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Abstract
In recent decades, the effect of financial development on real sector growth has been
discussed from different aspects. This paper focuses on financial structure and
explains the role of bank-based and market-based financial structures on economic
growth by classifying the literature. Using the FMOLS method for the period 19792016, the effects of financial structure and banking structure on per capita GDP and
sectors’ growth (agriculture, industry, and services) in Iran are estimated. Empirical
findings indicate that discriminating policies and bias in financial structure in favor
of a specific sector has a negative effect on real sector growth, especially agriculture
and industry. Therefore, in support of the design of a balanced financial structure, it
is recommended that the state should avoid any intervention or discrimination in
favor of a specific sector. In the case of banking structure, the findings show that
increasing the financial strength of banks encourages economic growth.
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مقاله پژوهشی

 --پژوهشهاي اقتصادي ايران---------

تاثیر ساختار مالی و بانکی بر رشد بخش واقعی اقتصاد در ایران
محمدعلي ابوترابي
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ساختار مالی به نفع یک بخش بر رشد بخش واقعی و به ویژه بر بخشهای کشاورزی و صنعا تاثیر منفی
میگذارد .بنابراین ،در حمایا از طراحی یک ساختار مالی متوازن ،پیشنهاد میشود از هرگونه مداخله یا
تبعیض به نفع یک بخش خاص پرهیز شود .در ارتباط با ساختار بانکی نیز یافتهها نشان میدهد افزایش قدرت
مالی بانکها رشد اقتصادی را تشویق میکند.

تاریخ پذیرش1399/08/28 :

در دهههای اخیر تاثیر توسعه مالی بر رشد بخش واقعی از جنبههای مختلف به بحث گذاشته شده اسا.
پژوهش حاضر بر ساختار مالی تمرکز کرده و با دستهبندی مقایسهای ادبیات ساختار مالی ،نقش ساختارهای
مالی بانکمحور و بازارمحور را در رشد اقتصادی تبیین میکند .سپس تاثیر ساختار مالی و به طور خاص
ساختار بانکی بر تولید سرانه کل و بخشی كکشاورزی ،صنعا و خدمات) در ایران بررسی میشود.
تصریچهای مختلفی طی دوره زمانی 1358ك )1979تا 1395ك )2016به روش حداقل مربعات معمولی کامت
اصتحشده ك )FMOLSبرآورد شدند .یافتههای تجربی نشان میدهد سیاساهای تبعیضی و تورش در

تاریخ دریافت1399/05/02 :

