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 مقدمه -1

ــابع رشــد اقتصــادي یکــی از موضــوعاتی اســت کــه همــواره در کــانون ت   وجــه بررســی من

بـه سـه نـوع     که رشد اقتصادي را مشخص می کننـد  عواملی .اقتصاددانان مختلف قرار دارد

مختلف تقسیم شوند: اولین گروه عموما انباشـت سـرمایه از جملـه سـرمایه انسـانی و انـواع       

هـاي   گروه دوم، اثر سـر ریـز یـا اقتصـاد     .دانند هاي فیزیکی را منبع رشد می مختلف سرمایه

ـ    بر نـوآوري  ند و گروه سومگیر می خارجی را در نظر ه عنـوان موتـور رشـد    هـاي صـنعتی ب

 .)2016 ،1(رودرا و همکاران کنند تاکید می

از یـک   )5هلپمن ، گراسمن و4، ریبلو3رومر، 2هاي جدید (لوکاس نظریه رشد کالسیک

طرف بر اهمیت تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادي تاکید کرده و معتقدند که کارکردهـاي  

از دو کانال، نرخ انباشت سرمایه و نرخ ابداعات تکنولـوژي بـر رشـد اقتصـادي تـاثیر       مالی

) 1988( لوکاس ،)1990 و 1986ي رومر (زا دروندر مدل رشد  ،از طرف دیگر .گذارند می

ها و اطالعات بـه عنـوان عامـل اصـلی رشـد       ) تولید وتوزیع ایده1998( 6آگیون و هویت و

تکنولـوژي   هـاي ارتبـاطی مـدرن کـه از زمـان ورود      شد شـبکه ر .روند شمار می اقتصادي به

هاي نوآورانـه اقتصـاد از طریـق ایجـاد و انتشـار دانـش،        اند بر ظرفیت وجود آمده هاینترنت ب

هاي کسـب وکـار بـراي تـرویج رشـد تـاثیر        توسعه محصوالت و فرآیندهاي جدید و مدل

و اطالعات را تسریع کند و رقابـت را   ها تواند توزیع ایده استفاده از اینترنت می .گذارند می

تواند رشد  در نتیجه، می افزایش دهد وکار کسبفرآیندها و براي تولید محصوالت جدید، 

هاي  ورياتواند پذیرش فن تر می عالوه بر این، انتشار اطالعات ارزان .کنداقتصادي را تسهیل 

   .کندجدیدي را که توسط دیگران طراحی شده است، تسهیل 

ي اطالعات و ارتباطات به عنوان یک عامل مهم در تعیین رشد اقتصـادي شـناخته   فناور

اوال فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در     ؛سه دلیل براي این موضوع وجـود دارد  .شده است

فناوري اطالعات و ارتباطات بـه   ثانیا، .و در همه جا وجود دارد وکار کسبهاي  اکثر بخش

فنـاوري   ،ثالثـا  .دهد هاي کاربران را کاهش می هزینه ،این رو یابد و از طور مداوم بهبود می

                                                                                                              
1- Rudra et al.  
2- Locus 
3- Romer 
4- Riblo  
5- Grossman and Helpman 
6- Aghion and Howitt 
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کنـد   والت جدیـد و فرآینـدها کمـک مـی    اطالعات و ارتباطات به نوآوري و توسعه محص

   .)1،2011(آدریانو و پودار

تواند نقش بسیار مهمی در توسعه مالی کشورها نیز ایفا  فناوري اطالعات و ارتباطات می

توسعه فناوري اطالعـات و ارتباطـات از    .رشد اقتصادي کمک کند و از این طریق به کرده

هـاي   (نظیر کاهش هزینه هاي مالی ص و اصطکاك بازاریطریق خدماتی همچون کاهش نقا

هاي  ، کنترل و مدیریت بهتر واسطه2ها و فراریت قیمتها  اطالعات و معامالت)، عدم تقارن

   .)2013 ،3هد داشت (ساسی و گوآیدمالی توسط مدیران توسعه مالی را به همراه خوا

هـاي جدیـد در    از اولـین کسـانی اسـت کـه نقـش و اهمیـت فنـاوري        )1911( 4شومپیتر

وي  .دهـد  تاثیرگذاري خدمات مالی در فرآینـد رشـد اقتصـادي را مـورد تاکیـد قـرار مـی       

دلیل اصلی  .داند هاي تکنولوژیک را نیروي محرکه رشد اقتصادي در بلندمدت می نوآوري

ها، حمایت بخش مالی است که منابع مالی الزم را در اختیار بخش کـارآفرین   نوآوري این

هاي خوب با شناسایی و  هاي مالی نظیر بانک دارد که واسطه شومپیتر اظهار می .دهد قرار می

تامین مالی کارآفرینانی که بیشترین شانس را براي تولیـد محصـوالت جدیـد و یـا اجـراي      

پیوند  ،بنابراین .شوند هاي تکنولوژیکی می ند، موجب تقویت نوآوريهاي خالقانه دار طرح

  .شودتواند منجر به رشد اقتصادي باالتر  توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات و توسعه مالی می

به شواهد تجربـی رابطـه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات، توسـعه مـالی و رشـد          توجهبا 

، ساســی و گوآیــد ؛2011 ،5ووواسکونسـلوز زاگورچ( اقتصـادي در بــین کشـورهاي جهــان  

ویـژه در کشـورهاي در حـال     هبررسی این موضـوع بـ   )2015، 6رودرا و همکارانش و 2013

شود تا نقش و  به همین منظور در این مطالعه کوشش می .یابد توسعه نظیر ایران ضرورت می

د اقتصـادي در  هاي مالی بر رشـ  اهمیت فناوري اطالعات و ارتباطات در تاثیرگذاري واسطه

   .هاي کشور به صورت نظري و تجربی مورد بررسی قرار گیرد استان

بخـش دوم مبـانی   پست از مقدمـه در   ؛شده استاین مطالعه در شش بخش سازماندهی 

پس از ارائه مطالعات انجـام شـده قبلـی در بخـش      .گیرد نظري تحقیق مورد بررسی قرار می

                                                                                                              
1- Andrianaivo and Kpodar 
2- Escape prices  
3- Sassi and Goaied 
4- Schumpeter 
5- zagorcher and vasconcellos 
6- Rudra et al. 
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 .الگوي اقتصادسنجی مناسب ارائه خواهد شدشناسی تحقیق و در بخش چهارم  سوم، روش

و پـس از   ههـاي تحقیـق پرداختـه شـد     هاي مربوط بـه متغیـر   توصیف داده به در بخش پنجم

در پایان خالصـه تحقیـق و پیشـنهادات سیاسـتی      ین مدل و تفسیر نتایج در بخش ششمتخم

   .ارائه خواهد شد

  

  مبانی نظري تحقیق -2

 توسعه مالی و رشد اقتصادي -2-1

تقریبـا بـه یـک و نـیم قـرن پـیش        ارائه مبانی نظري اهمیـت توسـعه مـالی در فرآینـد رشـد     

) استدالل کرد که سیستم مالی نقش کلیـدي در آغـاز صـنعتی    1873( 1باگات .گردد میباز

 .هـاي مـالی، رشـد اقتصـادي را در پـی داشـته اسـت        شدن در انگلستان ایفا کرده و واسـطه 

کشـور در دوره   35هاي مالی و رشد را بـا اطالعـات    اسطهرابطه بین و )1969( 2گلداسمیت

مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که برخی شـواهد حـاکی از تـاثیر     1860-1963زمانی 

مثبت شاخص توسعه مالی بر تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقـی بـه عنـوان شـاخص رشـد      

   .اقتصادي است

کشـور و   77هـاي   ي با اسـتفاده از داده اي بین کشور) در مطالعه 1993( 3کینگ و لوین

ساله نقش توسعه مالی بر رشد اقتصادي بلندمدت را آزمون کردنـد   30در یک دوره زمانی 

ــداري سیاســی، تجــارت و     ــد آمــوزش، پای ــت گــرفتن عــواملی مانن ــا ثاب و دریافتنــد کــه ب

 هـاي مختلـف توسـعه مـالی و رشـد      هاي پولی و مالی، همبستگی مثبتی بین شاخص سیاست

  .اقتصادي وجود دارد

با توجه به مطالعات انجام شده در زمینه توسعه مـالی و رشـد اقتصـادي، چهـار دیـدگاه      

  مختلف در مورد رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادي وجود دارد؛ 

شـود کـه فـرض     ) شـناخته مـی  SLH( 4»فرضیه رهبري عرضـه «نخستین دیدگاه به عنوان  -

جویی و بهبـود   براساس این دیدگاه صرفه .شود اقتصادي میکند توسعه مالی باعث رشد  می

                                                                                                              
1- Bagehot, W. 
2- Goldsmith 
3- King, R. G. and R. Levine 
4- Supply-Leading Hypothesis (SLH) 
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شـود   گذاري (و به طور کلی، توسعه مـالی) منجـر بـه رشـد اقتصـادي مـی       وري سرمایه بهره

   .)2000، 3و روسو و واچل 1996، 2؛ لوین و زورس1973، 1کینون (مک

 )DFH( »فرضیه پیروي از تقاضا«دیدگاه دوم به عنوان  -

کند  که فرض میشود  شناخته می 4

با توجـه بـه ایـن رویکـرد، زمـانی کـه سـمت         .شود که رشد اقتصادي باعث توسعه مالی می

یابد و به رشد خدمات  یابد، تقاضا براي خدمات مالی افزایش می واقعی اقتصاد گسترش می

   .)1952، 5شود (رابینسون مالی منجر می

 FBH( 6تصادي، فرضـیه بـازخورد (  دیدگاه سوم در مورد رابطه بین توسعه مالی و رشد اق -

شـود؛ بـه عبـارت دیگـر،      است که هر دو دیدگاه رهبري عرضه و پیروي تقاضا را شامل می

همچنین با افزایش رشد  .تواند باعث رشد اقتصادي شود براساس این فرضیه توسعه مالی می

سعه مـالی و  این تعامل بین تو .شود تر تقویت می اقتصادي، تقاضا براي خدمات مالی پیچیده

