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چكيده
در اين مطالعه جهد بررسي دقیستر اثر توسعه مالي بر رشد اقتصادي در اقتصاد ايران با استفاده از
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افزايش اندازه دولد منجر به کاهش رشد اقتصادي شده اسد بهطوريکه اين اثرات کاهشي در
دورههايي که درآمدهاي نفتي افزايش مييابد ،شديدتر اسد .بهعالوه ،اثر تورم بر رشد اقتصادي در
اقتصاد ايران ،مثبد اسد .درنهايد اينكه درجه باز بودن تجاري بر رشد اقتصادي ايران ،اثر مثبد دارد.
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 -1مقدمه
دستیابي به رشد اقتصادي از جمله مهمترين اهداف کشورها اسد .دستیابي بـه ايـن مهـم بـه
شناخد عوامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادي وابسته اسدا از متغیرهايي که در حوزه نظـري و
تجربي ،اثرگذاري آن بر رشد اقتصاد مورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـد ،مـيتـوان بـه متغیـر

توسعه مالي 1اشاره کرد.
بر اساس ديدگاههاي نظـــري و تجربـــي موجـــود ،سیسـتمهـاي مـالي توسـعهيافتـه از
طريـس کـاهش هزينـههـاي نظارت ،معامالت و اطالعات ،نقشي اساســي در بهبــود وظیفــه
واسطهگري مالي ايفا ميکنند .نظامهاي مالي کارآمد بـا شناسـايي و تامین مالي فرصدهاي
مناسب کسبوکار ،تجهیـز پـ انـدازها ،پوشـش و متنوخسازي ريسك و همچنـین تسـهیل
مبادالت کاالها و خدمات موجب گسترش فرصدهاي سرمايهگذاري ميشـوند .عـالوه بـر
اين ،افــزايش کــارايي در سیــستم مـالي در نهايـد بــا بهبــود تخــصیص منــابع ،ارتقـاي
ســرمايهگــذاري و تـــسريع در انباشـــد ســرمايه ،موجبــات رشــد بــاالتر اقتصــادي را فــراهم

ميآورد (گرين و همكاران .)2004 ،2در ايـن راسـتا اقتصـادداني چـون هـیك  )1985( 3و
شومسیتر )1934( 4بر توسعه ساختار مالي تاکید دارنـد و آن را موتـور و جـزء جـداييناپـذير
فرايند رشد اقتصادي برشمردهاند.

5

6

7

مطالعـات پیشـگام گلداسـمید ( ،)1969مكینـون ( )1973و شاو ( )1973بـا اشاره بـه
عملكرد واسطههـاي مـالي از طريـس افـزايش پـ انـداز و در نتیجـه رشـد سـرمايهگـذاري،
معتقدند که توسعه مالي منجر بـه افزايش رشد اقتصادي خواهد شد .همچنـین تئـوري رشـد
درونزا نیز بر نقـش واسـطههـاي مـالي در بهبـود کــارايي سـرمايهگـذاري تاکیـد مـيکنـد
10
(کینـگ و لیــوين .)1993 ،8در طــرف مقابـل فريــدمن و شــوارتز ،)1963( 9رابینســون
1- Financial Development
2- Creane and et. al
3- Hicks

4- Schumpeter
5- Goldsmith
6- McKinnon
7- Shaw
8- King and Levine
9- Friedman and Schwartz
10- Robinson
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( )1952توسعه مالي را نتیجه افزايش رشد اقتصـادي در نظـر مـيگیرنـد بـهنحـويکـه رشـد
اقتصـادي منجـر بـه افـزايش تقاضا براي خدمات تامین مالي ميشود (شـهبازي و سـعیدپور،
 .)1392برخي از ديدگاهها نیز پا را فراتـر نهـاده و توسـعه بازارهـاي مـالي را عامـل کـاهش
فرايند رشد اقتصـادي در نظـر گرفتهاند .به اين ترتیب ،توسعه بازارهاي مالي باعث بهبود در
تخصـیص منابع ميشوند ،اما تقسیم ريسك ممكن اسد منجر به کــاهش پـ انـداز شـود.
بنابراين ،درصورتيکه تاثیر کـاهش پ انداز بـر افزايش کارايي غلبه کند ،منجر به کـاهش

رشد اقتصادي ميشود (کینـگ و لــوين 1993 ،و روســو و واچتــل.)2000 ،1

طي سه دهه گذشته ،حجم گستردهاي از مطالعـات تجربــي رابطـه میـان توسـعه مـالي و
رشد اقتصادي را در قالـب مطالعــات مبتنـي بـر دادههـاي سـري زمـاني و دادههـاي تلفیقـي
مـورد آزمـون قرار دادهاند که نتايج حاصـل از آنهـا بسـیار متنـوخ و متفـاوت بـوده اسـد.

جويــد ،2010( 2ص  )16فــرض خطــي بــودن در بررســي رابطــه میــان توســعه مــالي و رشــد
اقتصادي را دلیل نتايج متفاوت تحقیقات بیان کرده اسد.
باوجود اينكه بر پايه تحلیلهاي تئـوريكي امكـان وجود رابطه غیرخطي در زمینـه مـورد
مطالعه به داليلي همچـون تعادلهاي چندگانـه محتمـل اسـد و بـارتیلیمي و واروداکــی
( ،1995ص  217و  ،1996ص  )70و آگین و همكـاران )2005( 4شـواهد تجربي از وجـود

3

تعادلهاي چندگانه بین توسـعه مـالي و رشـد اقتصـادي را از طريـس کـانونهـاي همگرايـي
ارائه کردند ،عدم توانايي مدلهاي خطي در شناسايي عدم تقارنهـا( 5شـامل شكسـدهـاي
ساختاري در سريهاي زماني) بهمنظور بررسي نحوه ارتبا بین متغیرهاي مدل لزوم استفاده
از مدلهاي خطي را اجتنابناپذير ميکند .در بیشتر مطالعات تجربي از يـك ضـريب ثابـد
بـراي توضیح نحوهي تاثیرگذاري توسعه مالي بـر رشــد اقتصــادي در طـول زمـان اسـتفاده
شده اسد ،اما در طـول زمـان و در سـطوح مختلف توسعه اقتصادي و مالي ،انتظـار بـر ايـن
اسد کـه مقـدار ضرايب و نحوه تاثیرگذاري آنها دستخوش تغییراتي شوند.

1- Rousseau and Wachtel
2- Jude
3- Berthelemy and Varoudakis
4- Aghion and et. al
5- Asymmetry
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ضـعف فــوق از ســاختار خطــي بــا ضــرايب ثابـد مــدلهــاي تخمینــي نشــات مــيگیــرد

