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چكيده
يكي از بخشهايي كه همزمان با رشد و توسعه اقتصادي به شدت گسترش مييابد ،بخش مالي هر
اقتصادي است .اگرچه ديدگاه هاي مختلفي در رابطه با جهت عليت اين دو ارائه شده است اما جهت عليت و
نوع اثرگذاري بسته به شكل توسعه مالي و مراحل مختلف رشد اقتصادي ميتواند متفاوت باشد .در اين مقاله
رابطه توسعه مالي و رشد اقتصادي با بهرهگيري از رويكرد پساكينزي در دوره زماني  ۳۱۳۱- ۳۱۳۱تحليل
خواهد شد .سؤال اساسي اين است ،آيا توسعه مالي بر رشد اقتصادي اثرگذار است؟ با توجه به اندازه بيش از
 ۵۳درصدي پول در بازار مالي ،در اين مقاله از شاخص عمق مالي به عنوان شاخص توسعه مالي بهره گرفته
شده است .با استفاده از معادلهاي سيستم همزمان به روش گشتاور تعميميافته )  (GMMو همچنين
رگرسيون خود توضيح برداري ساختاري )  (SVARنشان داده شده است كه توسعه مالي اثر منفي بر رشد
اقتصادي دارد .نتايج نشان ميدهند به دليل اينكه ايران كشوري در حال توسعه است و نميتواند منابع
بيشتري را به توسعه سيستم مالي خود اختصاص دهد و بازارهاي مالي كارايي مناسب را ندارند ،لذا بازارهاي
مالي نتوانستهاند در خدمت بخش واقعي اقتصاد و سرمايهگذاري قرار بگيرند در نتيجه ديدگاه پساكينزيها
در خصوص ارتباط ميان توسعه مالي و رشد اقتصادي در ايران در دوره مورد بررسي از نظر آماري پذيرفته
نشده است.
واژههاي كليدي :رشد اقتصادي ،توسعه مالي ،رويكرد پساكينزي ،ايران.
طبقه بندي O53,E21,O16,O40 : JEL

 -1دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)
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 -1مقدمه
در دهههاي گذشته در نظريه هاي رشد اقتصادي ،كمبود منابع واقعي مانند زمين و سرمايه را از
محدوديتهاي اصلي رشد قلمداد مي كردند و نقش بازارهاي مالي را در رشد اقتصادي ناديده ميگرفتند .ولي
تئوريهاي جديد همچون تئوري رشد درون زا بر اهميت بخش مالي در فرايند توسعه و رشد اقتصادي تأكيد
ميكنند .امروزه يكي از گستردهترين بخشهاي در حال رشد ،در اقتصادهاي توسعهيافته و درحالتوسعه
بخش مالي است ،آنچنانكه توسعه انواع مختلف فعاليتهاي اقتصادي نيازمند دسترسي به خدمات مالي
هستند؛ لذا اهميت توسعه بازارهاي مالي در رشد اقتصادي از مباحث كليدي ميباشد.
در بخش مالي ،وجوه ،اعتبارها و سرمايه در چارچوب قوانين و مقررات ،از طرف صاحبان پول و سرمايه
به طرف متقاضيان ،جريان مييابد .به عبارتي توسعه مالي از طريق ايجاد و گسترش ابزارها شامل سهام،
اوراق قرضه و سپرده هاي ديداري و بازارهاي مالي شامل بانکها ،بازار سرمايه و بازار بيمه به فرايند
سرمايهگذاري و رشد اقتصادي كمک ميكند .درواقع بازارها و نهادهاي مالي بهمنظور كاستن از هزينههاي
اطالعاتي و معامالتي به وجود آمدهاند .بهطوركلي اقتصاددانان معتقدند با ناديده گرفتن رابطه بخش مالي و
رشد اقتصادي ،درک فرايند رشد و توسعه اقتصادي ناقص است.
تعيين رابطه علت و معلولي ميان رشد اقتصادي و توسعه مالي در سالهاي اخير يكي از مباحث
قابل بحث بوده است .گروهي از اقتصاددانان معتقدند ارتباط بين اين دو متغير از سمت توسعه مالي به رشد
اقتصادي است .گروهي ديگر به عكس اين رابطه معتقدن د كه رشد اقتصادي منجر به توسعه مالي ميشود.
درحاليكه با بهكارگيري الگوهاي رشد درون زا و امكان سنجش رابطه علّي متغيرها ،ديدگاهي به وجود آمد
كه معتقد است رابطه توسعه مالي و رشد اقتصادي دوطرفه ميباشد.
با توجه به مطالعههاي گسترده در خصوص توسعه مالي و رشد اقتصادي در اين پژوهش توسعه مالي و
رشد اقتصادي از ديد متفكران پساكينزي در ايران بررسي ميشود .پرسش اين است كه آيا نظريههاي
پساكينزي ها در خصوص ارتباط ميان توسعه مالي و رشد اقتصادي در ايران داراي ارتباط معناداري است ؟
پساكينزينها گروهي ناهمگن از اقتصاددانا ن هستند كه اشتراكشان رد نظريههاي اقتصاددانان نئوكالسيک
است و به اصول كينز از قبيل تقاضاي مؤثر ،آينده نامطمئن ،رجحان نقدينگي و نقش پول اهميت زيادي
ميدهند( .اسنودن و وين .)۳۱۳۱ ،در اين مقاله نخست ارتباط ميان رشد اقتصادي و توسعه مالي مطرح و
پس از آن رويكرد پساكينزي در خصوص رشد اقتصادي و توسعه مالي بيان ميشود .سپس پيشينه تحقيق و
پس از آن به تخمين الگو خواهيم پرداخت.
 -2فرضيهها و سؤالهاي تحقيق
 )۳بين توسعه مالي و رشد اقتصادي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
 )1رابطه مثبت و معناداري بين نسبت جبران سرمايه به كل سرمايه (سهم سود سرمايه) در بازار پولي
با رشد سرمايهگذاري وجود دارد.
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 )۱رابطه مثبت و معناداري بين سهم سود و پس انداز در سيستم بانكي وجود دارد.
 -۳ارتباط ميان رشد اقتصادي و توسعه مالی
همواره شناخت جهت عليت ميان توسعه مالي و رشد اقتصادي به علت تأثير آن در اتخاذ سياستهاي
متفاوت توسعه اقتصادي نه تنها براي اقتصاددانان و پژوهشگران؛ بلكه براي سياستگذاران نيز از اهميت
فراوان برخوردار بوده است( .راستي .)۳۱۵۵ ،محققان و سياستگذاران تالشهاي بسياري براي يافتن
1
تدابيري كه منجر به رشد اقتصادي شود انجام دادهاند .اغلب تحليلگران همچون مک كينون  ،)۳۳۹۱( ۳شاو
( ،)۳۳۹۱كينگ و لوين  )۳۳۳۱( ۱و لوين و زروس  )۳۳۳۱( 1معتقدند تعميق مالي ميتواند سرعت رشد
اقتصادي را افزايش دهد .درنتيجه سياست گذاران بايد توجهشان به ايجاد و ارتقاء مؤسسههاي مالي معطوف
باشد .برخي ديگر مانند پاتريک  ،)۳۳۱۱( ۳لوكاس ( ،)۳۳۵۵جانگ  ،)۳۳۵۱( ۱فريدمن و شوارتز ،)۳۳۱۱( ۹
استرن  )۳۳۵۳( ۵و آيرلند  )۳۳۳1( ۳با اين ديدگاه مخالفت كردهاند .آنها معتقدند در صورت عدم وجود
رابطه علّي از توسعه مالي به رشد اقتصادي ،سياستهايي كه باهدف توسعه و ارتقاي واسطههاي مالي صورت
ميگيرد ،نمي توانند در فرايند رشد كمک كنند( .كميجاني و نادعلي.)۳۱۵۱ ،
پيرامون ارتباط ميان توسعه مالي و رشد ،اقتصاددانان نظريههاي مختلفي ارائه كردهاند .مطالعههاي
انجام شده در خصوص اثرگذاري توسعه مالي و رشد اقتصادي به چهار دسته تقسيم ميشوند:
گروه اول به رابطه عليت از سمت توسعه مالي به رشد اقتصادي (ديدگاه رهبري عرضه) اعتقاددارند ،به
اين معنا كه سياستگذاران با توسعه بخش مالي (از طريق افزايش سطح پسانداز ،حجم سرمايهگذاري و باال
بردن كارايي سرمايهگذاري) ميتوانند به رشد دست يابند؛ بنابراين سياستگذاران بايد به ايجاد و ارتقاء
مؤسسههاي مالي نظير بانکها ،مؤسسههاي اعتباري و بازارهاي سرمايه ،جهت پيشرفت واقعي اقتصاد ،بيشتر
توجه كنند .اين ديدگاه اولين بار توسط شومپيتر  )۳۳۳۳( ۳0مطرح شد .وي مطرح ميكند كه بخش مالي به
عنوان مهياكننده وجوه براي سرمايه گذاري مولد ،موجب رشد اقتصادي و تسريع آن ميشود .مک كينون
۳1
( ،)۳۳۹۱شاو ( ،)۳۳۹۱كينگ و لوين ( ،)۳۳۳۱لوين و زروس ( ،)۳۳۳۱تاون سند  ،)۳۳۹۳( ۳۳دياموند
( ،)۳۳۵1بويد و پرسكات ) ۳۳۱۵( ۳۱بر تأثير توسعه مالي بر رشد اقتصادي تأكيد دارند.
نظريه رشد كالسيک جديد (رومر ،ريبلو ،گرسمن و هلپمن)  ۳1نيز بر اهميت تأثير توسعه مالي بر رشد
اقتصادي تأكيد كرده و معتقدند كه كاركردهاي مالي از دو كانال ،نرخ انباشت سرمايه و نرخ ابداعات
تكنولوژي بر رشد اقتصادي اثر مي گذارند .تجارب كشورها نشان داده توسعه مالي اثر خالص و مثبتي بر
پس انداز ،تشكيل سرمايه و رشد اقتصادي داشته است.
مک كينون و شاو بر پايه مطالعههاي شومپيتر ،نظريه آزادسازي مالي را مطرح كردند .آنها بر اين باورند
كه حذف محدوديتهاي دولتي بر سيستم بانكي ،باعث افزايش كميت و كيفيت سرمايهگذاري ميشود .آنها
معتقدند كه آزادسازي از محدوديتهايي همچون سقف نرخ بهره و ذخيره قانوني باال ،توسعه اقتصادي را
تسهيل مي نمايد و مدافع نظام مالي آزاد هستند .مک كينون و شاو ،نهادهاي مالي را واسط ميان
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پساندازكنندگان و سرمايهگذاران مي دانند و معتقدند اگر سركوب مالي كاهش يابد ،اين نهادها ميتوانند
نقش واقعي خود را ازنظر تأمين نيازمنديهاي بخش توليدي ايفا كنند.
گروه دوم معتقدند كه رشد اقتصادي منجر به توسعه مالي ميشود و جهت عليت از رشد به توسعه
مالي (ديدگاه رهبري تقاضا) است .بدين ترتيب كه رشد اقتصادي تقاضا براي خدمات مالي را در پي دارد كه
اين خدمات منجر به توسعه بخش مالي ميگردد .رابينسون ( )۳۳۳1و جانگ ( )۳۳۵۱از طرفداران اين
ديدگاه ميباشند .فريدمن و شوارتز ( )۳۳۱۱و ايرلند ( )۳۳۳1در اين زمينه شواهدي ارائه كردهاند.
رابينسون به عنوان يكي از متفكران برجسته مكتب پساكينزي ،نخستين بار اين ديدگاه را مطرح كرد كه
در آن توسعه بخش مالي در خدمت بخش واقعي اقتصاد و سرمايهگذاري ميباشد .وي معتقد است كه رشد و
تغيير بخش واقعي اقتصاد (به دليل پيشرفت تكنولوژي يا ارتقاي بهرهوري نيروي كار) نياز به بخش مالي را
افزايش ميدهد .البته ديدگاه عرضهمحور اين رويكرد را رد نميكند بلكه اثر توسعه مالي بر رشد اقتصادي را
قويتر از اثر معكوس ميداند .نظام مالي ،رشد اقتصادي را تحريک نميكند و توسعه مالي تنها ميزان توسعه
بخش واقعي اقتصاد را نمايان ميسازد.
گروه سوم نظريه هايي هستند كه به رابطه دوسويه (عليت دوطرفه) رشد اقتصادي و توسعه مالي
اعتقاددارند .گرينوود و اسميت  ،)۳۳۳۹( ۳۳لوينتل و خان  ،)۳۳۳۳( ۳۱دمترياديس و حسين  )۳۳۳۱( ۳۹از اين
ديدگاه حمايت ميكنند.
در مورد ارتباط بين توسعه مالي و رشد ،پاتريک ( )۳۳۱۱اين سؤال را مطرح كرد كه ميان توسعه بخش مالي
و بخش واقعي كداميک بر ديگري مقدم است؟ در پاسخ وي دو فرضيه را مطرح ميكند.
 )۳فرضيه رهبري عرضه :در اين فرضيه اصالت باعرضه خدمات و ابزارهاي مالي است .بهطوريكه
توسعه بخش مالي يک كشور ازنظر زماني بر رشد اقتصادي مقدم است .اين رابطه در مراحل اوليه
توسعه اقتصادي به وجود ميآيد؛ بنابراين رابطه علت و معلولي از توسعه مالي به رشد ميباشد.
 )1فرضيه دنباله روي تقاضا :رشد اقتصادي در يک كشور علت توسعه بخش مالي آن كشور است اين
رابطه در مراحل بعدي رشد ايجاد ميشود؛ بنابراين رابطه علت و معلولي از رشد به توسعه مالي
ميباشد.
پاتريک ( ) ۳۳۱۱معتقد است كه در مراحل اوليه رشد اقتصادي ،بخش مالي از طريق گسترش بازارهاي
مالي و ايجاد مؤسسههاي مالي و عرضه داراييهاي مالي ،نقش مهمي در رشد اقتصادي ايفا ميكند (ديدگاه
طرف عرضه)؛ اما با افزايش رشد اقتصادي و در سطوح باالتر ،گسترش بخش مالي ،تحت تأثير رشد اقتصادي
قرار ميگيرد (ديدگاه طرف تقاضا).
گروه چهارم معتقدند كه هيچ رابطه اي ميان توسعه مالي و رشد اقتصادي وجود ندارد .رم ،)۳۳۳۳( ۳۵
داوسون

