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بررسی رابطۀ علی کوتاهمدت و بلندمدت بين توسعۀ مالی و
رشد اقتصادي در استانهاي ایران
2

زهرا دهقان شبانی ،*1روحاله شهنازي
 .1استادیار بخش اقتصاد دانشگاه شيراز
 .2استادیار بخش اقتصاد دانشگاه شيراز

تاریخ دریافت1393/11/11 :

تاریخ پذیرش1394/11/25 :

چکيده
ارتباط بین توسعۀ مالی و رشد اقتصادی توجه زیادی را به خود جلب کرده است .بهه رهر لها
اختالف دیدگاه در بررسی تأثیر عملکرد مالی بر رشد اقتصادی وجود دارد و فرضیهرای متفاوتی
مطرح شده است .یک فرضیه این است که توسعۀ مالی عامه رشهد اقتصهادی اسهت و فرضهیۀ
دیگر ،رشد اقتصادی را عام توسعۀ مالی در نظر میگیرد .عالوهبر این دو فرضیه ،فرضیۀ سومی
مطرح شده است که براساس آن ،توسعۀ مالی و رشد اقتصادی دارای یک علیت دوطرفهاند .ایهن
تحقیق در پی بررسی این موضوع است که رابطۀ بهین توسهعۀ مهالی و رشهد اقتصهادی در که
استانرای ایران چگونه است؟ برای پاسهگگویی بهه ایهن پرسه  ،رابطهۀ علیهت کوتهاهمهد و
بلندمد بین توسعۀ مالی و رشد اقتصادی استانرای ایهران طهی دورۀ زمهانی )1390-1380
بررسی شده و برای این منظور از آزمون علیت گرنجری برای دادهرای پان استفاده شده اسهت.
در مقاله ،شاخص نسبت اعتبارا بگ خصوصی به تولیهد ناخهالص داخلهی و نسهبت سهرردۀ
بانکرا به تولید ناخالص داخلی استانرا ،شاخص توسعۀ مالی در نظر گرفته شده اسهت .نتهای
این تحقیق نشان میدرد که علیت دوطرفه بین رشد اقتصادی و توسعۀ مهالی رهر دو شهاخص
توسعۀ مالی) در کوتاهمد و بلندمد در ک استانرای ایران وجود دارد.
طبقهبندي .C23 ،R11 ،G21: JEL
واژههاي کليدي :توسعۀ مالی ،لداق مربعا اصالحشده ،رشد اقتصهادی ،علیهت در دادهرهای
پان  ،گشتاور تعمیمیافته.

* نویسندۀ مسئو 07136134438 ،
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مقدمه
1

پایهرای نظری ارتباط بین توسعۀ مالی و رشد اقتصادی در کاررهای شهومریتر  )1911و
بعداً در کاررای مککینون )1973 2و شو )1973 3دیده میشود .براسهاس نظهر ایشهان،
4
توسعۀ بانکداری موجب رشد اقتصادی میشود ،زیرا فعالیترای بانکرا ادغام منابع مهالی
را افزای میدرد و موجب افهزای کهارایی منهابع مهیشهود .در کنهار ایهن اقتصهاددانان،
نظریهپردازان در چارچوب مد رای رشد درونزا نیز به ارمیهت توسهعۀ مهالی بهرای رشهد
اقتصادی بلندمد از طریق تأثیر خدما بگ مهالی بهر انباشهت په انهدازرا و ابهداعا
6
تکنولوژی تأکید دارنهد .اقتصهاددانان تأثیرگهذاری ماننهد رابینسهون )1952 5و کهوزنت
 )1955ادعا دارند که در نقه توسهعۀ مهالی اغهراش شهده اسهت و توسهعۀ مهالی نتیجهه
گسترش بگ واقعی اقتصاد است .این امر اشاره به این دارد که برعک مککینون و شهو
و نظریهپردازان مد رای رشد درونزا اگر علیتی وجود دارد از رشد به توسعۀ مالی است.
به رر لا  ،اختالف دیدگاه در زمینۀ عملکرد مالی و رشد اقتصادی وجود دارد .به ایهن
صور که توسعۀ مالی محرک رشد اقتصادی است؟ یا رشد اقتصادی رشد بگه مهالی را
توضیح میدرد؟ فرضیۀ او  ،در چارچوب رربری عرضه 7مطرح میشود کهه توسهعۀ مهالی
پی شرط رشد اقتصادی است .براساس این فرضیه توسعۀ مالی به رشهد اقتصهادی منجهر
میشود و علیت از سمت توسعۀ مالی به سهمت رشهد اقتصهادی اسهت کینه و لهوین،8
 .)1993فرضیۀ دوم پیروی تقاضا 9است که ادعا میکند رشد موجهب توسهعۀ مهالی اسهت
رابینسون .)1952 ،در این فرضیه ادعا میشود که زمانی که یک اقتصهاد رشهد مهیکنهد،
تقاضا برای مؤسسا مالی ،محصوال و خدما مالی در بازار افزای مییابد.
عههالوهبههر دو فرضههیۀ بههاال ،فرضههیۀ سههومی مطههرح شههده کههه توسههعۀ مههالی و رشههد
تکمی کنندۀ یکدیگرند و علیت دوطرفه بین توسعۀ مالی و رشد وجود دارد .براساس نظر
1. Schumpeter
2. McKinnon
3. shaw
4. Mobilization of the Saving
5. Robinson
6. Kuznets
7. Supply-Leading
8. King and Levine
9. Demand Following
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طرفداران این فرضیه ،توسعۀ مالی برای رشد اقتصادی ضهروری اسهت و رشهد اقتصهادی
بهناچار نیازمند سیستم مالی خوب و کاراست .با این لا برخی استدال مهیکننهد کهه
ریچ پشتیبانی مبنی بر اینکه توسعۀ مالی موجب رشد میشهود وجهود نهدارد منیهاه 1و
رمکاران.)2014 ،
این مقاله در پی پاسخ به این پرس راست که آیا توسعۀ مالی محرک رشد اقتصادی
در ک استانرای ایران است؟ یا رشد اقتصادی ک استانرا رشد بگ مالی را توضهیح
میدرد؟ یا علیت دوطرفه بین رشد اقتصادی و توسعۀ مالی وجود دارد؟
این مقاله با ردف پاسگگویی به این پرس را در پن بگ اصلی سهازماندری شهده
است .بعد از مقدمه ،مبانی نظری ارتباط بین توسعۀ مالی و رشد اقتصادی بررسهی شهده
است .در بگ دوم ،تحقیقا پیشین مرور شده است .الگوی این مقالهه در بگه سهوم
توضیح داده شده و در بگ چهارم برآورد مد آورده شده است .نتای و پیشنهادرها در
بگ پنجم مقاله بیان شده است.
مبانی نظري
دیدگاهرا در مورد ارمیت بگ مهالی در رشهد اقتصهادی بهه دو دسهتۀ اصهلی تقسهیم
میشود .اولین دیدگاه که ریشه در نظررای شومریتر  )1911دارد ،2بهه ارمیهت بگه
مالی در فرایند توسعۀ اقتصادی تأکید دارد .دومین دیدگاه ریشه در مطالعها رابینسهون
دارد که سیستم مالی را بهعنوان یک فاکتور بهنسبت کمارمیت در فرایند رشهد در نظهر
گرفته است .رابینسون استدال میکند که چنانچه سایر عوام ثابت باشد ،توسعۀ مهالی
در نتیجۀ رشد اقتصادی ایجاد می شود ،زیرا با افزای محصو در اقتصهاد ،تقاضها بهرای
خدما مالی افزای مییابد و جهت از توسعۀ مالی به رشد اقتصادی نیست.
پاتریک )1966 3در ادبیا توسعۀ مالی و رشد اقتصادی این دو دیدگاه را بها عنهوان
1. Menyah