بنـابراین، افـزایش رشـد     .دهـد  رشد اقتصادي، افزایش و ثروت بخش مـالی را افـزایش مـی   

   .اقتصادي، توسعه مالی را در پی خواهد داشت

فرضـیه  «دیدگاه چهارم براي توصـیف پویـایی بـین توسـعه مـالی و رشـد اقتصـادي،         - 

ستقل از یکدیگر کند توسعه مالی و رشد اقتصادي م ) است که بیان میNEH( 7»خنثی

و سمرقندي  2013، 8هستند و تاثیر قابل توجهی بر یکدیگر ندارند (پراد هان و همکاران

  .)2015، 9و همکاران

  

  و رشد اقتصاديها  توسعه بانک -2-2

دیدگاه رهبري عرضـه در مـورد رابطـه بـین توسـعه بخـش بـانکی و رشـد اقتصـادي، بیـان           

هـاي افـزایش کـارایی     ادي از طریـق کانـال  کند که توسعه بخش بـانکی بـه رشـد اقتصـ     می

ــره  ــرمایه، به ــس  انباشــت س ــرخ پ ــزایش ن ــایی ســرمایه و اف ــرخ   وري نه ــداز و در نتیجــه ن ان

                                                                                                              
1- McKinnon 
2- Levine and Zoros 
3- Rousseau and Wachtel 
4- Demand-Following Hypothesis ( DFH) 
5- Robinson 
6- Feedback Hypothesis (FBH) 
7- Neutrality Hypothesis (NLH) 
8- Pradhan et al. 
9- Samargandi et al. 
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؛ 2008،  3؛ آنـگ 2004، 2؛ آگبتسـیافا 2002، 1یوسـیف  لایر اسـت ( پذ گذاري امکان سرمایه

؛ 2012 ،7؛ چـاي چـی  2003، 6؛ کـادرون و لیـو  2004، 5؛ بولیال و ترابلسی2012، 4بوجانیک

و منیـاه و   2011، 10؛ کـار و همکـاران  2010، 9؛ جلیـل و همکـاران  2013، 8هشو و همکاران

همچنین فرضیه پیـروي تقاضـا معتقـد اسـت کـه بـا گسـترش اقتصـاد،          .)2014، 11همکاران

شـود (آنـگ ومـک     یابد و منجر به رشد این خدمات می تقاضاي خدمات بانکی افزایش می

 ؛2000، 15تنـگ  لیانـگ و  ؛2011، 14کار و همکاران ؛ 2009، 13کولومبیج ؛ 2007، 12کیبین

    .)a 2013، پراد هان و همکاران و  2010، 16اودهیامبو

کند که توسعه بخش بانکـداري و رشـد اقتصـادي یکـدیگر را      بیان می خوردفرضیه باز

، 18کریگـول و همکـاران   ؛2002، ل یوسـیف ا ؛1998، 17احمد و انصـاري ( کنند تقویت می

  .)a 2014، پراد هان و همکارانو 2009، 19یلولد روف ؛2001

کند کـه توسـعه بخـش بـانکی و رشـد اقتصـادي از همـدیگر         فرضیه خنثی استدالل می

 و b 2013 پـراد هـان و همکـاران    و  2011، 20موخوپادیی ؛2002، ال یوسف( مستقل است

c2014(.  
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  توسعه بیمه و رشد اقتصادي -2-3

اندازهاي بـزرگ شـود و بـا     ثروت ملی و تشکیل پستواند منجر به حفظ  پیشرفت بیمه، می

 1اسـکیپر  .گذاري بر رشـد و توسـعه اقتصـادي مـوثر باشـد      افزایش مبادالت و توسعه سرمایه

دهنده انتقـال ریسـک و    ) نشان داده است که فعالیت در بازار بیمه، هم به عنوان ارائه1997(

ن اسـت بـه طـرق مختلـف از     گذار نهادي ممک پرداخت غرامت و هم به عنوان یک سرمایه

هاي مختلـف در نتیجـه    ثر ریسکومدیریت م -اندازهاي داخلی، ب تجهیز پس -الف :قبیل

_	هــ  و تسهیل تجارت و بازرگانی -تقویت ثبات مالی، د -تشویق انباشت سرمایه جدید، ج

ثرتر توزیع سرمایه داخلی به رشـد  وحمایت به منظور کاهش یا کاستن خسارات و پیشبرد م

   .و موجب بهبود عملکرد سیستم مالی شود کندصادي کمک اقت

کند کـه یـک    دیدگاه رهبري عرضه براي رشد بازار بیمه و رشد اقتصادي، استدالل می

سازد تـا خطـرات را بهتـر     در اقتصاد قادر میرا گذاران کلیدي   صنعت بیمه صحیح، سرمایه

 منابع، رشد اقتصادي افزایش یابـد  شود که با استفاده بیشتر از مدیریت کنند و این باعث می

هـان و   ؛2010 ،5اورم و همکـاران  ؛2009، 4آدامـز و همکـاران  ؛ 2008، 3؛ آرنا2005، 2بون(

  .)1395، منشو موحد 2013،  8لی و همکاران؛ 2012، 7چن و همکاران ؛2010، 6همکاران

اضا کند که افزایش ثروت اقتصادي موجب افزایش تق ا فرض میضفرضیه پیروي از تقا

بـین اسـتوك و   ( شـود  تـر و گسـترش خـدمات بیمـه در اقتصـاد مـی       براي خـدمات پیچیـده  

 )2015، پراد هان و همکارانو  2012، 10چو چن و وي؛ 1986، 9همکاران

مطالعات تجربی متعددي در ارتباط با اثر بیمه بر رشد در سازمان ملل متحد انجـام شـده   

با تاثیر توسعه بیمه بـر رشـد اقتصـادي وجـود      با این حال، هیچ اتفاق نظري در ارتباط .است

) 2009( 1)، کـراك و همکـاران  2008( 11به عنوان مثال، مطالعات هایس و سوم گـی  .ندارد
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بـا   .) نشان داده است که بیمه اثر مثبتی بر رشد اقتصادي داشته است2011( 2چن و همکاران

د که بیمه بر رشـد اقتصـادي   ان اي، نشان داده ) در مطالعه2002( 3این وجود، وب و همکاران

   .اثر معنی دار و مثبتی نداشته است

  

  و رشد اقتصادي )ICT( فناوري اطالعات ارتباطات -2-4

فنـاوري ارتباطـات و    ،4جـاالوا و  پوآجـوال  براساس مطالعات انجام شده قبلی نظیر مطالعات 

  تواند بر رشد اقتصادي تاثیرگذار باشد: اطالعات به سه طریق می

ول به طـور مسـتقیم بـا اسـتفاده از تولیـد کاالهـا و خـدمات فنـاوري اطالعـات و          روش ا -

تولید کاال و خدمات فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات، بخشـی از      ،عبارت دیگر به .اطالعات

   .هستندارزش افزوده اقتصادي 

ها و عنوان نهاده در تولید کاال  کارگیري سرمایه فناوري اطالعات و ارتباطات به هدوم با ب -

و در نهایـت اینکـه    شـود  مـی خدمات از طریق تعمیق سرمایه باعـث ایجـاد رشـد اقتصـادي     

هـاي   فناوري اطالعات و ارتباطات باعث افزایش رشد اقتصادي از طریق کمک به پیشـرفت 

یی و ااگر رشد سریع تولید فناوري اطالعات و ارتباطات براساس منافع کار .شود فناوري می

رودرا و فـزایش رشـد اقتصـادي خواهـد شـد (     باشـد، باعـث ا  هـا   الیـت وري در ایـن فع  بهره

  .)2015، 5همکاران

  

  اقتصادي   فناوري اطالعات و ارتباطات، واسطه مالی و رشد -2-5

توانـد تـاثیر توسـعه مـالی را بـر رشـد اقتصـادي از طریـق          فناوري اطالعات و ارتباطات، می

هاي اطالعاتی و معـامالتی   ر هزینهص بازار و کاهش اصطکاك سیستم مالی نظییکاهش نقا

ساختار خوب فناوري اطالعات و ، یک زیرعالوه بر این .تر کند تقویت بخشیده و مستحکم

   .شودها  و فراریت قیمتها  تواند منجربه کاهش عدم تقارن ارتباطات می
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) معتقد است، توسـعه مـالی رشـد اقتصـادي را اساسـا از طریـق دو کانـال        1997( 1لوین

ات و کند و انتشـار سـریع فنـاوري اطالعـ     ی سرمایه و خالقیت فن آوري تقویت میانباشتگ

 .گذاري توسعه مالی بر رشد اقتصـادي از ایـن دو کانـال دارد   ارتباطات نقش مهمی در تاثیر

 هاي مالی وتامین مالی کارآفرینانی که بیشـترین شـانس را   همچنین با توسعه خدمات واسطه

هـاي خالقانـه دارنـد، موجـب تقویــت      یـا اجــراي طـرح  بـراي تولیـد محصـوالت جدیـد و     

شـوند   جمله توسعه کاربري فناوري اطالعات و ارتباطـات مـی   ازهاي تکنولوژیکی  نوآوري

  .کند که به نوبه خود به رشد بیشتر اقتصادي کمک می

صــورت  هبـ  (ICT) گیــري از فنـاوري اطالعـات و ارتباطــات   هـاي اخیــر، بهـره   در سـال 

داري کـه بـا   خصوص در صـنعت بانکـ   به است چشمگیري در صنایع خدماتی افزایش یافته

پرداخــت الکترونیکــی، امنیــت اسـتفاده از فنــاوري اطالعــات شــرایط بانکــداري اینترنتــی،  

کـارگیري فنـاوري    ههاي مالی با ب سازمان .است شدهگذاري و تبادل اطالعات فراهم  سرمایه

ات با کیفیت باالتر را با تالش و زحمت کمتري به مشتریان ارائه اطالعات و ارتباطات خدم