۳۳

( ،)100۱ميير و سيرز
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( ،)۳۳۵1استرن ( )۳۳۵۳و لوكاس ( )۳۳۵۵اين ديدگاه را تأييد
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لوكاس ( ) ۳۳۵۵معتقد است درباره رابطه ميان توسعه مالي و رشد اغراق شده و اقتصاددانان بهصورت
نامناسبي بيش ازحد بر نقش عوامل مالي در رشد تأكيد دارند .برخي مانند استرن ( )۳۳۵۳پا را از اين هم
فراتر نهاده و توسعه مالي را جزئي از فهرست عوامل مؤثر بر رشد ذكر نكردند.
 -۴اقتصاددانان پساكينزي و نظرات آنها در خصوص بخش مالی و رشد اقتصادي
اقتصاددانان پساكينزي  ،1۳منبع الهام اصلي خود را آثار كينز  ،11اقتصاددان معروف بريتانيايي دانشگاه
كمبريج ميدانند .با اين وجود پساكينزيهاي مدرن ،خود را محدود به كينز نميكنند .آنها عالوه بر كينز از
يکسو تحت تأثير آثار متفكراني مانند هارود  1۱و رابينسون  11هستند كه از همراهان كينز در دانشگاه
كمبريج بودند و از سوي ديگر متأثر از كساني هستند كه نقش بارزي در شكلگيري مكتب كمبريج در دهه
 ۳۳۳0و  ۳۳۱0داشتند .در ميان اين گروه از اقتصاددانان ميتوان به كالدور  ،1۳كالكي  1۱و سرافا  1۹اشاره كرد.
همچنين ديدگاههاي اقتصاددانان پساكينزي با آثار نهادگرايان بهويژه كساني كه تحت تأثير نظرهاي افرادي
چون وبلن  1۵و گالبرايت  1۳هستند ،پيوند عميقي دارد( .الوويي)۳۱۳۳ ،
از جمله ويژگيهاي اصلي كه متفكران پساكينزي را از ديگر مكاتب جدا ميكند ميتوان به اهميت
تقاضاي مؤثر و زمان تاريخي اشاره كرد .چهار خصوصيت فرعي پساكينزيها عبارت است از :رد مزاياي
قيمتهاي انعطافپذير ،نقش مهم پول ،بي اطميناني نسبت به آينده و ارتباط متقابل خرد و كالن.
همه اقتصاددانان پساكينزي ،ناكافي بودن تقاضاي كل را مشكلي جدي ميداند و معتقدند آنچه اهميت
زيادي دارد ،تقاضاي مؤثر در اقتصاد است .درواقع طبق اين ديدگاه ،اقتصاد بهواسطه تقاضا هدايت ميشود و
همواره طرف عرضه ،خود را با طرف تقاضا تطبيق ميدهد.
در درون اقتصاد پساكينزي ،مساله سرمايهگذاري مطرح است كه كارآفرينان و شركتها ،مستقل از
سطح پس اندازي كه در اقتصاد دارند درباره آن تصميم ميگيرند؛ بنابراين نقش بانکها اهميت زيادي پيدا
ميكند زيرا سرمايه هاي موردنياز براي شروع يک فرآيند توليد را در اختيار شركتها قرار ميدهند .متفكران
پساكينزي معتقدند بانکها تا زماني سرمايههاي الزم را در اختيار شركتها قرار ميدهند كه به اعتباربخشي
آن ها اطمينان داشته باشند و اين ارزيابي مبتني بر بار بدهي شركت است .همچنين سرمايههايي كه در
اختيار شركتها قرار مي گيرند تا حد زيادي وابسته به اين است كه آيا اقتصاد در حال رشد است يا نه كه
اين مساله نيز به رجحان نقدينگي بانکها هم مرتبط است.
رجحان نقدينگي يكي از موضوعهاي محوري در تفكرهاي پساكينزي ميباشد كه به معناي تقاضا براي
پول است و كينز براي اولين بار در كتاب خود اين مفهوم را براي تبيين نحوه تعيين نرخ بهره بهواسطه
عرضه و تقاضاي پول بكار برد .درحاليكه اين مفهوم بيشتر به تصميمهاي خانوار در مورد انتخاب شيوه حفظ
ارزش پول و ديگر سرمايههاي مالي مربوط ميشود ،ميتوان آن را بهگونه اي تعميم داد كه رفتار بنگاهها و
بانکها را هم در برگيرد .در مورد بنگاه ها ،رجحان نقدينگي ،حول اين موضوع است كه آيا بايد سرمايههاي
مالي يا كاالهاي فيزيكي (سرمايهاي) را خريداري كرد .در مورد بانکها ،رجحان نقدينگي ،تمايل به گسترش
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ميزان وامهاي اعطايي است .براي مثال بانک هايي كه رجحان نقدينگي بااليي دارند تمايلي به افزايش وامها
يا كار با مشتريان جديد ندارند .نكته ديگر در اين خصوص اين است كه در زمان ترديد و بدبيني به آينده،
رجحان نقدينگي افزايش مي يابد كه دو پيام دارد :اول نرخ اعطاي وام باالتر خواهد رفت تا از طريق افزايش
مبلغ صرفه قبول ريسک ،از نرخ بازدهي خود حفاظت كند ،دوم با توجه به مالکهاي سختگيرانهتر ،شماري
از متقاضيان وام از دريافت آن محروم خواهند شد زيرا قابلاطمينان نيستند( .الوويي)۳۱۳۳ ،
۱۳
۱0
نظريه پولي پساكينزي سابقه اي طوالني دارد كه به آثار نويسندگان كالسيكي مانند فوالرتون و توک
در دهههاي  ۳۵۱0و  ۳۵10بازميگردد كه تفكر آنان به مكتب بانكي معروف است .اين صاحبنظران با
مكتب پولي  ۱1و نظريه مقداري پول  ۱۱كه مبناي پولگرايي و متون علمي مرتبط با تفكرهاي اقتصاددانان
نئوكالسيک است و همچنين الزام وجود پشتوانه طال در بانک مركزي به ازاي اسكناسهاي چاپشده مخالف
بودند.
در ديدگاه پساكينزي چه بر اثر رشد فعاليتهاي اقتصادي و چه بر اثر فشارهاي هزينهاي و به دليل
وقوع هزينهها قبل از درآمد ،نياز به اعتبار بانكي گسترش يافته و با اعطاي اعتبار توسط نظام بانكي و تبديل
آن به درآمد براي صاحبان عوامل توليد ،سپردههاي بانكي نيز افزايشيافته و به اين ترتيب ،عرضه پول
درونزا ميشود .در واقع عرضه پول نه به شكل مستبدانه توسط بانک مركزي بلكه بهواسطه ميزان تقاضا
براي اعتبارهاي بانكي (وامها) تعيين ميشود و تحت تأثير عوامل مؤثر بر توليد و بروز فعاليتهاي نوآورانه
مالي ،ميزان آن تغيير ميكند؛ به اين ترتيب اندوختههاي پولي و بانكي به شكل درونزا توسط بانک مركزي
و در واكنش به تقاضاي قبلي ،عرضه ميشود.
نكته ديگري كه در بحث چرخه پولي اهميت دارد ،نرخ بهره ميباشد .در اقتصاد مدرن ،سرمايههاي مالي
هر كدام با نرخ بهره مختص به خود وجود دارند .پساكينزيها معتقدند كه حداقل يكي از اين نرخها تحت
كنترل مستقيم بانک مركزي است و معرف نقطه مرجع براي بازارهاي مالي ميباشد و بقيه نرخها (حداقل
نرخهاي كوتاه مدت) بر مبناي آن تعيين ميشوند .اين نرخ معيار نرخي است كه بانک مركزي بر اساس آن
به بانکهاي تجاري وام ميدهد( .الوويي)۳۱۳۳ ،
به عبارت د يگر نرخ معيار ،نرخ اجرايي بهره است كه توسط بانک مركزي براي يک دوره مشخص زماني
تعيين مي شود؛ يعني تا زماني كه بانک مركزي تغيير سياست پولي (نرخ بهره) را در دستور كار خود قرار
دهد .پس درحاليكه سياست پولي بي تغيير بماند اين نرخ براي اين دوره زماني و صرفنظر از ميزان ذخيره
پولي موجود يا صرفنظر از اختاللهاي موجود در اقتصاد ،شكل برونزا دارد.
بانک مركزي با توجه به اهداف اقتصادي خاصي كه دارد اقدام به تغيير نرخ معيار خود خواهد كرد.
ويژگي مهم مدلهاي رشد پساكينزي وجود توابع مستقل سرمايهگذاري و پسانداز است كه به توزيع
درآمد بستگي دارد .برخالف مدل نئوكالسيکها ،پسانداز و پيشرفت تكنولوژي متغيرهاي محرک رشد
اقتصادي نيستند؛ بلكه سرمايهگذاري ،به وسيله ميزان قابليت دسترسي به اعتبار در بخش مالي تعيين
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ميشود .سرمايهگذاري بهوسيله تقاضاي مؤثر صورت ميگيرد كه توليد را تعيين ميكند و توليد هم پسانداز
را تعيين ميكند( .جيحونتبار و نجفي)۳۱۳۱ ،
 -۵پيشينه تحقيق
گلداسميت  ) ۳۳۱۳( ۱1اولين فردي بود كه در مورد رابطه توسعه مالي و رشد به مطالعه تجربي پرداخت
و نشان داد كه ساختار مالي را ميتوان با نسبت كل دارايي هاي مالي به ثروت ملي يا درآمد ملي اندازهگيري
كرد .با توسعه اقتصاد اين نسبت افزايشيافته و توسعهيافته تر شدن ساختار مالي باعث بهبود تخصيص منابع
و رشد اقتصادي ميگردد .بااينوجود تحقيقهاي او چندين نقطهضعف داشت -۳ :تحقيقها شامل مشاهدهاي
محدودي بود -1 .به طور منظم ساير عواملي را كه روي رشد تأثير ميگذارند تحت كنترل قرار نگرفته-۱ .
رابطه عليت ميان توسعه مالي و رشد (با رشد بهرهوري و انباشت سرمايه) موردتوجه قرار نگرفته است.
بعد از مطالعههاي گلداسميت ،اقتصادداناني نظير كينگ و لوين ( )۳۳۳۱قدمهايي براي تصحيح
ضعفهاي مدل وي برداشتند .آنها  ۵0كشور را در طي سالهاي  ۳۳۱0 -۳۳۵۳موردمطالعه قرار داده و از
چهار شاخص معروف توسعه مالي كه كاركرد نظام مالي را نشان ميدهند و سه شاخص متوسط رشد
اقتصادي استفاده كرده اند .نتايج نشان داده كه رابطه مثبت و معني دار از لحاظ آماري بين هر چهار شاخص
توسعه مالي و سه شاخص رشد وجود دارد .در ادامه به بررسي نوشتارهاي موجود در مورد توسعه مالي و
رشد اقتصادي ميپردازيم.
 -1-۵مطالعههاي انجامشده در داخل كشور
محمدي و ديگران ( ،)۳۱۳۱در مطالعهاي با عنوان «بررسي رابطه عليت پوياي بين توسعه مالي ،باز
بودن تجاري و رشد اقتصادي؛ مقايسه موردي دو كشور نفتي ايران و نروژ» ،به بررسي رابطه عليت بين
توسعه مالي ،باز بودن تجاري و رشد اقتصادي در ايران و نروژ ،با استفاده از مدل تصحيح خطاي برداري
( )VECMدر دوره براي ايران  ۳۳۱۹ -100۳و براي نروژ  ۳۳۱۹ -100۱پرداختهاند .براي توسعه مالي از دو
شاخص نسبت حجم نقدينگي به توليد ناخالص داخلي و نسبت اعتبارهاي اعطايي به بخش خصوصي به
توليد ناخالص داخلي استفاده و براي نشان دادن باز بودن تجاري و رشد اقتصادي دو شاخص شدت تجاري و
توليد ناخالص داخلي سرانه مورد استفاده قرارگرفته است.
نتايج نشان ميدهد كه در اقتصاد ايران ،شاخصهاي توسعه مالي و باز بودن تجاري علت كوتاهمدت رشد
است .در بلندمدت نيز بين هر دو شاخص توسعه مالي و رشد اقتصادي رابطه عليت دوطرفه برقرار است.
نتايج رابطه عليت در كشور نروژ نشان ميدهد كه در كوتاهمدت رابطه عليت يکطرفه از سمت رشد
اقتصادي به سوي شاخص اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي وجود دارد .همچنين در بلندمدت بين
شاخصهاي اعتبارها ي اعطايي به بخش خصوصي و شدت تجاري رابطه دوسويه وجود دارد و يک رابطه
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يکطرفه از سمت رشد بهسوي شاخص اعتبارهاي اعطايي به بخش خصوصي نيز برقرار است؛ بنابراين
مي توان گفت در ايران ديدگاه طرف عرضه و در نروژ ديدگاه طرف تقاضا صادق است.
منصف و ديگران ( ،)۳۱۳1در مطالعهاي با عنوان « تحليل اثر توسعه مالي بر رشد اقتصادي در كشورهاي
گروه دي هشت :عليت گرنجر پانلي با رويكرد بوت استرپ» ،به بررسي جهت عليت بين شاخصهاي
بازارهاي مالي (نظام بانكي و بازار سهام) و رشد اقتصادي در كشورهاي گروه دي هشت (شامل ايران،
اندونزي ،مالزي ،تركيه ،پاكستان ،مصر ،نيجريه و بنگالدش) طي سالهاي  ۳۳۳0 -10۳0با استفاده از
آزمون عليت پانلي كه مبتني بر رگرسيونهاي بهظاهر نامرتبط و آزمونهاي والد با مقادير بحراني بوت
استرپ است ،پرداختهاند .نتايج پژوهش نشان مي دهد كه جهت عليت بين توسعه مالي و رشد اقتصادي
نه تنها در كشورها با يكديگر متفاوت است بلكه از يک شاخص به شاخص ديگر نيز متفاوت است .نتايج
پژوهش نشان ميدهد كه در بين شاخصهاي توسعه مالي ،شاخص اعتبارهاي بخش بانكي در همه
كشورهاي منتخب بهجز پاكستان علت رشد بوده كه اين نشان دهنده ميزان باالي وابستگي اين كشورها به
بخش بانكي براي تأمين مالي است .همچنين در بين شاخصهاي بازار پولي ،شاخص اعتبارهاي اعطايي به
بخش خصوصي اثرپذيرترين شاخص از رشد اقتصادي ميباشد.
تقوي و ديگران ( ،)۳۱۳0در تحقيقي با عنوان « توسعه مالي و رشد اقتصادي در كشورهاي منا با استفاده
از روش پانل پوياي  ،»GMMبه بررسي رابطه تجربي بين توسعه مالي و رشد اقتصادي براي  ۳1كشور
منطقه منا در دوره  ۳۳۱0 -100۱پرداختهاند .برآوردها بيانگر تأثير منفي توسعه مالي بر رشد است و اين اثر
منفي را مي توان به دليل نحوه آزادسازي بازارهاي مالي ،ضعف نظام مالي و عدم شكلگيري بازار مالي
منسجم و بهره مند از مقررات دانست كه منجر به كاهش سرمايهگذاري از طريق تخصيص نا بهينه منابع
شده است.
حسيني و ديگران ( ،)۳۱۳0در مقالهاي با عنوان «بررسي رابطه توسعه مالي و رشد اقتصادي در ايران با
معرفي متغيرهاي جديد»  ،به بررسي رابطه رشد اقتصادي و توسعه مالي با استفاده از متغيرهايي نظير
اعتبارهاي تأمينشده توسط بخش بانكي ،اعتبارها ي اعطايي به بخش خصوصي ،تعريف گسترده پول،
پسانداز ناخ الص داخلي و همچنين متغيرهاي مخارج دولت و حجم تجارت بهعنوان بخش واقعي اقتصاد و
تورم در ايران طي دوره  ۳۳۱۹ - 100۹پرداختهاند.
با توجه به متغيرهاي ذكرشده نخست رابطه بلندمدت رشد اقتصادي و توسعه مالي مورد آزمون
قرارگرفته كه نتايج حاكي از رابطه منفي توسعه مالي با رشد است .همچنين رابطه كوتاهمدت بين متغيرهاي
توسعه مالي و رشد اقتصادي با استفاده از آزمون عليت گرنجر بلوكي انجامشده كه نتايج حاصله نشان
ميدهد كه اعتبارهاي تأمينشده توسط بخش بانكي و رشد اقتصادي عليت يكديگر نميباشند .همچنين
وجود رابطه عليت دوسويه ميا ن رشد و اعتبارهاي اعطايي به بخش خصوصي و تعريف گسترده پول تأييد
گرديده است.
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سيفي پور ( ،)۳۱۵۳در مطالعهاي با عنوان «بررسي تجربي تأثير سطح توسعه مالي بر رشد اقتصادي» ،با
استفاده از دادههاي تابلويي براي  ۵۳كشور طي سالهاي  ۳۳۵0 -100۵نشان ميدهد كه در كشورهاي با
درآمد باال و ازنظر سطح مالي در بازار پول و سرمايه توسعهيافته تر بهبود توسعه مالي منجر به رشد خواهد
شد .در كشورهاي با درآمد پايين و متوسط و با سطح توسعه مالي پايين در بازار پول و سرمايه ،بهبود توسعه
مالي در بازار پول تأثير منفي و در بازار سرمايه تأثير مثبت بر رشد دارد.
 2-۵مطالعههاي انجامشده در خارج از كشور
ادوسي  ،)10۳1( ۱۳در مطالعهاي با عنوان «آيا رشد اقتصادي ،توسعه مالي را ارتقا ميدهد؟» ،به بررسي
اينكه آيا رشد اقتصادي توسعه مالي را افزايش ميدهد با استفاده از دادههاي سري زماني و روش  GMMدر
طول دوره زماني  ۳۳۵۳ -10۳0براي  11كشور آفريقايي پرداخت .نتايج نشان ميدهد كه رشد اقتصادي
باعث ارتقا توسعه مالي ميشود .همچنين سرمايه انساني و تورم بهترتيب ارتباط مثبت و منفي با توسعه مالي
دارد.
۱۱
مدوكا و انووكا ( ،)10۳۱در مطالعهاي با عنوان « ساختار بازار مالي و رشد اقتصادي :شواهد داده از
نيجريه»  ،به بررسي رابطه بين ساختار مالي و رشد اقتصادي در كوتاه مدت و بلندمدت با استفاده از دادههاي
سري زماني و آزمون ديكي-فولر و فيليپس-پرون براي دوره زماني  ۳۳۹0 - 100۵پرداختند .نتايج نشان
مي دهد كه ساختار بازار مالي اثر منفي و معني داري بر رشد اقتصادي در نيجريه دارد .اين مطالعه سطح
پاييني از توسعه مالي را پيشنهاد ميدهد و پيشنهاد ميكند كه سياستهاي مالي مناسب در جاهايي كه
رشد توليد ناخالص سرانه را تشويق ميكند به كار گرفته شود.
سمرقندي و ديگران  ،)10۳۱( ۱۹در پژوهشي با عنوان « توسعه مالي و رشد اقتصادي در يک اقتصاد
نفتخيز :مورد عربستان سعودي» به بررسي اثر توسعه مالي بر رشد اقتصادي در چارچوب يک اقتصاد
نفتخيز با استفاده از روش اتورگرسيو با وقفههاي توزيعي ) (ARDLدر دوره زماني ۳۳۱۵ -10۳0
ميپردازند .نتايج نشان مي دهد كه توسعه مالي تأثير مثبت بر رشد بخش غيرنفتي در عربستان دارد و در
مقابل تأثير آن بر رشد توليد ناخالص داخلي كل منفي و غير معنيدار است.
الملكاوي و ديگران  ،)10۳1( ۱۵در مطالعهاي با عنوان « توسعه مالي و رشد اقتصادي در امارات متحده
عربي» به بررسي تجربي رابطه بين توسعه مالي و رشد در اقتصاد باز كوچک امارت متحده عربي در دوره
زماني  ۳۳۹1 -100۵با استفاده از روش  ARDLپرداختند .نتايج نشان ميدهد كه رابطه منفي و معنيداري
بين توسعه مالي و رشد برقرار است و عليت دوطرفه بين توسعه مالي و رشد وجود دارد.
چيچي  ،)10۳1( ۱۳در پژوهشي با عنوان « توسعه مالي و رشد اقتصادي با رويكرد پست كينزين :مطالعه
موردي هنگكنگ» به بررسي رابطه بين توسعه مالي و رشد اقتصادي در هنگكنگ طي دوره زماني -1001
 ۳۳۳0با استفاده از روش  VARپرداخت .نتايج مطالعه نشان ميدهد كه در كوتاهمدت و بلندمدت رابطه
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مثبت ميان توسعه مالي و رشد اقتصادي در هنگكنگ وجود دارد .همچنين نقش بازارهاي مالي و تنوع در
ساختار مالي در اقتصاد كشورهاي مختلف بسيار مهم ميباشد.
بهطوركلي با توجه به مطالعههاي صورت گرفته به اين نتيجه ميرسيم كه نوع رابطه ميان بخش مالي و
رشد اقتصادي در حال تغيير است و تحقيقهاي اخير به دنبال بررسي عوامل مؤثر بر تعامل بخش مالي و رشد
اقتصادي هستند .تأثير توسعه مالي بر رشد اقتصادي در بين تمام كشورها يكسان نخواهد بود بلكه به سطح
توسعه مالي كشورها بستگي دارد .از عوامل تعيينكننده سطح توسعه مالي در كشورها ميتوان به عوامل
تاريخي شامل مؤلفه هاي قانوني ،سياسي ،فرهنگي ،اخالقي و جغرافيايي و عوامل سياستي شامل محيط
سياسي و اقتصاد كالن ،زيرساخت هاي نهادي ،قانوني و اطالعات ،مقررات و نظارت ،رقابت و كارايي و تسهيل
دسترسي به خدمات مالي اشاره كرد( .دادگر و نظري)۳۱۵۹ ،
در كشورهاي با سطح توسعه مالي پايين اين اثر نامشخص خواهد بود و ممكن است مثبت ،صفر و حتي
منفي باشد؛ اما در كشورهاي با سطح توسعه باال ،تأثير آن مثبت خواهد بود .دليل آن را هاكس )۳۳۳۳( 10
اينطور بيان ميكند كه در بازارهاي مالي بزرگتر فرصتهاي بيشتري براي مديريت ريسک ايجاد ميشود،
بنابراين بازارهاي مالي بزرگ تر كاراتر هستند .همچنين ساندرارا جان و بالينو  )۳۳۳۳( 1۳بر اساس تجربه
كشورهاي مختلف نشان داده اند كه توسعه سيستم مالي در صورتي اثربخش خواهد بود كه مقامهاي اجرايي
مهارت كافي را براي مديريت اين توسعه داشته باشند .قسمت عمده اين مهارت نيز در فرايند يادگيري در
هنگام عمل ايجاد ميشود يعني با مجريان كارآمد ،بخش مالي مي تواند برغم وجود قوانين پيچيده آن تا
اندازهاي رشد را تجربه نمايد( .سيفيپور)۳۱۵۳ ،
 -۶معرفی الگو
مدلي كه در اينجا براي تحليل اثر پويايي توسعه مالي ارائهشده ،يک مدل اقتصادي باز پساكينزي
استاكهمر و اوناران  1001( 11و  )100۳ميباشد كه بازار كار تقاضا محور ( 1۱تقاضاي نيروي كار اهميت دارد)،
اثر ذخيره (مازاد) همسو با مكتب ماركسي و تغيير تكنولوژي را در نظر ميگيرد .همچنين بازار كاال ،توابع
رفتاري رشد سرمايه ،رشد پس انداز و خالص صادرات را شامل ميشود كه با تابع سهم سود سرمايه ،تابع
رشد بهرهوري و تابع بيكاري كامل ميشود .دوره زماني موردبررسي در اين مطالعه سالهاي  ۳۱۳۱تا ۳۱۳۱
و در ايران ميباشد.
فهرستي از معادلههاي اين مدل عبارتاند از:
( )۳رشد سرمايه
It
 a0  a1 z t 1  a 2 t 1  a3 rt  a 4 gxt 1  a5 fd
Kt