 . 2شومریتر اولین اقتصاددانی است که بر ارمیت خدما مالی در فرایند رشد اقتصادی تأکید داشت و بیهان کهرد
زمانی که نهادرای مالی فعا باشند ،موجب تشویق نوآوری میشوند و رشد آینده را افزای مهیدرنهد کهار و
رمکاران.)2011 ،
3. Patrick
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دو الگو مطرح میکند .اولین الگو رربری عرضه است که بیهان مهیکنهد بازاررهای مهالی
توسعهیافته رشد اقتصادی را افزای میدرند .تأثیر توسعۀ مهالی بهر رشهد اقتصهادی در
تئوریرای ساختار سهرمایه برجسهته شهده اسهت .ایهن تئهوریرها شهام تئهوریرهای
بانکمحور ،1بازارمحور ،2خدما مالیمحور ،3تئوری قهوانین و امهور مهالیمحهور 4اسهت.
تئوری بانکمحور بر تأثیر مثبت بانکرای تجاری در توسعۀ مالی تأکید دارد .این تئوری
مطرح میکند که بانکرا میتوانند به بسی منابع و کار ریسک کمک کننهد انهوار،5
 .)2012تئوری بازارمحور بر مزایای بازاررای مالی با عملکرد خهوب در ارتقهای عملکهرد
اقتصادی موفق تأکیهد دارد .براسهاس ایهن تئهوری بازاررهای بها عملکهرد خهوب انگیهزه
سودآوری را بیشتر و رشد اقتصادی را سریعتر میکنند .عالوهبر این ،بازاررای با عملکهرد
خوب ادارۀ امور شرکترا ،مدیریت و تنوع ریسهک را بهبهود مهیدرنهد لهوین.)2005 ،
تئوری خدما مالیمحور که برمبنای رر دو دیدگاه بانهکمحهور و بهازارمحور اسهت بهر
ارمیت خدما مالی کلیدی که بهوسیلۀ سیستم مالی فرارم شده است ،تأکید دارد .این
تئوری مطرح میکند که خدما مهالی در توسهعۀ صهنعتی و رشهد اقتصهادی مشهارکت
دارند کوس 6و رمکاران)2010 ،؛ زیرا بازاررا و نهادرای مالی به توزیع بهینهۀ ریسهک و
بازدری 7کمک میکند .8دیدگاه ،تئوری قوانین و امور مهالیمحهور مطهرح مهیکنهد کهه
سیستم مالی برای بنگاهرا ،صهنایع و موفقیهت اقتصهاد ملهی لیهاتیانهد انهوار.)2012 ،
بهدلی قوانین ،مقررا و سیاسترا در بازاررا اصطکاک وجهود دارد .بهبهود و اصهالح در
قوانین مالی موجب عملکرد بهتر بازاررا و بنگاهرای اقتصادی خوارد شد.
دومین الگو به پیروی تقاضا مشهور است که اعتقاد دارد ایجاد نهادرا و خدما مهالی
1. Bank-based
2. Market-based
3. Financial service based
4. law and finance based
5. Anwar
6. Kose
7. Optimal Allocation of Risk and Returns

 .8برای مثا  ،با جمعآوری پ اندازرای بسیاری از افراد و سرمایهگذاری آنها در دامنۀ وسیع و متنوعی از پروژهرها
به توزیع ریسک میپردازند .عالوهبر این مؤسسا سرردهگذاری لتی به پ انهدازکننهدگان کوچهک براسهاس
قانون اعداد بزرگ اجازه دریافت نرخ بازدری مطمئن را میدرند.
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مدرن در پاسخ به تقاضا برای این خدما توسط سرمایهگذاران و په اندازکننهدگان در
بگ واقعی شک میگیرد پاتریک .)1966 ،بنابراین توسعۀ بگه مهالی پیامهد رشهد
اقتصادی واقعی است.
ظهور نظریۀ رشد درونزا در درۀ  1980بار دیگر توجه را بهسمت ارتباط بین توسعۀ
اقتصادی و رشد اقتصادی جلب کرد .مطالعا زیادی در این زمینه تالش کردند توضهیح
درند که چگونه عملکرد بگ مالی ممکن است بهر نهرخ رشهد اقتصهادی در چهارچوب
مد رای رشد درونزا تأثیر بگذارد .در این مطالعا  ،واسطهرهای مهالی بها جمهعآوری و
تحلی اطالعا  ،مشارکت در ریسک ،و تأمین نقدینگی مدلسازی شدهاند و براساس ایهن
مدلسازیرا ،توسعۀ مالی بهطور کلی رشد اقتصادی را افزای میدرد.
3
لوین  ،)1997رابینسهون  ،)1952لوکهاس ،)1988 1اسهتیگلیتز ،)1994 2کانهداوارکا
 )1992و سینق و وی  )1998 4ارمیت سیستم مالی در افزای رشهد اقتصهادی را مهورد
تردید قراردادند .بهویژه لوکاس  )1998بیان میکند که "ارمیت بگ مالی خیلهی بهی از
لد مورد تأکید قرار گرفته است" لوکاس 1998 ،بهه نقه از کهار .)2011 5سهین و ویه
 )1998تأکید دارد که ریسک و خطر ورشکستگی مالی و در پی آن رکود اقتصهادی ممکهن
است در نتیجۀ مقررا زدایی سریع سیستمرای مالی سرکوبشده باشهد .کانهداوارکا )1992
بیان میکند که "ریچیک از پیشگامان توسعۀ اقتصادی ...لتی بگ مالی را بههعنهوان یهک
فاکتور توسعۀ فهرست نکردهاند" لوکاس ،1998 ،به نق از کار و رمکاران.)2011 ،
این بحثرای نظری نشان میدرد که اجماعی عمومی دربارۀ تهأثیر بگه مهالی بهر
رشد اقتصادی و جهت علیهت بهین بگه مهالی و رشهد وجهود نهدارد و اقتصهاددانان و
سیاستگذاران تاکنون با دوگانگی رویکرد رربری عرضه و پیروی تقاضا روبهرو بهودهانهد.
به رر لا  ،این بحث که آیا بگ مالی به رشد اقتصهادی منجهر مهیشهود یها بهرعک
کاربردی سیاستی مهمی برای کشوررای در لها توسهعه و توسهعهیافتهه دارد .بررسهی
تجربی علیت بین توسعۀ مالی و رشد اقتصادی میتواند به دولترا در زمینۀ اولویت قائ
1. Lucas
2. Stiglitz
3. Chandavarkar
4. Singh and Weisse
5. Kar
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شدن برای اصاللا در بگ رهای مهالی کمهک کنهد .طرفهداران دیهدگاه او  1مطهرح
میکنند که سیاسترای دولت باید بهطور مستقیم معطوف به بهبود سیستم مالی باشد،
زیرا توسعۀ مالی تأثیرا مهمی بر رشد اقتصادی دارد ،یعنی جهت علیت از توسعۀ مهالی
به رشد اقتصادی است .از سوی دیگر ،طرفهداران دیهدگاه دوم 2اسهتدال مهیکننهد کهه
سیاسترای دولت در زمینۀ بهبود سیستم مالی تأثیرا کمی بر رشد دارد ،زیرا توسهعۀ
مالی در نتیجۀ رشد اقتصادی است.
پيشينۀ تحقيق
مطالعها زیههادی در زمینههۀ ارتبههاط توسههعۀ مهالی و رشههد اقتصههادی انجههام گرفتهه کههه
جدیدترین آنها در اینجا آورده شده است.
منیاه و رمکاران  )2014در مقالهای به بررسی ارتباط توسعۀ مالی و رشد اقتصهادی
برای  21کشور آفریقهایی پرداختنهد .آنهان از تکنیهک علیهت گرنجهر پهانلی بها رویکهرد
بو استرپ استفاده کردند .نتای تحقیق آنان نشان میدرد که توسعۀ مالی و آزادسهازی
تجار اثر معناداری بر رشد ندارد.
آدیو 3و رمکاران  )2013به بررسی اثرا بلندمد رشهد و توسهعۀ مهالی پرداختهه
است .ایشان دریافتند که اثرا رشد توسعۀ مالی به انتگاب شاخص توسعۀ مالی لساس
است .آنها دریافتند که اینکه توسعۀ مالی برای رشد خوب است یا بهد بهه شاخصهی کهه
پراکسی توسعۀ مالی در نظر گرفته میشود بستگی دارد.
لو 4و رمکاران  )2013در مقالهای به بررسی رابطۀ توسعۀ مالی و رشد اقتصادی با
استفاده از روش برآورد آستانهای پرداختند .نتای این مقاله نشان میدرد که یک اثر
آستانهای بین توسعۀ مالی و رشد اقتصادی وجود دارد و بهطور خاص این رابطه از
توسعۀ مالی به رشد اقتصادی مثبت است.