مهدي حاجاميني

استادیار ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و حسابداری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
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 -1مقدمه
ساختار مالی یک کشور شامل موسسات ،تکنولوژی مالی و قوانین بازی اسا که تعیین
میکند فعالیاهای مالی در یک مقطع از زمان چگونه سازماندهی شده تا اصطکاک مالی
کاهش یابد .ساختار مالی با توسعه مالی درهم تنیدگی زیادی دارد .در واقع ،توسعه مالی
نشاندهنده تحول ساختار مالی در طول زمان اسا .در سطوح پایینتر توسعه مالی،
موسسات مالی با اتکا به وثیقه غیرقابلتجارت و غیرمنقول و رابطهمحوری ،اصطکاکهای
پیش روی عامتن اقتصادی را رفع میکنند .با بهبود محیط اطتعاتی و قراردادی ،انواع
وثیقهها در دسترس و قابلمعامله شده و پایش براساس روشهای آماری و استانداردهای
حسابداری و افشا کاراتر میشود كد ال توره و همکاران.)2013 ،1
براساس تعاریف باال ،یکی از موضوعات چالش برانگیز حوزه اقتصاد مالی این اسا که
همگام با توسعه اقتصادی ،سیستم مالی و به طور مشخص ساختار مالی چه تحوالتی را
تجربه میکند؟ و مهمتر آنک ه مسیر یا مسیرهایی که سیستم مالی از حیث ساختار طی
می کند ،چگونه بر توسعه بخش واقعی تاثیر میگذارد؟ كهانگ .)2005 ،2در پاسخ به این
سواالت تا به حال اتفاق نظری حاصل نشده اسا ،3اما میتوان ادعا کرد که ساختار سیستم
مالی و تحوالت آن باید به گونهای باشد که صرفنظر از روند طی شده ،اصطکاکهای
مالی کاهش یابد ؛ پس مسیر طی شده اهمیا دارد و نه نوع ساختار مالی کشور در یک
مقطع زمانی خاص . 4عتوه بر این ،مرور ادبیات مالی داللا بر این دارد که ساختار مالی
1- De La Torre, A., et al.
2- Huang, Y.
 -3به ویژه اینکه توسااعه مالی دارای یک روی روشاان كنوآوری ،تکامل بازار ،بهبود تخصاایص وجوه و متنوع سااازی
ری سک) و یک روی تاریک ك شکنندگی سی ستمی ،نو سانات فزآینده و بحران) ا سا که از بحران مالی  ،2008روی
تاریک آن برجستهتر شده اسا .آنچه ممکن اسا تکامل بازار تلقی شود ،میتواند شکساهای بازار را تشدید کرده
و توسعه مالی را تضعیف کند.
 -4به دلیل تفاوت تاثیر اصطکاکها بر فعالیاهای مالی مختلف ،مسیرهای طی شده برای شاخصهای تو سعه مالی نیز
متفاوت اساا .برای م ال ،اصاطکاک های دوساویه كهزینه های اطتعات و اجرای قرارداد) موجف می شاود که اعطای
اعتبارات به بخش دولتی زودتر از بخش خصااوص ای توسااعه یابد ،سااپرده های بانکی از اعتبارات بانکی س ابقا گیرد و
توسااعه بازار سااهام از توسااعه بخش بانکی دنباله روی کند .در مقابل ،اصااطکاک های جمعی و آثار شاابکه ای موجف
می شود که تامین مالی بیرونی دولا بر تامین مالی داخلی ،تامین مالی خردهفرو شی بر تامین مالی عمدهفرو شی و بیمه
حوادث بر بیمه عمر سبقا گرفته و توسعه بازارهای سهام دچار وقفه شود.
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هر کشور باید به طور جداگانه بررسی شود؛ زیرا می تواند به سطچ و نوع توسعه اقتصادی
آن کشور بستگی داشته باشد .همچنین استفاده از یک شاخص کلی كمانند درجه
بانکمحوری) نمی تواند ساختار مالی و مسیری را که طی شده منعکس کند و الزم اسا
شاخص های ساختار مالی با مقایسه دودویی یا چندتایی اندازهگیری شوند.
براساس آنچه بیان شد ،پژوهش حاضر به این سوال اصلی میپردازد که «ابعاد مختلف
ساختار مالی در ایران پس از انقتب  1357چگونه تآییر کرده و چه تاثیری بر رشد درآمد
سرانه و رشد بخش های کشاورزی ،صنعا و خدمات به عنوان سه بخش کلی ساختار تولید
داشته اسا؟» برای این منظور ابعاد مختلف ساختار مالی برای سالهای  1979تا 2016
محاسبه و سپس رگرسیون های مربوط به رشد تولید سرانه کل و بخشی با روش حداقل
مربعات معمولی کامت اصتحشده 1ك )FMOLSبرآورد میشوند.
ساختار پژوهش حاضر در ادامه به این صورت اسا که در بخش دوم ادبیات نظری و
تجربی ارتباط ساختار مالی و رشد اقتصادی مرور می شود .بخش سوم ،روش پژوهش را
به اختصار توضیچ می دهد .بخش چهارم به گزارش یافتههای پژوهش اختصاص دارد.
سرانجام یافته ها برای اقتصاد ایران تحلیل و داللاهای سیاستی اشاره میشود.