g ti 

( )1پسانداز
g  1 z t   2 t   3 fd
s
t
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( )۱سهم سود سرمايه
 t   0   1 z t   2 ut   3 gxt

( )1رشد بهرهوري
gxt   0   1 g ti   2 z t   4 fd

( )۳خالص صادرات
nxt   1 z t   2 t

( )۱بيكاري
ut  n  e1 g  e2 z t  e3 t  e4 ut 1  e5 gxt
i
t

( )۹تعادل بازار
 g  nxt
s
t

stotal
t

g g
i
t

كه در آن:
رشد سرمايه )  : ( gنسبت تشكيل سرمايه ثابت خالص به موجودي سرمايه خالص به قيمت ثابت ،۳۱۵۱
رشد پسانداز )  : ( g tsنسبت پسانداز خالص ملي به موجودي سرمايه خالص به قيمت ثابت  ،۳۱۵۱بهرهوري
i
t

سرمايه )  : ( z tتوليد ناخالص داخلي به موجودي سرمايه خالص به قيمت ثابت  ،۳۱۵۱سهم سود سرمايه
)  : ( tتفاضل ارزشافزوده كل بخش ها از جبران خدمات كاركنان به موجودي سرمايه خالص به قيمت ثابت
 ،۳۱۵۱خالص صادرات )  ، (nxtنرخ بيكاري )  ، (u tنرخ بهره )  ، (rرشد بهرهوري سرمايه )  ( gxtو شاخص
توسعه مالي )  ( fdميباشد كه از بانک مركزي و مركز آمار استخراجشدهاند.
طبق بررسيهاي صورتگرفته كه مکكينون و شاو ( )۳۳۹۱انجام دادند ،پوليشدن اقتصاد را مترادف و
همجهت با تعميقمالي )  ( M 2در نظر گرفتند؛ بنابراين ميزان و شدت پوليشدن اقتصاد ميتواند با رشد
GDP

اقتصادي ارتباط داشته باشد .در واقع نسبت پوليكردن ،عمق و اندازه نسبي بازار مالي را نشان ميدهد.
افزايش اين نسبت ،نشان دهنده انبساط بيشتر در بخش واسطه مالي نسبت به بقيه اقتصاد ميباشد .علت
انتخاب اين نسبت بهعنوان شاخص تعميق مالي به اين دليل است كه پول نقد در دسترس فرصت بيشتري را
براي تداوم رشد فراهم ميكند( .چيچي)10۳1 ،
در كشورهاي درحال توسعه ازجمله ايران ،بخش عظيمي از حجم پول وسيع در گردش ،پول رايجي است
كه در بيرون از بانکها نگهداري ميشود .به اين ترتيب ،افزايش نسبت  M 2ميتواند بهجاي افزايش
GDP