1. Schumpeter, 1911; Gurley and Shaw, 1955; Goldsmith, 1969; McKinnon, 1973; Shaw,
1973; Greenwood and Jovanovic, 1990; Bencivenga and Smith, 1991; King and Levine,
1993a,b; Roubini and Sala-i Martin, 1992, Pagano, 1993
2. Robinson,1952; Lucas, 1988; Stern, 1989; Chandavarkar, 1992; Stiglitz, 1994
3. Adu
4. Law
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ژان و وان  )2012 1در مقالهای به بررسی توسعۀ مالی و رشد اقتصادی بها توجهه
به شوارد اخیر در چین طی دورۀ  2006-2001پرداختهاند .آنان از رگرسیون مقطعهی و
سیستم برآوردگررای GMMبرای دادهرای پان پویا استفاده کردهاند .نتای بهدستآمده
نشان میدرد که لتی سنتیترین شاخصرای توسعۀ مالی دارای رابطۀ مثبهت بها رشهد
اقتصادی است.
لسن 2و رمکاران  )2011به بررسی رابطۀ توسهعۀ مهالی و رشهد در کشهوررای بها
درآمد کم و متوسط پرداختند .نتای تحقیق آنان نشان میدرد که ارتباط علیت دوطرفه
بین توسعۀ مالی و رشد در بیشتر نقاط وجود دارد.
اسالملوییان و سگایی  )2011به بررسی ارتباط علّی دو متغیر توسعۀ مهالی و رشهد
اقتصادی پرداختند .نتای ایهن مطالعهه لهاکی از ارتبهاط علّهی کوتهاهمهد و بلندمهد
دوطرفه بین توسعۀ مالی و رشد اقتصادی در کشوررای عضو مناست.
کار و رمکاران )2011 3رابطۀ توسعۀ مالی و رشد اقتصادی کشهوررای خاورمیانهه و
شما آفریقا را در طو دورۀ  2007-1980بررسی کردهاند .روش آنان در ایهن تحقیهق
براساس آزمون علیت پانلی که توسط کونیا  )2006ارائه شهده و مبتنهی بهر رگرسهیون
بهظارر نامرتبط و آزمون والد با مقادیر بحرانی بو استرپ خاص رر کشور است .نتهای
نشان میدرد که توافق آشکاری بر جهت علیت بین توسهعۀ مهالی و رشهد اقتصهادی در
بین کشوررای مورد بررسی وجود ندارد.
جلی و رمکاران )2010 4به بررسی رابطۀ بهین بگه مهالی و رشهد اقتصهادی در
چین با استفاده از روش  ARDLپرداختند .نتای این تحقیق وجود رابطه از توسعۀ مهالی
به رشد اقتصادی را نشان میدرد.
وولد روفائ  )2009 5به بررسی رابطۀ توسعۀ مالی و رشد اقتصادی در کنیا برای دوره
 2005-1996با استفاده از مد خودتوضیح برداری پرداختند .نتیجۀ این تحقیق لاکی

1. Zhang and Wang
2. Hassan
3. Kar, Nazlıoğlu, Ağır
4. Jalil, Feridun, Ma
5. Wolde-Rufael
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از آن است که توسعۀ مالی موجب رشد اقتصادی در کنیا شده و بهبود توسعۀ بگ
مالی میتواند موجب افزای رشد اقتصادی شود.
کالدرون و لیو )2003 1به بررسی جهت علیت بین توسعۀ مالی و رشد اقتصهادی بها
اسههتفاده از دادهرههای  109کشههور در لهها توسههعه و صههنعتی طههی دورۀ 1994-1960
پرداختند .نتای این تحقیق نشان میدرد که علیت دوطرفه بهین توسهعۀ مهالی و رشهد
اقتصادی وجود دارد.
منصف و رمکاران  )1392به بررسی جهت علیت بین شاخصرای بازاررای مهالی و
رشد اقتصادی در کشوررای گروه دی رشت پرداختهاند .روش این پژور آزمون علیت
پانلی کونیا  )2006بوده است .نتای پژور نشان میدرد که جهت علیت بین توسهعۀ
مالی و رشد اقتصادی نهتنها در کشوررا متفاو است ،بلکه از یک شهاخص بهه شهاخص
دیگر نیز تفاو دارد.
ابونوری و تیموری  )1392در مقالهای به بررسی اثر توسعۀ مالی بر رشهد اقتصهادی
در کشوررای  OECDو کشوررای با درآمد بیشتر از متوسط بهرای  26کشهور  OECDو
 23کشور با درآمد بیشتر از متوسط طی دورۀ  2009-1980پرداختند .در ایهن مقالهه از
پن شاخص نسبت اعتبارا خصوصی سرردۀ پولی بانکرها بهه تولیهد ناخهالص داخلهی،
نسبت بدریرای نقدی به تولید ناخالص داخلی ،نسبت دارایی سرردۀ پولی بانهکرها بهه
تولید ناخالص داخلی ،نسبت اعتبارا خصوصی سرردۀ پولی بانکرها و سهایر مؤسسها
مالی به تولید ناخالص داخلی و نسبت سرردۀ بانکرا به تولید ناخالص داخلی بههعنهوان
پراکسی توسعۀ مالی استفاده شده است .نتای این تحقیق لاکی از آن است کهه توسهعۀ
مالی اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی کشوررا منتگب دارد.
شهبازی و سعیدپور  )1392به بررسی تأثیر آستانهای توسعۀ مالی بر رشد اقتصادی
در کشوررای دی رشت طی دورۀ  2011 -1980پرداختهاند .نتای نشان میدرنهد کهه
لد آستانهای برابر  26/55درصد است و پارامتر شیب نیز  0/24بهرآورد شهده اسهت .در
رژیم او  ،توسعۀ مهالی تهأثیر منفهی بهر رشهد اقتصهادی دارد کهه په از عبهور از لهد
آستانهای ،در رژیم دوم میزان تأثیرگذاری آن مثبت اما بسیار اندک است.
1. Calderón and liu
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فطرس و رمکاران  )1389به بررسی رابطۀ توسعۀ مالی و رشد اقتصادی در ایران بها
استفاده از روش تحلی عاملی پرداختند .آنها  8شهاخص از سیسهتم بهانکی را بههعنهوان
شهاخصرههای توسههعۀ مهالی معرفههی و سههر بهها معرفهی روش آمههاری تحلیه عههاملی،
شاخصرای مذکور به یک شاخص تقلیه یافهت .نتهای لاصه از روش تحلیه عهاملی
نشان میدرد که  .1بین متغیررای توسعۀ مالی و رشد اقتصادی رابطۀ مستقیمی وجهود
دارد؛  .2جهت علیت بین این دو متغیر از رشد اقتصادی به توسعۀ مالی است.
تقوی و رمکاران  )1390به بررسی توسعۀ مالی و رشد اقتصادی در کشهوررای منها
با استفاده از روش پان پویا  GMMپرداختهاند .نتهای بهرازش در دورۀ  1960تها 2006
لاکی از تأثیر منفی توسعۀ مالی بر رشد اقتصادی دارد.
اکبریان و لیدریپور  )1388در مقالهای بهه بررسهی تهأثیر توسهعۀ مهالی بهر رشهد
اقتصادی ایران در کوتاهمد و بلندمد پرداختهاند و از مد خود توضیح با وقفههرهای
گسترده  )ARDLبهره بردهاند .نتای این تحقیق لهاکی از آن اسهت کهه شهاخصرهای
توسعۀ مالی در کوتاهمد بر رشد اقتصادی اثر منفی دارند ،اما در بلندمهد ایهن رابطهه
میان شاخصرای توسعۀ مالی و رشد اقتصادی وجود ندارد.
سلیمانی و امیری  )1388به بررسی تأثیر توسعۀ مالی بر رشد اقتصهادی کشهوررای
در لا توسعه میپردازند .این بررسی طی دورۀ  1960-2004و با اسهتفاده از دادهرهای
تابلویی نامتوازن انجام گرفته است .نتای این تحقیق نشان مهیدرهد کهه در دورۀ مهورد
بررسی توسعۀ مالی اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی کشوررای مورد بررسی دارد.
شایان ذکر است که بهطور کلی با توجه به مطالعا تحقیقی صور گرفته در ارتباط
با تأثیر توسعۀ مالی بر رشد اقتصادی و رشد اقتصادی بر توسعۀ مالی نمیتوان بهه نهوعی
جمعبندی جامع دست یافت ،بلکه با توجه به اینکه شهاخصرهای انتگهابی بهرای نشهان
دادن توسعۀ مالی چگونه بوده و کشور مورد مطالعه در ردیف کشوررای توسعهیافتهه ،در
لا توسعه و یا کشوررای فقیر بوده ،به نتای متفاوتی دست یافتهاند.
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الگوي تحقيق
1