بهطوريکه بر اساس نظر استوک واتسـون )2008( 1از مهـمتـرين مشـكالتي کـه مـدلهـاي
خطي با پارامترهاي ثابد در طول زمان داشتند اين اسد که نميتوانستند چارچوب تحلیلـي
درستي را در طول زمان ارائه دهند .ايـن در حـالي اسـد کـه در مطالعـات انجـام گرفتـه در
داخل کشور از مدلهايي خطي با پارامترهاي تخمیني ثابـد جهـد بررسـي رابطـه بـین بـاز
بودن تجاري ،توسعه مالي و رشد اقتصادي استفاده شـده اسـد (يوسـفي و مبـارک1387 ،ا
صمیمي و همكاران1388 ،ا راستي1389 ،ا طیبي و همكاران 1392 ،و محمدي و همكاران،
 )1393که لزوم استفاده از مدلهاي جديـدتري کـه تخمـینهـاي دقیقـيتـري را در مقـاطع
زماني مختلف ارائه دهد بیان ميکند (کوپ و کوريبیلی .)2011 ،
عمدهتر ين مطالعاتي که در چند سـال اخیـر در زمینـه بررسـي اثـرات شـراي حـاکم بـر
اقتصــاد کشــور در رواب ـ متغیرهــا مــورد بررســي قــرار گرفتــه اســد در قالــب روشهــاي
پارامترهاي متغیر در طول زمان ) (TVPو مدلهاي موندکارلو و زنجیره مـارکوف2هسـتند
(ناکايیما .)2011 ،چنین فرضي در تحقیس حاضر نیز در نظر گرفته شده اسد بهطوريکـه بـا
استفاده از مدل  TVP-VARپارامترهاي مدل در طول زمـان متغیـر در نظـر گرفتـه شـده و
رابطه توسعه مالي و رشـد اقتصـادي در چـارچوب فضـاي کـالن حـاکم بـر اقتصـاد کشـور
موردبررسي قرار گرفته اسد.
در الگــوي  VARمحقــس مجبــور بــه تصــمیمگیــري در مــورد انتخــاب شــاخصهــاي
قابل مشاهده خاص براي نشان دادن تعدادي مفاهیم نظري اسد .براي نمونه ،محقـس مجبـور
به نشان دادن فعالید اقتصادي توس يك سري زماني مانند تولید ناخالص داخلي ،بیكـاري
و يا تولیدات صنعتي اسد ،اين در حالي اسد که ممكن اسـد سـطح فعالیـد اقتصـادي بـا
يك سري زماني قابل نمايش نبوده و متغیر پنهاني باشد که بازتـابي از چنـدين سـري زمـاني
اقتصاد کالن اسد (برنانكي و همكـاران)2005 ،ا چنـین مشـكلي در شـاخص توسـعه مـالي
بارزتر اسد ،زيرا در تمامي مطالعات داخلي و خارجي که تاکنون انجـام شـده اسد.
استفاده از شاخصهاي متنوخ جهد اندازهگیـري توسـعه مـالي و بررسـي ارتبـا آن بـا
رشد اقتصادي به درک بهتـر ابعاد مختلف اين ارتبا کمك کـرده اسـد ،امـا در بســیاري
1- Stock and Watson
2- Mote Carlo Markov Chain
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از موارد نتايج متضادي در مورد نحوه اثرگذاري توسـعه مـالي بــر رشـد اقتصـادي حاصـل
شده اسد که باعـث شـده اسـتخراج يـك نتیجـه کلـي از آن میسـر نباشـد (ســلیمي فــر و
همكـاران )1389 ،در اين حالد استفاده از مدل  FAVARو تعیین شاخص ترکیبي توسـعه
مالي ،امكان تعیین دقیستر شاخص توسعه مـالي را فـراهم مـيآورد .بـر ايـن اسـاس در ايـن
تحقیس براي ارزيابي اثرات توسعه مالي و رشد اقتصـادي ،عـالوه بـر روشهـاي پارامترهـاي
متغیــر در طــول زمــان ) (TVPاز الگــوي خودرگرســیون بــرداري عامــل-افــزوده شــده

1

( )FAVARمعرفي شده توس برنانكي ،بويوين و الیاس )2005( 2هم اسـتفاده شـده اسـد
تا امكان استفاده از متغیرهاي مختلف تعیینکننده توسـعه مـالي در محاسـبه شـاخص توسـعه
مالي را فراهم آيد.
مــدلهــاي اقتصادســنجي بــراي تخمــین مــدلهــاي  FAVARو  TVP-FAVARدر

مطالعات مختلفي بهکار گرفته شده اسد (برنانك و همكاران2005 ،3ا کـروبلی ،)2013 ،4
مدل  TVP-FAVARمطالعه حاضر بسطي از مدل مطالعه دوز و همكاران )2011( 5اسد.
در فرآيند مدلسازي مدل  ،TVP-FAVARبر اساس الگوي جويـد ( ،2010ص ،)24
عالوه بر متغیر شاخص توسعه مالي و رشد اقتصادي ،برخـي متغیرهاي کنتـرل شـامل نسـبد
مخارج دولد به تولید ناخالص داخلـي (بهعنوان شاخص اندازه دولد) ،شاخص درجـه بـاز

بودن اقتصاد( 6نسبد مجموخ صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلي) و نرخ تورم کــه
در مدلسازي رابطه توسعه مالي و رشد اقتصادي ميتوانند مـوثر واقع شـوند نیـز وارد مـدل
شدهاند .همچنین در قالـب مـدل  TVP-FAVARاز متغیرهـاي تعیـینکننـده توسـعه مـالي
دولد جهد تخمین متغیر پنهان شاخص توسعه مالي استفاده شده اسد.
مقاله حاضر بعد از مقدمه در چهار بخش تنظیم شده اسد ،در بخـش دوم مبـاني نظـري
مدلهاي خود رگرسیون برداري عامل افزوده شده با پارامترهاي متغیر زماني مـورد بررسـي
قــرار گرفتــه اســد .در بخــش ســوم پیشــینه تحقیــس ارائــه شــده اســد .در بخــش چهــارم
تجزيهوتحلیل نتايج و در بخش پنجم نتايج مقاله ارائه شده اسد.

1- Factor-augmented
2- Bernanke, Boivin and Eliasz
3- Bernanke and et. al
4- Korobilis
5- Doz and et. al
6- Trade Openness
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 -2پیشیجه تحقیق

بالتاجي و همكاران )2008( 1در مقالهاي تحد عنوان «توسعه مالي و درجه باز بودن :تخمین

از طريس دادههاي تابلويي» به بررسـي درجـه بـاز بـودن مـالي و تجـاري بـر توسـعه مـالي در
کشــورهاي توســعهيافتــه و درحــالتوســعه در دوره  1980 – 2003پرداختنــد .آنهــا از بـین
شاخصهاي مختلف توسعه مالي ،شاخص توسعه بخش بانكداري را بـهعنـوان توسـعه مـالي
براي اين منظور استفاده کردنـد و بـرازش مـدل از طريـس روش دادههـاي تـابلويي صـورت
گرفد .نتايج بهدسدآمده حاکي از آن اسد که براي هر دو گروه کشورهاي توسعهيافته و
درحالتوسعه ،درجه باز بودن به توسعه مالي کمك ميکند بهخصوص درجه باز بودن مالي
براي کشورهايي که درآمد پايین دارندريال بسیار مناسب اسد.
جويد ( )2010نیز تاثیر آستانهاي متغیرهـاي مختلفـي را بـر رابطـه توسـعه مـالي و رشــد
اقتصـادي  71کشـور منتخــب مـورد آزمـون قـرار داده اســد .نتــايج وي بیــانگر وجــود
رابطـه غیرخطي با لحاظ هـر يـك از متغیرهـاي نـرخ تـورم ،نسـبد مخارج دولد بـه تولیـد
ناخالص داخلي و درجه باز بودن اقتصاد بهعنوان متغیر انتقـال اسـد .همچنـین نتـايج وي بـر
تاثیر مثبد و قابلتوجه توسعه مالي بر رشد اقتصادي داللد ميکنند.
کناني و فوجیو )2012( 2در مطالعهاي به بررسي رابطه بین توسعه مالي ،باز بودن تجـاري

و رشد اقتصادي در کشـور مـاالوي پرداختـه و بـراي ايـن منظـور از مـدل خـود رگرسـیون
برداري ( )VARو  VECMاستفاده کرده اسد .در اين مطالعه از سـه متغیـر نسـبد حجـم
گسترده پول (  ) M2به  GDPاسمي ،نسبد بدهيهـاي بانـكهـا بـه  GDPاسـمي و نسـبد
اعتبارات اعطايي به بخش خصوصـي بـه  GDPاسـمي بـهعنـوان سـه شـاخص توسـعه ملـي
استفاده کرده و براي نشان دادن رشد اقتصادي نیز از متغیر  GDPواقعي سرانه استفاده شـده
اسد .همچنین شدت تجارت (نسبد مجموخ واردات و صـادرات بـه  GDPاسـمي) را نیـز
بهعنوان شاخصي براي باز بودن تجاري قلمداد ميکند .نتايج اين مطالعه نشان مـيدهـد کـه
رابطــه بلندمــدتي بــین توســعه ملــي ،بــاز بــودن تجــاري و رشــد اقتصــادي وجــود دارد و
حمايد هايي دال بر تحريك توسعه مالي و باز بودن تجاري در افـزايش رشـد اقتصـادي در
کشورهاي درحالتوسعه پیداکرده اسد.
1- Baltagi and et. al
2- Kenani and Fujio

محاسبه شاخص توسعه مالي و بررسي اثرات متغير زماني آن...