اي در شـکل پـول و    توسـعه صـنعت انفورماتیـک، باعـث ایجـاد تغییـرات عمـده        .کننـد  می

 بانکداريهاي جدیدي تحت عناوین  و پدیده شده بانکداريهاي خدمات در عرصه  سیستم

مجـازي بـه وجـود     بانکدارينترنتی و ای بانکدارياز راه دور،  بانکداري خانگی، تلفنبانک،

  .آورده است

هاي الکترونیکی و شبکه جهانی وب به طور اساسی انتظـارات مشـتریان را    توسعه سامانه

فاصـله   .ها تغییر داده اسـت  در مورد سرعت، دقت، قیمت و خدمات موسسات مالی و بانک

ت و سـرعت توزیـع   جغرافیایی معناي خود را از دست داده است و در دسترس بودن، سهول

شـود و آنهـا بـراي     هـا مـی   از جمله بانـک  ها بتی براي سازمانخدمات سبب ایجاد مزیت رقا

تـرین خـدماتی را    ها مجبورند جدیدترین و جذابوکار کسبرقابت در این محیط پیچیده 

تـوان گفـت توسـعه فنـاوري      در مجمـوع مـی   .که مشتریان خواستار آن هستند، قـرار دهنـد  

گـري   سازي ارائه خـدمات بـانکی و واسـطه    ومتنوعها  اطات با کاهش هزینهاطالعات و ارتب

   .)2016، 2(رودرا و همکاران مالی نقش بسزایی در توسعه بخش مالی ایفا خو اهد کرد
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اي را بـراي   هـاي بالفعـل و بـالقوه    ي اطالعـات و ارتباطـات ظرفیـت   فناورگسترش     

هـاي   سـاس کـار بیمـه داده و بانـک    ا .صنعت بیمه در ایران و جهان فراهم کـرده اسـت  

هاي طالئی را در اختیار صنعت  اطالعاتی است که فناوري اطالعات و ارتباطات فرصت

محصوالت را در  هاستفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات امکان ارائ .دهد بیمه قرار می

دهـد و   نامـه را کـاهش مـی    هاي صدور بیمـه  کند، هزینه روز فراهم می زمانی شبانه هباز

کشـورهاي دیگـر نیـز در ایـن زمینـه بازارهـاي        هتجربـ  .برد فواصل مکانی را از بین می

نامـه   زمان فرآینـد صـدور بیمـه   عالوه بر این،  .گران گشوده است جدیدي را براي بیمه

ي اطالعات و ارتباطـات باعـث   فناور .ممکن است براي بعضی از مشتریان طوالنی باشد

رود بخشـی از   اي که انتظـار مـی   شود به گونه ها می نامه هکاهش زمان فرآیند صدور بیم

به  کنند نظر می نامه از خرید صرف مهبازار را که به خاطر طوالنی بودن فرآیند صدور بی

یی از ها ي اطالعات و ارتباطات بخشفناورکارگیري  به .گرداند می هاي بیمه باز شرکت

عـالوه بـر    .دهد تحت پوشش قرار می اند، کنون تحت پوشش قرار نگرفتهبازار را که تا

ي اطالعات و رشـد در سـازگاري مشـتري بـا فنـون      فناورهاي حاصله در  پیشرفت ،این

هاي بیمه ایـن امکـان را فـراهم کـرده اسـت کـه        اي و ارتباطات به شرکت جدید رایانه

و  اس، نیـروي فـروش سـیار، تلفـن همـراه     هاي توزیع جایگزین مانند مراکـز تمـ   کانال

  .)1386پرویزي،  و (کبیري براي مشتریان خود فراهم کنند اینترنت

  

  پیشینمطالعات  -3

تحقیقات بسیار زیادي در زمینه توسعه مالی و رشد اقتصادي در کشـورهاي مختلـف انجـام    

اما تمام مطالعات انجام شده جواب قاطع و مشخصی در این زمینه فراهم نکردند  ،شده است

تـرین دالیـل اخـتالف     مهم .دست آمده استه یج متفاوتی بو در هریک از این مطالعات نتا

هـاي مـورد بررسـی، مشخصـات      توان ناشی از تفـاوت در دوره  در نتایج این مطالعات را می

هـاي توسـعه مـالی مـورد اسـتفاده و       ویژه کشورها، مناطق و نواحی مورد بررسـی، شـاخص  

  .هاي مختلف اقتصاد سنجی دانست روش

هــاي  مینــه رشـد اقتصـادي و توســعه مـالی را براسـاس روش    مطالعـات انجـام شـده در ز   

نسـل اول   ؛بنـدي کـرد   توان بـه چهـار نسـل مختلـف تقسـیم      اقتصادسنجی مورد استفاده می

 .) اسـتفاده کردنـد  VARهـاي سـنتی خودرگرسـیون بـرداري(     مطالعاتی هستند که از روش
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بتـدا بـه بررسـی    نسل دوم مطالعات انجـام شـده در زمینـه توسـعه مـالی و رشـد اقتصـادي، ا       

انباشـتگی رابطـه بلندمـدت بـین      هاي هم مانایی متغیرها پرداختند و سپس با استفاده از روش

در ایـن   .هـاي مختلـف مـورد بررسـی قـرار دادنـد       توسعه مالی و رشد اقتصادي را در نمونـه 

انباشـتگی و بلندمـدت    براي بررسی رابطه هـم  1گرنجر-اي انگلمطالعات از روش دو مرحله

هاي تصحیح خطا، جهت بررسی رابطـه علیـت بـین متغیرهـا اسـتفاده       و متغیر و از مدلبین د

 2هـاي چنـد متغیـره ماننـد روش جوهانسـن      زن هـاي نسـل سـوم از تخمـین     مـدل  .است شده

نسـل   .پذیر اسـت  در این روش بررسی رابطه بلندمدت بین چند متغیر امکان .استفاده کردند

هاي نـوین پانـل دیتـا     از روش هستندت در این زمینه چهارم مطالعات که جدیدترین مطالعا

انباشـتگی جهـت بررسـی رابطـه بـین توسـعه مـالی و         هاي جدید ریشه واحد و هم و آزمون

  .رشد اقتصادي استفاده کردند

اي از مطالعات انجام شده دراین زمینه در ایران و سایر کشورهاي ) خالصه1در جدول (

هـاي   ن رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادي در نمونهنامشخص بود .دیگر ارائه شده است

   .هاي مختلف در این جدول نیز قابل مشاهده است مختلف و با توجه به روش

  

 
 
 
 
  

  

  

  

 
 
 
 
 
  

  

  

                                                                                                              
1- Engle and Granger Two-step Procedure 
2- Johansen  
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  وسعه مالی و رشد در کشورهاي مختلفدر زمینه تاي از مطالعات انجام شده خالصه :)1جدول (

  نتایج  روش تحقیق  کشور  نویسندگان

 1همکارانشیال و 

)2016(  

-1970غنا 

2014  

مدل خود رگسیون 

  با وقفه توزیعی

ــانکی) در   شــاخص هــاي توســعه مــالی (ب

مدت بر رشد اقتصادي اثر دارد، اما در  کوتاه

  .تاثیر است  مدت بیبلند

 2منیاه و همکاران

)2014(  

کشور  21

  فریقاییآ

علیت گرنجر پانلی 

با رویکرد بوت 

  استرپ

دي ااري بر رشد اقتصتوسعه مالی اثر معنا د

  .ندارد

 3آدیو و همکاران

)2013(  
  غنا

حداقل مربعات 

  معمولی

اثــر توســعه مــالی بــر رشــد اقتصــادي بــه 

شاخصی کـه بـراي توسـعه مـالی در نظـر      

  .بستگی دارد ،شود گرفته می

 4ژانگ و وانگ

)2012(  

  چین

2006-2001  

رگرسیون مقطعی و 

GMM  سیتمی براي

  هاي پانل پویا داده

اي توسعه مالی داراي رابطه مثبت ه شاخص

  .با رشد اقتصادي است

 5حسن و همکاران

)2011(  

هاي با  کشور

درآمد کم و 

  متوسط

  آزمون علیت پانلی

رابطه علیت دو طرفه بین توسـعه مـالی و   

  رشد اقتصادي وجود دارد

  کار و همکاران

)2011(  

  هاي منا کشور

2007-1980  

آزمون علیت 

پانلی،رگرسیون به 

  نامرتبطظاهر 

رابطــه علیــت بــین توســعه مــالی و رشــد 

  .اقتصادي وجود ندارد

  6جلیل و همکاران

)2010(  
  چین

مدل خود رگسیون 

  با وقفه توزیعی

ــه رشــد   ــالی ب وجــود رابطــه از توســعه م

  اقتصادي

  7وولد روفائل

)2009(  

  کنیا

2005-1996  

خود رگرسیون 

  )Var( برداري

رشـد اقتصـادي    شتوسعه مالی باعث افزای

  .شود می

  

  

 
 
 

                                                                                                              
1- Sheilla et al. 
2- Menyah et al. 
3- Adu et al. 
4- Zhang and Wang 
5- Hassan et al. 
6- Jalil et al. 
7- Wolde-Rufuel 
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  -)1جدول (ادامه 

  نتایج  روش تحقیق  کشور  نویسندگان

  1ناکور و قضونی

 )2007(  

کشور  11در 

  منطقه منا عضو
  

توسعه مالی اثر نـاچیزي بـر رشـد اقتصـاد     

اند کـه اگـر    ها نشان داده آن همچنین دارد.

ها را به تنهایی مورد بررسی قـرار   اثر بانک

ــیم، ــ   ده ــداثر قاب ــر رش ــالی ب ــعه م ل توس

  اي خواهد داشت. مالحظه

  2ریتاب

)2007(  
  هفت کشور منا

مدل خود رگسیون 

  با وقفه توزیعی

مـدت   توسعه مالی (بخش بانکی) در کوتاه

 اثر قابل توجهی بر رشـد اقتصـادي نـدارد.   