این تحقیق در پی بررسی رابطۀ علیت کوتاهمد و بلندمد بین توسهعۀ مهالی و رشهد
اقتصادی استانرای ایران طی دورۀ زمانی 1390-1380است کهه بهرای ایهن منظهور از
آزمون علیت گرنجری برای دادهرای پان  2استفاده شده است .در آزمون علیت گرنجهری
میان متغیررا ،مدلی با شیوۀ تصحیح خطای برداری ،3بهصور زیر تصریح شده است:
)1

FDit  1 j  q 111iq FDit q  q 112iq Lrgdpit q  1i ECT it 1  1it

)2

Lrgdpit  2 j  q 1 21iq Lrgdpit q  q 1 22iq FDit q  2i ECT it 1  2it

p

p

p

p

که در معادال مذکور  FDو  Lrgdpبهترتیب شهاخص توسهعۀ مهالی و لگهاریتم تولیهد
ناخالص واقعی استانرای ایران ،و  ، تفاض مرتبۀ او متغیررا و  pبیانگر تعهداد وقفهه
راست ،ETC .جملۀ تصحیح خطا ،بهصور زیر است:
)3

ECT it  Lrgdpit  ˆit  ˆ2i FDit

جملۀ تصحیح خطا برای بررسی رابطۀ علیت بلندمد میان متغیررای مورد بررسهی
در معادال وارد شده است .برای پیدا کردن جملهۀ تصهحیح خطها ،بهه تگمهین ارتبهاط
بلندمد بین شاخص توسعۀ مالی و لگاریتم تولید ناخالص واقعی نیاز است کهه بهه ایهن
منظور از روش تگمین  FMOLSاستفاده شده است.
ازآنجا که در معادال  1و  2متغیر وابسته بهصور وقفه در طرف راست ظارر شهده
است ،دیگر برآوردگررای  OLSسازگار نیست ریشهائو1986 ،4؛ آرالنهو و بانهد1991 ،5؛
بالتاجی )1995 ،و باید به روشرای برآورد دومرللهای  2SLSاندرسون و رشهیائو) 6یها
گشتاوررای تعمیمیافته  GMMمتوس شد .در این مقاله برای برآورد معهادال  1و  2از
روش برآورد سیستمی گشتاوررای تعمیمیافته  GMMکه توسط آرالنو -بهاور /بلونهد -

 .1روابط علیت گرنجری بهمعنای امکان پی بینی چگونگی تغییر یک متغیر توسط مقادیر سایر متغیرراست.
2. Panel Granger Causality
3. Vector Error Correction Model
4. Hsiao
5. Arrelano and Bonad
6. Anderson and Hsiao
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باند 1ارائه شده استفاده شده اسهت .بهرای ایجهاد اطمینهان در خصهوص مناسهب بهودن
متغیررای ابزاری از آزمون سارگان و برای مشگص کردن تعداد وقفهرای مهد از معیهار
شوارتز بیزین  )SQاستفاده شده است.
بعد از برآورد مد  1و  2و اطمینان از مناسب بهودن وقفههرها و متغیررهای ابهزاری،
براساس آزمونرای معنهاداری والهد 2بهه بررسهی معنهاداری پارامتررهای مهورد نظهر در
معادال  1و  )2و رابطۀ علیت بین آنها پرداخته میشود .به این صور که در معادلۀ 1
برای اثبا وجود و تعیین جهت در رابطۀ علیهت کوتهاهمهد از  Lrgdpبهه  FDرد
فرضیۀ صفر آزمون والد  H 0 : 12iq  0برای تمهامی iqرها و بهرای اثبها وجهود ارتبهاط
بلندمد نیز رد فرضیۀ صفر آزمون والد یا آزمون 1i  0 )tالزامی است و در معادلهۀ 2
برای اثبا وجود و تعیهین جههت رابطهۀ علیهت کوتهاهمهد از  FDبهه  Lrgdpرد
فرضیۀ صفر آزمون والد  H 0 :  22iq  0برای تمهامی iqرها و بهرای اثبها وجهود ارتبهاط
بلندمد نیز رد فرضیۀ صفر آزمون والد یا آزمون 2i  0 )tالزامی است.
 .1دادهها