321

شاهیكي تاش و شیدايي )2012( 1در مطالعه اي اثر مشترک آزادسازي تجاري و توسـعه
اقتصادي بر رشد اقتصادي ايران را با استفاده از تئوري رشد درونزا طـي سـالهـاي -2010
 1966مورد بررسي قرار دادند .در اين مطالعه از روش همجمعي جوهانسون اسـتفادهشـده و
نتايج مطالعه نشان ميدهد که رابطه آزادسازي تجاري ،توسعه مالي و اثر مشترک آنهـا بـر
رشد اقتصادي ايران مثبد اسد.

اروري و همكاران ) 2013( 2رابطه علي بـین توسـعه مـالي ،بـاز بـودن تجـاري و رشـدي

اقتصادي را با استفاده از روش خـود توضـیحي بـا وقفـههـاي گسـترده ( )ARDLو آزمـون
کرانهها براي کشور بنگالدش در دوره  1975-2011مورد بررسي قرار دادند .نتـايج مطالعـه
آنها نشان ميدهد که توسعه مالي ،باز بودن تجاري و رشدي اقتصـادي در بلندمـدت بـاهم
ديگر ارتبا دارند .در اين مطالعه شواهدي در حمايد از فرضیه طرف عرضه مشاهده شـده
اسد هنگاميکه توسعه مالي و رشد اقتصادي علد صادرات هسـتند .رشـد اقتصـادي علـد
واردات و اثر بازخوري 3بین باز بودن تجاري و رشد اقتصادي وجود دارد.
منیاه و همكاران ،)2014( 4رابطه علي بین توسعه اقتصـادي و بـاز بـودن تجـاري و رشـد
اقتصادي براي  21کشور آفريقايي بررسي کردند .آنها بـر اسـاس چهـار شـاخص مختلـف
مالي يك شاخص توسعه مالي را توسعه داده و روش پانل بوت استرپ شده 5را براي علیـد
گرنجري بهکار بردند .نتايج تجربي اين مطالعه نشان ميدهد که در خصوص فرضیه مبني بر
اينكه توسعه مالي و باز بودن تجاري منجر به رشد اقتصادي ميشود ،شواهد ضـعیفي وجـود
دارد .نتايج حاکي از آن اسد که تالشهاي اخیر در توسعه مالي و آزادسازي تجاري تـاثیر
قابلتوجهي بر رشد اقتصادي اين کشورها نداشته اسد.
پالت و همكاران )2015( 6تاثیر توسعه مالي بر رشد اقتصادي افريقاي جنوبي را با اضافه
کردن متغیر باز بودن تجاري براي دوره  1970-2011دوباره مورد ارزيابي قراردادند .آنهـا
با استفاده از روش همانباشتگي ترکیبي باير-هنك 7رابطه بلندمدت بین متغیرهاي يادشـده را
1- Shahiki Tashand Sheidaei
2- Arouri and et. al
3- Feedback effect
4- Menyah and et. al
5- bootstrapped
6- Polat and et. al
7- Bayer-Hanck Combined Cointegration Approach
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مورد بررسي قرار دادند .نتايج نشاندهنده اين اسد که توسعه مالي محرک رشـد اقتصـادي
اسد .افزايش سرمايه موجب رشد اقتصادي ميشود ،اما باز بودن تجاري مانع آن مـيشـود.
اين مطالعه پیشنهاد ميکند که براي رشد اقتصادي بیشتر دولد بايد براي رسـیدن بـه توسـعه
مالي بهتر سیاسدهاي تجاري را تغییر دهد.
رحیمي بروجردي ( ،)1385مطالعه اي پیرامون بررسي درجه بـاز بـودن تجـاري و رابطـه
آن بــا رشــد اقتصــادي را بــا اســتفاده از آزمــونهــاي اقتصادســنجي و مــدل و آزمــونهــاي

«داوريك »1انجام داده اسد .نتايج تخمین هاي پنل نشان داده که اثر درجه بـاز بـودن ،روي
رشد اقتصادي مثبد اسد .عالوه بر اين ،نتايج حاصل از تصريح ساده فرم مـدل اولیـه بـراي
سالهاي  1960-1990در مورد  74کشور درحالتوسـعه و توسـعهيافتـه بـهصـورت مقطعـي
مدنظر قرار گرفته اسد .در اين رگرسیون رشد تولید ناخالص داخلي سرانه روي درجـه بـار

بودن تجاري ،نرخهاي سرمايه گذاري و سطح اولیـه تولیـد ناخـالص داخلـي (سـال ،)1960
رگرس شده و وجود رابطه مثبد میان باز بودن تجاري و رشـد اقتصـادي مـورد تايیـد قـرار
گرفته اسد.
جعفري صمیمي و همكاران ( )1388در مطالعه خود به بررسي تاثیرآزادسازي تجاري و
توسعه مالي بر رشد اقتصادي در ايران براي دوره زماني  1352تـا  1386بـا اسـتفاده از روش
خود رگرسیوني با وقفههاي توزيعي ( )ARDLپرداختهاند .نتايج تخمـین مـدل بیـانگر ايـن
بود که رابطه بلندمدت بین متغیرهاي مدل برقرار بوده و تـاثیر آزادسـازي تجـاري و توسـعه
مالي بر تولید ناخالص داخلي مثبد و معنيدار اسد .ضريب تصحیح خطا نیـز حـدود 0/22
بوده که نشان ميدهد تعديل به سمد مقدار تعادلي يـا بلندمـدت در مـدتزمـان بـه نسـبد
طوالني صورت ميگیرد  .بـا توجـه بـه آزمـون علیـد گرنجـر ،علیـد از متغیرهـا بـه تولیـد
ناخالص داخلي نیز وجود دارد.
طیبي و همكاران ( )1390در مطالعهاي به بررسي اثر باز بودن مالي و تجـاري بـر توسـعه
اقتصادي ايران و شرکاي تجـاري آن در دوره زمـاني  1996-2009پرداختـه اسـد .بـر ايـن
اساس ،الگوي اقتصادسنجي توسعه مالي به پیروي از بالتاجي و همكـاران ،)2007( 2تصـريح
شــده و يــك مجموعــه دادههــاي تــابلويي ايجــاد و از تكنیــك پانــل پويــا مبتن ـي بــر روش
1- Dowrick
2- Baltagi
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گشتاورهاي تعمیميافته ( )GMMاستفاده شده اسد .نتايج تجربي مطالعه نشان دادند که اثر
باز بودن تجاري بر توسعه مالي معنادار اسد .در مورد اثر درجه بـاز بـودن مـالي نشـان داده
شد که هرچه سهم اعتبارات بخش خصوصي و بانكداري در تولیـد ناخـالص داخلـي بـاالتر
رود ،توسعه مالي را بهطور معنيداري ارتقا ميبخشد.