 -2ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش
درخصوص نقش ساختار مالی در رشد اقتصادی ،دیدگاههای مختلف وجود دارد؛ یک
دیدگاه آن اسا که ساختار مالی توسط تتش مشارکاکنندگان در بازار مالی برای رفع
یا کاهش اصطکاکهای این بازار شکل میگیرد كمرتن و بودی 2004 ،2و بک و لوین،3
 .)2002دیدگاه دوم بر این باور اسا که کارکرد مهمتر از ساختار اسا؛ بنابراین،
اثرگذاری حداک ری ساختار موجود بر بخش واقعی اقتصاد – فارغ از نوع ساختار مالی-
اهمیا دارد كدمیرگوچ-کونا و لوین 1996 ،4و الن و گیل .)1999 ،5دیدگاه سوم به
ساختار مالی «بهینه» و ترکیف بهینهای از بانکمحوری و بازارمحوری تاکید دارد
كدمیرگوچ-کونا و همکاران .)2013 ،در دیدگاه چهارم ،توسعه مالی اساسا به عنوان
1- Full-Modified Ordinary Least Squares
2- Merton, R. C., & Bodie, Z.
3- Beck, T., & Levine, R.
4- Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R.
5- Allen, F., & Gale, D.
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حرکا آرام و قابل پیشبینی از تامین مالی رابطهمدار كساختار مالی بانکمحور) به تامین
مالی براساس معامتت آزاد كساختار مالی بازارمحور) طی روند توسعه اقتصادی تعریف
میشود .نسل اول این دیدگاه ،توسعه مالی را با حذف شکساهای ناشی از اطتعات
نامتقارن؛ یعنی انتخاب معکوس و مخاطره اختقی تعریف میکرد كآکرالف1970 ،1؛
اسپنس 1973 ،2و استیگلیتز و ویس )1981 ،3این در حالی اسا که نسل جدید بر هزینههای
اجرای قراردادها و وثیقههای ناکافی که موجف کاهش تعهدپذیری میشود ،تمرکز دارد
كهُلماستروم و تیرول 1996 ،4و جیاناکُپلوس.)2010 ،5
الزم اسا به تفاوت دیدگاه سوم و چهارم توجه شود؛ طبق دیدگاه سوم تبیین کلی به
این صورت که یک کشور بانک محور و کشور دیگر بازارمحور اسا ،نادرسا و ناکافی
اسا و طبق دیدگاه چهارم ،ساختار مالی در مسیر تاریخی رشد در کشورهای پیشگام
توسعه به نفع بازارمحوری تآییر می کند .بنابراین ،دیدگاه چهارم تحلیل خود را طی زمان
و با تاکید بر حرکا به سوی بازارمحوری ارائه میکند.
سرانجام دیدگاه پنجم بحث میکند که در مراحل مختلف توسعه اقتصادی،
ساختارهای مالی متفاوتی کارا هستند .به عبارت دیگ ر ،این دیدگاه مسیر تاریخی رشد را
به صورت پله پله تبیین کرده و توضیچ می دهد که برای حرکا از یک پله به پله دیگر،
کدام یک از دو ساختار مالی بانک محور و بازارمحور عملکرد بهتری در کشورهای
مختلف داشتهاند .برای م ال ،برگلف و بولتن 6ك )2004نشان دادند که اقتصادهایی موفق به
طی کردن گذار اقتصادی شدند که ساختار مالی بانکمحور داشتند.
با توجه به تعدد دیدگاههای بیان شده ،ادبیات این حوزه در ادامه براساس نقش ابعاد
ساختار مالی در رشد اقتصادی دستهبندی میشود تا شناخا دقیقتری حاصل شود .در این
تحلیلها تمرکز بر تفاوت میان سیستمهای مالی بانکمحور و بازارمحور اسا كشکل ك.))1

1- Akerlof, G. A.
2- Spence, M.
3- Stiglitz, J. E., & Weiss, A.
4- Holmstrom, B. & Tirole, J.
5- Geanakoplos, J.
6- Berglof, E., & Bolton, P.
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شکل  .1ابعاد تفاوتهاي ساختارهاي مالي
کسب
اطالعات
ريسک