برای برآورد مد  1و  2به آمار تولید ناخالص واقعی و توسعۀ مالی در استانرهای ایهران
نیاز است .آمار تولید ناخالص داخلی اسمی استانرای ایران از سهایت مرکهز آمهار ایهران
لسابرای منطقهای جمعآوری شده که با استفاده از شاخص قیمت واقعی شده است.
یکی از مهمترین موضوعا در تعیین و ارزیابی ارتباط بین توسعۀ مالی و رشهد اقتصهادی
این است که چگونه یک معیار مناسب برای اندازهگیری توسعۀ مالی بههدسهت مهیآیهد .ایهن
دشواری در تعیین شاخص ،از مفهوم توسعۀ مالی نشأ میگیرد .توسعۀ مهالی ،توانهایی یهک
کشور در انتقا کارامد و مؤثر پ اندازرا به سرمایهگذاریرا در درون مرز کشور با توجهه بهه
کیفیت نهادرا و چارچوب قوانین ،اندازۀ بازاررای مهالی یهک کشهور ،تنهوع ابزاررهای مهالی و
سهولت دسترسی کارگزاران خصوصی به بازاررا و ابزاررای مالی در کشور ،عملکهرد بازاررهای
مالی بر لسب کارایی و نقدینگی است دروسی 3و رمکاران.)2009 ،
1. Arellano-Bover/Blundell-Bond
2. Wald Test
3. Dorrucci
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بر این اساس شاخصرای توسعۀ مالی متفهاوتی در تحقیقها پیشهین مطهرح شهده
است که عبار اند از :نسبت پو محدود به درآمد ،1نسبت شبهپو بهه درآمهد ،2نسهبت
پو گسترده به درآمد ،3نسبت بدریرای بانکرا بهصور سهررده بهه درآمهد ،4نسهبت
اعتبارا بگ خصوصی به درآمد 5و نسبت اعتبارا داخلی به درآمد.6
شاخصرای نسبت پو محدود به درآمد و نسبت پو گسترده به درآمهد ،درجهۀ کسهب
درآمد 7در اقتصاد را نشان میدرد .متغیر کسب درآمهد انهدازۀ واقعهی بگه مهالی در یهک
اقتصاد رو به رشد را نشان میدرد که برای پرداخترا و پ انداز پو فرارم میکنهد .ذخیهرۀ
لجم پو محدود بیشتر خدما پرداخت را نشهان مهیدرهد و لجهم پهو گسهترده نقه
پ انداز را نشان میدرد .در برخی موارد ،لجم پو بهخصوص لجهم محهدود پهو ممکهن
است شاخص ضعیفی در مورد توسعۀ مالی باشد .برای مثا  ،گریگوریو و گویهدوتی)1995 8
بیان کردند که استفاده از نسبت لجم پو محدود به درآمد ملی در کشهوررایی کهه کسهب
درآمد باالیی دارند منتهی میشود به اینکه التماالً توسعۀ مالی وجود نهدارد .درلهالیکهه در
کشوررای با درآمد کم نتیجهگیری میشود که درجهۀ بهاالیی از پیشهرفت و توسهعه در بهازار
مالی وجود دارد .بنابراین آنان پیشنهاد میکنند که استفاده از لجم پو بها نقهدینگی کمتهر
مانند  M3 /GDPبههعنهوان پراکسهی بهرای توسهعۀ مهالی اسهتفاده شهود M3 .بهر برخهی از
کاستیرای مرتبط با  M1و  M2غلبه میکند ،اما  M3شهام  M2رهم مهیشهود و بنهابراین
ممکن است تحت تأثیر فاکتوررای دیگری بهجز توسعۀ مالی قرار گیرد.
یک شاخص جایگزین برای لجم پو گسترده ،نسبت بدری سرردۀ بهانکی 9پهولی
که مردم در بانک سرردهگذاری میکنند و بانکرا در آینده به آنها بهر مهیگرداننهد) بهه
درآمد بهعنوان شاخصی از کیفیت توسعۀ مالی است لیان و تن .)2006 ،10
1. The Ratio of Narrow Money to Income
2. The Ratio of Quasi Money to Income
3. The Ratio of M2 to Income
4. The Ratio of Deposit Money Bank Liabilities to Income
5.The Ratio of Private Sector Credit to Income
6.The Ratio of Domestic Credit to Income
7. Monetization
8. Gregorio and Guidotti
9. Bank Deposit liabilities
10. Liang and Teng
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اخیراً ،اعتبارا به بگ غیردولتی بهعنوان شاخص جایگزین واسهطهگهری مهالی بها
استقبا مواجه شده است خان و سنهاجی .)2003 ،1مطالعا در زمینهۀ توسهعۀ مهالی،
اعطای اعتبارا به بگ غیردولتی را جامع تهرین شهاخص فعالیهت واسهطهرهای مهالی
معرفی کردهاند .این معیار ارزش وامرای ارائهشده توسط بانکرای سهرردهپهذیر و سهایر
نهادرای مالی را به بگ خصوصی ارائه میکنهد کلومبه  .)2009 ،2در ایهن شهاخص
دیدگاه این اسهت کهه اعتبهارا فهرارم شهده بهرای بگه خصوصهی ،موجهب افهزای
سرمایهگذاری و بهرهوری نسبت به اعتبارا دادهشده به بگ دولتی میشود .رمچنین
استدال میشود وامرایی کهه بهه بگه خصوصهی داده شهده اسهت ،دقیهقتهر توسهط
واسطهگررای مالی ارزیابی میشود.
در این تحقیق از دو شاخص نسهبت اعتبهارا بگه خصوصهی بهه تولیهد ناخهالص
داخلی  )cpsyو نسبت سرردۀ بانکرا به تولید ناخالص داخلی استانرا  )bdyبهعنهوان
جایگزینی برای توسعۀ مالی استفاده شده است .برای محاسبۀ این دو شهاخص از آمهار و
اطالعا سالنامۀ آماری استانرا که توسط مرکز آمار ایران منتشر شهده ،اسهتفاده شهده
است.
نتایج برآورد مدل
روش برآورد معادال  1و  ،2روش دادهرای تابلویی پویاست .قب از بهرآورد مهد  ،الزم
است که آزمونرای وابستگی مقطعی و مانایی بررسی شود .آزمون وابسهتگی مقطعهی از
این نظر مهم است که بر اساس آن میتوان آزمون ریشۀ والد انتگاب کرد .برای بررسهی
مانایی دادهرای پان میتوان از آزمونرای ریشۀ والد دیکی فولر تعمهیمیافتهه ،)ADF
لوین ،لین و چو  ،)LLCدیکی فولر تعمیمیافتۀ فیشر  )ADFFو فیلیر -پهرون-فیشهر
 ،)FPFایم پسران شین  )IPSو بریتان و رادری و پسهران  )2003اسهتفاده کهرد کهه
البته انتگاب آزمون مناسب از بین ایهن آزمهونرها در گهام او نیازمنهد بررسهی وجهود
وابستگی مقطعی است بالتاجی .)2005 ،3نتای آزمون وابستگی مقطعهی پسهران بهرای
1. Khan and Senhadji
2. Colombage
3. Baltagi
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دادهرای مورد مطالعه در جدو  1آورده شده است ،فرضهیۀ صهفر در ایهن آزمهون نبهود
وابستگی مقطعی در متغیررای مورد آزمون است که براساس نتای ایهن جهدو فرضهیۀ
صفر رد میشود و وابستگی مقطعی بین متغیررای مورد بررسی وجود دارد.
جدول  .1نتایج آزمون وابستگی مقطعی براي متغيرهاي بررسیشده طی سالهاي -1380
1390
آزمون استقالل مقطعی پسران ()2004
متغير
لگاریتم تولید ناخالص واقعی
خصوصی به تولید

شاخص توسعۀ مالی نسبت اعتبارا بگ
ناخالص داخلی)
شاخص توسعۀ مالی نسبت سرردۀ بانکرا به تولید ناخالص
داخلی)

مقدار آمارۀ آزمون

معناداري

پسران

)(Prob

48/37

0/000

11/03

0/000

15/92

0/000

منبع :محاسبا پژور

گام بعدی در این تحقیق بررسی مانهایی دادهراسهت .ازآنجها کهه وابسهتگی مقطعهی
وجود دارد ،برای بررسی آزمونرای مانایی متغیررا از آزمون پسهران  )2003کهه در آن
وابستگی مقطعی در نظر گرفته شده استفاده میشهود .آزمهون ریشهۀ والهد پسهران بهه
آزمون  CADFیا  CIPSمشهور است .فرضیۀ صفر در این آزمون وجود ریشۀ والد است.
نتای آزمون ریشۀ والد پسران در جدو  2آورده شده است .براساس نتای این جهدو ،
چنانچه مقدار التما مقادیر داخ پرانتز) کمتر از  0/05باشهد بهه ایهن معناسهت کهه
فرضیۀ صفر آزمون پسران که وجود ریشهۀ والهد اسهت رد مهیشهود و دادۀ مهورد نظهر
ماناست.
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جدول  .2نتایج آزمون ریشۀ واحد براي متغيرهاي مورد مطالعه طی سالهاي 1390 -1380
(براي  28استان ایران)
آزمون با عرض از مبدأ

متغيرها
لگاریتم تولید ناخالص واقعی )Lrgdp
شاخص توسعۀ مالی )cpsy
نسبت اعتبارا بگ خصوصی به تولید ناخالص داخلی)
شاخص توسعۀ مالی )bdy
نسبت سرردۀ بانکرا به تولید ناخالص داخلی)

آزمون با روند و عرض از مبدأ

وقفۀ صفر

وقفۀ یک

وقفۀ صفر

وقفۀ یک

-2/145
)0/016
0/065

-1/609
)0/054
8/238

-2/257
)0/012
-1/093

-3/152
)0/001
5/708

)0/526

)1/000

)0/137

)1/000

-0/591
)0/277

0/268
)0/605

1/173
)0/880

1/454
)0/927

مقادیر ردیف او رر متغیر ،آمارۀ] Z[t-barدر آزمون پسران و مقادیر داخ پرانتز مقدار التما است.
منبع :محاسبا پژور