 -3مبان نظری
ضرايب تخمین مدل مورد استفاده در اين مقاله ميتوانند در طول زمان تغییر کننـد و از ايـن
جنبه با مدلهاي استفاده شده در مطالعات تجربي ذکر شـده در بخـش قبـل متفـاوت اسـد.
مدل  TVP-FAVARمورد استفاده در ايـن تحقیـس ،ضـعف مـدلهـاي خطـي در شـراي
شكسدهاي ساختاري و تغییرات سیكلي در سـريهـاي زمـاني را برطـرف کـرده و امكـان
بررسي دقیستر رواب بین متغیرهاي مدل را فراهم ميکند (استوکواتسون.)2008 ،
تعدادي از محققان به اين نتیجه رسیدند که در مـدلهـاي عامـل ،ضـرايب متغیـر زمـاني

) 1(TVPمنجر به نتايج دقیستري ميشـوند (دل نگـرو و اتـرک2008 ،2ا ايكمیـر ،لمـك و
مارسلینو 2011 ،3و کروبلی .)2013 ،4
فرض کنید  x tبه ازاي  t  1,, Tيك بردار  n 1از متغیرها براي تخمین متغیر غیرقابـل
مشاهده موجود در مدل باشد .بـهعـالوه  y tيـك بـردار  s1از متغیرهـاي اقتصـاد کـالن قابـل
مشاهده موجود در مدل باشد .مدل  TVP-FAVARبهصورت معادله ( )1اسد.
xt  λty yt  λt f ft  ut

( )1

 yt  p 
 yt 
 yt 1 
 f   ct  Bt ,1  f   Bt , p  f   εt
 t
 t 1 
 t p 

در معادله ( λ ty )1ضرايب رگرسیون λ ft ،ضريب متغیر فاکتور و  f tمتغیر فاکتور باشد.

  Βt,1 ,, Βt,P ضرايب  VARاسد u t .و  ε tپسماندهاي مدل هستند کـه داراي توزيـع
نرمال با میانگین صفر و کوواريان  Q tو  Vtهستند.

1- Time-variation Coefficient
2- Del Negro and Otrok
3- Eickmeier, Lemke and Marcellino
4- Korobilis
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ضــــــــــرايب  ,  λ  
'
' y
t

' f
t



 λ t   λو ضــــــــــرايب مــــــــــدل

VAR



'  β t  c't , vec  Βt,1  ,, vec  Βt,P طبس يك فرآيند گام تصادفي متغیر روي زمان
'

استخراج ميشوند (معادله (.))2
( )2

λt  λt 1  vt

βt  βt 1  ηt

کــه در آن  ηt ~ N 0, R t و  vt ~ N 0, Wt اســد .همــه خطاهــا در معادلــه ( )2بــا
يكـــديگر و روي زمـــان ناهمبســـته هســـتند ،بنـــابراين ســـاختاري بـــهصـــورت مـــاتري
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معادلههاي ( )1و ( )2را مدل  TVP-FAVARميگويند .بـا اعمـال چنـد محـدوديد،

مدلهاي ديگري نیز از اين مدل استخراج ميشود که به شرح زير اسد:
 -1مدل  VARپـارامتر متغیـر زمـاني عامـل افـزودهشـده ) :1(FA-TVP-VARايـن مـدل

هنگامي حاصل ميشود که ضرايب معادله اول در رابطه ( (λt ) )1در همه دورههاي زمـاني

ثابد باشد (  Wt  0بوده که در اين صورت  λ t  λ0اسد).
 -2مدل  VARعامل افزودهشده ) :(FAVARاين مورد هنگامي حاصل ميشود کـه  λtو
 βtدر طول زمان ثابد باشند ( .) Wt  R t  0
 -3مدل  VARپارامترهاي متغیر زماني ) :(TVP-VARاين مدل هنگامي حاصل مـيشـود
که تعداد فاکتورهاي مدل صفر باشد (يعني.) f t  0

 -4مدل  :VARاين مدل هنگامي حاصل ميشود که تعداد فاکتورها صـفر بـوده و  λtو βt

در طول زمان ثابد باشد.
تخمـــین بیـــزي 2مـــدل  TVP-VARو  TVP-FAVARبـــا اســـتفاده از روشهـــاي
موندکارلو زنجیر مارکوف) (MCMCانجام ميشـود (پرمیسـري 2005 ،1يـا دل نگـرو و
1- Factor-augmented Time-varying Parameter VAR
2- Bayesian
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اتروک .)2008 ،2چنین روشهاي شبیهسـازي بیـزي ،حتـي اگـر محقـس يـك مـدل TVP-
 FAVARمنفرد را تخمین بزند از لحاظ محاسباتي سنگین هستند .هنگام مواجهه بـا TVP-

 FAVARچندگانه 3و هنگام محاسـبه پـیشبینـيهـاي بازگشـتي( 4کـه بـهصـورت مكـرر،
نیازمند اجراي  MCMCروي يك محدوده گسترده از دادهها اسد) استفاده از روشهـاي
 MCMCبه علد مدت زمان زياد اجراي تخمین ،بازدارنده هستند.
در اين مقاله از روشهاي تخمین سريعتر و بـه نسـبد مشـابهي اسـتفاده شـده اسـد کـه
حجم محاسبات را بهصورت گستردهاي کاهش ميدهد .مشابه با مدل  TVP-VARمطالعه
کوپ و کروبلی ( )2013در اين مقاله ايـده روشهـاي تنزيـل واريـان  5بـا فیلتـر کـالمن
ترکیب شده تا نتايج تجربي براي پسینهـاي متغیـر وضـعید  f tو پارامترهـاي متغیـر زمـاني
 θ t   λ t ,β t حاصل شود .توجه داشته باشید کـه هـم فـاکتور  f tو هـم پارامترهـاي λ t

موجــود در تــابع انــدازه غیرقابــلمشــاهده بــوده و در ايــن حالــد اســتفاده از فیلتــر کــالمن
امكانپذير نیسد .بر اين اساس در اين مقاله بـا اسـتفاده از ايـده روش تخمـین دو مرحلـهاي
دوز 6و همكاران ( )2011و ادبیات مدلهاي فضا-حالـد و توسـعه يـك الگـوريتم دوگانـه
فیلترگذاري/صــافکــردن 7خطــي ،امكــان تخمــین متغیــر غیرقابــلمشــاهده وضــعید  f tو
پارامترهاي  θ t   λ t ,β t فراهم شده اسد.

ايده استفاده از فیلتر کالمن خطي دوگانه خیلي ساده اسـد ،در ابتـدا پارامترهـاي  θ tبـا

مقدار معین از  f tبه روز رساني ميشود ،بهطوريکه مقـادير معـین  ، f tيعنـي  ، f tمـيتوانـد
فاکتور تخمیني با استفاده از مدل اجزاي اصلي مبتني بـر دادههـاي  x1:tباشـد ،سـس  f tبـا
مقدار معین  θ tبه روز رساني مي شود .چنـین شـرايطي امكـان اسـتفاده متمـايز از فیلترهـا يـا
صاف کنندهها کالمن خطي را براي  θ tو  f tفراهم ميکند.
ماتري هاي کوواريان خطا در مدلهـاي سـري زمـاني چنـد متغیـره معمـوال بـا مـدل
نوسانات تصادفي چند متغیر مدلسازي ميشوند کـه الزمـه تخمـین آن محاسـبات سـنگیني
1- Primiceri
2- Del Negro and Otrock
3- Multiple TVP-FAVAR
4- Recursive
5- Variance Discounting
6- Doz and et. al
7- Filtering/smoothing Algorithm
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اســد .بــهمنظــور اجتنــاب از چنــین حجــم گســتردهاي از محاســبات ،در ايــن مقالــه مقــادير