سپرده هاي بانكي ،بيانگر استفاده گسترده از پول رايج باشد و به همين دليل اين معيار ممكن است چندان
نشاندهنده درجه واسطهگري مالي توسط مؤسسههاي بانكي نباشد .واسطههاي مالي ،خدمات نقدشوندگي
را فراهم ميآورند كه ميتواند براي ارتقاي سطح سرمايه گذاري و سپس رشد اقتصادي مفيد باشد .به همين
دليل ،دمترياديس و حسين ( )۳۳۳۱نسبت پول رايج  M 2به  GDPبهعنوان نماينده توسعه مالي در نظر
گرفتند.
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براي به دست آوردن حجم پول در اقتصاد ،كافي است كه ميزان اسكناس در دست مردم و حسابهاي
سپرده ديداري را با هم جمع كنيم كه همان اندازهگيري پول از روش  M 1است .چنانچه شبهپول (سپردههاي
پسانداز كوتاهمدت و بلندمدت ،سپردههاي قرضالحسنه و سپردههاي ضمانتنامه ،پيشپرداختهاي
اعتباري اسنادي ،پسانداز كاركنان بانکها و پيشپرداخت معاملهها و وجوه صندوق بازنشستگي) را به حجم
پول بيفزاييم؛ ميزان حجم نقدينگي )  (M 2بهدست ميآيد( .عظيمي و ابراهيمي)
معادله ( )۳تصميمگيري سرمايهگذاري را نشان مي دهد كه تابعي از سوددهي مورد انتظار است .انتظارها
بهوسيله تركيبي از سهم سود سرمايه و نرخ بهرهوري سرمايه حاصل ميشوند كه انتظار ميرود تأثيري مثبت
روي سرمايهگذاري داشته باشد .يک سيستم مالي مدرن ميتواند فرصتهاي تجاري خوب را شناسايي و
بودجه آن را تأمين كند ،تبادل كاال و خدمات را تسهيل كند و تجارت و متنوع سازي ريسک را ممكن سازد
كه تمام اينها سرمايهگذاري را ترقي مي دهند .همچنين تأثير شديد بازار مالي نيز توسط نمايندههاي توسعه
مالي ثبت ميگردند( .چيچي)10۳1 ،
معادله ( )1رفتار پسانداز خصوصي را مدلسازي ميكند ،بهطوريكه پساندازهاي داخلي خصوصي
نرمالشده توسط سهم سرمايه ،تابعي مثبت از سهم سود و بهرهوري سرمايه هستند كه يک تابع پسانداز
كمبريج  11ساده ميباشد .معادله ( )1كاربرد تجزيه نرخ سود و تابع پس انداز خطيسازي شده را نشان
ميدهد .اثر شاخصهاي توسعه مالي روي پس اندازها مبهم است .بر اساس اين نظريه ،توسعه مالي نسبت
پسانداز را افزايش داده و بر نرخ پس انداز تأثير ميگذارد.
معادله ( )۱كه تابع توزيع درآمد (سهم سود سرمايه) را تعريف ميكند ،توانايي حصول تعادل در
كوتاه مدت و بلندمدت را براي اين مدل فراهم ميآورد .معادله ( ،)۱با تبديل سهم سود به تابع مثبت نرخ
بهره وري و تابع منفي نرخ بيكاري ،سمت عرضه مدل را نشان مي دهد .در اين مورد با مدل بهادوري و
مارگلين ( )۳۳۳0اشتراک دارد.
معادله ( )1يک رويكرد كالدوري به رشد بهرهوري ميباشد كه آن را بهعنوان تابعي از انباشتگي (رشد
موجودي سرمايه) و رشد بهرهوري تعريف ميكند .در اين معادله ،هماهنگ با تصور جديد نظريهپردازان در
مورد رشد كه بيان ميكند بازارهاي مالي ميتوانند سطح بهره وري را در بخش حقيقي بهبود بخشند،
شاخص توسعه مالي نيز بهعنوان يک متغير برونزا دخالت داده ميشود.
معادله ( )۳با تعريف خالص صادرات بهعنوان تابعي منفي از ميزان بهرهوري سرمايه و تابعي مثبت از
سهم سود سرمايه در سطح فعاليت داخلي ،تجارت بينالملل را به اين مدل پيوند ميدهد.
بازار كار ،توسط معادله ( )۱توصيف ميگردد كه تغيير در نرخ بيكاري را بهعنوان تابعي مثبت از رشد
موجودي سرمايه و تغييرهاي بهرهوري سرمايه تعريف ميكند كه شكل تغييريافتهاي از قانون اوكان  1۳است.
با جدا كردن اثر رقابتپذيري ،مي توان فرض كرد كه سهم سود سرمايه و صادرات ،با يكديگر رابطهاي مثبت
دارند( .چيچي)10۳1 ،
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با بهكارگير ي يک مدل رسمي اقتصاد كالن ،به همراه مفروضاتي كه در آن ايجاد خواهيم كرد ،سعي
داريم تا اين موضوع را كه چقدر محتمل است بخش هاي مختلف تحت تأثير توسعه در بازارهاي مالي در
طول زمان رشد كنند و واكنش نشان دهند را به تصوير بكشيم .به دليل محاسبه واكنشهاي بلندمدت و
كنش و واكنشهاي نمايندههاي توسعه مالي ،رويكرد ساختاري  (SVAR ) VARرا اعمال ميكنيم.
به طوركلي انگيزه اصلي در پس اين تحقيق ،اين است كه رابطه پويايي بين توسعه مالي ،رشد سرمايه،
سهم سود و اشتغال را به طريقي مدلسازي كند كه كنش واكنشهاي آني در رويكرد سيستم را مدنظر
داشته باشد .به همين منظور ،مدلهاي ساختاري  (SVAR ) VARكه بر پايه محدوديتها هستند ،بكار گرفته
ميشود .اين مدلها ،عالوه بر روابط تأخيري كه براي تحليل واكنشهاي ضربهاي ضروري است ،كنش و
واكنشهاي همزمان را نيز در خود جاي ميدهند( .چيچي)10۳1 ،
 –۷بررسی مانایی متغيرها
پيش از برآورد مدل مي بايست ويژگي متغيرهاي موردبررسي به لحاظ مانايي موردبررسي قرار گيرد ،چرا
كه در صورت نا مانا بودن متغيرها شرط ثبات مدل تأمين نشده و نتايج به دست آمده از مدل و بهويژه نتايج
مربوط به استنباط آماري ،معتبر نخواهند بود و همچنين تابع واكنش ضربهاي حاصل از آن اعتبار كافي را
نخواهد داشت .هدف از آزمون ايستايي مشخص كردن اين موضوع است كه آيا مقادير ميانگين و واريانس
نسبت به زمان تغيير ميكنند يا خير؟ اغلب سري هاي زماني بنا به داليل مختلف نظير روند ،تناوب و يا
پرش ،نا ايستا هستند كه قبل از مدلسازي بايستي سري دادهها به حالت ايستا تبدل شده و سپس
مدلسازي صورت گيرد.
براي بررسي فرضيه وجود يا عدم وجود ريشه واحد آزمونهاي مختلفي از جمله آزمون ديكي فولر
تعميميافته  ،1۱آزمون فيليپس پرون  ،1۹آزمون  1۵ GLS  DFو آزمون  1۳ KPSSوجود دارد .روش ديكي فولر
تعميميافته از عموميت بيشتري نسبت به روش هاي ديگر برخوردار است ،اما در خصوص آن ذكر اين نكته
ضروري است كه اين آزمون توان اندكي دارد ،به اين معنا كه ممكن است يک سري زماني مانا باشد اما اين
آزمون نتواند اين موضو ع را كشف نمايد .همچنين در مواردي كه شكست ساختاري در فرآيند دادهها وجود
دارد ممكن است آزمون ديكي فولر تعميميافته با ارائه نتيجه اشتباه سري مانا را نا مانا جلوه دهد .بنابراين
فرضيه صفر در اين آزمون برخالف ديگر آزمون ها مانايي متغير موردبررسي است ،از اين آزمون براي بررسي
وجود يا عدم وجود ريشه واحد در متغيرها استفاده شده است .از اينرو از روش  KPSSبراي آزمون ايستايي
متغيرها بهره خواهيم جست.
فرضيه  H 0و  H 1آزمون  KPSSبرعكس فرضيه  ADFاست .در واقع در روش  ADFبه دنبال رد فرضيه
صفر بوديم .درحاليكه در اينجا به دنبال پذيرش فرضيه صفر هستيم .فرضيه آزمون  KPSSعبارت است:
مانايي متغير مورد بررسيH 0 :
نا مانايي متغير مورد بررسي:
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جدول  -1آزمون مانایی به روش K .P.S.S

نام متغير
رشد موجودي سرمايه ) ( g ti

بهرهوري سرمايه ) ( z t
سهم سودسرمايه ) ( pit
نرخ بهره ) (r

رشد

بهرهوري سرمايه ) ( gxt

عمق مالي ) ( fd

پسانداز ) ( gst

بيكاري ) (u
خالص صادرات )(nx

1۱
* 0٫1۳۱
** 0٫۹۱۳
* 0٫1۳۱
** 0٫۹۱۳
* 0٫1۳۱
** 0٫۹۱۳
* 0٫1۳۱
** 0٫۹۱۳
* 0٫1۳۱
** 0٫۹۱۳
* 0٫1۳۱
** 0٫۹۱۳
* 0٫1۳۱
** 0٫۹۱۳
* 0٫1۳۱
** 0٫۹۱۳
* 0٫1۳۱
** 0٫۹۱۳

مقادیر بحرانی
۵۱
* 0٫۳1۱
** 0٫1۱۱
* 0٫۳1۱
** 0٫1۱۱
* 0٫۳1۱
** 0٫1۱۱
*0٫۳1۱
** 0٫1۱۱
* 0٫۳1۱
** 0٫1۱۱
* 0٫۳1۱
** 0٫1۱۱
* 0٫۳1۱
** 0٫1۱۱
* 0٫۳1۱
** 0٫1۱۱
* 0٫۳1۱
** 0٫1۱۱

1۰۱
* 0٫۳۳۳
** 0٫۱1۹
* 0٫۳۳۳
**0٫۱1۹
* 0٫۳۳۳
** 0٫۱1۹
* 0٫۳۳۳
**0٫۱1۹
* 0٫۳۳۳
** 0٫۱1۹
* 0٫۳۳۳
** 0٫۱1۹
* 0٫۳۳۳
** 0٫۱1۹
* 0٫۳۳۳
** 0٫۱1۹
* 0٫۳۳۳
** 0٫۱1۹

آماره LM

0٫۳۵0۱۳1
0٫1001۳۳
0٫۳۱۳11۹
0٫۱11۹۳۳
0٫۳۱۱۳۱۵
0٫۱1۵۳۳1
0٫۳1۱۱01
0٫۹1۵1۳۱
0٫۳۹۱۱۳۹
0٫۱۳۳00۳
0٫۳۳۹۳۳۳
0٫۳۳۱۵1۳
0٫۳۹010۳
0٫۱۳۳۳11
0٫0۵۱1۳۱
0٫0۵۱۵۳۱
0٫0۳1۳۱۳
0٫11۱10۳

وضعيت مانایی
درجه انباشتگی
مانا
)I (0

مانا
)I (0

مانا
)I (0

مانا
)I (0

مانا
)I (0

مانا
)I (0

مانا
)I (0

مانا
)I (0

مانا
)I (0

منبع :يافتههاي پژوهش
* مقدار بحراني با عرض از مبدأ و با روند ** ،مقدار بحراني با عرض از مبدأ و بدون روند

با توجه به جدول  ۳مشاهده ميشود كه آمارههاي  LM  Statبا لحاظ عرض از مبدأ و بدون روند براي
تمام متغيرها در سطح  ۳۱عددي كمتر از مقادير بحراني را نشان ميدهند؛ بنابراين اين امر نشاندهنده اين
است كه فرضيه صفر مبني بر مانا بودن سري رد نشده است؛ بنابراين ،با توجه به آزمون ريشه واحد ، KPSS
تمام متغيرها در سطح  ۳۱مانا بوده و به عبارتي ) I (0هستند.
 -۸برآورد الگو و تحليل نتایج
با توجه به اينكه متغيرها در سطح مانا هستند به تشريح مدل ميپردازيم .در اين مطالعه از دو روش
۳0
براي برآورد مدل استفاده ميشود كه عبارتاند از سيستم معادلههاي همزمان گشتاور تعميميافته ) (GMM
و روش رگرسيون خود توضيح برداري ساختاري . (SVAR ) ۳۳
فصلنامـه اقتصاد مالی و توسعه
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روش سيستم معادلههاي همزمان براي برآورد معادلهها و تفسير ضرايب ميباشد و براي بررسي شوکها
از روش رگرسيون خود توضيح برداري ساختاري استفاده خواهيم كرد .الگوي  SVARبهطور آشكار حاوي
يک منطق اقتصادي براي محدوديتهاي اعمالشده است و اين مدل با ساختار اقتصادي جامعه مطابقت
دارد؛ بنابراين يک مدل سري زماني نميباشد.
 -1-۸برآورد به روش سيستم معادلههاي همزمان و نتایج حاصل از آن
طبق مدل مطرحشده با توجه به اين كه متغير وابسته يک مدل ،متغير توضيحي مدل ديگر است ،با يک
سيستم همزمان مواجه هستيم .در اين حالت ،هر متغير درون زاي سيستم ،يک رابطه ساختاري دارد .چنين
متغيرهاي توضيحي درون زايي ممكن است با جمله پسماند رابطهاي كه در آن به عنوان متغير توضيحي
واردشدهاند ،همبسته باشند و اين ميتواند فرض كالسيک نبود خود همبستگي بين اجزاي اخالل و
متغيرهاي توضيحي مدل را نقض كند (مشكل درونزايي متغيرها به وجود ميآيد) .در چنين شرايطي
استفاده از برآوردگرهاي حداقل مربعات معمولي به نتايجي منجر ميشود كه نهتنها اريب دارد ،بلكه ناسازگار
نيز هست .در اين حالت يک رويكرد سيستم معادلهها ي همزمان الزم است مورد استفاده قرار گيرد تا اين
تورش را كاهش دهد .يک راه غلبه بر مشكل درون زايي متغيرها ،استفاده از متغيرهاي ابزاري است .در روش
 GMMبيشتر متغيرهاي برونزاي هر رابطه و وقفه متغيرها ميتوانند بهعنوان ابزارها براي هر رابطه
بهكاربرده شوند .ابزارها ميتوانند براي تمامي معادلهها ي يكسان بوده و يا اينكه براي هر رابطه بهصورت
جداگانه انتخاب شوند .تعداد ابزارها براي هر رابطه بايد حداقل برابر تعداد پارامترهاي آن باشد تا بتوان رابطه
را با استفاده از روش  GMMبرآورد نمود؛ بنابراين از روش سيستم همزمان جهت تخمين مدل و تفسير
ضرايب در شش معادله استفاده كردهايم .با توجه به گستردگي ابزارهاي سيستم معادلههاي همزمان در اين
تحقيق از روش گشتاور تعميميافته به روش سيستمي استفاده ميكنيم .اين روش در مقايسه با روشهاي
ديگر داراي مزيتهايي ميباشد .اول اين برآوردگر نيازي به اطالعات دقيق در خصوص نوع توزيع اجزاي
اخالل ندارد .دوم اين روش مبتني بر عدم همبستگي بين اجزاي اخالل و متغيرهاي ابزاري مدل است .دوم
روش  GMMقادر است در شرايط ناهمساني واريانس و يا خودهمبستگي در فرم ناشناخته ،برآوردهايي قوي
از پارامترها ارائه دهد .در ضمن براي رفع مشكل خودهمبستگي در هر معادله از فرايندهاي خودرگرسيوني
)  ( ARاستفاده ميكنيم .با توجه به نتايج بهدست آمده از آزمونها و نكات مطرحشده ،معادله هايموجود در
سيستم با روش گشتاورهاي تعميميافته و با استفاده از نرمافزار  Eviews7برآورده شده.
نتايج برآورد مدل نشان ميدهد كه بهرهوري سرمايه و رشد بهرهوري سرمايه اثر مثبت و معناداري بر
رشد بهره وري سرمايه و رشد موجودي سرمايه (به ميزان  0٫1و  )0٫0۹در طي دوره موردبررسي در ايران
دارد .در واقع بهرهوري سرمايه ،نشان دهنده استفاده بهتر از سرمايه در فرايند توليد است كه منجر به رشد
سودآوري و در نتيجه رشد توليد و رشد تكنولوژي ميشود ك ه در نهايت منجر به افزايش رشد موجودي
سرمايه خواهد شد.
فصلنامـه اقتصاد مالی و توسعه
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جدول  -2تخمين سيستم معادلههاي همزمان به روش گشتاور تعميمیافته در معادله اول
متغير وابسته ) ( g ti