رابطه تعادلی بلندمدت بین توسعه مـالی و  

  .رشد وجود دارد

  3قران -ابوبادر و ابو

 )2006(  

کشور منتخب  5

اورمیانه شرق خ

و شمال آفریقا 

)MENA (

2004-1960  

مدل خود رگرسیونی 

)VAR(  

رابطه بلندمدتی بین توسعه بازارهاي مـالی  

  و رشد اقتصادي وجود دارد.

 

   4ریوجا و والو

)2004(  
  پانل پویا  کشور 74

ــر رشــد در ســطوح   تــاثیر توســعه مــالی ب

مختلف توسعه مالی یکسان نبوده، اندازه و 

در سطوح پـایین   .تجهت آن متفاوت اس

امـا   ،توسعه مالی تاثیر مبهمی بر رشد دارد

در سطوح متوسط و باال اثر مثبت و بزرگ 

  .دارد

  5کالدرون و لیو

)2003(  

کشور در  109

حال توسعه و 

  صنعتی

1994-1960  

  علیت گرنجر پانلی

علیت دوطرفه بین رشد اقتصادي و توسعه 

  .مالی وجود دارد

  

  

 

                                                                                                              
1- Naceur SB, Ghazouani S 
2- Ritab 
3- ABbvbadr and Abu Quran  (Abu bader) 
4- Rioja and Valow 
5- Calderon and Liu 
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  -)1جدول (ادامه 

  نتایج  روش تحقیق  کشور  ندگاننویس

  موحدمنش

)1395(  

ایران طی دوره 

1392-1350  

هاي سري زمانی  داده

پویا، گشتاورهاي 

 تعمیم یافته

(GMM)  

ضریب نفوذ بیمه بر تولید ناخالص داخلی 

  .ایران اثر مثبت دارد

  

دهقان و شهنازي 

)1395(  

هاي ایران  استان

طی دوره زمانی 

1390-1380  

از آزمون علیت 

ري براي جگرن

  هاي پانل داده

علیت دوطرفه بین رشد اقتصادي و توسعه 

مـــدت و بلندمـــدت در  مـــالی در کوتـــاه

  هاي ایران وجود دارد. استان

 زروکی و همکاران

)1394(  

هاي ایران  استان

طی دوره زمانی 

1391-1380  

Gmm سیستمی  

  است.توسعه مالی و رشد در ایران همسو  

  ابونوري و تیموري

)1392(  

کشور  26

OECD  
2008-1980  

  پانل دیتا
توسعه مالی اثر منفـی بـر رشـد اقتصـادي     

  .دارد

  شهبازي و سعیدپور

)1392(  

هاي دي  کشور

  هشت

2011-1980  

  پانل دیتا

توسعه مالی بر رشد تاثیر منفی دارد و پس 

گـذاري  اي میزان تاثیر بور از حد آستانهاز ع

  .شود مثبت می

  )1392طاهري (
  ایران

1390  -1340  

خودرگرسیون برداري 

)var(  

بین توسعه بـانکی و رشـد اقتصـادي چـه در     

مدت و چه در بلندمدت رابطه معناداري  کوتاه

وجود دارد. همچنین نتایج وي نشان داد که بین 

توسعه بیمه و رشد اقتصادي در ایـران رابطـه   

  معناداري وجود دارد.

  تقوي و همکاران

)1390(  

  هاي منا کشور

2006-1960  

تاور تعمیم یافته گش

  براي پانل پویا

ــاه ــد    در کوت ــر رش ــالی ب ــعه م ــدت توس م

مـدت  ، امـا در بلند اقتصادي اثر منفـی دارد 

  .ها رابطه وجود ندارد بین آن

  قلی خانی

)1389(  

  ایران

1386-1352  

مدل خودرگرسیون 

  با وقفه توزیعی

شاخص عمق مالی (نسـبت حجـم پـول بـه     

 تولید ناخالص داخلـی) و شـاخص سـاختار   

توسـعه مـالی (نسـبت اعتبـارات اعطـایی بــه      

هـا و موسســات خصوصـی بـه کــل     شـرکت 

اعتبارات سیستم بانکی) رابطه مثبت بـا رشـد   

اقتصادي دارد .شاخص کارایی توسـعه مـالی   

هــا و  (نسـبت اعتبــارات اعطـایی بــه شـرکت   

ــالص    ــد ناخ ــه تولی ــی ب ــات خصوص موسس

  داخلی) اثر منفی بر رشد اقتصادي دارد.
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  -)1(جدول ادامه 

  نتایج  روش تحقیق  کشور  نویسندگان

 پور اکبریان و حیدري

)1388(  
  ایران

مدل خود رگسیون 

  با وقفه توزیعی

ــر رشــد   ــالی ب ــاه مــدت توســعه م در کوت

اما در بلنـد مـدت    ،اقتصادي اثر منفی دارد

  بین آنها رابطه وجود ندارد

راسخی و رنجبر 

)1388(  

کشورهاي عضو 

سازمان 

کنفرانس 

  اسالمی

1980-2004  

تکنیـک پانـل، روش 

حـداقل مربعـات دو 

مرحله اي، 

گشتاورهاي تعمیم 

یافته، معادله 

  همگرایـی

توسعه مالی اثر مثبـت بـر رشـد اقتصـادي     

کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسـالمی  

داشته است. همچنین توسعه مـالی توسـط   

بخش خصوصی در مقایسه با توسعه مـالی  

ـ   ر رشـد  توسط بخش بانکی اثر بزرگتـري ب

اقتصـادي داشـته اسـت. کشــورهاي داراي    

توسعه مـالی بـاالتر، تجـارت بـازتر، نـرخ      

سرمایه گذاري فیزیکی و انسانی بـاالتر، و  

نرخ رشد نیروي کار باالتر و اندازه دولـت  

اند رشـد سـریع تـري را     کوچکتر، توانسته

  طی دوره زمانی مورد بررسی تجربه کنند.

  

مهر آرا و طال 

  )1388کش(
  پانل دیتا  ورکش 40

توسعه نظام بانکی تنها در کوتاه مدت اثر با 

  اهمیت بر سطح تولید ناخالص داخلی دارد

عصاري و 

  )1387همکاران(

هاي نفتی  کشور

اوپک و 

هاي در  کشور

حال توسعه غیر 

  نفتی

  پانل دیتا

هاي نفتی و عدم کارایی  بدلیل وجود درآمد

هاي مالی در تجهیز منابع مالی،توسـعه   نهاد

هاي نفتی اثر منفی بر رشـد   مالی در کشور

  افتصادي دارد

  ایران  )1382کازرونی(
–روش یوهانسن 

  علیت گرنجرر نیست

ــین شــاخص ــالی  رابطــه ب هــاي توســعه م

  (بانکی) و رشد معنا دارست

  

درادامه مطالعات انجـام شـده کـه بـه بررسـی نقـش فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در          

 .شود پردازند، ارائه می شد اقتصادي میتاثیرگذاري توسعه مالی بر ر

بـا   1990-2002کشـور طـی دوره زمـانی     61)، در نمونـه اي متشـکل از   2007( 1شـامیم 

هاي مالی که توسط  ) نشان داد که مولفهGMMاستفاده از روش گشتاورهاي تعمیم یافته ( 

                                                                                                              
1- Shamim 
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دار با  معنییک رابطه مثبت و  ،هاي مخابرات و ارتباطات بهتر شکل گرفته است زیر ساخت

همچنــین براســاس نتــایج حاصــل از ایــن مطالعــه افــزایش  .مــدت داردرشــد اقتصــادي بلند

   .مشترکان موبایل و کاربران اینترنت تاثیرمثبت بر عمق مالی دارند 

وري، رشد و اتوسعه مالی، فن«اي تحت عنوان  ) در مقاله2011( 1زاگورچو و واسکونسلوز

گـذاري در   دریافتند که توسعه مالی و سـرمایه  »ادیه اروپاعملکرد: شواهدي از الحاق به اتح

در اصالحات ساختاري در اقتصاد کالن اثرات مثبت  (ICT)تکنولوژي اطالعات و ارتباطات 

ها هشت کشـور آسـیاي مرکـزي و     بررسی آن .قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی دارد

براي تضمین ثبات اقتصاد کالن،  .اند هاروپاي شرقی بود که به تازگی به اتحادیه اروپا پیوست

سـازي و تنظـیم اقتصـاد براسـاس معیارهـاي       سـازي، هماهنـگ   کشور را از طریق خصوصی

را  GMMسیستم معادالت همزمان برآورد شـده توسـط روش    .اند همگرایی در نظر گرفته

در  (TEL)گذاري در تکنولوژي ارتباطات راه دور  سرانه، توسعه مالی و سرمایه GDPبراي 

  .کند نظر گرفته و دریافتند که توسعه فناوري اطالعات به توسعه مالی کمک می

فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات،    «اي تحت عنـوان   در مقاله )2011( 2و پودار آندریاناایو

به بررسـی نقـش توسـعه مـالی در     » فریقاییآهاي  مشارکت مالی و رشد اقتصادي در کشور

) در میان GMM( با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته بر رشد اقتصادي ICT گذارياثر

براسـاس نتـایج حاصـل از ایـن      .پرداختنـد  1988-2007هـاي   کشور آفریقایی طـی سـال  44

 .فناوري اطالعات و ارتباطات تاثیر مثبت بر رشـد اقتصـادي در ایـن کشـورها دارد     ،مطالعه

دار و مثبت بـوده و  عه مالی، معنات و ارتباطات و توسهمچنین ارتباط متقابل فناوري اطالعا

انـد، انتشـار فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات اثـر        کشورهایی که از لحاظ مالی توسـعه یافتـه  

   .ها دارد بیشتري بر رشد اقتصادي آن

وري اطالعـات و  افنـ  توسـعه مـالی،  «اي تحت عنـوان   مقاله ) در2013( 3ساسی و گوآید

هـاي پانـل پویـا و بـا اسـتفاده از       ر چارچوب مدلد» ارتباطات و رشد اقتصادي در منطقه منا

) بـه بررسـی نقـش فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در       GMM( روش گشتاور تعمیم یافتـه 