  Vt ,Qt , Wt , R t با استفاده از روشهاي تنزيل ماتري واريان و بهصـورت بازگشـتي
تخمــین زده شــده اســد .بــراي  Vtو  Q tاز روشهــاي میــانگین متحــرک وزنــي نمــايي

) 1(EWMAاستفاده شده اسد که مقدار آن در روابـ ( )15و ( )16بـه فاکتورهـاي  κ1و
 κ1وابسته اسد .روش فوق از نظـر محاسـباتي سـاده اسـد تخمـین  EWMAبـهصـورت
گستردهاي بهمنظور مدلسازي بيثباتي در کاربردهاي مالي مـورد اسـتفاده قـرار مـيگیرنـد

(بروکوا و داويـ  )2009 ،2و تقريـب دقیقـي بـراي مـدل  GARCHبـهحسـاب مـيآينـد.
همچنین ماتري کوواريان  Wtو  R tبا استفاده از روشهاي فاکتور فراموششـده 3کـه
در مطالعه کوپ و کروبلی (2012و  )2013به توصیف آن پرداخته شده اسد تخمـین زده
مــيشــود .ايــن روش نیــز بــه فاکتورهــاي  κ 4و  κ 3وابســته اســد .فاکتورهــاي تنزيــل و
فراموششده داراي تفاسیر يكساني هستند بهطوريکه مقدار کم آنهـا داللـد بـر ايـن دارد

که مشاهدات جديد  t 1و مجذور خطايش در مقايسه با مشاهدات قديميتر وزن باالي را
در تخمین براي  Vtو  Q tميگیرند .روش  EWMAداللد بر ايـن دارد کـه تعـداد مـوثر

 κ1 / 2  1 κ2 / 2  1از مشاهدات بهمنظور تخمین  Vtو  Q tاستفاده مـيشـود ،ايـن در
حــالي اســد کــه روش فــاکتور فرامــوششــده داللــد بــر ايــن دارد کــه تعــداد مــوثر

 1 / 1  κ3  1 / 1  κ4  از مشاهدات براي تخمین  Wtو  R tاستفاده ميشـود .انتخـاب
فاکتورهاي تنزيل و فراموششده ميتواند بر اسـاس مقـادير انتظـاري تغییـرات در پارامترهـا
تنظیم شود .توجه شود که اگر  κ1  κ2  1انتخاب شود ،داللـد بـر ايـن دارد کـه  Vtو
 Q tثابد بوده .درحاليکه  κ 3  κ 4  1داللد بر ايـن دارد کـه  Wt  R t  0و مقـادير
 λ tو  β tثابد هستند.
يـك مــدل ســاده الگــوريتم تخمینــي مـدل  TVP-FAVARارائــه شــده در ايــن مقالــه
بهصورت جدول ( )1اسد.

1

- Exponentially Weighted Moving Average
2- Brockwell and Davis
3- Forgetting Factor
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تخمین مدل TVP-FAVAR

 -1الف -تکین پارامترهای اولیه  β0و  λ0و  f0و  Q0و V0

ب) تخمین اجزای اصهی فاکتورهاf t ،
 -2تخمین پارامترهای متغیر زمانی  θ tبا استفاده از f t
الف -تخمین  Q tو  Vtو  R tو  Wtبا استفاده از VD
ب -تخمددین 𝑡𝛽 و 𝑡𝜆 بددا اسددتفاده از مقددادیر  Q tو  Vtو  R tو  Wtحاصددهه و روش KFS
 -3تخمین فاکتورها  f tبا مقادیر مکین  θ tبا استفاده از KFS

با بازنويسي فشردهتر معادلههاي ()1و ( ،)2معادله ( )3را خواهیم داشد.

x t  z t λ t  u t u t ~ N 0, Vt 

( )3

zt  zt 1 βt  εt εt ~ N0, Qt 

( )4

βt  βt 1  ηt ηt ~ N0, Rt 

( )5

λt  λt 1  υt υt ~ N0, Wt 

( )6

در اينجا '  λ t   λ , λ اسد .توجه شود که  f tتخمـین اجـزاي بنیـادي اسـتاندارد از
f
t

1

y
t

 yt 
 yt 
 f tبر اساس دادههاي ( xtدادههاي تا زمان  )tاسد بهطـوريکـه  z t   و z t   
 ft 
 ft 
هستند.بهعالوه اگر  a iيك بردار باشد a i,t ،عنصر  i thآن بـردار اسـد ،بـهعـالوه اگـر A t

يك ماتري باشد Aii,t ،عنصـر   i,i آن مـاتري اسـد .الگـوريتم ايـن تحقیـس مقـادير
توزيع پیشین 2را براي وضعیدهاي اولیه نیاز دارد بهطـوريکـه از مقـادير بـه نسـبد کـاربردي
th

 λ0 ~ 0, I ، f0 ~ 0,10 ، f0 ~ 0,100و براي اين منظور استفاده شده اسد .براي تخمین

 EWMAواريان

خطاي پیشبیني مقادير اولیه آنها برابر با QO  0.1 I ، VO  0.1 I

 R O  105  Iو  WO  105  Iدر نظر گرفته شده اسد.

1- Standard Principal Components
2- Priors
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در نظر گرفتن مقادير کمتر  R Oو  WOبر اساس اين واقعید اسـد کـه  R tو  Q tدرجـه
تكامل در ضرايب را تعیین ميکنند بهطوريکه بهصورت آشكارا حتي واريـان کمـي برابـر بـا
 105امكان تغییرات بزرگ در ضرايب را در يك دوره به نسبد کوتاه فراهم ميکند.

الگوريتم اين تحقیـس بسـ الگـوريتم مطالعـه دوز و همكـاران ( )2011را بـراي TVP-

 FAVARکه شامل دو مرحله اصلي اسد و براي زمانهـاي  t  1,, Tتكـرار مـيشـود
اجرا ميکند:
مرحله يك :مشرو به مقادير  ، f tمقادير پارامترها را در مدل  TVP-FAVARتخمین ميزند.
مرحله دو :مشرو به مقادير ضرايب تخمیني  TVP-FAVARمرحله يك از فیلتر کـالمن
بهمنظور تخمین  f tتحقیس استفاده ميکند.

مرحله دوم بدون نیاز به توضیحات اضافي براساس کاربر استاندارد فیلتر کالمن در يك مـدل
فضا -حالد اجرا ميشود در اين بخش تنها روش اجراي مرحله اول شرح داده مـيشـود .مرحلـه
اول با در نظر گرفتن مقادير توزيع پیشین شرح داده شده در قسمد قبل بـراي دوره زمـاني t  0

شروخ ميشود و براي  t  1,, Tفرآيندي به شرح زير ادامه مييابد:
 -1ايــن مرحلــه شــامل محاســبه پســماند بــراي تــابع حالــد ،يعنــي  υ̂ t 1و
معادلههاي ( )7و ( )8اسد.

υˆt 1  λˆt 1  λˆt 2
ˆηˆ  βˆ  β

( )7
( )8
 -2تخمین ماتري
( )9

 η̂t 1بــهصــورت

t 2

کوواريان

t 1

t 1

مدل حالد  R tو  Wtاز طريس معادلههاي ( )9و ( )10اسد.

Rˆt  κ3 Rˆt 1  1  κ3  ηˆt 1ηˆt' 1
Wˆt  κ4Wˆt 1  1  κ4  υˆt 1υˆt' 1

()10
 -3محاسبه مقادير تابع پیشبیني فیلتـر کـالمن بـراي  λ tو  β tبـر اسـاس اطالعـات در دوره
 t 1مطابقه معادلههاي ( )11و ( )12صورت ميگیرد.
()11
()12

λ 

λt ~ N  λt t 1 , 

t t  1

β 

βt ~ N  βt t 1 , 

t t  1


محاسبه شاخص توسعه مالي و بررسي اثرات متغير زماني آن...

