس ی ،سعید رنجبر ،امید ( .)1388اثر توسعة مالی بر ردد اقتصااد كشاورها
عضو سازمان كنارانس اسالمی ،مجلة دانص توسعه 1 ،27 ،ا .22
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 .8سیایپور ،رؤیا ( .)1389بررسی تجربی تأثیر سطح توسعة مالی بار رداد اقتصااد ،
مجلة مطالعات مالی 33 ،5 ،ا .52
 .9عصار  ،عباس ،ناصر  ،علیر ا آقایی خوندابی ،مجیاد ( .)1387توساعة ماالی رداد
اقتصاد مقایسة كشورها ناتی عضو ا پك غیرا پاك در حاال توساعه باا اساتااد از
ر ش گشتا رها تعمیمیافته ) ،(GMMفصلنامة تحقیقات اقتصاد  29،ا .51
.10فطرس ،محمدحسن ،تركمنی ،اسماعیل ( .)1391توسعة انسانی تعدیلدد پایادار
ردد اقتصاد  :مقایسة تطبیقی كشورها توسعهیافته در حاال توساعه ،پاژ هص هاا
ردد توسعة اقتصاد  59 ،)7(2 ،ا .91
.11فالحی ،فیر ز هادمی دیزج ،عبادالرحیم ( .)1389رابطاة علّیات باین  GDPمصارف
انرژ در ایران با استااد از مدل ها ماركوف -سوییچینگ ،فصل ناماة مطالعاات اقتصااد
انرژ  131 ،26 ،ا .152
 .12كمیجانی ،اكبر ،نادعلی ،محمد ( .)1386بررسی رابطاة علّای تعماق ماالی رداد
اقتصاد در ایران ،پژ هصنامة بازرگانی 23 ،44 ،ا .47
 .13محمد تیمور ،ناظمان ،حمید خداپرست ،یونس ( .)1393بررسای رابطاة علیات
پویا بین توسعة مالی ،بازبودن تجار رداد اقتصااد ؛ مقایساة ماورد د كشاور
ناتی ایران نر ژ ،فصلنامة اقتصاد انرژ ایران.)10(3 ،
 .14منص  ،عبدالعلی ،تركی ،لیال علو  ،جابر ( .)1392تحلیل اثر توسعة مالی بر ردد
اقتصاد در كشورها گر د هشت :علّیت گرنجر پانكی با ر یكارد باوت اساترپ،
فصلنامة ردد توسعة اقتصاد  74 ،ا .92
 .15نظیاای ،فایماه ( .)1383توسااعة ماالی ردااد اقتصااد در ایاران ،پاژ هصناماة
اقتصاد .2 ،
16. Abu-Bader, S. & Abu-Qarn, A.S. (2008). Financial Development and
Economic Growth: The Egyptian Experience, Journal of Policy
Modeling, 30, 887-896.
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