نتـایج حاصـل از ایـن     .پرداختنـد  مالی بر رشد اقتصادي در ایـن کشـور  تاثیرگذاري توسعه 

                                                                                                              
1- Zagorcher and Vasconcellos 
2- Andrianaivo and Kpodar 
3- Sassi, seifallah and Goaied, mohamed 
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در رشـد   مـالی و توسـعه   ICTست که کـه کـنش متقابـل بـین نفـوذ      ا مطالعه حاکی از این

  .دار است اقتصادي مثبت و معنا

بررسی روابط علی بـین فنـاوري   « اي تحت عنوان ) در مقاله2015( 1رودرا و همکارانش

اسـتفاده از   بـا » توسعه مـالی و رشـد اقتصـادي درکشـورهاي آسـیایی      اطالعات وارتباطات،

توسعه مالی و  ارتباطات، انباشتگی به بررسی رابطه علی فناوري اطالعات و تکنیک پانل هم

ها نشان دادکه رابطه علـی بـین فنـاوري اطالعـات      آنمطالعه نتایج  .رشد اقتصادي پرداختند

وارتباطات و رشد اقتصادي، توسعه مالی و رشد اقتصادي در کوتـاه مـدت و بلندمـدت در    

  .هاي مورد مطالعه وجود دارد کشور

رسی اثر اینترنت، توسـعه  بر«اي با عنوان  ) در مقاله2016( 2محمد صالحدین و جف گو

هاي سري زمـانی   با استفاده از داده »فریقاي جنوبیآدرجه بازي بر رشد اقتصادي در  مالی و

نشـان   ARDLهاي هم انباشتگی جو هانسن و  ) از طریق آزمون1991-2013هاي ( طی سال

بـاز   ،توسـعه مـالی   مدت بین استفاده از اینترنت،(ضعیف) و بلند مدت دادند که رابطه کوتاه

  .و رشد اقتصادي وجود داردبودن تجاري 

اثر فناوري اطالعات و ارتباطـات  «اي تحت عنوان  در مقاله )2018( 3دوستحمید سپهر

با اسـتفاده از مـدل پانـل پویـاي     » و توسعه مالی بر رشد اقتصادي در کشورهاي عضو اوپک

قتصـادي ایـن   درصـد رشـد ا   5/0رشد نشان داد که فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات حـدود     

  .دهند را افزایش میها  کشور

اما در زمینـه   د در داخل کشور انجام شده،مطالعات متعددي در زمینه توسعه مالی و رش

ري توسعه مـالی بـر رشـد اقتصـادي     بررسی نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در تاثیرگذا

ایـن وجـه تمـایز    اي در سطح ملی و یا در سطح استانی انجـام نشـده اسـت و     کنون مطالعهتا

 .استاساسی تحقیق حاضر با مطالعات قبلی در حوزه توسعه مالی و رشد اقتصادي در ایران 

هاي مالی نظیر بانـک   همچنین در این مطالعه به منظور ساختن شاخص ترکیبی توسعه واسطه

هاي  ) استفاده شده که از دیگر جنبهPCA( هاي اصلی و بیمه از روش تجزیه و تحلیل مولفه

  .استآوري این مطالعه نو

   

                                                                                                              
1- Rudra et al. 
2- Mohammad Salahuddin and Jeff Gow 
3- Hamid Sepehrdoust 
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  پژوهششناسی  روش -4

  ) GMM( یافته روش گشتاورهاي تعمیم  -4-1

گیـرد   در الگوي پانل، وقفه متغیر وابسته در سمت راست معادله الگو مورد استفاده قرار مـی 

توانند  هاي ابزاري می شود تا معادله مورد نظر یک معادله پویا باشد. متغیر همین امر سبب می

 GMMزننده  سازگاري تخمین. )2005ها باشد (بالتاجی،  هاي مستقل و یا تاخیري آن متغیر

تواند   ر بودن فرض عدم همبستگی سریالی جمالت خطا و ابزارها بستگی دارد که میبه معتب

و  )1995( 1)، آرالنـو و بـوور  1991به وسیله دو آزمون تصریح شده توسـط آرالنـو و بانـد (   

هاي از پـیش تعیـین    از محدویت 3آزمون شود. اولی آزمون سارگان )1998( 2بلوندل و باند

آمـاره   کنـد. دومـی    شده است که معتبر بودن ابزارها را آزمـون مـی  
2M     اسـت کـه وجـود

کند. عـدم    همبستگی سریالی مرتبه دوم در جمالت خطاي تفاضلی مرتبه اول را آزمون می

واهدي را دال بر فرض عدم همبستگی سریالی و معتبر بودن رد فرضیه صفر هر دو آزمون ش

سازگار است اگر همبستگی سریالی مرتبه دوم  GMMکند. تخمین زننده   ابزارها فراهم می

تبار،  بخش و صلوي در جمالت خطا از معادله تفاضلی مرتبه اول وجود نداشته باشد (شیرین

1395.(  

  

  تصریح مدل و بررسی متغیرها -4-2

ثر بر رشد اقتصـادي در ایـن   وظور در نظر گرفتن تاثیر زمان و پویایی عوامل اقتصادي ممنبه

بـه  منظـور   بـراي ایـن  معادله کلی تصـریح شـده    .شود تحقیق از الگوي پانل پویا استفاده می

  ) است.1شرح رابطه (

  

)1(	 	
y�� = αy���� + β(L)X�� + δ� + ε�� 

|α|< 1.i= 1.… .N	t= 1.… .T 

  

                                                                                                              
1- Arellano and Bover  
2- Blundell and Bond  
3- Sargan Test  
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دهنده تغییرات در تولید ناخالص داخلـی   متغیر وابسته ي مدل و نشان ��y)، 1(طه در راب

از  K×1یـک بـردار    ��Xو  kوقفه بـا طـول    ياز عملگرها يچند جمله ا یک β(L) .است

 ��εهـا) و   بیانگر تاثیرات فردي مشـاهده نشـده مقـاطع (اسـتان     �δ .متغیرهاي توضیحی است

 .هستند(استان) و زمان  مقطع دهنده به ترتیب نشان tو  i .جزء خطاي مدل است

)، ساسـی و  2018( سپهردوسـت  قبلـی نظیـر   با توجه به مبـانی نظـري و مطالعـات انجـام شـده     

هـاي   گذاري واسـطه ناوري اطالعات و ارتباطات در اثر) و به منظور بررسی نقش ف2013( گویید

(مـدل بـارو کـه رشـد      مدل رشد اسـتاندارد  هاي مختلف کشور، مالی بر رشد اقتصادي در استان

   .کنیم برآورد می )2را به کمک رابطه (تولید تابعی از میزان رشد تولید با وقفه هست) 

  

)2(	 	
LRGDP��

=	α� + β�LRGDP���� + β�LFD�� + β�LIDI��
+ β�(LFD ∗ LIDI)�� + 	β�X�� + ε�� 

  

متغیر وابسته تحقیق  .ها است گاریتم تولید ناخالص واقعی استانل��LRGDP	 )،2در رابطه (

لگاریتم تولید ناخـالص داخلـی   ����LRGDP	است. ها  دهنده رشد اقتصادي استان و نشان

ها، یکی  هاي مالی استان شاخص توسعه واسطهلگاریتم  ��LFD، ها با یک وقفه واقعی استان

یابی ارتباط بین توسـعه مـالی و رشـد اقتصـادي ایـن      ترین موضوعات در تعیین و ارز از مهم

ایـن   .آیـد  مـالی بـه دسـت مـی     هگیري توسع است که چگونه یک معیار مناسب براي اندازه

هاي توسـعه مـالی    شاخص .گیرد از مفهوم توسعه مالی نشأت می دشواري در تعیین شاخص

هـاي مـالی    واسـطه ر در این تحقیق با تاکید بـ  متفاوتی در تحقیقات پیشین مطرح شده است

هاي مالی استفاده شـده و   هاي زیر براي شاخص توسعه واسطه از شاخص شامل بانک و بیمه

. داشـته باشـند  هـا   اثري مثبت بر رشـد اقتصـادي اسـتان   ها  انتظار بر این است که این شاخص

LDOGDP�� دولتی به تولیـد  و بخش غیرها  به شرکتها  لگاریتم نسبت مانده سپرده بانک

ها  به شرکتها  نسبت مانده تسهیالت بانکلگاریتم  ��LLOGDP، ها اخالص داخلی استانن

لگـاریتم ضـریب نفـوذ بیمـه      ��LPI، هـا  دولتی به تولید ناخالص داخلـی اسـتان  و بخش غیر

گـري مـالی بـه تولیـد      لگاریتم نسبت ارزش افزوده بخش واسـطه  ��LVAOGDP، ها استان

شـاخص ترکیبـی توسـعه واسـطه مـالی      لگاریتم  ��LCFD ،ها تانناخالص داخلی واقعی اس
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 ��LIDI .محاسـبه شـده اسـت    PCA(1که در این تحقیـق بـه روش مولفـه اصـلی(    ها  استان

که براساس مبانی نظـري و تجربـی   ها  استان 2وري اطالعات و ارتباطاتاشاخص پیشرفت فن

LFD. باشـد  انتظار بر این است که داراي اثرمثبت بر رشد اقتصـادي  ∗ LIDI��    جملـه اثـر

کـه انتظـار   اسـت  در معادله رشـد   متقابل توسعه واسطه مالی و فناوري اطالعات و ارتباطات

 بیـانگر متغیرهـاي کنتـرل کـه شــامل:     ��X .رود ضـریب بـرآورد شـده آن مثبـت باشــد     مـی 

LGOGDP�� به ها  استان 3بوده که از نسبت مخارج دولتها  لگاریتم اندازه دولت در استان

هـاي دولـت بـا     در زمینه ارتباط بـین فعالیـت   .یدآ دست می هتولید ناخالص واقعی هراستان ب

توان گفت که تاثیر افزایش مخارج دولت بـه  می .رشد اقتصادي، اجماع نظري وجود ندارد

 .صورت نسبتی از تولید ملی بر رشد اقتصادي تا حد معینی مثبت و از آن به بعد، منفی است