در معادلـــــــــههــــــــــاي ( )11و ()12
βt t 1  βt 1 t 1

β

β

t

و

λ t t 1  λ t 1 t 1

ˆ t t  1   t  1 t  1  R

λ

λ

و
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ˆ t t  1   t  1 t  1  W

t

و

هستند.

 -4محاســبه خطاهــاي پــیشبینــي تــابع انــدازهگیــري بــه کمــك معادلــههــاي ( )13و ()14
صورت ميگیرد.
uˆt  xt  xˆt t 1

()13

εˆt  zt  zˆt t 1

()14
در دو معادله ( )13و ( x̂ t t 1  z t λ t t 1 )14و  ẑ t t 1  z t 1β t t 1هستند.
 -5تخمین ماتري کوواريان خطـاي تـابع انـدازهگیـري ،يعنـي  Vtو  Q tبـا اسـتفاده از
روش  EWMAبه صورت معادلههاي ()15و ( )16خواهد بود.

'Vˆt  κ1Vˆt 1  1  κ1  uˆt uˆt
'ˆQˆ  κ Qˆ  1  κ  εˆ ε

()15

()16
 -6بهروزرساني  λ i,tبراي هر کدام از مقادير  i  1,, nبراي معادله (:)17
t t

t 1

2

2

t

λ 

λit ~ N  λi ,t t ,  


ii ,t t 


()17
از طريس معادلههاي ( )18و ( )19خواهد بود.

1

λ


λi ,t t  λi ,t t 1   z  Vˆt  zt  ft' 


ii ,t t 1 
ii ,t t 1

1
λ
λ
λ
λ
λ


'
'
ˆ z


z
V
z
z
.



  t  t t ii
t
 t ii
ii ,t t
ii ,t t 1 ii ,t t 1 
,t t 1 
,t t 1
λ

'
t

()18
()19
 -7به روز رساني ( β tمعادله (:))20

β 

βt ~ N  βt t ,  


tt 


()20
از طريس معادلههاي ( )21و ( )22صورت ميگیرد.
()21

 z  z βˆ 
t

t

t

1

β


βt t  βt t 1  z  Qˆ t  zt 1 zt' 1 


t t 1
t t 1


β

'
t 1
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1

β

()22

.

t t 1

1


1 z
 t


β

'
ˆ z


z
Q




t
t 1 zt

tt
t t 1 t t 1
tt 1

β

β

β

'
t 1

 -4تیزیه تحلیل نصایج
در اين تحقیس از دادههاي فصلي سالهاي  1367تا  1392متغیرهاي رشـد اقتصـادي ،نسـبد
مخارج دولد به تولید ناخالص داخلـي (بهعنوان شاخص اندازه دولد) ،شاخص درجـه بـاز

بودن اقتصاد( 1نسبد مجموخ صادرات و واردات بـه تولیـد ناخـالص داخلـي) و نـرخ تـورم
بهعنوان متغیرهاي اصـلي مـدل اسـتفاده شـده اسـد .بـهعـالوه بـا توجـه بــه نــوخ دادههـا و
اطالعات در دسترس 5 ،شـاخص زير جهد محاسبه متغیر پنهان شـاخص توسـعه مـالي وارد
مدل  TVP-FAVARشده اسد (طیبي و همكاران:)1388 ،
الف -بـدهيهـا و ديون نقدي سیستم مالي (سكه و اسكناس بهاضافهي بـدهيهـاي بهـرهدار
بانكها و واسطههاي مالي غیربانكي) ،تقسیم بر تولید ناخالص داخلي که بهعنـوان شـاخص
عمس مـالي از آن نـام بـرده مـيشـود و در حقیقـد انـدازه واسـطههـاي مـالي را در اقتصـاد
ميسنجد .هر اندازه اين شاخص باالتر باشد ،حـاکي از میزان باالي عمس مـالي و بـزرگتـر
بودن اندازه واسطههاي مالي اسد.
ب -نسـبد مطالبـات سیسـتم بـانكي (بانكها و مؤسسات اعتباري) از بخـش خصوصـي بـه
تولیـد ناخـالص داخلـي که بهعنوان شاخص کارايي سیستم مـالي نیز از آن نامبرده ميشود.
مهم ترين مزيد اين شاخص آن اسد کـه اعتبـارات بـه بخـش دولتـي در آن منظـور نشـده
اسد ،بنابراين ،نقـش واسـطههـاي مـالي را در جهـددهـي وجـوه قابـل سـرمايهگـذاري بـه
سرمايهگذاران بخش خصوصي و مشارکد بیشتر بخش خصوصي بهتر نشـان مـيدهـد .هـر
اندازه مقدار اين شاخص باالتر باشد ،نشاندهنده نقش فعالتر بخش خصوصـي و بـهتبـع آن
کـاراتر بودن سیستم بانكي در تجهیز و تقويد اين بخش اسد.
ج -نسبد سسردههاي بانكي به نقدينگيا از آنجاييکـه قـدرت وامدهـي بانـكهـا بسـته بـه
میزان منابع آنها اسد ،هر چه سهم بانكها از میزان حجم نقدينگي بهصـورت سـسردههـاي

1-Trade Openness
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بانكي بیشتر باشد ،بانكها ابزار کافي جهد پرداخد تسهیالت به بخشهاي واقعـي اقتصـاد
و هدايد بهینه منابع و نقدينگي بهسوي تولید را در اختیار خواهند داشد.

د -سهم مانده بدهي بخش غیردولتي بـه بانـكهـاي غیردولتـي از کـل مانـده بـدهي بخـش
غیردولتيا بهمنظور شاخصسازي میـزان حــضور بانـكهـاي غیردولتـي در صـنعد بـانكي
کشور ،ميتوان از سهم سسردههــا و اعتبـارات اعطـايي توسـ ايـن بانـكهـا از متغیرهــاي
متنـاظر در شـــبكه بـــانكي اســـتفاده کرد .براي ايـن منظــــور در ايـــن مقالـه از نـــسبد
ســسردههــاي غیردولتــي موجـــود در بانـكهـاي غیردولتـي بـه کـل سـسردههـاي بخــش
غیردولتـي در شـبكه بـانكي و نیـز سـهم مانــده بــدهي بخــش غیردولتــي بــه بانـكهـاي
غیردولتي از کـل مانـده بـدهي بخـش غیردولتـي استفاده شده اسد.
هـ -نسبد ارزشافزوده خدمات مؤسسـات پـولي و مـالي از ارزشافـزوده بخـش خـدماتا
ارزشافزوده خـــدمات مؤســـسات پـــولي و مـــالي ترکیبـي از ارزشافـزوده بانـكهـا و
موسسات اعتباري غیر بانكي ،ارزشافـزوده خـــدمات بیمـــهاي و همچنـــین ارزشافـزوده
واسطهگري مالي (بورس اوراق بهادار) اسد .از آنجا کـه حــدود  85درصـد ارزشافـزوده
خدمات موسسات پولي و مالي شـامل ارزشافزوده ايجادشده توسـ بخـش بـانكي اسـد،
ميتوان از نسبد ارزشافزوده خـدمات موسسـات پــولي و مــالي بــه ارزشافـزوده بخـش
خدمات بهعنوان شاخـصي از گـسترش خـدمات بخش بانكي در اقتصاد استفاده کرد.
از تخمین مـدل TVP-