کنترل شرکتي

سيستمي
ساختار مالي
دسترسي به

رقابت و

تأمين مالي
بيروني

شفافيت
زيرساختار
نهادي و
قانوني

ماخذ :یافتههای پژوهش

 کسف اطتعات :1بانکها میتوانند از صرفه جویی ناشی از مقیاس در گردآوری وپردازش اطتعات استفاده کرده و در تجهیز منابع و مدیریا ریسک کارا عمل کنند .در
مقابل ،بازارهای سهام توسعه یافته ،اطتعات را به سرعا در اختیار عموم قرار میدهند و
در نتیجه انگیزه کسف اطتعات برای سرمایهگذاران کاهش مییابد كاستیگلیتز.)1985 ،
پس سیستمهای مالی بانک محور برای شناسایی و طرح مشکتت بنگاه و برنامهریزی
کوتاهمدت مناسفترند كاستیگلیتز 1985 ،و سینگ .)1997 ،2عتوه بر این ،هزینه
تصمیمگیری سیاستی در سیستم مالی بانکمحور بیشتر اسا؛ زیرا که باید تصمیمات متعدد
و مستمری توسط دولا ،بانک مرکزی و سایر نهادهای مقرراتی ضمن اجماع آنها گرفته
شود كآلن و گیل .)1999 ،البته در مقابل ،هزینه جساوجوی فرصاهای سرمایهگذاری
در سیستم مالی بازارمحور میتواند قابلتوجه باشد؛ زیرا مشارکاکنندگان زیادند و نیاز
اسا رفتار تمامی آنها پیشبینی شود.
 حاکمیا شرکتی :3بانکها می توانند مشکتت ناشی از اطتعات نامتقارن را از طریقروابط بلندمدت با بنگاه ها و پایش برطرف کنند كاستیگلیتز 1985 ،و بهاید .)1993 ،4بانک
1- Information Acquisition
2- Singh, A.
3- Corporate Governance
4- Bhide, A.
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امکان بازرسی گردش نقدی وجوه و ترازنامه بنگاههای وام گیرنده را خواهد داشا،
فعالیاهای مالکیا -مدیریا را زیر نظر می گیرد و تعهدات بنگاه را نسبا به شرایط
توافق شده در قرارداد مالی تضمین میک ند .پایش تا حدودی مشکل نمایندگی را حل
میکند ،هزینه های فرصا کارآفرینان را کاهش میدهد و پروژههای با مخاطره اختقی
پایین تامین مالی میشود كهلویگ1991 ،1؛ دیاموند1991 ،2؛ هلماستورم 1996 ،و
هلماستورم و تیرولی .) 1997 ،در مقابل ،بازار سهام انگیزه شناسایی پروژههای نوآورانه و
ختقی که رشد اقتصادی را افزایش میدهند ،کاهش می دهد .رفتار فعاالن اقتصادی در
بازار سهام بیشتر براساس سودهای کوتاه مدت اسا تا روابط پایداری که بین بانک و بنگاه
در سیستم بانکمحور شکل می گیرد كبوت و همکاران 1993 ،3و بهاید.)1993 ،
 رقابا و شفافیا :4بانکهای قدرتمند میتوانند با ایجاد راناهای اطتعاتی و حمایااز تشکیل بنگاه هایی که روابط قوی با بانک ها دارند ،موجف تضعیف رقابا و کاهش
انگیزه نوآوری شوند كهلویگ1991 ،؛ راجان 1992 ،5و ونگر و کسرر .)1998 ،6فقدان
رقابا و شفافیا در سیستم بانکمحور ،سازوکار قیماها را برای تصمیمهای بهینه
پیرامون تخصیص سرمایه مختل میکند كلوین و زروس 1998 ،7و راجان و زینگالس،8
 .) 2001در حالی که بازارها ،ابزارهای مدیریا ریسک را تسهیل کرده و در نتیجه رشد
اقتصادی از طریق مخاطره پذیری بیشتر تشویق میشود كبک و همکاران.)2004 ،
 زیرساختارهای نهادی و قانونی :9سیستم مالی قانون مدار یا بازارمحور در کشورهای باکیفیا باالی اعمال قانون و حقوق مالکیا به خوبی تعریفشده ،کارکرد مطلوب پیدا
می کند .پس در کشورهای درحال توسعه به دلیل زیرساختارهای نهادی و قانونی ضعیف،
جایگزینی برای سیستم مالی رابطه مدار وجود ندارد كالپورتا و همکاران .)1997 ،10البته