واقع، حد یاد شده اندازه بهینه مخارج دولت بـه صـورت نسـبتی از تولیـد ملـی را نشـان        در

توانـد مثبـت یـا منفـی     بر این اساس، عالمت ضریب اندازه دولت مبهم بوده و می و دهد می

بـراي   ها لگاریتم شاخص کل بهاي کاالها و خدمات مناطق شهري در استان ��LCPI. باشد

انگیــزه  در ادبیـات اقتصـادي بـا وجـود تـورم بـاال،       .ه شـده اسـت  نـرخ تـورم در نظـر گرفتـ    

بـازي   هـاي سـفته   هاي واقعی به سمت فعالیـت  گذاري کاهش یافته و سرمایه از بخش سرمایه

امـا تـورم پـایین مولـد      ،شـود  به کاهش رشد اقتصادي منجر می یابد که در نهایت انتقال می

در ایـن پـژوهش از نـرخ     .شود اقتصادي میه منجر به افزایش رسد جگذاري و در نتی سرمایه

هـاي کشـور    رشد میانگین شاخص قیمت مصرف کننده در مناطق شهري و روستایی اسـتان 

بیانگر اثرات خاص مقـاطع بـوده کـه شـامل      	�α. براي محاسبه نرخ تورم استفاده شده است

                                                                                                              
1- Principal Component Analysis 

شامل:  که شود یانگین وزنی سه زیرشاخص محاسبه می) از مIDIشاخص پیشرفت فناوري اطالعات و ارتباطات ( -2

نفـر،   100نفر، مشترکین تلفن همراه بازاي هـر  100ازاي هر زیرشاخص دسترسی شامل: مشترکین تلفن ثابت به -الف

پهنـاي بانـد اینترنـت    و درصد خانوارهاي داراي کامپیوتر، درصد خانوارهاي داراي دسترسـی بـه اینترنـت در خانـه     

نفر، مشترکین اینترنت باند 100ازاي هر  هزیرشاخص استفاده شامل: کاربران اینترنت ب -ه ازاي هر کاربر. بالمللی ب بین

زیرشاخص مهارت شامل: نرخ  -نفر. ج 100ازاي هر سیم به نفر، مشترکین باند پهن بی 100ازاي هر  پهن ثابت (باسیم) به

نویسی در سطح دانشگاه. توضیح اینکه مقدار این  نسبت نامنویسی در سطح دبیرستان،  باسوادي بزرگساالن، نسبت نام

با توجه به اصالعات اخذ شده از سازمان تنظیم مقررات توسط محقق محاسبه شده و از  1389تا  1385شاخص از سال 

 .از سایت سازمان فناوري اطالعات ایران اخذ شده است 1394تا  1389سال 

  ست.ها ا اي استان  مخارج دولت براساس اعتبارات هزینه -3
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جملـه   ��ε	 اسـت. ثر بـر رشـد اقتصـادي    ومـ  گیري متغیرهاي مشاهده نشده و غیرقابل اندازه

استان کشور  30دهنده  نشان i .خطاي تصادفی بوده که مستقل از زمان و مکان فرض میشود

  .است 1385-1394بیانگر زمان در بازه  tبوده و 

  

  ها   توصیف داده -5

کـه شـامل میـانگین،    اسـت  آوري شـده   در رابطه با آمار توصیفی اطالعات جمع )2( جدول

 1385-1394اسـتان طـی دوره زمـانی     30ها بـراي   ه و کمینه دادهانحراف معیار، مقدار بیشین

  .1است

  

  ها براي هر یک از متغیرهاي پژوهش میانگین، انحراف معیار، بیشینه و کمینه داده :)2( جدول

GOGDP  CPI  LOGDP  DOGDP PI IDI  RGDP ویژگی آماري  

  میانگین  6339  28/3  507/1  065/0  058/0  5/218 52/10

  انحراف معیار  3510  911/0  35/0  01/0  005/0  9/24  24/1

  بیشینه  11544  01/5  200/2  091/0  068/0  249  69/12

  کمینه  2382  97/1  100/1  053/0  050/0  5/126  23/9

  هاي پژوهش منبع: یافته

  

با توجـه بـه    1389تا  1385مقدار شاخص پیشرفت فناوري اطالعات و ارتباطات از سال 

تنظیم مقررات رادیویی توسط محقق محاسبه شـده و از سـال   اطالعات اخذ شده از سازمان 

هاي مربوط به  متغیر .از سایت سازمان فناوري اطالعات ایران اخذ شده است 1394تا  1389

هـاي مربـوط بـه     ها از سایت بانک مرکزي (اداره اطالعات بـانکی)، متغیـر   در استانها  بانک

گـري مـالی،    اي ارزش افزوده بخش واسطهه بخش بیمه از سایت بیمه مرکزي ایران و متغیر

دولت و شاخص کل بهاي کاالها و خدمات منـاطق شـهري    جتولید ناخالص داخلی، مخار

   .هاي مختلف استخراج شده است هاي آماري استان از سالنامه دهنده تورم) (نشان

هاي مختلف کشور طی  ) متوسط شاخص پیشرفت فناوري اطالعات در استان1نمودار (

   .دهد زمانی تحقیق را نشان میدوره 

  

                                                                                                              
 .ستا 1390ها بر مبناي سال پایه  اطالعات شاخص کل بهاي کاالها و خدمات مناطق شهري در استان -1
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  1385-1394هاي  طی سالها  متوسط شاخص پیشرفت فناوري اطالعات در استان): 1(نمودار 

  
  هاي پژوهش یافتهمنبع: 

 
 IDI) شــاخص 1394تــا ســال  1385(از ســال  هســال 10)، رونــد 1بــا توجــه بــه نمــودار(

طوري که  هب است هاي کشور انهاي کشور، نشانگر روند رو به رشد آن براي همه است استان

 .ارتقا یافتـه اسـت   1394در سال  39/4به مقدار  10/3از  1385میانگین این شاخص در سال 

ها قـرار دارد و   استان تهران همچنان در رتبه نخست در بین سایر استان هسال 10در این روند 

اال در این شـاخص در  هاي با رتبه ب هاي مازندران، سمنان و یزد جزو استان پس از آن استان

بلوچسـتان نیـز در   و هاي خراسان شـمالی و سیسـتان   استان .اند طی شش سال اخیر قرار گرفته

بـین بـاالترین و    1394هـا در سـال    شـکاف دیجیتـالی بـین اسـتان     .دارند انتهاي جدول قرار

 18همچنـین   .اسـت  رسیده که این نشانگر شکاف دیجیتـالی بـاال   62/4ترین مقدار به  پایین

  .تر از مقدار میانگین کشور قرار دارند استان کشور پایین

روند میانگین رشد ضریب نفوذ بیمه و رشد تولید ناخالص داخلی واقعی  )2در نمودار (

ضریب نفوذ بیمـه حاصـل تقسـیم     .نشان داده شده است 1394تا  1385هاي  در سالها  استان

نگر نحـوه حرکـت صـنعت بیمـه بـا      بیـا  حق بیمه تولیدي به تولید ناخـالص داخلـی اسـت و   

 و 1390، 1389هـاي   شـود در سـال   که مالحظه مـی طور  همان .مجموعه اقتصاد کشور است
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 .ها، رشد اقتصادي در حال کاهش هسـت  با وجود افزایش ضریب نفوذ بیمه در استان 1391

هـا   و رشد ضریب نفوذ بیمه و رشـد اقتصـادي واقعـی در اسـتان     1393و  1392هاي  در سال

  .سو و مثبت شده استهم

  

  1385-1394هاي  در سالها  میانگین رشدتولید ناخالص داخلی و رشد ضریب نفوذ بیمه استان :)2نمودار (

 
  هاي پژوهش یافتهمنبع: 

  

و  GDPدولتـی بـه   بـه بخـش غیر  هـا   میانگین رشد دو شاخص تسهیالت اعطـایی بانـک  

دهنده عملکرد بخـش بـانکی    نهاي کشور که نشا در استان GDPبه  ها شاخص سپرده بانک

رونــد  1393و  1387هـر دو شــاخص بجـز سـال     .) ترسـیم شــده اسـت  3در نمـودار (  اسـت 

شود، فقط  مالحظه می )2که در نمودار (ها  و با رشد اقتصادي واقعی استان اند افزایشی داشته

  .هستندهمسو غیرها  همسو بوده و در بقیه سال 1393در سال 
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 ها به تولید ناخالص داخلی استانها  گین نرخ رشد نسبت مانده سپرده و تسهیالت بانکمیان :)3نمودار (

  1385- 1394هاي  در سال

 
  هاي پژوهش یافتهمنبع: 

  

  نتایج تخمین مدل -6

هاي مالی و فناوري اطالعات و ارتباطات  همان طور که بیان شد به منظور بررسی اثر واسطه

کـه تعـداد    با توجه به این .شود اي استفاده می حلهتک مر GMMبر رشد اقتصادي از روش 

ها) مورد استفاده در این تحقیق باعث ایجـاد محـدودیت در تعـداد متغیرهـاي      مقاطع (استان

شود از مقادیر باوقفـه متغیرهـاي   زا می ابزاري مورد استفاده و در نتیجه تعداد متغیرهاي برون

هـاي   چنین هر یک از متغیرهاي واسـطه . همشدتوضیحی به عنوان متغیرهاي ابزاري استفاده 

زیـرا  ؛ مالی به صورت جداگانه و همراه با مدل پایه در معادالت جداگانه تخمین زده شدند

هـاي مـالی در یـک مـدل مشـکل فزونـی متغیرهـاي         با در نظر گرفتن تمام متغیرهاي واسطه

هـر یـک از متغیرهـاي     بـا در نظـر گـرفتن    ،بنـابراین  .آید وجود میابزاري بر تعداد مقاطع به

هاي مالی در مدلی جداگانه، تعداد متغیرهاي ابزاري مورد استفاده از تعداد مقاطع در  واسطه