متغيرهاي توضيحی
عرض از مبدأ
بهرهوري سرمايه

آماره

ضرایب
0٫011۵۳1

)(c

t

۹٫1۹۳۱۵1

احتمال
0٫0000

)(zt-1

0٫۱۵11۳۹

1٫11۱۱۳1

0٫0000

سهم سود سرمايه )(pit-1

-0٫۱1۵۱۱۱

-۱٫۳0۳۳۱۳

0٫000۳

بهره )(rt

0٫00111۱

۹٫۵۳۱۳۳

0٫0000

بهرهوري سرمايه )(gxt-1

0٫0۹۳۱۹۳

۱۱٫۱۳۱۵۱

0٫0000

مالي ( )fd

-0٫۳0۱۵۱۱

-۳۳٫۳۵0۳۳

0٫0000

نرخ
رشد

عمق

R  0٫۹10۱۳۳
2

D.W  ۳٫۵1۹۳0۹
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سهم سود سرمايه اثر منفي و معناداري بر رشد موجودي سرمايه دارد (به ميزان  .)-0٫۱سهم سود
سرمايه به لحاظ نظري بايد اثر مثبت بر رشد موجودي سرمايه داشته باشد؛ اما در ايران بنگاهها ممكن است
با افزايش سود سرمايه ،سرمايههاي خود را به ساير بخشها منتقل كنند براي مثال ساختوساز ،نگهداري
طال و ارز يا در بازار سرمايه و در اين بخشها سرمايهگذاري كنند .دليل اين كار اين است كه اين بخشها از
سودآوري باالتري برخوردار هستند؛ بنابراين سرمايههاي خود را از توليد خارج ميكنند كه اين امر منجر به
كاهش رشد موجودي سرمايه خواهد شد.
نرخ بهره اثر مثبت و معناداري بر رشد موجودي سرمايه دارد .طبق مباني نظري انتظار داريم نرخ بهره
بانكي تأثير منفي بر روي رشد موجودي سرمايه داشته باشد .در واقع اقتصاددانان پساكينزي معتقدند كه
افزايش نرخ بهره ،منجر به كاهش سرمايهگذاري ميشود و در نهايت تقاضاي مؤثر را كاهش ميدهد .دليل
عمده آن مي تواند پديده سركوب مالي و تعيين سقف براي نرخ بهره باشد.
تأثير عمق مالي بر روي رشد موجودي سرمايه ،منفي و معنادار است .انتظار آن است كه توسعه مالي اثر
مثبت بر رشد اقتصادي داشته باشد .در واقع در دسترس بودن منابع مالي براي سرمايهگذاري ،ميتواند
سرعت و مسير رشد را تغيير دهد؛ لذا خلق اعتبار اهميت پيدا ميكند و وابستگي به اعتبارها با افزايش نرخ
رشد ،شديدتر خواهد شد .حال سؤال اينجاست كه چ را با وجودي كه حجم پول در ايران و در طي دوره
زماني  ۳۱۳۱تا  ۳۱۳۱افزايش يافته ولي رشد موجودي سرمايه افزايش پيدا نكرده است .يكي از داليل آن
مي تواند ناشي از تأمين مالي براي جبران كسري بودجه دولت باشد.
از آن جا كه اعتبارها ي عمراني بسيار اندک است؛ بنابراين قسمت عمدهاي كه دولت خرج ميكند صرف
پرداخت حقوق و دستمزد و هزينههاي جاري ميشود .بنابراين سرمايهاي در ازاي آن شكل نميگيرد.
بحث ديگري كه مي توان مطرح كرد ساختار بازار مالي ايران است .بازار مالي تركيبي از بازار سرمايه و
بازار پول است كه نماد بازار سرمايه ،بورس و نماد بازار پول ،بانکها هستند .در ايران عمق بازار سرمايه
فصلنامـه اقتصاد مالی و توسعه
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ناچيز است و به اين ترتيب بازار سرمايه جايگاهي مهمي در بازار مالي ندارد .طبق آمارها ،بازار پول بيش از
 ۵۳۱از بازار مالي را در ايران تشكيل ميدهد ،به اين ترتيب بانکها بر بازار مالي سلطه دارند؛ بنابراين اكثر
پولها در بانکها جابهجا ميشوند و حدود  ۳۳۱در بازار سرمايه قرار دارد .فرض بر اين است كه بازار سرمايه
براي سرمايه گذاري به وجود آمده ولي چون حجم و عمق اين بازار كم است در نتيجه عمق مالي تأثيري بر
تشكيل سرمايه نخواهد داشت.
مشكل ديگر نحوه فعاليت سيستم بانكي است .بانکها بيشتر خودشان بهجاي فعاليت بانكداري به
فعاليتهاي اقتصادي و بنگاهداري مشغول هستند؛ بهنوعي تجارت پول در اقتصاد مطرح است .در واقع اين
پول هيچگاه در توليد واقعي قرار نميگيرد .بهطوركلي ميتوان نتيجه گرفت حجم پول زياد شده ولي به
مفهوم كاهش سرمايه گذاري نيست بلكه اثر منفي بر رشد اقتصادي داشته است؛ بنابراين ممكن است رشد
داشته باشيم ولي اين رشد نزولي است.
جدول  -۳تخمين سيستم معادلههاي همزمان به روش گشتاور تعميمیافته در معادله دوم
متغير وابسته ) ( g ts

متغيرهاي توضيحی
بهرهوري سرمايه
سهم سود سرمايه
عمق

)(zt
)(pit

مالي ( )fd

ضرایب

آماره

t

احتمال

-۹٫۹1۱1۱
۹٫۱۱۳0۳۵

-۱۵٫۱۱1۳
۹1٫۹110۹

0٫0000
0٫0000

-0٫0۵۳۱1۱

-1۱٫1۵۱11

0٫0000

R  0٫۵۵۳۹۱۵
2

D.W  1٫10۱1۳۹
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در معادله دوم بهره وري سرمايه اثر منفي و معنادار بر رشد پس انداز دارد .بهرهوري بيشتر منجر به رشد
اقتصادي و حتي رشد دستمزدها ميشود .اگر بنگاهها يا مردم بخواهند پسانداز كنند ،وقتي دستمزدها زياد
ميشود ،اگر هدف كسب درآمد بهره معيني از پسانداز باشد ،بهرهوري سرمايه ميتواند تأثير منفي بر رشد
پسانداز داشته باشد .در نتيجه با افزايش درآمد ،در صورت لزوم پسانداز زياد نميشود.
سهم سود سرمايه اثر مثبت بر رشد پسانداز دارد؛ نتيجه بهدست آمده با مباني نظري همخواني دارد .در
واقع اگر صاحبان سرمايه ،سود بيشتري از طريق بازارهاي مالي بهدست آورند ممكن است براي كسب سود
بيشتر ،پس اندازشان بيشتر شود .در نتيجه صاحبان سرمايه و بنگاهها تمايل بيشتري به پس انداز دارند.
با يک واحد افزايش در عمق مالي ،رشد پسانداز به ميزان  0٫0۳واحد كاهش مييابد .طبق ديدگاه
پساكينزيها اثر توسعه مالي بر پس انداز مبهم است .در واقع توسعه مالي ،نسبت پساندازها را افزايش داده و
بر نرخ پسانداز تأثير مي گذارد .بازار مالي ممكن است با تأمين اعتبار براي مشتري ،محدوديتهاي
نقدشوندگي را براي مشتريان كم كند كه بيش از پيش باعث كاهش پسانداز ميشود .از طرف ديگر ،نرخ
بازگشت به پسانداز را افزايش داده كه باعث افزايش پسانداز ميشود.
فصلنامـه اقتصاد مالی و توسعه
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جدول  -۴تخمين سيستم معادلههاي همزمان به روش گشتاور تعميمیافته در معادله سوم
متغير وابسته
متغيرهاي توضيحی
عرض از مبدأ

) ( pit

آماره

ضرایب
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بيكاري )(ut

-0٫0001۵۳

-1٫۱۳۱۳۹1

0٫00۹۹

-0٫0۳۱۱۱۳
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با افزايش بهرهوري سرمايه ،سهم سود سرمايه افزايش مييابد .در واقع بهرهوري سرمايه اثر مثبت و
معنادار بر سهم سود سرمايه دارد .هنگاميكه بهرهوري سرمايه زياد ميشود ،درصورتيكه بهرهوري نيروي
كار ثابت بماند ،گويا پرداختيها از توليد بيشتر به سرمايه مي رسد در نتيجه سهم سود سرمايه را نيز افزايش
ميدهد و مقدار بيشتري به سرمايهداران ميرسد.
نتايج جدول  1نشان مي دهد كه با افزايش بيكاري ،سهم سود سرمايه كاهش مييابد كه نشاندهنده اثر
منفي و معنادار بيكاري بر سهم سود سرمايه است .با افزايش بيكاري ،توليد بنگاهها كاهش پيدا ميكند و به
دنبال آن ركود اقتصادي افزايش مييابد كه منجر به كاهش سود سرمايه سرمايهداران ميشود.
جدول  -۵تخمين سيستم معادلههاي همزمان به روش گشتاور تعميمیافته در معادله چهارم
متغير وابسته ) ( gxt

متغيرهاي توضيحی
عرض از مبدأ )(c
i
رشد موجودي سرمايه )(g t
بهرهوري سرمايه )(zt
عمق مالي )(fd

ضرایب
0٫11۳11۱
-۳٫۳1۵۹1۱
-0٫10۱۳1۹
-0٫۳۳۵1۳1
2
D.W  1٫۳101۳۱ R  0٫۱۱۳۱۳
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t

آماره
۳1٫۵0۱۱۳
-1۳٫11۳۱۹
-۱٫00۳۹0۱
-۳۳٫۱۱0۳۱

احتمال
0٫0000
0٫0000
0٫0000
0٫0000

رشد موجودي سرمايه باعث كاهش رشد بهرهوري سرمايه ميشود .هنگاميكه رشد موجودي سرمايه زياد
ميشود و به سمت بينهايت ميل مي كند ،طبق شرط اينادا ،به خاطر وفور بيشتر سرمايه و عدم استفاده
بهينه از سرمايه ،بهرهوري سرمايه كم ميشود و بازدهي سرمايه به سمت صفر ميرود.
بهره وري سرمايه ،اثر منفي و معنادار بر رشد بهرهوري سرمايه دارد .رشد بهرهوري سرمايه طبق رابطه
رياضي عبارت است از :تغييرهاي بهرهوري سرمايه به بهرهوري سرمايه .هنگاميكه بهرهوري سرمايه افزايش
مييابد ،يعني مخرج كسر زياد شود كل كسر كاهش پيدا ميكند.
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بهعبارت ديگر عمق مالي تأثير منفي و معنادار بر رشد بهره وري سرمايه دارد و با افزايش عمق مالي ،رشد
بهرهوري سرمايه كم مي شود .طبق مباني نظري انتظار داشتيم اثر توسعه مالي بر رشد بهرهوري سرمايه
مثبت باشد بهطوريكه گفته مي شود به كمک فراهم كردن پشتيباني مالي براي واحدهاي تحقيق و توسعه و
نوآوري ،توسعه مالي ميتواند رشد بهره وري در بخش حقيقي را بهبود بخشد .درحاليكه در ايران هنگاميكه
حجم پول زياد ميشود و در جامعه تزريق ميشود ،چنانچه در بخشهاي غيرواقعي بكار برده شود و به سوي
سوداگري و رباخواري برود در نتيجه رشد سرمايهگذاري كاهش پيدا ميكند.
جدول  -۶تخمين سيستم معادلههاي همزمان به روش گشتاور تعميمیافته در معادله پنجم
متغير وابسته ) (nxt

متغيرهاي توضيحی
بهرهوري سرمايه )(zt
سهم سود سرمايه ( )pit

ضرایب
-۱۳٫۱۳۱11

آماره

t

-۳٫۳۳۹1۱۳

۱۱٫۳1۹۵1
۳٫۹۳۵11۱
R 2  0٫۱۳1۵۱۵
D.W 
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۳٫۳1۱۳۱۳

احتمال
0٫0000
0٫0000

بهره وري سرمايه اثر منفي و معنادار بر خالص صادرات دارد .هنگاميكه بهرهوري سرمايه زياد ميشود،
رشد اقتصادي افزايش مييابد و درآمد سرانه نيز زياد ميشود .با افزايش رشد اقتصادي صادرات افزايش
مييابد و با افزايش درآمد سرانه ميل به واردات زياد ميشود.
ميان سه م سود سرمايه و خالص صادرات رابطه مثبت و معنادار برقرار است .در واقع صاحبان سرمايه از
نظر مصرف اشباعشدهاند ،بنابراين بيشتر سود خود را در توليد ميبرند و به صادرات كمک ميكند.
جدول  -۷تخمين سيستم معادلههاي همزمان به روش گشتاور تعميمیافته در معادله ششم
متغير وابسته ) (u t

متغيرهاي توضيحی
عرض از مبدأ )(c
i
رشد موجودي سرمايه )(g t
تغييرات بهرهوري سرمايه )(∆zt
سهم سود سرمايه ( )pit
بيكاري در دوره قبل ()ut-1
رشد بهرهوري سرمايه ( )gxt

ضرایب
۹٫1۳۳۵۱1
۱٫۳۱۵1۹۱
-1۱٫۱۳۳۳1
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رشد موجودي سرمايه تأثير مثبت و معنادار بر بيكاري دارد .اين بدان معني است كه وقتي بهرهوري
سرمايه افزايش مييابد ،بنگاهها سرمايه بيشتر و نيروي كار كمتري استفاده ميكنند بنابراين سرمايه
جايگزين نيروي كار ميشود لذا بيكاري افزايش مييابد.
تغييرهاي بهرهوري سرمايه منجر به كاهش معنادار بيكاري ميشود .سهم سود سرمايه اثر منفي و
معناداري روي بيكاري دارد .در واقع سهم سود سرمايه باعث افزايش ظرفيت توليد ميشود و سپس
سرمايهگذاري را افزايش داده در نتيجه شغل بيشتري ايجاد ميكند كه منجر به كاهش بيكاري ميشود.
بيكاري در دوره قبل اثر مثبت بر روي بيكاري در سال موردنظر دارد .اين نتيجه به دليل چسبندگي بازار كار
ميباشد.
رشد بهره وري سرمايه اثر مثبت و معنادار بر بيكاري دارد؛ در واقع رشد بهرهوري سرمايه كه زياد ميشود
سرمايه جايگزين نيروي كار ميشود و اين موجب افزايش بيكاري خواهد شد.
با توجه به آماره  J  Statisticبهدست آمده ( ،)0٫0۳ابزارهاي بكار گرفتهشده بهصورت صحيح ميباشند
و كل رگرسيون معنادار است.
 -2-۸برآورد به روش رگرسيون خود توضيح برداري ساختاري
مدلهاي  VARاوليه تجزيه چولسكي را براي به دست آوردن توابع واكنش آني بكار بردهاند .تجزيه
چولسكي بر يک ترتيب علي داللت ميكند درصورتيكه محقق بخواهد آثار بيش از يک شوک را بررسي كند
ممكن است غيرقابل قبول باشد (البورن .)100۵ ،بالنچارد و برنانک ( )۳۳۵۳با در نظر گرفتن محدوديتهاي
نظري روي آثار همزمان تكانهها الگوي  SVARرا توسعه دادند ،سپس كالريدا و گالي ( )۳۳۳1با اعمال
محدوديتهاي نظري روي آثار بلندمدت تكانهها ،توابع واكنش آني را شناسايي كردند .برخالف الگوي VAR
اوليه كه در آنها شناسايي تكانههاي ساختاري بهطور ضمني و سليقهاي صورت ميگيرد ،در الگوهاي خود
رگرسيون برداري ساختاري به طور صريح حاوي يک منطق اقتصادي يا استفاده از تئوريهاي اقتصادي براي
اعمال قيود و محدوديتها است .پس از اعمال محدوديتها شناسايي شوکهاي ساختاري بهدست ميآيند.
اين شوکها مي توانند براي ايجاد توابع واكنش آني و تجزيه واريانس بهمنظور ارزيابي آثار پويا بر روي
متغيرهاي مختلف بكار گرفته شوند( .كريستيانو و همكاران )100۳ ،رابطه اصلي برقرارشده بين شوکهاي
فرم خالصهشده و شوکهاي فرم ساختاري در يک مدل  SVARبهصورت روبرو استA t  BU t :
كه   tو U t