1- Hellwig, M.
2- Diamond, D.
3- Boot, A., et al.
4- Competition and Transparency
5- Rajan, R. G.
6- Wenger, E. & Kaserer, C.
7- Levine, R. & Zervos, S.
8- Rajan, R. G. & Zingales, L.
9- Legal and Institutional Infrastructures
10- La Porta, R. et al.
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این ارتباط پیچیدگیهایی دارد .برای م ال ارگانگور 1ك )2008نشان میدهد کشورهای با
سیستم قضایی انعطافناپذیر در صورت داشتن سیستم مالی بانکمحور سریعتر رشد
میکنند .البته بانکمحوری یا بازارمحوری سیستم مالی براساس انتخابهای تامین مالی
بنگاهها تعیین میشود و برای بهبود رشد اقتصادی ،یکی از این دو سیستم به طور واضچ
برتر از دیگری نیسا ،بلکه اساسا به کارایی نهادهای مالی و قانونی بستگی دارد
كچاکرابورتی و رِی.)2006 ،2
 دسترسی به تامین مالی بیرونی :3اقتصادهایی که دارای سیستم مالی بانکمحور هستند،نسبا به اقتصادهای با سیستم بازارمحور ،دسترسی آسانتری به منابع بیرونی برای بنگاهها
فراهم میکنند؛ زیرا تامین مالی بانکمحور رابطهمدار اسا كآلمیدا و همکاران.)2004 ،4
مطالعات تجربی نیز تایید کردند که حساسیا سرمایهگذاری-جریان وجه نقد برای بنگاههای
آمریکایی و انگلیسی که در سیستم مالی بازارمحور فعالیا میکنند از بنگاههای آلمانی،
ژاپنی و فرانسوی که اقتصادهای بانکمحور دارند ،بیشتر اسا كهال و همکاران 1998 ،5و
باند و همکاران 1999 ،6و  .)2003حتی به لحاظ تاریخی ،گرشنکرون 7ك )1962معتقد اسا
که بانکها در مقایسه با بازارهای سهام ،تامین مالی مناسفتری برای صنایع نوظهور اروپایی
قرن نوزدهم فراهم کردند؛ به ویژه در شرایطی که سرمایه کمیاب بوده و فعالیاهای صنعتی
در مناطق دارای نسبا سرمایه به ستانده به نسبا باال متمرکز بودهاند.
البته توسعه بازار سهام میتواند سطچ دسترسی وسیع را برآورده کند .برای م ال ،ساختار
مالی شیلی به سیستم مالی بازارمحور تآییر یافته ،اما این تآییر تاثیری در دسترسی بنگاهها
به سرمایه و هزینه سرمایه در شیلی نداشته و در عوض توسعه مالی ،محدودیاهای تامین
مالی بنگاهها را کاهش داده اسا كگالگو و لوایزا .)2001 ،8همچنین سیستم مالی
بانکمحور ممکن اسا برای تامین مالی بیرونی شرکاهای کوچک و متوسط مطلوب
نباشد .طبق برخی شواهد ،بنگاههای کوچک در اقتصادهای با بازارهای سهام کمتر
1- Ergungor, O. E.
2- Chakraborty, S., & Ray, T.
3- Access to External Financing
4- Almeida, H., et al.
5- Hall, B. H., et al.
6- Bond, S., et al.
7- Gerschenkron, A.
8- Gallego, F. &Loayza, N.
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توسعهیافته ،پسانداز بیشتری انجام میدهند؛ زی را دسترسی کمتری به تامین مالی بیرونی
دارند كتن و همکاران .)2015 ،1پس نقش ساختار مالی بر محدودیاهای مالی یک بنگاه
به سطچ توسعه مالی بستگی دارد كبام و همکاران.)2011 ،2
 ریسک سیستمی :3منافع ساختار مال ی برای بخش واقعی اقتصاد تحا تاثیر ثبات سیستممالی اسا .در نتیجه ممکن اسا این منافع به دلیل ریسک سیستمی در تمام یا بخشهایی
از سیستم مالی کاهش یابد كبانک تسویه بینالمللی ،هیات ثبات مالی و صندوق بینالمللی
پول .)2009 ،4تامین مالی بانکی به دالیل مختلف موجف ریسک سیستمی میشود؛ از یک
طرف ،عدم تطابق نقدشوندگی -دارایی در ترازنامههای بانکها میتواند آنها را در برابر
شوکهای نقدشوندگی و نرخ بهره آسیفپذیر کند كبتس و هابن )2020 ،5و از طرف
دیگر ،بانکها از طریق بسیاری از بازارها ،واسطهها و سیستمهای پرداخا و تسویه با
یکدیگر معامله میکنند .این زنجیرههای طوالنی واسطهگری ،پیچیدگی را افزایش میدهد
و موجف میشود بانکها به شدت بههمپیوسته باشند كکریگ و فون پیتر .)2014 ،6در
مقابل ،بازار منابع مالی را به طور مستقیم از پساندازکنندگان به قرضگیرندگان هدایا
کرده و در نتیجه ریسک سیستمی کمتری ایجاد میکند و تناسف دارایی -بدهی بهتر
خواهد بود .همچنین زمانی که تامین مالی بانکی محدودتر شده باشد ،جایگزینی تامین
مالی بازاری به جای اعتبارات بانکی موجف اختتل کمتر در جریان خدمات مالی و احتمال
نکول کمتر میشود كکروزت.)2018 ،7
اکنون پژوهش های تجربی که در ارتباط با تاثیر ساختارهای مالی بر رشد اقتصادی
انجام گرفتند ،مرور میشوند.
دمیرگوچ-کانا و لوین ك )1996با استفاده از دادههای  44کشور توسعهیافته و
درحالتوسعه برای دوره زمانی  1993-1986نتیجه گرفتند کشورهایی که نهادهای
بازارمحور متشکل دارند ،نهادهای بانک محور متشکل نیز دارند و کشورهایی که نهادهای
1- Tan, Z., et al.
2- Baum, C. F., et al.
3- Systemic Risk
4- Bank for International Settlements (BIS), Financial Stability Board (FSB), and
)International Monetary Fund (IMF
5- Bats, J. V. & Houben, A. C.
6- Craig, B. & Von Peter, G.
7- Crouzet, N.
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بازارمحور نامنسجم دارند ،نهادهای بانک محور نامنسجم نیز دارند .بنابراین ،تمایز بین