تمام متغیرها از بانك مرکزي استخراج شده اسد .در ادامه پ
 FAVARبا اسـتفاده از نـرمافـزار  MATLABو اسـتفاده از  2وقفـه متغیرهـاي درونزاي

مدل ،نتايج آنالیز واکنش آني متغیر رشد اقتصادي در نتیجه شوک در متغیرهاي مدل تـا 10
1
دوره ارائه شده اسد.
در اين تحقیس به منظور اجراي تابع واکنش آني از تجزيه چولسكي 2استفاده شده اسـد.
نتايج تابع واکنش آني تحقیس حاضر در طول زمان متغیر اسد و از ايـن جهـد از تحقیقـات
گذشته متفاوت اسد بهطوريکه بهصورت سهبعـدي رسـم مـيشـود .محـور عمـودي تـابع

 -1کد نرم افزار متلب مورد استفاده در اين مقاله با اصالحات از کد مورد استفاده در مطالعه کوپ و کروبلی
( )2013برداشد شده اسد.
2- Cholesky
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واکنش آني مقادير واکنش آني متغیرها به شـوکهـاي وارده و محورهـاي افقـي آن زمـان
اجراي شوک و دوره واکنش آني (تا  10دوره) را ارائه ميدهد.
نتايج تخمین متغیـر غیرقابـل مشـاهده شـاخص توسـعه مـالي بـا اسـتفاده از مـدل TVP-

 ،FAVARمدل  FAVARدو مرحله اي معرفي شده در مطالعه دوز و همكاران ( )2011و
مدل  PCAدر نمودار ( )1ارائه شده اسد.
نمودار ( :)1تخمین متغیر پنهان شاخص توسکه مالی

براساس نمودار ( ،)2اثر شوک متغیر توسعه مالي روي رشـد اقتصـادي در تمـام طـول دوره
موردررسي مثبد اسد.
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نمودار ( :)2شوک مصغیر پجهان تونعه مال د لت بر ر ی رشد اتصاادی

براساس نمودار ( )3اثر شوک متغیر اندازه دولد روي رشد اقتصادي منفـي اسـد .ايـن
اثرات منفي از سال 1379به بعد بیشتر شده اسد.
نمودار ( :)3شوک متغیر اندازه دولت روی رشد اقتصادی

براساس نمودار ( )4تا سال  1379رشد بدهي دولد عامل اصلي رشد پايـه پـولي کشـور
بوده اسد ،از سال  1379مقارن با افزايش درآمدهاي نفتي بهتدريج سهم رشد ذخـاير ارزي
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334

در رشد پايه پولي افزايش و سهم رشد بدهي دولد کاهش يافته اسد ،بنـابراين ،بـر اسـاس
نتايج تحقیس ،اثرات منفي افزايش اندازه دولد در دورههايي که همزمان بـا افـزايش قیمـد
نفد و پوشش کسري بودجه دولد از طريس ذخاير ارزي اسد ،بیشتر اسد.
نمودار ( :)4رشد پایه پولی از جانب هر یک از منابع آن
2

1

-1

1391-2
1390-2
1389-2
1388-2
1387-2
1386-2
1385-2
1384-2
1383-2
1382-2
1381-2
1380-2
1379-2
1378-2
1377-2
1376-2
1375-2
1374-2
1373-2
1372-2
1371-2
1370-2
1369-2
1368-2

0

خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی (ميليارد ریال)
خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی (ميليارد ریال)
بدهی بانک ها به بانک مرکزی (ميليارد ریال)
خالص سایر (ميليارد ریال)

بر اساس نمودار ( ،) 5اثر شـوک متغیـر تـورم روي رشـد اقتصـادي در تمـام طـول دوره
مورد بررسي مثبد اسد.
نمودار ( :)5شوک متغیر تورم روی رشد اقتصادی
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بر اساس نمودار ( ،)6اثر شوک متغیر آزادسازي تجـاري روي رشـد اقتصـادي در تمـام
طول دوره مورد بررسي مثبد اسد و تنها در دوره تعديل ساختاري قبل از سـال  1373ايـن
اثرات مثبد ،کمتر اسد کـه دلیـل ايـن امـر سیاسـدهـاي دوره تعـديل سـاختاري بـود کـه
زمینهساز تضعیف شديد ارزش پول ملي و تورمهاي شديدي در اين دوره شد.
نمودار ( :)6اثر شوک متغیر آزادی تجاری روی رشد اقتصادی

آزادي تجاري در اقتصاد ايران هم از جانب افـزايش صـادرات و هـم افـزايش واردات،
منجر به رشد اقتصادي ميشود ،زيرا از يك طرف افزايش صادرات کشور منجـر بـه معنـاي
تولید بیشتر در کشور اسد و از طرف ديگر ،حدود  70درصد از کاالهاي وارداتـي کشـور
کاالهاي واسطه و سرمايهاي بوده و افزايش آنها زمینهسـاز تولیـد و رشـد در اقتصـاد ايـران
خواهد شد.