بهترتيب بردارهاي جملههاي اخالل فرم خالصهشده )  ( tو جمله هاياخالل

ساختاري ) (U t

هستند كه هم   tو  U tبردارهايي با ابعاد ) ( K  1هستند و  Aو  Bماتريسهايي با ابعاد )  ( K  Kميباشند.
بر طبق مطالعههاي بالنچارد ( ،)۳۳۵۳جيانيني ( )۳۳۳1و سيمز ( )۳۳۵۱همبستگي همزمان بين متغيرها
بهوسيله دو ماتريس معكوسپذير  Aو  Bقابل بيان است.
در اين تحقيق متغيرهايي كه در مدل  SVARاستفاده كرده ايم ،متغيرهايي از دستگاه معادالتي هستند
كه سرمايهگذاري (رشد موجودي سرمايه) ،پس اندازها ،توزيع درآمد (سهم سود سرمايه) ،بيكاري ،رشد
فصلنامـه اقتصاد مالی و توسعه
شماره  / 43بهار 1431

فرهاد دژپسند و ریحانه بخارایی 65 /

بهرهوري سرمايه و خالص صادرات را در برميگيرد .براي تمام شش معادله سري زماني ،دادهها بهصورت
ساالنه براي سالهاي  ۳۱۳۱تا  ۳۱۳۱ميباشد.
براي تخمين مدل  SVARبه دست آوردن طول وقفه بهينه ،از مقدمات تخمين مدل ميباشد .چرا كه
تعيين تعداد وقفههاي مناسب در اين الگو تضمين ميكند كه جملهها خطاي مربوط به معادلههاي نوفه
سفيد باشد .براي تعيين طول وقفه بهينه ،معيارهاي متفاوتي وجود دارد كه از جمله آنها ميتوان به معيار
آكائيک )  ، ( AICشوارتز بيزين )  ، (SCحنان كوئين ) FPE ، (HQو نسبت درستنمايي ) (LRاشاره كرد.
جدول  -۸وقفه بهينه
تعداد وقفه

LogL
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SC
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1۵۹٫۵10۳
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-۳۱٫۳1۱۳۹
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11۱٫۱111

1۳۳٫۵1۹

۳۱- e ۳٫1۳

-۳۳٫۱۳۳۵
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1۹۳٫۳001

*۳1٫۱1۱۱۱
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با توجه به جدول  ۵معيارهاي آكائيک و نسبت درستنمايي و  FPEوقفه  1را نشان ميدهند و معيار
شوارتز و حنان وقفه  ۳را بهعنوان وقفه بهينه در نظر ميگيرد .بنا بر اينكه معيارهاي بيشتري وقفه  1را
نشان ميدهند وقفه بهينه  1خواهد بود .با توجه به مطالب گفتهشده ،مدل خود رگرسيون برداري ساختاري
)  (SVARبهشرح زير است:
 1 
 gs 
 
 gi 
 2
 
 3 
 pi 
   A( L)   
gx
 4 
 
 5 
 nx 
 
 
 u 
 6 

سمت چپ دستگاه فوق متغيرهاي وابسته را نشان مي دهد .در سمت راست معادله،

ماتريس )A(L

يک

ماتريس مربعي حاوي چند جملهايهايي برحسب عملگر وقفه ميباشد .بهطور مثال ،درايه سطر  iام و ستون
 jام ماتريس ) aii (L) ، A(Lاست كه پاسخ  iامين متغير وابسته را به  jامين شوک ساختاري نشان ميدهد.
بردار  E    1  2  3  4  5  6 شامل جمالت اخالل ساختاري ميباشند كه بهترتيب زير تعريف
شدهاند:
 :  1تكانه (شوک) مربوط به پسانداز :  2 ،تكانه (شوک) مربوط به رشد موجودي سرمايه :  3 ،تكانه
(شوک) مربوط به سهم سود سرمايه،

فصلنامـه اقتصاد مالی و توسعه
شماره  / 43بهار 1431

 / 61بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران بر اساس الگوی اقتصاد کالن پساکینزی

 :  4تكانه (شوک) مربوط به رشد بهرهوري سرمايه :  5 ،تكانه (شوک) مربوط به خالص صادرات:  6 ،
تكانه (شوک) مربوط به بيكاري

 1-2-۸مساله شناسایی و اعمال قيود بر ماتریس  Aدر مدل SVAR
شناسايي تكانههاي ساختاري با اعمال محدوديتهايي در خصوص اثرهاي بلندمدت تكانهها روي متغيرها
انجام ميگيرد .در اين مطالعه پنج نوع محدوديت به منظور شناسايي مورداستفاده قرار گرفته است .اين
محدوديتها متضمن مقادير صفر در ماتريس ضرايب بلندمدت ميباشند.
 )۳محدوديت هاي مربوط به وابسته بودن بيكاري به خالص صادرات ،رشد بهرهوري سرمايه ،سهم سود
سرمايه ،رشد موجودي سرمايه و پسانداز؛
 )1محدوديتهاي مربوط به وابسته بودن خالص صادرات به رشد بهرهوري سرمايه ،سهم سود سرمايه،
رشد موجودي سرمايه و پسانداز؛
 )۱محدوديتهاي مربوط به وابسته بودن رشد بهره وري سرمايه به سهم سود سرمايه ،رشد موجودي
سرمايه و پسانداز؛
 )1محدوديت هاي مربوط به وابسته بودن سهم سود سرمايه به رشد موجودي سرمايه و پسانداز؛
 )۳محدوديتهاي مربوط به وابسته بودن رشد موجودي سرمايه به پسانداز.
a16 
a 26 
a36 

a 46 
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a11
0
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 0

 2-2-۸تجزیه واریانس خطاي پيشبينی ) (FEVDs
تجزيه وتحليل اثرهاي متقابل پويا از تكانههاي ايجادشده در الگو ،با استفاده از روشهاي تجزيه واريانس
خطاي پيشبيني )  (FEVDsصورت ميگيرد .روش تجزيه واريانس خطاي پيشبيني ،قدرت نسبي
زنجيره عليت گرنجر يا درجه برون زايي متغيرهاي نمونه را اندازهگيري ميكند؛ بنابراين تجزيه واريانس را
ميتوان عليت گرنجر خارج از نمونه نامگذاري كرد .در اين روش سهم تكانههاي واردشده بر متغيرهاي
مختلف الگو در واريانس خطاي پيشبيني يک متغير در كوتاهمدت و بلندمدت مشخص ميگردد .بهطور
مثال اگر متغيري مبتني بر مقادير با وقفه خود بهطور بهينه قابل پيشبيني باشد ،آنگاه واريانس خطاي
پيشبيني تنها بر اساس تكانه وارد بر آن متغير شرح داده ميشود.
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واريانس خطاي پيشبيني به عناصري كه شوک هاي هر يک از متغيرها را دربر دارند تجزيه ميگردد و
مي توان بررسي كرد كه چند درصد واريانس خطاي پيشبيني بهوسيله خود متغير و چند درصد بهوسيله
متغيرهاي ديگر توضيح داده ميشود .ستون اول نشاندهنده خطاي پيشبيني )  ( S .Eدر دورههاي مختلف
است .منبع اين خطا تغيير در مقادير جاري و شوکهاي آتي ميباشد .از آنجاييكه اين خطا در هر سال بر
اساس خطاي سال قبل محاسبه ميشود ،بنابراين به مرور زمان افزايش مييابد .ستونهاي بعدي درصد
واريانس ناشي از تغيير ناگهاني يا تكانه مشخص را نشان مي دهند .در ادامه نتايج حاصل از تجزيه واريانس
خطاي پيشبيني متغيرهاي مورداستفاده در مدل تجزيهوتحليل ميشود.
تجزيه واريانس خطاي پيشبيني براي متغيرهاي پس انداز ،رشد موجودي سرمايه ،سهم سود سرمايه،
رشد بهرهوري سرمايه ،خالص صادرات و بيكاري بهترتيب در جدول  ۳۱ ،۳1 ،۳۳ ،۳0 ،۳و  ۳1آورده شده
است.
جدول  -۹تجزیه واریانس خطاي پيشبينی پسانداز در ایران
پسانداز
تكانه رشد

تكانه

بهرهوري

خالص

سرمایه

صادرات

شوک 1

شوک 2

شوک ۳

شوک ۴

شوک ۵

شوک ۶

۱0٫۱111۳
1۹٫۳۱0۱1
۱۵٫۱۳۹۳۱
۱۱٫۳1۱۹۳
۱0٫۵۵11۳
۱0٫11۳۵1
۱0٫۱1۳۳۳
۱0٫1۵۹11
۱0٫111۹۳
۱0٫۳1۱1

۱٫۵۱۵1۳1
۳٫1۳۱11
۳٫۱۳10۳۱
1٫۳۳۳۱۳۵
1٫۱۱۳1۳۳
1٫۳۳۳۳۳
1٫۱1۳۳۱۹
1٫۱1۳1۵۱
1٫۱۳۳۱۱۳
1٫۱۳0۱1۵

۳1٫۵۱۱۳1
۳۹٫۳۳۵۱1
۳۹٫۳0۳۳۳
۳۵٫۳11۱
۳۹٫1۳0۳۱
۳۱٫۳۳10۳
۳۱٫۳۱1۵۳
۳۱٫۳0۱1۱
۳۱٫۵۱۱۳۳
۳۱٫۵۳۳۱1

۳٫11۵۳۵1
۳٫۵۵۵۱۳۱
1٫۳1۳1۱۵
1٫۱1۱0۳۹
1٫1۳۵۱1۵
1٫۱۱۳11۱
1٫۱1۳۱1۱
1٫۱۹0۱۳۳
1٫۱۱۳11۵
1٫۱۹۵۹11

۳1٫0۳۵0۵
۳۵٫۱۱011
۳۳٫۳0۳۹۱
10٫۵۳۳0۳
11٫01۹۳
11٫10۱0۳
11٫11۱۳۳
11٫۳0۱1۹
11٫۱1۳0۹
11٫۹۳۳۹۳

۱٫۱۱10۵1
۳٫۳۹۳۳۳
۳۱٫11۳۳
10٫۱۳۱۵۳
11٫۱۱۳۵۱
11٫۳۳1۱
1۱٫001۳
1۱٫001۳1
11٫۳۳۵۳1
11٫۳۳1۱1

تكانه
دوره

S.E

۳
1
۱
1
۳
۱
۹
۵
۳
۳0

0٫011۳1۳
0٫011۳۹1
0٫01۹۳0۳
0٫0۱0۳۳1
0٫0۱۳1۱
0٫0۱۳1۵۱
0٫0۱۳۳۱۹
0٫0۱۳۳۳1
0٫0۱۳۱۳۵
0٫0۱۳۹01

پسانداز

تكانه رشد
موجودي
سرمایه

تكانه سهم
سود سرمایه

تكانه
بيكاري

منبع :محاسبات محقق

نتايج حاصل از تجزيه واريانس خطاي پيشبيني براي پسانداز طبق جدول  ۳در كوتاهمدت نشان
ميدهد بيشترين توضيحدهندگي تغييرهاي پسانداز توسط خود تكانه پسانداز و كمترين توضيحدهندگي
توسط تكانه رشد بهرهوري سرمايه ميباشد .درنتيجه عواملي كه پسانداز را در دوره اول توضيح ميدهند
فصلنامـه اقتصاد مالی و توسعه
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بهترتيب پس انداز ،سهم سود سرمايه ،خالص صادرات ،رشد موجودي سرمايه ،بيكاري و رشد بهرهوري
سرمايه هستند.
در بلندمدت از قدرت توضيحدهندگي تغييرهاي پسانداز توسط تكانههاي پسانداز و رشد موجودي
سرمايه كاسته شده ،درحاليكه تكانههاي سهم سود سرمايه ،رشد بهرهوري سرمايه ،خالص صادرات و
بيكاري قدرت توضيحدهندگي بيشتري براي تغييرهاي پس انداز نسبت به دوره اول دارند .پس بيشترين
توضيحدهندگي نوسانهاي پسانداز در بلندمدت بهترتيب توسط تكانه پسانداز ،تكانه بيكاري ،تكانه خالص
صادرات ،تكانه سهمسود سرمايه ،تكانه رشدموجودي سرمايه و رشد بهره وري سرمايه ميباشد .تأثيرپذيري
پس انداز از خالص صادرات و بيكاري در بلندمدت بيشتر از كوتاهمدت است و افزايش خالص صادرات و
بيكاري بهتدريج منجر به افزايش پسانداز ميشود و تكانه رشدموجودي سرمايه و رشدبهرهوري سرمايه
درصد ناچيزي از نوسانهاي پسانداز را بهويژه در بلندمدت توضيح ميدهند.
جدول  -1۰تجزیه واریانس خطاي پيشبينی رشد موجودي سرمایه در ایران
رشد موجودي سرمایه
تكانه
دوره

S.E

پسانداز
شوک 1

۳
1
۱
1
۳
۱
۹
۵
۳
۳0

0٫۳0110۳ 0٫00۹۳1۱
0٫۵0۹۳۹۳ 0٫0۳۱۳۳1
0٫۳۳1۳۵۳ 0٫0۳۱0۳۱
0٫۵01۳۱۳ 0٫0۳۱۵۵۳
0٫۵0۱۵۳۳ 0٫0۳۹۳۳۱
۳٫۱۳۱11۳ 0٫0۳۹۱۳1
۳٫۳۹11۳۱ 0٫0۳۹1۹
۳٫۳۳۳0۳۱ 0٫0۳۹۳۳۱
۳٫۳۳1۱1۳ 0٫0۳۹۱۳1
۳٫۳11۵1۳ 0٫0۳۹۹1