بهدلی اینکه برخی از متغیررای مورد بررسی مانا نیستند ،امکهان رگرسهیون جعلهی
وجود دارد .بنابراین ،در گام بعدی باید ارتباط رمتجمعی میهان متغیررها بررسهی شهود.
آزمونرای مگتلفی برای بررسی ارتباط رمتجمعهی میهان متغیررها در دادهرهای پهانلی
وجود دارد ،ازجمله آزمون پدرونی  1999و  ،1)2004وسترالند  ،2)2007کاو)1999 3
و ...؛ اما قب از استفاده از این آزمونرا باید دیهد کهه در مهد وابسهتگی مقطعهی بهین
جمال اخال وجود دارد یا خیر برای این منظور آزمون وابستگی مقطعی بین جمهال
اخال رم در مد اثرا ثابت و رم در مد اثرا تصهادفی آزمهون مهیشهود) .بررسهی
وجود یا نبود وابستگی مقطعی جمال اخال توسط آزمونرای مگتلفی ازجمله آزمون
استقال مقطعی پسران )2004 4و آزمون وابستگی مقطعهی بهروش و پاگهان))1980 5
صور میگیرد .تعیین مناسب تهرین آزمهون بهرای رهر تحقیهق بهه تعهداد مقطهعرها و
سریرای زمانی بستگی دارد .اگر تعداد سریرای زمانی از مقطعرا کمتر باشهد ،آزمهون

1. Pedroni Cointegration test
2. Westerlund Cointegration test
3. Kao Cointegration test
4. Pesaran’s Test of Cross Sectional Independence
5. Breusch and Pagan’s Test of Cross Section Dependence
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استقال مقطعی پسران؛ و اگر تعداد سریرای زمانی از مقطعرا بیشهتر باشهد وابسهتگی
مقطعی بروش و پاگان مناسب است پسران.)2004 ،
دورۀ زمانی این تحقیق از  1380تا  1390در  28استان ایران 1است ،بنابراین آزمون
استقال مقطعی پسران  )2004استفاده میشود .نتای آزمهون وابسهتگی مقطعهی بهین
جمال اخال در جدو رای  3و  4آورده شده است ،براساس نتای این جدو وابستگی
مقطعی رم در مد اثرا ثابت و رم در مد اثرا تصادفی وجود دارد.
جدول  .3نتایج آزمون وابستگی مقطعی جمالت اخالل طی سالهاي ( 1390 -1380شاخص
توسعۀ مالی )cpsy
آزمون استقالل مقطعی در مدل اثرات ثابت

ازمون استقالل مقطعی در مدل اثرات تصادفی

مقدار آمارۀ آزمون

معناداری )Prob

مقدار آمارۀ آزمون

معناداری )Prob

43/398

0/0000

48/398

0/0000

منبع :محاسبا پژور

جدول  .4نتایج آزمون وابستگی مقطعی جمالت اخالل طی سالهاي ( 1390 -1380شاخص
توسعۀ مالی) bdy
آزمون استقالل مقطعی در مدل اثرات ثابت
مقدار آمارۀ آزمون
51/861

معناداری )Prob
0/0000

آزمون استقالل مقطعی در مدل اثرات تصادفی
مقدار آمارۀ آزمون
51/860

معناداری )Prob
0/0000

منبع :محاسبا پژور

ازآنجاکه وابستگی مقطعی وجود دارد ،از آزمون وسهترالند اسهتفاده مهیشهود .نتهای
آزمون وسترالند در جدو رای  5و  6آورده شده است .فرضیۀ صفر در آزمون وسهترالند
 .1بهدلی اینکه قب از سا  1383آماری بهصور جهدا بهرای اسهتانرهای خراسهان شهمالی ،خراسهان جنهوبی و
خراسان رضوی ارائه نشده ،این سه استان بهدلی محدودیت اطالعا آماری در این تحقیق تحهت یهک اسهتان
خراسان) آورده شده است .ضمن اینکه آمار و اطالعا استان البرز نیز تنهها در سها  1390موجهود اسهت و
ازاینرو با استان تهران آورده شده است.
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مبنی بر نبود رمتجمعی است .آمارۀ آزمون به آمارهرای پانلی و گروری تقسیم میشهود.
وسترالند در این آزمون از روشی تحت عنوان بو استراپ برای لهذف اثهرا وابسهتگی
مقطعی بین جمال اخال استفاده کرده است .براساس نتای جدو رای  5و  6میتوان
نتیجه گرفت که الگو بهرمراه عرض از مبدأ دارای فراینهد رهمتجمعهی اسهت و بنهابراین
رابطۀ بلندمد بین متغیررا وجود دارد.
جدول  .5نتایج آزمون همتجمعی بين رشد و توسعۀ مالی (شاخص  ) CPSYطی سالهاي
 1390-1380در وقفۀ صفر و با وجود عرض از مبدأ
آماره

Value

Z-value

P-value

Robust P-value

Pa

-6/236
-3/619

0/889
2/192

0/816
0/986

0/000
0/000

Pt
منبع :محاسبا پژور

جدول  .6نتایج آزمون همتجمعی بين رشد و توسعۀ مالی (شاخص  ) bdyطی سالهاي
 1390-1380در وقفۀ صفر و با وجود عرض از مبدأ
آماره

Value

Z-value

P-value

Robust P-value

Pt

-9/598
-4/160

-1/949
0/084

0/026
0/533

0/000
0/000

Pa
منبع :محاسبا پژور

با توجه به قسمت  ،3برای بررسی رابطۀ علیهت بلندمهد میهان متغیررهای مهورد
بررسی ،نیاز به تگمین مد و بهدست آوردن جملۀ تصحیح خطاست1؛ بنابراین مد زیر
برآورد شده است:

 . 1ازآنجاکه وابستگی مقطعی وجود دارد که سبب وابستگی بهین جمهال اخهال مهیشهود ،قبه از بهرآورد مهد
میانگین داده رای مقطعی رر کدام از متغیررا در رر سا از مقدار آن متغیر کم خوارد شد .وسهترلند :2005
 )305بیان میکند که منفعت این روش این است که در مقاب سایر روشرایی که ساختار وابستگی مقطعهی
را در نظر میگیرند کاراتر است.
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lrgdpit  1i FDit  it

)4

که در آن  Lrgdpلگاریتم تولید ناخالص واقعی داخلی و  FDشاخص توسعۀ مهالی اسهت
که دو شاخص نسبت تسهیال پرداختی بانک را به بگ غیردولتی بهه تولیهد ناخهالص
استان  )cpsyو شاخص نسبت سرردۀ بانکرا به تولیهد ناخهالص اسهتان  )bdyرسهتند.
روش تگمین معادلۀ  ،4لهداق مربعها اصهالحشهده  )FMOLSاسهت کهه بهه دلیه
مزیترایی رمچون تصحیح رمبستگی سهریالی و تصهحیح درونزایهی نسهبت بهه روش
 ،OLSمناسبتر است .نتای تگمین به روش لداق مربعا تعدی شهده  )FMOLSبها
استفاده از دادهرای پان  ،1ارائه شده است .نتای نشان میدرد که در سطح معنهاداری 5
درصد ،بین متغیررای مورد بررسی رابطه وجود دارد.
جدول  .7نتایج برآورد مدل  FMOLSبا استفاده از دادههاي پانل طی سالهاي 1390-1380
متغير

ضریب

Prob

ضریب تعيين

cpsy

0/230
-0/19

3/55)0/000
-3/35)0/001

0/96
0/97

bdy

مقادیر داخ پرانتز مقدار التما است.
منبع :محاسبا پژور

پ از تگمین مد رای بلندمد و بهدست آوردن جمال خطا ،بهه بررسهی رابطهۀ
علیت گرنجری میان متغیررای مورد بررسی با استفاده از مد تصحیح خطهای بهرداری
پرداخته و معادال زیر برآورد خوارد شد:
)5