 -5نصییهگیری پیشجهادهای نیانص
بر اساس نتايج تحقیس تورم منجر به رشد اقتصادي در ايران ميشودا تورم ،تاثیر يگانهاي در
تمام سطوح ندارد ،انتظار بر اين اسد که براي تورم معتدل و اندک ،سرمايهگـذاري بخـش
خصوصي تشويس شود و به دلیل اينكه تورم ،ترازهاي واقعي پول را کاهش مـيدهـد ،افـراد
بهجاي نگهداشتن پول آن را سرمايهگذاري کنند .زماني که تورم از حـد آسـتانه آن ،بـاالتر
ميرود ،هزينه سرمايه را افزايش و بر سوددهي سرمايهگذاري بخش خصوصـي تـاثیر منفـي
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بــهجــاي مــيگذاريــد .همچنــین ثبــات اقتصــادي و تعــادل را تهديــد و میــل متوســ بــه
سرمايهگذاري را کاهش مي دهد ،افراد حاضر به سـرمايهگـذاري در طـرحهـاي ديـر بـازده
نميشوند و به سمد فعالیدهاي غیرمولد روي ميآورند.
با توجه به وضعید باالي تورم در اقتصاد ايران طي دوره مـورد بررسـي ،انتظـار بـر ايـن
اسد که تاثیر منفي تورم در ايران نسبد به ساير کشورهاي با تورم کمتـر ،بیشـتر باشـد ،امـا
نتايج تحقیس حاضر رويكرد تولیدي تامین تقاضـاي داخلـي را در بخـش تولیـد کشـور بیـان
ميکند بهطوريکه افزايش در نرخ تورم در تمام دوره مـورد بررسـي منجـر بـه سـودآوري
بخش تولیدي و رشد اقتصادي در ايران شده اسد.
تضعیف پولي ملي کشور و افزايش نرخ ارز که زمینهساز افـزايش فزاينـده ذخـاير ارزي
در پايه پولي بانك مرکزي برحسب واحد پول داخلي شده اسـد از يـك طـرف ،منجـر بـه
افزايش فزاينده تورم در دو دهه اخیر شده اسد و از طرف ديگـر ،باعـث افـزايش نـرخ ارز
حقیقي شده و اثرات افزايش سطح عمومي قیمدها بر نـرخ ارز حقیقـي را در اقتصـاد ايـران
تعديل کرده اسد .چنین سیاسد هايي تا زماني که رويكرد بخـش تولیـدي تـامین تقاضـاي
داخلي باشد از طريس افزايش واردات کاالهاي سرمايهاي و واسطهاي و افـزايش سـودآوري
حاصل از افزايش تورم در بخش تولید ميتواند منجر به رشد اقتصادي شود ،اما در صـورتي
که رويكرد اقتصاد کشور بخواهد به سمد تولید با نید صادرات و کاهش نرخ بیكـاري در
اقتصــاد حرکــد کنــد ،چنــین سیاســدهــايي از کــارايي برخــوردار نیســتند و سیاســدهــاي
ساختاري بخش عرضه اقتصاد بايد در اقتصاد ايران اجرايي شود.
با توجه به نتايج تخمین تا سال  1379به علد کم بودن درآمدهاي نفتي و کم بودن
ذخاير ارزي در پايه پولي بانك مرکزي ،منابع مالي الزم براي مخارج دولـد از طريـس
بدهي دولد به بانك مرکزي تامین شده اسـد .بنـابراين ،رشـد اقتصـادي دوره جـاري
منجر به رشد تورم در آينده شده اسد .در اين دوره به علـد کـم بـودن ذخـاير ارزي،
افزايش شديد نرخ ارز اثر زيادي روي رشد نقـدينگي نداشـته اسـد .از سـال  1379بـه
بعد ،مقارن با افزايش قیمد نفد و افزايش منابع ارزي بانـك مرکـزي ،تـامین مخـارج
دولد زمینه ساز رشد ذخاير ارزي بانك مرکزي شده اسد به طوري که بخشي از منـابع
مالي الزم براي مخارج دولد از طريس افزايش درآمدهاي نفتـي و بخـش ديگـر نیـز از
طريس تضعیف پول ملي نمود پیداکرده اسد.
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در دوره هايي که بدهي دولد به بانك مرکزي منبع افزايش رشد اقتصادي بـوده اسـد،
افزايش نرخ ارز شديدتر اسد ،زيرا در اين حالـد منـابع ارزي الزم بـراي پوشـش مخـارج
دولد کم اسد در حالي که در دورههايي که ذخاير ارزي بانك مرکزي منبع افزايش رشد
اقتصادي بوده اسد ،هزينههاي عدم مديريد صحیح منابع بـهصـورت کـاهش ذخـاير ارزي
(و هدر رفد آنها) و تضعیف پول ملي ظاهر ميشود بهطوريکـه منـابع حاصـل از فـروش
نفد زمینهساز کاهش کمتر نرخ ارز و تورم کمتر بـوده اسـد .بنـابراين ،در دورههـايي کـه
درآمدهاي نفتي دولد افزايش يافته اسد ،متغیرهايي ماننـد نـرخ ارز و تـورم قـادر بـه بیـان
دقیس عدم تعادلها در اقتصاد نبوده و تداوم در عدم تعادلها و ضعفها نهـادي و سـاختاري
منجر به اثرات منفيتر افزايش اندازه دولد در اقتصاد شده اسد.
دولدها با تنظیم جريان منابع و مصـارف بودجـهاي مـيتواننـد برگـردش مـالي در کـل
اقتصاد اثر بگذارند .بر اين اساس براي آنكه بودجه دولد بتواند نقشي روشـن و قابـلدرک
بر رشد اقتصادي کشور داشته باشد بايـد تعـديلهـاي بودجـهاي و سیاسـدهـاي انبسـاطي و
انقباضي بودجهاي با جريانهاي مالي در اقتصاد پیوندي معنادار داشته باشد.
در کشورهايي که از مواهب طبیعي (نفد ،گاز ،معادن و  )...برخـوردار هسـتند ،درآمـد
حاصل از اين منابع جزء بزرگي از درآمدهاي دولد را تشكیل ميدهد .درآمدهاي حاصـل
از فروش دارايي بر سطح اقتصاد اثر مثبد ميگـذارد ،امـا اگـر بـا مـديريد صـحیح از ايـن
درآمد استفاده نشود در بلندمدت رشد اقتصـادي را کـاهش خواهـد داد .ايـن درآمـدها بـر
ساختار و کارايي تصمیمگیري عمومي تاثیر بهسزايي دارند.
دولد در کشورهايي که فاقد منابع طبیعي هستند از طريس رايگیري انتخاب مـيشـود و
به کمك مالیـات جمـعآوريشـده ،اداره مـيشـود .درحـاليکـه دولـد بـراي تـامین مـالي
هزينههايش در کشورهاي برخوردار از منابع طبیعي ،وابستگي کمتري به درآمدهاي مالیاتي
جمعآوريشده از آحاد جامعه دارد ،بنابراين ،در انجام هزينههايش دقد نظر کمتـري دارد.
همچنین وجود اين درآمدها سبب ميشود که عدم تعـادلهـا در سـطوح مختلـف اقتصـادي
ديرتر نمايان شوند و ناکاراييها دوام بیشتري يابند.
بر اساس نتايج تخمین ،توزيـع اعتبـارات (وامدهـي) بانـكهـا بـر افـزايش و يـا کـاهش
فعالیدهاي تولیدي تاثیر دارند بهطوريکه اينكه اعتبارات به چه میزان با چه نرخ سودي ،بـه
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چه گروه و براي کدام فعالید اقتصادي پرداخته شوند ،ميتواند کارد کرد اقتصاد را تحـد
تاثیر قرار دهند.
بهطورکلي مطابس نتايج اين تحقیس ميتوان اظهار داشد که توسعه بخـش مـالي يكـي از
کلیدهاي بالقوه در افزايش سرمايهگذاري بخش خصوصي اسد .توسـعه مـالي در صـورتي
ميتواند منجر به رشد و سرمايهگذاري بیشتر اقتصادي شود که بتوانـد زمینـه مناسـب جهـد
تخصیص بهینه منابع را فراهم ساخته و سبب افزايش کارايي سرمايه شـود .رشـد غیرتـورمي
بلندمدت اقتصادي ،افزايش تولید و اشتغال ،نیازمند تجهیز منابع مـالي و تخصـیص بهینـه آن
در اقتصاد ملي اسد و اين مهم با کمك بازارهاي مالي سازماني يافته و متشـكل و کارآمـد
که در آن تنوخ ابزارهاي مالي ،ايجاد فضاي رقابتي و شـفافید اطالعـات وجـود دارد میسـر
خواهد بود ،زيرا کارآمدي بازار مالي مسـتلزم روانسـازي معـامالت و افـزايش نقـدينگي و
فراهم نبودن شراي مديريد ريسك اسد.
پیشنهاد ميشـود بـراي تاثیرگـذاري بیشـتر اعتبـارات تخصـیص داده شـده بخـش مـالي
کشور ،سوق دادن منابع و اعتبارات بانكي به سمد فعالیـدهـاي تولیـدي و سـرمايهگـذاري
بیشتر بايد مدنظر سیاسدگذاران قرار بگیرد.
بخش غیرمولد کشور از منابع بانكي بسیار زيادي بهره مـيگیـرد و ايـن مـيتوانـد تـاثیر
منفي بر سرمايهگذاري بخش خصوصي داشته باشد ،بنابراين ،پیشنهاد ميشود کـه بانـكهـا
در تخصیص اعتبارات خود بیشتر به بخشهاي تولیدي و واقعي اقتصاد توجه کرده و با ايـن
اقدام موجب سرمايه گذاري بیشتر بخش خصوصي شده و بازدهي بخش غیرمولد را بـا ايـن
کار کاهش دهند.
پیشنهاد ميشود با تامین منابع مالي موردنیاز سرمايهگذاران از طريس گسـترش بازارهـاي
مالي و سهام و نیز گسترش شرکدهاي سرمايهگذاري به منابع مالي بانكها را کـاهش داده
و به بانك هـا اجـازه داد تـا بـر اسـاس تحلیـل هزينـه-فايـده واقعـي بـه انتخـاب پـروژههـاي
سرمايهگذاري اقدام کنند و دولد نیز با کاهش اتكاي خود به منابع بـانكي و تـامین کسـري
بودجه خود از طريس راههاي ديگر به اين امر کمك کند.
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