) و 3هاي ( ساله در جدول نتایج حاصل از تخمین مدل در دو دوره پنج .استهر مدل کمتر 

 .ارائه شده است )5(

آمـاره   .استفاده شـده اسـت   براي بررسی معتبر بودن متغیرهاي ابزاري از آزمون سارگان 

هـاي بـیش از حـد     این آزمون از توزیع کاي دو با درجات آزادي برابر با تعداد محـدودیت 
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فرضـیه   ،شـود  که در مالحظه مـی طور  براساس این آزمون، همان .مشخص برخوردار است

ه استفادزارهاي موردصفر مبنی بر عدم همبستگی ابزارها با جمالت پسماند پذیرفته شده و اب

وجـود خودهمبسـتگی در جمـالت    همچنین جهت اطمینان از وجـود یـا عـدم     است.معتبر 

 .باند استفاده شده است-به ترتیب از آزمو ن خودهمبستگی مرتبه اول و دوم آرالنو پسماند

بـا توجـه    .فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود خودهمبستگی جمله اخالل است در این آزمون،

ه صفر در آزمون خود همبستگی مرتبـه اول پذیرفتـه نشـده و    به آماره آزمون مربوطه فرضی

دو ایـن   نتـایج حاصـله از   .فرضیه صفر در آزمون خود همبستگی مرتبه دوم رد نشده اسـت 

   .شود در نتیجه، اعتبار نتایج جهت تفسیر تایید می است وآزمون در هر دو الگو صادق 

بیـانگر   شـان داده شـده اسـت،   ) ن3نتایج برآورد در دوره اول همانطور کـه در جـدول (  

هاي کشـور   هاي مالی در هر دوگروه استان  هاي واسطه رابطه منفی رشد اقتصادي با شاخص

توان گفت کشش رشد اقتصادي  است. به عبارت دیگر، با توجه به لگاریتمی بودن مدل می

هـاي   هتوسـعه واسـط  توان گفت  هاي مالی منفی است. بنابراین، می هاي واسطه نسبت به متغیر

ضرایب حاصـل   و ها در دوره مورد بررسی غیرهمسو بوده است مالی و رشد اقتصادي استان

تـرین دالیـل اثرگـذاري     از مهـم از تخمین مدل نیز همگی در سطح باالیی معنـادار هسـتند.   

سبب عـدم   که هاي مالی بر رشد اقتصادي، تخصیص غیربهینه تسهیالت منفی توسعه واسطه

شـود.   مـی  آوري فرصـت بـازار   هاي صـورت گرفتـه و تشـویق سـود     گذاري کارایی سرمایه

 گـذاري در  وري پـایین سـرمایه   تـوان در بهـره   گـذاري را مـی   همچنین عدم کارایی سـرمایه 

هـاي مـالی اثـر     واسـطه  ،در نرخ تـورم بـاال   ،عالوه بر این .کردهاي کشور نیز مشاهده  استان

  .منفی بر رشد اقتصادي دارند
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  1385-1389نتایج برآورد مدل در دوره اول  ):3جدول (

  ها) : لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی استانمتغیر وابسته(

  )2هاي گروه ( استان

 )5( مدل )4( مدل )3( مدل )2( مدل )1( مدل

207/0  

)020/0(  

10/0 

)067/0(  

025/0 

)000( /  

035/0 

)062/0(  

28/0 

)15/0(  

47/0 

)000/0(  

16/0 

)000/0(  

32/0 

)004/0(  

02/0 

)000/0(  

05/0 

)000/0(  

29/0 -  

)000/0(  
-  -  -  -  

17/0  

)02/0(  
-  -  -  -  

-  
19/1 -  

)000/0(  
- - -  

-  
55/0  

)04/0(  
-  -  -  

-  -  
58/0 -  

)000/0(  
-  -  

-  -  
26/0  

)000/0(  
-  -  

- -  -  
87/0 -  

)000/0(  
-  

-  

  
  -  

55/0  

)04/0(  
-  

- -    -  -  -  
22/0 -  

)000/0(  

-  -  -  -  
05/0  

)000/0(  

45/0 -  

)000/0(  

33/0 -  

)000/0(  

26/0 - 

)022/0(  

46/0 - 

)010/0(  

72/0 -  

)002/0(  

30/0 - 

)06/0(  

14/0 - 

)000/0(  

01/0 - 

)000/0(  

29/0 - 

)000/0(  

06/0 - 

)000/0(  

04/8 

)15/0(  

53/9 

)08/0(  

869/10 

)21/0(  

84/8 

)20/0(  

07/7 

)21/0(  

61/1 - 

)10/0(  

38/1 -  

)04/0(  

96/1 -  

)04/0(  

03/2 -  

)03/0(  

02/2 -  

)03/0(  

31/2 - 

)65/0(  

89/1 -  

)05/0(  

4/1 -  

)29/0(  

25/1 -  

)20/0(  

70/1 -  

)08/0(  

60  60  60 60 60  

  هاي پژوهش منبع: یافته
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مثبـت و  هـا   تاثیر شاخص پیشرفت فناوري اطالعـات و ارتباطـات بـر رشـد اقتصـادي اسـتان      

منفـی ودر  هـا   اخلـی اسـتان  ضریب متغیر نسبت مخارج دولتی به تولیـد ناخـالص د   .است معنادار

دهنـده ایـن اسـت کـه تغییـرات نسـبت مخـارج دولـت بـه           معنا بوده و این نشـان  بعضی موارد بی

تغییرات تـورم بـا اثـر منفـی بـر رشـد        .شود میتولیدناخالص داخلی باعث کاهش رشد اقتصادي 

 .سـت هاي بـرآوردي ظـاهر شـده ا    هاي رشداقتصادي در مدل اقتصادي براساس مبانی نظري مدل

  .دهد گذاري اقتصادي، رشد اقتصادي را کاهش می از طریق کاهش سطح سرمایه م باالنرخ تور
  

هاي مالی بر رشد اقتصادي  اثر پیشرفت فناوري اطالعات و ارتباطات بر اثر گذاري واسطه ):4(جدول 

  هاي ایران (دوره اول) استان

  )2گروه(  )1گروه (

∂(LGDP)

∂(LDOGDP)
= −0.99 + 0.88	∆IDI 

∂(LGDP)

∂(LDOGDP)
= −0.29 + 0.17	∆IDI 

∂(LGDP)

∂(LLOGDP)
= −1.14 + 2.47	∆IDI 

∂(LGDP)

∂(LLOGDP)
= −1.19 + 0.55	∆IDI 

∂(LGDP)

∂(LPI)
= −0.63 + 0.53∆IDI 

∂(LGDP)

∂(LPI)
= −0.58 + 0.26	∆IDI 

∂(LGDP)

∂(LVOGDP)
= −0.39 + 0.40	∆IDI 

∂(LGDP)

∂(LVOGDP)
= −0.87 + 0.55∆IDI 

∂(LGDP)

∂(LCFD)
= −0.21 + 0.13	∆IDI 

∂(LGDP)

∂(LCFD)
= −0.22 + 0.05	∆IDI 

 هاي پژوهش منبع: یافته

  

هـاي توسـعه    ضریب جمله متقابـل پیشـرفت فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات و شـاخص      

هـاي مـالی بـر رشـد اقتصـادي       هاي واسـطه  هاي مالی، اثر خالص و اثر نهایی شاخص واسطه

دهنده ایـن   ساس این نتایج اثر خالص همواره منفی است و نشانبرا .دهد را نشان میها  استان

امـا اثـر نهـایی     ،همسـو نیسـت  هـا   هاي مالی با رشـد اقتصـادي اسـتان    است که توسعه واسطه

هاي واسطه  دست آمده از جمالت اثر متقابل) در هر دو گروه براي تمام شاخص ه(ضرایب ب

فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات اثـر     ه دهنـده ایـن اسـت کـ     مالی همواره مثبت بوده و نشـان 

هـاي   هاي مالی را بر رشد اقتصادي در جهت مثبت تغییر و شدت این تـاثیر در اسـتان   واسطه

 .هاي گروه دو بیشتر است گروه یک از استان
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  1390-1394 نتایج برآورد مدل در دوره دوم ):5( جدول

  ا)ه (متغیر وابسته: لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی استان
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هماننـد دوره اول   ؛) نشان داده شده اسـت 5نتایج برآورد مدل در دوره دوم در جدول (

هاي کشـور    هاي مالی در هر دو گروه استان هاي واسطه رابطه منفی رشد اقتصادي و شاخص

تنها تفاوت در این است که قدر مطلق کشش رشد اقتصادي  و در این دوره نیز وجود دارد

   .اله متفاوت است هاي مالی در دو دوره پنجس واسطه هاي نسبت به متغیر

مثبـت و  هـا   تاثیر شاخص پیشرفت فناوري اطالعات و ارتباطات بر رشد اقتصادي استان

توان گفت کشش مثبـت رشـد اقتصـادي نسـبت بـه       در مقایسه با دوره اول می.است معنادار

 .ها بیشتر از دوره اول است فناوري اطالعات و ارتباطات در دوره دوم در هر دو گروه استان

دسترسـی و   عـات و ارتباطـات از بعـد زیرسـاخت،    عبارت دیگر با پیشرفت فنـاوري اطال ه ب

ــر رشــد اقتصــادي طــی دوره ( منــدي اثر بهــره ــه دوره 1390-1394گــذاري آن ب   ) نســبت ب

همچنـین ضـریب متغیـر نسـبت مخـارج دولتـی بـه تولیـد          .) بیشتر بوده است1389-1385(

  .همانند دوره اول منفی استها  ی و نرخ تورم استانناخالص داخل

  

هاي مالی بر رشد اقتصادي  اثر پیشرفت فناوري اطالعات و ارتباطات بر اثر گذاري واسطه ):6(جدول 

  (دوره دوم) هاي ایران استان

  )2گروه(  )1گروه (

∂(LGDP)

∂(LDOGDP)
= −0.66 + 0.24	∆IDI 

∂(LGDP)