سیستم بانک محور و بازارمحور اهمیا چندانی ندارد.
اشتولز 1ك )2000تاثیر ساختار مالی بر رشد اقتصادی را بررسی کرد .طبق نظر وی ،میان
توسعه مالی و ساختار مالی رابطه یکبهیک وجود ندارد .سیاساها میتوانند تاثیر مستقیمی
بر ساختار مالی داشته باشند ،اما تاثیر آنها بر توسعه مالی ،غیرمستقیم و احتماال متفاوت
اسا .در نتیجه تاثیر ساختار مالی بر رشد اقتصادی نه به بانکمحوری یا بازارمحوری ،بلکه
به چگونگی تآییر توسعه مالی بستگی دارد.
آرستیس و همکاران 2ك )2001با استفاده از دادههای سری زمانی ،نقش بانکها و بازار
سهام در رشد اقتصادی را برای کشورهای آمریکا ،آلمان ،انگلستان ،فرانسه و ژاپن بررسی
کردند .برآوردها نشان داد که سیستم مالی بانک محور آلمان و ژاپن در مقایسه با سیستم
مالی بازارمحور ا نگلستان و آمریکا نقش موثرتری در رشد اقتصادی داشته اسا.
کارلین و میر 3ك )2003رابطه بین ساختار مالی و رشد را برای کشورهای  4OECDتایید
کردند .این پژوهش همچنین نشان داد که ساختار سیستم مالی ممکن اسا تحا تاثیر
خصوصیات صنایعی که نرخ رشد آنها به سرمایه بیرونی و نیروی کار ماهر وابسته اسا،
شکل بگیرد.
لی 5ك ) 2012بیان کرد که در آمریکا ،انگلستان و ژاپن بازار سهام و در آلمان ،فرانسه و
کرهجنوبی بانک ها نقش اصلی را در رشد اقتصادی ایفا می کنند .همچنین بخش بانکی و
بازار سهام در کشورهای مورد مطالعه بجز آمریکا مکمل یکدیگر بودهاند و بخش بانکی
در مراحل اولیه رشد اقتصادی نقش مهمتری داشته اسا.
یه و همکاران 6ك )2013با استفاده از دادههای  40کشور در بازه زمانی
 1960-2009رابطه ساختار مالی با رشد اقتصادی و نوسانات آن را تایید کردند .آنها
دریافتند که سیستم مالی بازارمحور شرایط را برای توسعه سریعتر فراهم میکند .البته
بازارمحوری در بلندمدت نوسانات بیشتری نیز به همراه دارد.
1- Stulz, R. M.
2- Arestis, P., et al.
3- Carlin, W. & Mayer, C.
)4- The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD
5- Lee, K. C.
6- Yeh, C. C., et al.
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لوینتل و همکاران 1ك )2016با استفاده از دادههای  69کشور برای دوره 1989-2011
نتیجه گرفتند که سیستم مالی بازارمحور دارای آثار م با قابل توجهی برای کشورهای
پردرآمد اسا ،اما برای کشورهای با درآمد متوسط و کم اینگونه نیسا.
لیو و ژانگ 2ك )2018با استفاده از دادههای  29استان چین طی سالهای 1996-2013
نشان دادند ساختار مالی تاثیری شبیه  Uمعکوس بر رشد اقتصادی دارد .آنها معتقدند برای
توسعه اقتصادی چین ،یک سیستم مالی بازارمحور مفیدتر اسا.
چو 3ك )2020تاثیر ساختار مالی بر رشد اقتصادی را برای  99کشور در دوره
 1971-2015بررسی کرد .وی معتقد اسا نتیجه پژوهش از دیدگاه بازارمحور پشتیبانی
میکند ،اما ساختار مالی نامتوازن ،اثر م با توسعه بازار اوراق بهادار را تضعیف میکند.
براساس ادبیات موضوع بیان شده ،تفاوتها در ساختارهای مالی ،الگوهای صنعا،4
سیاساهای حکمرانی و توسعه بانکی و بازار سهام میتواند تاثیر ساختار مالی بر
محدودیاهای مالی یک بنگاه و تصمیمات مربوط به سرمایهگذاری را تعیین کند.
بنابراین ،بهتر اسا ارتباط ساختار مالی و بخش واقعی در هر کشور به صورت مستقل
بررسی شود .پژوهش حاضر با تمرکز بر ساختار سیستم مالی اقتصاد ایران تتش کرده
پژوهشهای قبلی را از جنبههای زیر تکمیل کند:
 پژوهشهای قبلی كابوترابی و فتحی2013 ،5؛ ابراهیمی2014 ،6؛ ترابی و همکاران2015 ،7و محمدزاده )2020 ،8تنها از شاخص «روانه عمق ساختار مالی» استفاده کردند و در این
پژوهش شاخص «انباره عمق ساختار مالی» اضافه شد.9
1- Luintel, K. B., et al.
2- Liu, F. F. & Zhang, C.
3- Chu, L. K.
 -4اینکه صنایع فعال در یک ک شور تا چه حد به «تامین مالی بیرونی» واب سته باشند و « ساختار سرمایه» بنگاهها به کدام
روش تامین مالی وابستگی بیشتری داشته باشند ،موجف میشود ساختار مالی آثار متفاوتی بر بخش واقعی بگذارد.
5- Aboutorabi, M. A. & Falahi, M. A.
6- Ebrahimi, S.
7- Torabi, T., et al.
8- Mohamadzadeh, F.
 -9در پژوهش مکیان و ایزدی ك ) 2015تاثیر ابعاد ساااختار مالی بر رشااد اقتصااادی برای کشااورهای اسااتمی منتخف با
روش داده های تابلوی ی برآورد شااده اسااا ،اما اهمیا دارد که ساااختار مالی هر کشااور به طور جداگانه مطالعه شااود.
همچنین آن ها با مقای سه ضرایف رگرسیون نمونه ادعا کردهاند که اثر بازار سهام بر رشد بزرگتر از اثر سی ستم بانکی
اسا در حالی که این ادعا قابل تعمیم به جامعه نیسا ،مگر اینکه با آزمون مقایسه میانگینها تایید شود.
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 شاخص روانه عمق ساختار مالی بیشتر به صورت مقایسه ای میان سیستم بانکی و بازارسهام محاسبه می شده ،اما این پژوهش عمق بخش بیمه كعمر و غیرعمر) را هم شامل
میشود.