Lrgdpit  2 j  q 111iq Lrgdpit q  q 112iq cpsy it q  1i ECT it 1  2it

)6

cpsy it  1 j  q 1 21iq cpsy it q  q 1 22iq Lrgdpit q  2i ECT it 1  1it

p

p

p

p

و

)7

Lrgdpit  2 j  q 1 31iq Lrgdpit q  q 1 32iq bdy it q  1i ECT it 1  2it
p

p

)1. Panel Fully Modified OLS (FMOLS
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bdy it  1 j  q 1 41iq bdy it q  q 1 42iq Lrgdpit q  4i ECT it 1  1it
p

p

معادال  5تا  8با اسهتفاده از روش گشهتاوررای تعمهیمیافتهه  )GMMو دادهرهای
پانلی برآورد شده ،که وقفهرای معادال برمبنای معیار شوارتز بیزین  )SQوقفۀ  1برای
کلیۀ معادال در نظر گرفته شده است .برای ایجاد اطمینان در خصهوص مناسهب بهودن
روش در مد رای  GMMاز آزمون سارگان استفاده میشود .آزمون سارگان برای اثبها
شرط اعتبار تشگیص بی از لد یعنی صحت و اعتبار متغیررای ابزاری بههکهار مهیرود
که فرضیۀ صفر این آزمون نشاندرندۀ متغیررای ابهزاری مناسهب اسهت .مقهدار آزمهون
سارگان در جدو رای  8و  9گزارش شده است .براساس نتهای ایهن جهدو رها ،صهحت
اعتبار نتای مد رای آزمونشده براساس روش  GMMتأیید میشود.
جدول  .8آزمون سارگان معادالت  5و 6
متغير وابسته

cpsy
Lrgdp

آمارۀ سارگان
23/30)1/000
20/08)1/000

منبع :محاسبا پژور

جدول  .9آزمون سارگان معادالت  7و 8
متغير وابسته

bdy
Lrgdp

آمارۀ سارگان
25/23)1/000
23/59)1/00

منبع :محاسبا پژور

برای بررسی روابط علیت گرنجری پ از انتگاب وقفهرای مورد نظر برای رهر کهدام
از متغیررای موجود و تگمین معادال توسط روش گشهتاوررای تعمهیمیافتهه و بعهد از
اجرای آزمون سارگان و اطمینان از صحت اعتبار نتای مد رای آزمهونشهده بهر اسهاس
روش  GMMبا اجهرای آزمهون والهد بهر روی متغیررهای معهادال  5تها  8بهه بررسهی
معناداری ضرایب پرداختهه خوارهد شهد .بهرای بررسهی وجهود رابطهۀ علیهت گرنجهری
کوتاهمد  ،از شاخص توسعۀ مالی شاخص نسبت اعتبارا اعطایی به بگه خصوصهی

404
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به تولید) ،ابتدا فرضیۀ صفر آزمون والد مبنی بر  12iq  0بررسی میشهود و سهر

اگهر

التما بهدستآمده کمتر از  0/05باشد ،فرضیۀ صفر رد شهده در سهطح اطمینهان 95
درصد) و ارتباط علیت گرنجری کوتاهمد از متغیر توسعۀ مالی به رشد تأیید مهیشهود.
برای بررسی رابطۀ بلندمد میان متغیررای توضیحی با متغیر وابسته نیز فرضهیۀ صهفر
آزمون والهد مبنهی بهر  1i  0بررسهی خوارهد شهد؛ در ایهن آزمهون نیهز اگهر التمها
بهدستآمده کمتر از  0/05باشد ،فرضیۀ صفر رد و وجود رابطۀ علیت گرنجری بلندمد
اثبا میشود .رمچنین ،مقدار ضریب  ECTنشاندرنهدۀ سهرعت تعهدی در بلندمهد
است .رمچنین برای بررسی رابطۀ علیت گرنجری کوتاهمهد از رشهد بهه توسهعۀ مهالی
شاخص نسبت اعتبارا اعطایی به بگ خصوصی به تولید) ابتدا فرضهیۀ صهفر آزمهون
والد مبنی بر  22iq  0بررسی میشود و سر اگهر التمها بههدسهتآمهده زیهر 0/05
باشد ،فرضیۀ صفر رد شده در سهطح اطمینهان  95درصهد) و ارتبهاط علیهت گرنجهری
کوتاهمد از متغیر رشد به توسعۀ مالی تأیید میشهود .بهرای بررسهی رابطهۀ بلندمهد
میان متغیررای توضیحی با متغیر وابسته نیز فرضیۀ صفر آزمون والد مبنهی بهر 2i  0
بررسی خوارد شد و در این آزمون نیز اگر التما بهدسهتآمهده کمتهر از  0/05باشهد،
فرضیۀ صفر رد و وجود رابطۀ علیت گرنجری بلندمد اثبا میشود .برای معادال  7و
 8نیز به رمین ترتیب عم خوارد شد .در جدو  10نتای آزمون والد برای معادال 5
تا  8آورده شده است.
براساس نتای جدو  10علیت دوطرفه بین رشد اقتصادی و توسعۀ مهالی شهاخص
نسبت اعتبارا بگ خصوصی به تولید و شهاخص نسهبت سهرردۀ بانهکرها بهه تولیهد
1
ناخالص استان) در کوتاهمد و بلندمد وجود دارد.

 .1شایان ذکر است که نتای آزمون علیت تنها بیان میکند که آیا میتهوان براسهاس مقهادیر گذشهته یهک متغیهر
قدر پی بینی مقادیر آینده سایر متغیررا را افزای داد و بهمعنای علیت فلسفی نیست.
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متغير وابسته