تكانه رشد

صادرات

بيكاري

شوک 2

شوک ۳

شوک ۴

شوک ۵

شوک ۶

1٫۳۱11۳1
۳٫۱۱۱۵۹۵
0٫۳۱۳11۱
۳٫۳1110۳
۳٫۱0۵1۳۳
۳٫۱۳۳۵۵۹
۳٫۱۱۱111
۳٫۹۹01۳۳
۳٫۵۳۵10۱
۳٫۵۳0۱۱

۳۳٫۱۳1۱
۳٫۳۵۱1۱۳
۵٫0۳0۹۳۹
۹٫۱0۱۱۳
۹٫۵۳۱۵۵۳
۵٫۳1۹۱1۳
۳٫11۳۳۱۵
۳0٫۳1۱۱۱
۳0٫۳۱۱1۱
۳0٫۱۳۵۳۳

۳۳٫۵۳۳0۳
۳٫۱۱۳1۹۹
۱٫۱11۱۹1
۱٫01۹۳۳۳
۳٫۵۱۳۱۹۳
۳٫۹۳۱۳۱1
۳٫۹۳۳۳۱1
۳٫۱۵۳۳۱۳
۳٫۱۱01۱1
۳٫۱۳11۳۳

۱۱٫11۵۳۱
۹0٫1۱1۳۳
۹۱٫۳1۱۱1
۹1٫۱0۱1۱
۹1٫1۵۵۱۳
۹۱٫1۳1۳1
۹1٫۱۱10۳
۹۳٫۱۵۳۵۱
۹0٫۱۳۳11
۹0٫11۵01

1٫۳0۳00۱
۳٫0۱۱۹1۳
۳0٫۳01۳۵
۳٫۵۱11۹۱
۳٫۳۹۱۵11
۳٫۱۱۳۱۹1
۳٫1۳۳۱۱۱
۳٫1۳۱۹۳۵
۳٫۵۳۳۱۵۹
۳0٫۳1۱۳1

موجودي
سرمایه

تكانه سهم

تكانه رشد

تكانه خالص

تكانه

سود سرمایه

بهرهوري
سرمایه

منبع :محاسبات محقق

نتايج حاصل از تجزيه واريانس خطاي پيشبيني براي رشد موجودي سرمايه ،در جدول  ۳0نشان داده
شده است .طبق جدول بيشترين توضيحدهندگي نوسانهاي رشد موجودي سرمايه در كوتاهمدت توسط
تكانه خالص صادرات و كمترين توضيحدهندگي توسط پسانداز ميباشد .در بلندمدت تكانه خالص صادرات
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بيشترين قدرت توضيحدهندگي نوسان هاي رشد موجودي سرمايه را دارد و پس از آن ،تكانه سهم سود
سرمايه ،بيكاري ،رشد بهرهوري سرمايه ،رشد موجودي سرمايه و پسانداز قرار دارند.
مي توان نتيجه گرفت تأثيرپذيري رشد موجودي سرمايه از خالص صادرات و بيكاري در ايران در
بلندمدت بيشتر از كوتاه مدت است و افزايش خالص صادرات و بيكاري بهتدريج منجر به افزايش رشد
موجودي سرمايه ميشود .در اين ميان تكانه پس انداز و رشد موجودي سرمايه درصد ناچيزي از نوسانهاي
رشد موجودي سرمايه را بهويژه در بلندمدت توضيح ميدهند كه نشاندهنده پايين بودن جهت عليت از
سمت پسانداز به طرف رشد موجودي سرمايه است.
جدول  -11تجزیه واریانس خطاي پيشبينی سهم سود سرمایه در ایران
سهم سود سرمایه
تكانه
دوره

S.E

۳
1
۱
1
۳
۱
۹
۵
۳
۳0

0٫0۳۱۳۱۱
0٫0۳۳1۱
0٫01۳۵11
0٫0111۵۹
0٫011۱۱۱
0٫011۹۳۳
0٫011۹11
0٫011۹۹1
0٫011۵11
0٫011۵1۹

پسانداز

تكانه رشد
موجودي
سرمایه

تكانه سهم
سود سرمایه

تكانه رشد
بهرهوري
سرمایه

تكانه خالص تكانه بيكاري
صادرات

شوک 1

شوک 2

شوک ۳

شوک ۴

شوک ۵

شوک ۶

۱٫11۵۹۳
۳٫۳۱۵۱۳۵
1٫۳10۱0۳
1٫۱۵۱۱۳۱
1٫۱1۵۳۹۵
1٫۵۳۳۳۵۹
1٫۵۳11۳
1٫۵01۳۳۳
1٫۵0۱۱۵
1٫۹۳۵1۳۵

۳٫۵۹۱۳۱
۳٫11۵۳0۳
۳٫۱0۳۳۹۱
1٫0۳01۹۱
۳٫۳۵۳۳۹۳
1٫00۳۹۱۵
1٫0۳۳۵1۱
1٫0۹۳۱۱۵
1٫0۹1۱۵۱
1٫0۱۳۳۵

۱۱٫۹۹۵۳۹
11٫1۱۳1۳
11٫01۳۳
1۳٫10۵۳1
10٫۳۱1۹۵
10٫۵۱۳0۵
10٫۵۱0۳
10٫۵۱۱۱1
10٫۵۳۳۱۳
10٫۵۳۵1۵

۳٫۱1۳0۳۳
1٫۱۱۳۱۳1
۱٫۳۹۵۳۵۳
۱٫۳۳۱۵۵۳
1٫۳1۵۹۹۳
1٫1۳۳۳۱۳
1٫111۵1۳
1٫11۳۳۳۹
1٫11۹۳۵۱
1٫1۳۱0۳

1۳٫۳۱۱۳
۱۹٫1۱0۳۱
۱۱٫۹10۳1
۱۳٫۳۳۵۱
۱۳٫۱۵۱۱۳
۱۳٫۳۱۳۳۱
۱۳٫1۱10۱
۱۳٫۱۵۹۱۳
۱۳٫۱1۵۹۳
۱۳٫۱۳۳۳

11٫۱01۹۳
۱0٫۳1۹۵۳
۱۳٫۳1۳0۳
۱1٫۳۳۳۵
۱1٫۱0۹1۳
۱1٫1۵1۳
۱1٫1۳0۵۳
۱1٫11۳11
۱1٫1۹۱۹۱
۱1٫۳0۵۳

منبع :محاسبات محقق

نتايج حاصل از تجزيه واريانس خطاي پيش بيني براي سهم سود سرمايه كه در جدول  ۳۳آورده شده،
نشان ميدهد كه در كوتاهمدت بيشترين توضيحدهندگي تغييرهاي سهم سود سرمايه توسط خود تكانه سهم
سود سرمايه انجام ميشود و پس از آن به ترتيب تكانه خالص صادرات ،تكانه بيكاري ،تكانه رشد بهرهوري
سرمايه ،تكانه پس انداز و تكانه رشد موجودي سرمايه ،توضيحدهندگي نوسانهاي سهم سود سرمايه را بر
عهدهدارند.

فصلنامـه اقتصاد مالی و توسعه
شماره  / 43بهار 1431

 / 63بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران بر اساس الگوی اقتصاد کالن پساکینزی

در بلندمدت بيشترين توضيح دهندگي نوسانات سهم سود سرمايه توسط تكانه خالص صادرات انجام
مي شود و پس از آن تكانه بيكاري ،تكانه سهم سود سرمايه ،تكانه پسانداز ،تكانه رشد بهرهوري سرمايه و
تكانه رشد موجودي سرمايه قرار دارند.
مي توان نتيجه گرفت تأثيرپذيري سهم سود سرمايه از خالص صادرات و بيكاري در ايران در بلندمدت
بيشتر از كوتاه مدت است و افزايش خالص صادرات و بيكاري به تدريج منجر به افزايش سهم سود سرمايه
ميشود.
جدول  -12تجزیه واریانس خطاي پيشبينی رشد بهرهوري سرمایه در ایران
رشد بهرهوري سرمایه
تكانه
دوره

S.E

۳
1
۱
1
۳
۱
۹
۵
۳
۳0

0٫0۳۱1۹۱
0٫0۱۳۱۱۳
0٫0۱۹11۹
0٫0۹0۳1۵
0٫0۹۳۹1۳
0٫0۹11۳1
0٫0۹1۳۱۱
0٫0۹1۵۳۳
0٫0۹1۳۳۱
0٫0۹1۳۵۱

پسانداز
شوک 1
1٫1۳۱01۹
۱٫10۱۱۹۳
۹٫1۱۹۳۳۱
۹٫۱۱۱۳۳1
۳٫۵1۳10۱
۳٫۱۵۳۵۳۳
۳0٫0۱۱0۱
۳٫۳۳۳01۳
۳٫۳۳۹۵1۳
۳0٫0۳۳1۳

تكانه رشد
موجودي
سرمایه
شوک 2

تكانه سهم
سود سرمایه
شوک ۳

1۱٫1۳1۱1 0٫0111۳1
1۳٫۱1۳۳۳ 0٫۱۳۳۳۱۳
10٫۱1111 1٫۱۳۱۱۹۳
۳۳٫۵۵11۹ 1٫1۵۱11۵
۳۳٫۳0۳۳۳ ۱٫1۱10۳۱
۳۵٫۵۵۳۵۳ ۱٫10۵۱11
۳۵٫۹۳11۳ ۱٫11۳۱1۹
۳۵٫۹۱۳1۳ ۱٫1000۹۱
۳۵٫۱۵۳۱۵ ۱٫1۱۹۹01
۳۵٫۱۹۹۳۵ ۱٫1۱1۹۵۱
منبع :محاسبات محقق

تكانه رشد
بهرهوري
سرمایه

تكانه خالص تكانه بيكاري
صادرات

شوک ۴

شوک ۵

شوک ۶

1۳٫۹۳۳1۳
1۱٫۱۹۱۳1
1۱٫۹۱01۳
1۱٫۱۵0۱
11٫۹0۳۵۹
1۱٫1۳۱۵۳
1۱٫1۹۳۳۹
1۱٫۳1۱۳۳
1۱٫1۳۳1۳
1۱٫۳1۱۱۵

۱1٫۳۹۳۱۱
۱1٫۳1۳۵۱
۱0٫۳1۱۳۹
۱0٫10۳۱۳
1۳٫10۹0۱
1۵٫۹۳1۱۵
1۵٫۳۹۱۳۳
1۵٫11۹0۳
1۵٫1۵۳1۳
1۵٫1۱۳۱1

۳۱٫۹۳۵۳۵
۳۳٫۹۵0۵۱
۳۳٫۱1۱۵۳
۳۳٫۳0۳۱۱
۳۳٫۳111۳
۳۳٫۳۹۹1۳
۳۳٫۵۱۱۱1
۳۳٫۵۳1۳۹
۳۳٫۳000۳
۳۳٫۵۵01۳

نتايج حاصل از تجزيه واريانس خطاي پيشبيني براي رشد بهرهوري سرمايه طبق جدول  ۳1نشان
ميدهد كه بيشترين قدرت توضيحدهندگي نوسانهاي رشد بهره وري سرمايه ،توسط تكانه خالص صادرات
در كوتاهمدت ميباشد .پس از آن تكانههاي رشد بهره وري سرمايه ،سهم سود سرمايه ،بيكاري ،پسانداز و
موجودي سرمايه توضيحدهندگي نوسانهاي رشد بهرهوري سرمايه را بر عهدهدارند .در بلندمدت قدرت
توضيحدهندگي نوسانهاي رشد بهرهوري سرمايه بر عهده تكانههاي خالص صادرات ،رشد بهرهوري سرمايه،
سهم سود سرمايه ،بيكاري ،پسانداز و رشد موجودي سرمايه است.
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ميتوان نتيجه گرفت تأثيرپذيري رشد بهرهوري سرماي ه از خالص صادرات در ايران در كوتاه مدت بيشتر
است .همچنين رشد بهرهوري سرمايه و سهم سود سرمايه بهترتيب نقش مهمي در توضيحدهندگي نوسانهاي
رشد بهره وري سرمايه دارد .در اين ميان تكانه رشد موجودي سرمايه درصد ناچيزي از نوسان هاي رشد
بهرهوري سرمايه را توضيح ميدهند كه نشان دهنده پايين بودن جهت عليت از سمت رشد موجودي سرمايه
به طرف رشد بهره وري سرمايه است .در بلندمدت اثر تكانه بيكاري و پسانداز بر نوسانات رشد بهرهوري
سرمايه افزايش كمي داشته و در واقع در بلندمدت اين دو تكانه قادر هستند نوسان هاي را بهتر توضيح
دهند درحاليكه از توضيح دهندگي نوسان هاي رشد بهره وري سرمايه توسط تكانه بيكاري ،خالص صادرات،
رشد بهره وري سرمايه و سهم سود سرمايه در بلندمدت كاسته شده است؛ اما همچنان خالص صادرات در
بلندمدت بيشترين تأثير را در توضيحدهندگي نوسان هاي رشد بهرهوري سرمايه بر عهده دارد.
جدول  -1۳تجزیه واریانس خطاي پيشبينی خالص صادرات در ایران
خالص صادرات
تكانه رشد

تكانه سهم

تكانه رشد

تكانه

تكانه

موجودي

سود

بهرهوري

خالص

بيكاري

سرمایه

سرمایه

سرمایه

صادرات

شوک 1

شوک 2

شوک ۳

شوک ۴

شوک ۵

شوک ۶

۳٫۱۱۵۳۹۱
۱٫11۳۳1۳
1٫۳۳۱۱۹۳
1٫01۹۳۳۳
۱٫۱۱۱1۳۳
۱٫۹۱۳۳۹۱
۱٫۵1۳1۳۱
۱٫۱1۳۱۹۹
۱٫1۳۳۳۳۱
۱٫1۱۳1۳1

0٫۳۱01
۳٫۳۱101
۱٫1۳۳01۳
۱٫0۳۳0۵۳
1٫۳0۱۱۱
1٫۹1۱۱۳۹
1٫۳۳۱1۵1
1٫۱۱11۳۳
1٫۵0۳۳1۱
1٫۵۱۳0۹۳

۱۹٫۵۵1۳۳
11٫۳00۵۳
1۳٫1۵۳۹1
۳۵٫۱1۱۹۵
۳۱٫۹۹0۳۵
۳۱٫۱1۱۱۳
۳۱٫۹۱۳۱۹
۳۹٫۵۳۳۳۱
۳۵٫۹۹۳۳۹
۳۳٫۱۳۵۳1

۳٫۵۳۳0۱
۳٫۳۳۳1۵۱
۱٫۳01۱۹۳
۳٫۵۱10۵۳
۳٫۱۹۳0۳۳
1٫۳۳1۳۳۵
1٫۳۱۳01۱
1٫۱۳00۹۳
1٫۳۳۳۱۳۱
1٫۳11۳۳۱