∂(LDOGDP)
= −0.59 + 0.26	∆IDI 

∂(LGDP)

∂(LLOGDP)
= −0.59 + 0.10	∆IDI 

∂(LGDP)

∂(LLOGDP)
= −0.79 + 0.24	∆IDI 

∂(LGDP)

∂(LPI)
= −0.58 + 0.42∆IDI 

∂(LGDP)

∂(LPI)
= −0.99 + 0.55	∆IDI 

∂(LGDP)

∂(LVOGDP)
= −0.49 + 0.11	∆IDI 

∂(LGDP)

∂(LVOGDP)
= −0.51 + 0.45∆IDI 

∂(LGDP)

∂(LCFD)
= −0.15 + 0.04	∆IDI 

∂(LGDP)

∂(LCFD)
= −0.53 + 0.06	∆IDI 

 هاي پژوهش منبع: یافته

  

هاي مالی بر رشـد اقتصـادي    هاي واسطه اثر خالص و اثر نهایی اثر شاخص )6جدول (

دهنده این اسـت   دوره اول تحقیق اثر خالص همواره منفی و نشان  .دهد را نشان میها  استان

اما اثـر نهـایی در هـر دو     ،نیست همسوها  هاي مالی با رشد اقتصادي استان که توسعه واسطه
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دهنده این است  و نشان هاي واسطه مالی همواره مثبت بوده ها براي تمام شاخص گروه استان

هاي مالی را بر رشد اقتصـادي در جهـت مثبـت     فناوري اطالعات و ارتباطات اثر واسطهکه 

باالتري از لحاظ یافتگی  هاي گروه یک که از سطح توسعه تغییر و شدت این تاثیر در استان

  .هاي گروه دو بیشتر است فناوري اطالعات و ارتباطات برخوردارند از استان

 
   گیري   نتیجهبندي و  جمع -7

مسـتقیم  هاي مالی وظیفه تامین مالی غیر هبسیاري از محققان معتقدند با توجه به اینکه واسط 

ثبـاتی و بحـران در کـل     به بیتواند هاي مالی کشور می ثباتی در واسطهده دارند، بیهعررا ب

هـاي   واسـطه  الهمسـ  جانبـه لزوم بررسی دقیق و موشکافانه و همه ،بنابراین .اقتصاد منجر شود

فنـاوري اطالعـات و    با توجـه بـه رشـد فزاینـده     همچنین .شودمالی درکشور ما احساس می

فضـاي دیجیتـالی    ها و بیمه تحت تاثیر ایـن  هاي مالی مانند بانک ارتباطات در ایران، واسطه

   .قرار دارند

هدف اصـلی ایـن مقالـه، بررسـی اثـر پیشـرفت فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در اثـر           

و  1385-1389هاي کشور طـی دو دوره زمـانی    هاي مالی بر رشد اقتصادي در استان واسطه

تر این مقاله بـه دنبـال بررسـی ایـن اسـت کـه آیـا فنـاوري          به طور دقیق .است 1394-1390

هـاي مختلـف    هاي مالی بر رشد اقتصادي دراسـتان  تواند اثر واسطه عات و ارتباطات میاطال

شـود یـا زیـاد؟     گـذاري کـم مـی   کند. همچنین با گذشـت زمـان ایـن تاثیر   کشور را تسریع 

هـاي مختلـف    دهنـده جنبـه   ) که نشـان IDIشاخص پیشرفت فناوري اطالعات و ارتباطات (

عنـوان مبنـاي    هبـ  است؛فناوري اطالعات و ارتباطات  دسترسی، استفاده و مهارت استفاده از

هاي کشور در نظر گرفته شد بدین صورت که براساس گـزارش سـازمان    بندي استان تقسیم

در هـر اسـتان محاسـبه و     1385-1394هاي  فناوري اطالعات، میانگین این شاخص طی سال

راي توسعه فناوري اطالعـات  هاي دا ها به دو گروه استان در مقایسه با میانگین کشور، استان

در  .اند از میانگین کشور تقسیم شده تر هاي پایین و ارتباطات باالتر از میانگین کشور و استان

هـاي بـانکی    دهنده توسعه بیمه و فعالیت هاي نشان هاي مالی با توجه به شاخص بخش واسطه

ي مـالی در  هـا  دهنـده توسـعه واسـطه    هاي اصلی شـاخص ترکیبـی کـه نشـان     به روش مولفه

سپس با استفاده از یک مدل رشـد   .محاسبه و مورد استفاده قرار گرفته است است،ها  استان

) و در چارچوب الگوهاي پانل پویـا و بـا   2013( استاندارد و به استناد مقاله ساسی و گوآید
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مدل تصریح شده بـه تفکیـک دو    )،GMM( زن گشتاورهاي تعمیم یافته استفاده از تخمین

  .است شدهساله برآورد  در دو دوره پنجها  تانگروه اس

هاي مالی در هـر دو دوره و در هـر دو    هاي واسطه براساس نتایج به دست آمده شاخص

ترین دالیل اثرگذاري منفـی توسـعه    از مهم .ها دارند گروه اثر منفی بر رشد اقتصادي استان

بهینـه آن سـبب عـدم    مالی بر رشد اقتصادي، وجود درآمدهاي نفتی است که تخصیص غیر

تـوان در   گذاري را می عدم کارایی سرمایه .هاي صورت گرفته است گذاري کارایی سرمایه

همچنین درکشـورهایی   .کردهاي کشور نیز مشاهده  گذاري دراستان وري پایین سرمایه بهره

هاي توسعه مالی اثر منفی بر رشد اقتصـادي دارنـد و در    شاخص ،که نرخ تورم باالیی دارند

ــوین و اســمیت ب ــد، ل ــه بوی ــات از جمل ) و دگرکــوریر و کــدوتی 2001( 1ســیاري از مطالع

  .اند ) نیز به نتایج مشابه دست یافته1390( 2تقوي و همکاران  )،1995(

مثبـت و  هـا   تاثیر شاخص پیشرفت فناوري اطالعات و ارتباطات بر رشد اقتصادي استان

یـافتگی بـاالتر از لحـاظ     یک (با سطح توسـعه  هاي گروه معنادار بوده و میزان تاثیر در استان

بیشتر از دوره  1390-1394فناوري اطالعات و ارتباطات) بیشتر از گروه دو و در دوره دوم 

ضریب متغیر نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلـی در هـر    .است 1385-1389اول 

 آندهنده  ا بوده و این نشانمعن منفی ودر بعضی موارد بیها  دو دوره و در هر دو گروه استان

ناخالص داخلی باعث کاهش رشد اقتصادي  است که تغییرات نسبت مخارج دولت به تولید

با اثر منفـی بـر رشـد اقتصـادي     ها  اثر تورم در هر دو دوره و در هر دو گروه استان .شود می

ده هـاي بـرآوردي ظـاهر شـ     اقتصـادي در مـدل   هاي رشد بوده که براساس مبانی نظري مدل

گـذاري اقتصـادي، رشـد اقتصـادي را      از طریق کـاهش سـطح سـرمایه    نرخ تورم باال .است

  .دهد کاهش می

هاي مالی و پیشرفت  دست آمده از مطالعه حاضر، ارتباط متقابل واسطه هبراساس نتایج ب 

 ،عبـارت دیگـر  ه ب. فناوري اطالعات و ارتباطات در مدل رشد به طور معناداري مثبت است

(همانگونه که نتایج برآورد مـدل تحقیـق    یافتگی فناوري اطالعات و ارتباطات سطح توسعه

هاي گروه یک نسبت به گروه دو نشـان   ساله اول و استان ساله دوم در مقایسه با پنج در پنج

منـدي و مهـارت    دهد) و نفوذ آن در بخش مالی اقتصاد در ابعاد مختلف دسترسی، بهـره  می

                                                                                                              
1- Boyd, J. Levine, R. and B. Smith  
2- De Gregorior, J. and P. Guidotti  
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یاي خاص ایجاد شده از قبیل راحتـی، شـفافیت قیمـت، دسترسـی     دلیل مزا هاستفاده از آن ب

ویژه بیمـه و بانـک) را    ههاي مالی (ب هاي پایین، اثر منفی واسطه گسترده به اطالعات و هزینه

)، 2007( این نتیجه بـا نتـایج تحقیقـات شـمیم     .1دهد هاي کاهش می بر رشد اقتصادي استان

) در کشـورهاي دیگـر نیـز همخـوانی     2015( ) و رودرا و همکاران2013ساسی و گوآیید (

   .دارد

اظهار داشت که کانـال   توان دست آمده از این تحقیق می هطور کلی با توجه به نتایج ب هب

در - هـاي مـالی بـه رشـد اقتصـادي      گذاري و انتقال اثرات مثبت از توسعه واسطهاصلی تاثیر

پیشنهاد  ،بنابراین .ارتباطات استات و عاز طریق افزایش کاربرد فناوري اطال -مقایسه بیشتر

هـاي توسـعه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در بخـش        گـذاران، سیاسـت   شـود سیاسـت   می

تا با کاربرد بیشتر فناوري اطالعـات و   کردههاي کشور تقویت  هاي مالی را در استان واسطه

تصـادي  گري مالی، کارایی سیستم مالی در جهت رشد اق ارتیاطات در ارائه خدمات واسطه

   .هاي کشور افزایش یابد استان

  

  

  

   

                                                                                                              
 تر است. قوي ،تر پایین IDIداراي هاي  باالتر از میانگن کشور نسبت به استان IDIهاي داراي  این اثر در استان -1
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اي توسعه مالی بر رشد اقتصـادي   ). تاثیر آستانه1392شهبازي، کیومرث و لسیان سعیدپور. (
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  .1401هاي عمر، روزنامه دنیاي اقتصاد، شماره  بیمه
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ــه ــر      برنام ــات، دفت ــات و ارتباط ــاوري اطالع ــردي وزارت فن ــارت راهب ــزي و نظ ری

  .43-59ت هاي فنی اقتصادي ، صفحا بررسی
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