)Ect(-1

Lrgdp

-

1958/00)0/000

bdy

2043/58)0/000

-

54255/40)0/000
-

1860/52)0/000

رابطۀ عليت

cpsy

58/65)0/000

-

-

625/25)0/000

کوتاهمدت

Lrgdp

-

-

39/12)0/000

17/26 )0/000

→

cpsy

LrGDP

→

بلندمدت

Lrgdp

bdy

cpsy

رابطۀ عليت

جدول  .10نتایج آزمون والد براي معادلههاي  1تا 4

cpsy

LrGDP

→ LrGDP

→ LrGDP

LrGDP
→ LrGDP

→ bdy
LrGDP
→ LrGDP
bdy

cpsy
→ bdy
bdy

cpsy

مقادیر داخ پرانتز مقدار التما آزمون والد است.
منبع :محاسبا تحقیق

جمعبندي و پيشنهادها
بهطور کلی چهار دیدگاه دربارۀ رابطۀ بهین رشهد اقتصهادی و توسهعۀ مهالی وجهود دارد.
دیدگاه او دیدگاه رربری عرضه است که بیان میکند بازار مهالی کهارا ،افهزای عرضهۀ
خدما مالی را در پی دارد که خود سبب گسترش تقاضا بهرای بگه لقیقهی اقتصهاد
میشود که در این رویکرد توسعۀ بگ مالی مقدم بر توسعۀ بگ واقعی اقتصاد اسهت.
دیدگاه دوم دیدگاه پیروی تقاضاست که بیان میکند تغییر در بازاررای مهالی در نتیجهۀ
رشد بگ واقعی اقتصاد بهوجود خوارد آمد؛ یعنی رشد اقتصادی علت رشد و موفقیهت
بگ مالی است .گروه سوم رابطۀ بین توسعۀ مالی و رشد اقتصادی را بهصور رمزمان
مطرح میکند؛ یعنی بین رشد اقتصادی و بگ مالی علیت دوطرفه وجود دارد .براساس
دیدگاه چهارم ارتباطی میان توسعۀ مالی و رشد اقتصادی وجود ندارد.
پرس اصلی این تحقیق این است که کدام یهک از ایهن دیهدگاهرها در رابطهۀ بهین
توسعۀ مالی و رشد اقتصادی در استانرای ایران برقرار است؟ برای پاسهگگویی بهه ایهن
پرس از آزمون علیهت گرنجهری بهرای دادهرهای پانه اسهتفاده و دو شهاخص نسهبت
اعتبارا بگ خصوصی به تولید ناخالص داخلهی و نسهبت سهرردۀ بانهکرها بهه تولیهد
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ناخالص داخلی استانرا بهعنوان شاخص توسعۀ مهالی در نظهر گرفتهه شهد .نتهای ایهن
تحقیق نشان میدرد که علیهت دوطرفهه بهین رشهد اقتصهادی و توسهعۀ مهالی رهر دو
شاخص توسعۀ مالی) در کوتاهمد و بلندمد در استانرهای ایهران وجهود دارد؛ یعنهی
دیدگاه سوم در استانرای ایران طی دورۀ  1390-1380برقرار اسهت .در دیهدگاه سهوم
رابطۀ توسعۀ مالی و رشد اقتصادی دوطرفه است.
شایان ذکر است که علت متفاو بودن نتای این مطالعه با مطالعا انجهامگرفتهه در
ایههران از جملههه مقال هۀ کههازرونی  ،)1382فطههرس و رمکههاران  )1389و سههلیمیفههر و
رمکاران  )1389تفاو در دورۀ زمانی مورد بررسی ،متفاو بودن شاخصرای توسهعۀ
مالی مورد استفاده و رمچنین استفاده از تکنیک اقتصادسنجی متفاو در این مقالهه بها
مقاال قبلی است .ررچند در مطالعا قبلی نیز به نتیجۀ والدی در مورد علیت از رشد
به توسعۀ مالی یا از توسعۀ مالی به رشد نرسیدهاند.
منابع
 .1ابونوری ،عباسهعلی و منیهژه تیمهوری « .)1392بررسهی اثهر توسهعۀ مهالی بهر رشهد
اقتصادی :مقایسهای بین کشوررای  OECDو  ،»UMIپژور رهای رشهد و توسهعۀ
اقتصادی.40-29 ،3)11 ،
 .2اکبریان ،رضا و سید محسن لیدریپور  .)1388بررسی تأثیر توسهعۀ بهازار مهالی بهر
رشههد اقتصههادی در ایههران طههی سهها رههای  ،»1345-1386فصههلنامۀ پههژور رههای
اقتصادی.63-43 ،9)3 ،
 .3تقوی ،مهدی؛ باقری پرمهر ،شعله و پریسا مهاجری « .)1390بررسی وجهود شکسهت
ساختاری در رابطۀ میان توسعۀ مالی و رشد اقتصادی و استگراج میزان بهینهۀ ارائهۀ
تسهیال بانکی به بگ خصوصی» ،فصلنامۀ علمی پژورشی پهژور رهای رشهد و
توسعۀ اقتصادی.54-37 ،1)4 ،
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 .4تقوی ،مههدی؛ امیهری ،لسهین و عهاد محمهدیان « .)1390توسهعۀ مهالی و رشهد
اقتصادی در کشوررای منا با استفاده از روش پان پویا  ،» GMMمجلۀ دانه مهالی
و تحلی اوراش بهادار.82-63 ،10 .
 .5سههلیمانی ،بهههزاد و بهههزاد امیههری « .)1388توسههعۀ مههالی و رشههد اقتصههادی :مههورد
کشوررای در لا توسعه» ،فصلنامۀ اقتصاد مقداری.125-145 ،6)4 ،پ.
 .6سلیمیفر ،مصطفی؛ رزمی ،سید محمدجواد و محمدعلی ابهوترابی « .)1389بررسهی
رابطۀ علی شاخصرای توسعۀ مالی و رشهد اقتصهادی در ایهران» ،فصهلنامۀ اقتصهاد
مقداری فصلنامۀ بررسیرای اقتصادی).103 - 75 ،7)1 ،
 .7شهبازی ،کیومرث و لسیان سعیدپور « .)1392تأثیر آستانهای توسعۀ مهالی بهر رشهد
اقتصادی در کشوررای دی رشت» ،پژور رای رشهد و توسهعۀ اقتصهادی،3)12 ،
.38-21
.8فطرس ،محمدلسن؛ نجارزاده نهوش آبهادی ،ابوالفضه و لسهین محمهودی .)1389
«بررسی رابطۀ توسعۀ مالی و رشهد اقتصهادی در ایهران :بها اسهتفاده از روش تحلیه
عاملی» ،فصلنامۀ پژور را و سیاسترای اقتصادی ،18)56 ،سا .94-73 ،18
.9کازرونی ،علیرضا « .)1382رابطۀ بین توسعۀ مالی و رشد اقتصادی :تجربیا ایهران»،
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بانکی ،تهران.
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پيوست 1
در جدو  11دو شاخص نسبت اعتبارا بگ خصوصی به تولید ناخالص داخلهی  )cpsyو
نسبت سرردۀ بانکرا به تولید ناخالص داخلی استانرا  )bdyبرای سها رهای 1385 ،1380
و  1390گزارش شده است .براساس این جدو تهران در این سا را بیشترین مقهدار ایهن دو
شاخص را داشته و کمترین مقدار متعلق به استان کهگیلویه است.
جدول  .11شاخصهاي توسعۀ مالی براي  28استان ایران
1380
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبی
اصفهان
ایالم
بوشهر
تهران
چهارمحا و بگتیاری
خراسان
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهگیلویه
گلستان
گیالن
لرستان
مازندران
مرکزی
ررمزگان
رمدان
یزد

منبع :محاسبا پژور

1385

bdy
0/2277
0/2272
0/2507
0/4214
0/2121
0/3360
0/7745
0/4147
0/3344
0/1258
0/2674
0/3295
0/4482
0/2208
0/3823
0/2890
0/3215
0/3274
0/2793
0/0224
0/2608
0/3095

cpsy
0/1630
0/2486
0/2583
0/2233
0/2008
0/1286
0/5382
0/4564
0/2442
0/0675
0/2471
0/4682
0/2121
0/1062
0/2902
0/2382
0/2099
0/1530
0/1529
0/0301
0/2781
0/2889

0/2869
0/1787
0/4230
0/2703
0/4645

0/3127
0/1258
0/1832
0/2338
0/3970

bdy
0/3564
0/3153
0/3756
0/5350
0/1763
0/2801
0/7077
0/5493
0/4922
0/1327
0/4264
0/4862
0/6275
0/5611
0/3583
0/5888
0/3876
0/3826
0/4258
0/0459
0/4030
0/4133
0/4026
0/4757
0/2588
0/3758
0/4012
0/5764

با استفاده از سالنامهرای آماری استانرای ایران

1390
cpsy
0/3382
0/4872
0/4236
0/3901
0/1484
0/1076
0/7320
0/5208
0/4088
0/1008
0/4353
0/5401
0/2943
0/3547
0/3039
0/4096
0/3554
0/2703
0/0397
0/0331
0/4338
0/4677
0/4192
0/5020
0/3682
0/2178
0/3752
0/5608

bdy
0/4281
0/3847
/2550
0/5950
0/1594
0/1471
0/9376
0/5349
0/4719
0/1423
0/4927
0/4139
0/5618
0/5541
0/3872
0/6450
0/3922
0/4673
0/3216
0/0673
0/4587
0/4303
0/3593
0/3767
0/3295
0/3940
0/3579
0/5374

cpsy
0/3999
0/5453
0/3260
0/5348
0/2095
0/0777
0/9440
0/4644
0/3110
0/1277
0/5740
0/4119
0/1938
0/3042
0/5826
0/3942
0/3960
0/4327
0/4091
0/0562
0/7745
0/6224
0/4398
0/4469
0/1997
0/2962
0/2156
0/4901