۱٫۳۳۳۳0۳
1۵٫۳۳۵11
1۱٫1۳۹۵۵
۳۳٫1۹۹۱۳
۳۳٫۹۳۳1۱
۳۵٫۳۳0۵1
۳۳٫۳۹۳۱۹
۳۵٫۹۱۱1۱
۳۹٫۹۹۳۱۳
۳۱٫۳11۳۳

1۱٫۵۳1۱۳
1۳٫0100۳
10٫۳۹۳۱1
۳۱٫۳۳۱11
۳۳٫۳۹1۳۱
۳1٫0۱۳۹۱
۳۱٫۳11۳1
۳1٫۹۱۳۱۵
۳1٫۳1۳۳۳
۳۱٫1۱۳01

تكانه
دوره

S.E

۳
1
۱
1
۳
۱
۹
۵
۳
۳0

0٫111۹۳
0٫1۳۹۳1۳
0٫۱۹۳1۹۳
0٫1۳11۵۵
0٫1۱۹۱1۳
0٫1۱0۱۳۹
0٫1۵۳۱۳۹
0٫1۳۳۳۹۳
0٫۳0۳01
0٫۳۳0111

پسانداز

منبع :محاسبات محقق

نتايج حاصل از تجزيه واريانس خطاي پيشبيني براي خالص صادرات كه در جدول  ۳۱آورده شده،
نشان ميدهد كه بيشترين قدرت توضيحدهندگي نوسانهاي خالص صادرات در كوتاهمدت مربوط به تكانه
بيكاري ميباشد ،پس از آن تكانه سهم سود سرمايه ،تكانه خالص صادرات ،تكانه رشد بهرهوري سرمايه ،تكانه
پس انداز و در آخر رشد موجودي سرمايه قرار دارد كه رشد موجودي سرمايه در توضيحدهندگي نوسانهاي
خالص صادرات سهم ناچيزي دارد .در بلندمدت بيشترين قدرت توضيحدهندگي مربوط به تكانه خالص
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صادرات مي باشد .پس از آن سهم سود سرمايه و بيكاري قرار دارد و تكانههاي رشد بهرهوري سرمايه،
پس انداز و رشد موجودي سرمايه به ترتيب قدرت توضيحدهندگي كمتري دارند.
مي توان نتيجه گرفت تأثيرپذيري خالص صادرات از تكانه خودش در بلندمدت بيشتر از كوتاهمدت است
كه نشان دهنده وابستگي خالص صادرات به دوره هاي قبلي خود است .در اين ميان تكانه رشد موجودي
سرمايه درصد ناچيزي از نوسانهاي خالص صادرات را توضيح ميدهند كه نشاندهنده پايين بودن جهت
عليت از سمت رشد موجودي سرمايه به طرف خالص صادرات است.
بهطوركلي تكانه پس انداز ،رشد موجودي سرمايه و رشد بهرهوري سرمايه ،چه در كوتاهمدت و چه در
بلندمدت قدرت پاييني در توضيح دهندگي نوسانات خالص صادرات دارند .تكانههاي سهم سود سرمايه و
بيكاري نيز از قدرت توضيحدهندگي شان در طي زمان كاسته شده و نقش كمتري نسبت به دوره كوتاهمدت
در توضيحدهندگي نوسانهاي خالص صادرات بر عهدهدارند.
جدول  -1۴تجزیه واریانس خطاي پيشبينی بيكاري در ایران
بيكاري
تكانه
دوره

S.E

۳
1
۱
1
۳
۱
۹
۵
۳
۳0

۳٫101۳۵۱
۳٫1۵۱۱۱1
۳٫۳۵۹۵۳۱
۳٫۱۳0۱۱۹
۳٫۱۵11۳1
۳٫۹0۵1۳۹
۳٫۹1۵10۳
۳٫۹11۳۳۳
۳٫۹۳۵۹۹1
۳٫۹۹۱۹۹۱

پسانداز

تكانه رشد
موجودي
سرمایه

تكانه سهم
سود سرمایه

تكانه رشد
بهرهوري
سرمایه

تكانه خالص تكانه بيكاري
صادرات

شوک 1

شوک 2

شوک ۳

شوک ۴

شوک ۵

شوک ۶

0٫0۱۳۳۱۳
0٫0۹0111
0٫0۳۳0۱1
0٫1۳1۳۳۳
0٫۱۳۱۳۱
0٫۱11۱1۳
0٫۱۳۱۳۹1
0٫۱۳1۳۳۵
0٫۱۳۳۱۱1
0٫۱۵11۹1

۳1٫۹۳۳۳۳
۵٫1۱۱۱0۵
۵٫01۵10۵
۹٫۳۹11۳۹
۹٫۳۵۱0۳1
۵٫۳111۵۱
۵٫۳۱۳۵۵۱
۵٫01۱0۱
۹٫۳۳1۵۹۳
۹٫۹۵۱۹۳۱

1۱٫۵۳11۹
۳۹٫۳۱۱۳۳
۳۱٫01۵۹1
۳۹٫۹۱۳1۱
۳۳٫۳۳۳۳۱
1۳٫۱۱۳۳1
11٫۳۳۹1۹
11٫0۱۱۹1
1۳٫۱۳۵۳۳
1۳٫1۳0۱

0٫۳۱۳۳1۱
0٫1۱1۳۳۹
0٫1۱۳۳1
0٫1۱۹1۱۹
0٫1۹۹1۵۳
0٫۱۳1۵۱
0٫۱0۳۱۳۳
0٫۱۳۳۵۹۹
0٫۱۳۳۱۳۳
0٫۱0۹۵۳۳

۳۳٫۳0۹11
۳۱٫0۳۹۳۳
۳۱٫۱۱1۹1
۳۱٫10۳۳۳
۳۳٫۱1۹1۹
۳۳٫101۱۳
۳۳٫۳۳0۱۱
۳۹٫01۱۹۳
۳۵٫۱۳۳۱
۳۳٫۳۱۵11

1۵٫1۹1۵۱
۳۹٫10۱۱۳
۳۵٫۳۱۹۱۹
۳۹٫۱۱۳۱۳
۳۳٫۳10۱۳
۳۱٫۵۳۹۹۱
۳1٫۹۳۵۱۱
۳۳٫۵۳1۳۵
۳۳٫0۱۱۱۱
۳0٫10۹۱۱

منبع :محاسبات محقق

نتايج حاصل از تجزيه واريانس خطاي پيشبيني براي بيكاري كه در جدول  ۳1آورده شده ،نشان
ميدهد كه در كوتاهمدت بيشترين توضيح دهندگي نوسانات بيكاري توسط تكانه بيكاري و پس از آن تكانه
سهم سود سرمايه ،رشد موجودي سرمايه ،خالص صادرات ،رشد بهرهوري سرمايه و پسانداز ميباشد .در
بلندمدت به ترتيب بيشترين تغييرهاي بيكاري توسط تكانه بيكاري ميباشد پس از آن بهترتيب تكانه سهم
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سود سرمايه ،تكانه خالص صادرات ،تكانه رشد موجودي سرمايه ،تكانه پسانداز و تكانه رشد بهرهوري
سرمايه توضيحدهندگي نوسانهاي بيكاري را بر عهدهدارند.
مي توان نتيجه گرفت تأثيرپذيري بيكاري از تكانه خودش يعني بيكاري در ايران در بلندمدت بيشتر از
كوتاهمدت است كه نشان دهنده وابستگي بيكاري به دورههاي قبلي خود است .در اين ميان تكانه پسانداز و
رشد بهره وري سرمايه درصد ناچيزي از نوسانهاي بيكاري را توضيح ميدهند كه نشاندهنده پايين بودن
جهت عليت از سمت پسانداز و رشد بهرهوري سرمايه به طرف بيكاري است.
در بلندمدت نيز بيشترين توضيحدهندگي نوسانهاي بيكاري توسط تكانه خودش انجام ميگيرد .در طي
زمان بر قدرت توضيحدهندگي نوسانهاي بيكاري توسط خالص صادرات افزودهشده و نقش بيشتري نسبت
به دوره كوتاه مدت در توضيحدهي نوسان بيكاري دارد .درحاليكه تكانههاي سهم سود سرمايه و رشد
موجودي سرمايه در بلندمدت از قدرت توضيحدهندگيشان براي نوسانهاي بيكاري كاسته شده است؛
بنابراين نوسانهاي بيكاري در وهله اول وابسته به تكانه خودش است و در مرحله بعد وابسته به تكان خالص
صادرات است كه در طي زمان درحال افزايش توضيحدهندگي است.
 -۹نتيجهگيري
در اين مطالعه با بهكارگيري سيستم معادلههاي همزمان به روش گشتاور تعميميافته ،ارتباط بين
متغيرها در ايران و براي دوره  ۳۱۳۱-۳۱۳۱مورد بررسي قرارداديم و با استفاده از روش رگرسيون خود
توضيح برداري ساختاري به بررسي اثر شوکهاي ساختاري وارده بر متغيرها پرداختيم.
مدلي كه در اين مطالعه براي تحليل اثر پويايي توسعه مالي ارائهشده  ،يک مدل اقتصادي باز پساكينزي
استاكهمر و اوناران ميباشد كه بازار كار تقاضامحور را در نظر ميگيرد .همچنين بازار كاال ،توابع رفتاري رشد
سرمايه ،رشد پس انداز و خالص صادرات را شامل ميشود كه با تابع سهم سود سرمايه ،تابع رشد بهرهوري و
تابع بيكاري كامل ميشود.
در معادله اول كه به روش سيستم همزمان تخمين زدهشده ،اثر متغيرهايي از قبيل بهرهوري سرمايه،
سهم سود سرمايه ،نرخ بهره ،رشد بهره وري سرمايه و عمق مالي بر رشد موجودي سرمايه بررسي شد كه
نتايج اين تخمين حاكي از اثر منفي سهم سود سرمايه و عمق مالي بر رشد موجودي سرمايه (بهعنوان رشد
اقتصادي در نظر گرفتهشده) ميباشد .درحاليكه بهرهوري سرمايه ،نرخ بهره و رشد بهرهوري سرمايه اثر
مثبت بر متغير رشد موجودي سرمايه دارد .با توجه به اينكه در ايران بنگاهها با افزايش سود سرمايه،
سرمايههاي خود را به ساير بخشهاي زودبازده (مثل ساخت وساز و نگهدار طال و ارز) منتقل ميكنند و از
توليد خارج كرده ،بنابراين اثر منفي بر سرمايه گذاري دارد كه در اين حالت با مباني نظري تطابق ندارد و
فرضيه رد ميشود.
در خصوص عمق مالي نيز انتظار داشتيم اثر مثبت بر رشد اقتصادي داشته باشد ولي از آنجا كه ايران
كشوري درحالتوسعه است نميتواند منابع بيشتري ر ا به توسعه سيستم مالي خود اختصاص دهد و
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همچنين بازارهاي مالي كارايي مناسب را ندارند ،پس بازارهاي مالي نتوانستهاند در خدمت بخش واقعي
اقتصاد و سرمايهگذاري باشد .درنتيجه طبق نظر رابينسون بهعنوان يک متفكر پساكينزي كه معتقدند است
تأمين مالي باعث رشد نميشود ،بلكه به طور خودكار نسبت به تغييرهاي تقاضا در بخش واقعي واكنش نشان
مي دهد ،اين ديدگاه در ايران در خصوص توسعه مالي و رشد اقتصادي كاربرد ندارد .بهطوركلي فرضيه ما در
اين خصوص رد شده است.
در معادله دوم به بررسي اثر بهرهوري سرمايه ،سهم سود سرمايه و عمق مالي بر رشد پسانداز پرداخته
شد .نتايج بهدستآمده نشان ميدهد كه بهرهوري سرمايه و عمق مالي اثر منفي بر پسانداز دارند؛ ولي سهم
سود سرمايه اثر مثبت بر اين متغير دارد .طبق مباني نظري انتظار داشتيم كه سهم سود سرمايه اثر مثبت بر
پسانداز داشته باشد كه در مدل تخمين زدهشده نيز اين نتيجه حاصل شد و فرضيه ما قابلقبول است.
در معادله سوم به تخمين متغيرهاي بهرهوري سرمايه ،بيكاري و رشد بهرهوري سرمايه بر سهم سود
سرمايه پرداخته شد كه نشاندهنده اثر مثبت بهره وري و اثر منفي بيكاري بر سهم سود سرمايه است .در
معادله چهارم اثر رشد موجودي سرمايه ،بهرهوري سرمايه و عمق مالي بر رشد بهرهوري سرمايه پرداختيم كه
هر سه متغير اثر منفي بر رشد بهرهوري سرمايه را نشان ميدهند .در معادله پنجم بهرهوري سرمايه و سهم
سود سرمايه بر روي خالص صادرات را داريم كه اثر بهرهوري سرمايه بر خالص صادرات منفي و اثر سهم سود
سرمايه بر خالص صادرات مثبت ميباشد.
در نهايت در معادله ششم اثر متغيرهاي رشد موجودي سرمايه،تغيير هايبهرهوري ،سهم سود سرمايه،
بيكاري با يک وقفه و رشد بهره وري سرمايه بر بيكاري مورد آزمون قرار گرفت كه نتايج نشاندهنده اثر
مثبت رشد موجودي سرمايه ،بيكاري با يک وقفه و رشد بهرهوري سرمايه بر بيكاري ميباشد درحاليكه
سهم سود سرمايه اثر منفي بر بيكاري دارد.
پس از تخمين معادلهها و تفسير ضرايب به روش سيستمي به بررسي اثر شوکهاي ساختاري با استفاده
از روش رگرسيون خود توضيح برداري ساختاري پرداختيم .طبق نتايج بهدستآمده از تجزيه واريانس
بيشترين توضيحدهندگي تغييرهاي پس انداز در مقايسه با ديگر متغيرها در كوتاهمدت و بلندمدت توسط
خود پسانداز صورت ميگيرد .بيشترين توضيحدهندگي نوسانهاي رشد موجودي سرمايه در كوتاهمدت و
بلندمدت توسط خالص صادرات ميباشد كه نشان دهنده اهميت باز بودن اقتصاد است .توضيحدهندگي
تغييرهاي سهم سود سرمايه در كوتاه مدت توسط خود تكانه سهم سود سرمايه انجام ميشود ولي در
بلندمدت قدرت توضيح دهندگي اين متغير توسط تكانه خالص صادرات بيشتر ميباشد .بيشترين قدرت
توضيحدهندگي متغير رشد بهرهوري سرمايه در كوتاه مدت و بلندمدت بر عهده تكانه خالص صادرات
ميباشد .در كوتاهمدت بيشترين توضيح دهندگي تغييرهاي خالص صادرات بر عهده بيكاري است و در
بلندمدت اين توضيح دهندگي بر عهده خود تكانه خالص صادرات ميباشد .در نهايت بيشترين
توضيحدهندگي متغير بيكاري در كوتاه مدت و بلندمدت بر عهده خود تكانه بيكاري است.
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