1

با توجه به اینکه سیستم مالی ایران درجه بانک محوری باالیی داشته ،اثر ساختار سیستم
بانکی نیز بررسی شد.

 -3روش پژوهش

تابع تولید کتسیک با دو نهاده نیروی کار ك  )Ltو سرمایه ك  )K tبه صورت = Yt

) F(Lt , K t , tتعریف می شود .وابستگی تابع به زمان ،تآییرات تکنولوژی را نشان میدهد.
براساس الگوی سولو 2ك 1956و  )1957حالا هیکس -خن ی 3به صورت رابطه ك )1در نظر
گرفته میشود.
ك )1

Yt = A(t). f(Lt , K t ).

در رابطه ك ،) 1فرآیند تکنولوژی با )  A(t) = A0 exp(gtηatمشخص شده که در آن

 gنرخ رشد تکنولوژی اسا ηat .خطای ساختاری تکنولوژیکی اسا و یک فرآیند
تصادفی با میانگین صفر فرض میشود.

با پیروی از گارات و همکاران 4ك 2003و  )2006فرض میشود که نسبا نیروی کار
شاغل به جمعیا فرآیند نمایی به صورت )  Lt /Pt = ϑexp(ηltدارد ηlt .فرآیند تصادفی
با میانگین صفر اسا که نوسانات ادواری نرخ بیکاری اقتصاد را حول نرخ بیکاری تعادلی

پایدار نشان میدهد .به این ترتیف ،تابع تولید براساس سرانه نیروی کار به صورت = Yt /Lt

)  A(t). f(K t /Ltتعریف و با توجه به نسبا ثابا نیروی کار به جمعیا ،تقریف لگاریتم
خطی آن براساس تولید سرانه به صورت رابطه ك )2به دسا میآید.

 -1طبق نظریه ریبژنسکی ك )1985سیستم مالی در کاملترین حالا دارای سه بازار پول ،سرمایه و تأمین اطمینان اسا.
به همین دلیل ،عمق بخش بیمه به عنوان مهم ترین زیربخش بازار سااوم در محاساابه شاااخص روانه عمق ساااختار مالی
لحاظ میشود.

2- Solow, R. M.
3- Hicks Neutral Technical Progress
4- Garratt, A., et al.
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ك )2

Ln(Yt /Pt )=Ln(A0 )+Ln(ϑ)+gt+βLn(K t /Lt )+ηat +ηlt

پیش از این ،شاخصهای مختلفی از ساختار مالی در پژوهشهای مختلف به مدلهای
رشد افزوده شدهاند که میتوان به دمیرگوچ-کونا و لوین ك ،)1996اشتولز ك ،)2000راجان
و زینگالس ك ،)2001بک و همکاران ك ،)2004ارگانگور ك ،)2008د ال توره و همکاران
ك ،)2013لوینتل و همکاران ك )2016و لیو و ژانگ ك )2018اشاره کرد .بنابراین ،رابطه ك )2در
چارچوب رگرسیونهای استاندارد ادبیات رشد اقتصادی و با لحاظ متآیرهای سرمایه انسانی
و درجه باز بودن تجاری به صورت نهایی رابطه ك )3نوشته میشود.
ك )3

) Ln(Yt /Pt ) = α0 + α1 t + β1 n + β2 (It /Yt ) + β3 (Et /Yt
+ β4 (Xt /Yt ) + Zt γ + ut .

که در آن  Itسرمایهگذاری Et ،مخارج آموزشی و  Xtمجموع صادرات و واردات اسا.
بدین ترتیف ،رگرسیون تولید سرانه برحسف متآیرهای استاندارد رشد جمعیا ،نسبا
سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی ،سهم مخارج آموزشی از تولید ناخالص داخلی و
درجه باز بودن اقتصاد درآمده و  Ztکه بردار ستونی شاخص های ساختار سیستم مالی یا
بانکی اسا به آن اضافه شده اسا .شیوه محاسبه شاخص های ساختار مالی در شکل ك)2
ارائه میشود .به طور متناظر بردار سطری  γتاثیر شاخص های ساختار مالی بر تولید سرانه

را نشان میدهد .تمام اطتعات خام مورد نیاز این رگرسیون از بانک جهانی و مجموعه
دادههای توسعه مالی جهانی 1گردآوری شده اسا.

1- Global Financial Development Dataset
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شکل  .2محاسبه شاخصهاي ابعاد ساختار مالي
شاخص روانه عمق ساختار مالي
• نسبت منابع تجهیز شده در سیستم بانکی تقسیم بر مجموع منابع تجهیز شده در سیستم مالی در یک
سال مشخص
• نسبت سپردههای سیستم مالی به GDP
• نسبت حق بیمههای عمر به GDP
• نسبت حق بیمههای غیرعمر به GDP

• نسبت ارزش کل سهام مبادله شده به GDP
شاخص انباره عمق ساختار مالي
• نسبت منابع تجمیع شده در سیستم بانکی تقسیم بر مجموع منابع تجمیع شده در سیستم مالی تا یک
سال مشخص

• نسبت بدهیهای نقدی به  GDPتقسیم بر مجموع نسبت بدهیهای نقدی به  GDPو نسبت تجمیع
سرمایه بازار سهام به GDP
شاخص ساختار سيستم بانکي
• نسبت داراییهای بانکهای سپردهپذیر به کل داراییهای سیستم بانکی
• نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به کل اعتبارات
• نسبت وامهای خارجی به کل وامهای داخلی و خارجی
ماخذ :یافتههای پژوهش

اکنون به رگرسیون بخشی پرداخته می شود .همانند تابع تولید کلی ،تولید هر بخش i

تابعی از نیروی کار ك  )Litو سرمایه ك  ) K itدر آن بخش اسا؛ یعنی ).Yti = F(Lit , K it , t
شکل هیکس -خن ی این تابع به صورت رابطه ك )4اسا.
ك )4

Yti = Ai (t). f(Lit , K it ).

Ai (t) = Ai0 exp(g i tηai
در رابطه ك ،) 4فرآیند تکنولوژی هر بخش به صورت ) t

توصیف شده که با فرض بازدهی ثابا به صورت سرانه ) Yti /Lit = Ai (t). f(K it /Lit

درمیآی د .تقریف لگاریتم خطی این معادله به صورت رابطه ك )5اسا.
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ك )5

li
Ln(Yti /Lit ) = Ln(Ai0 ) + g i t + βi Ln(K it /Lit ) + ηai
t + ηt .

اکنون با اضافه کردن متآیرهای ساختار سیستم مالی معادالت سه بخش غیرنفتی
کشاورزی ،صنعا و خدمات به صورت رابطه ك )6بازنویسی میشوند.
Ln(YtA /LAt ) = αA0 + α1A t + βA Ln(K At /LAt ) + γA Zt + uAt

ك )6

Ln(YtI /LIt ) = αI0 + α1I t + βI Ln(K It /LIt ) + γI Zt + uIt
𝑆𝑡𝑢 𝐿𝑛(𝑌𝑡𝑆 /𝐿𝑆𝑡 ) = 𝛼0𝑆 + 𝛼1𝑆 𝑡 + 𝛽 𝑆 𝐿𝑛(𝐾𝑡𝑆 /𝐿𝑆𝑡 ) + 𝛾 𝑆 𝑍𝑡 +

در نتیجه ،تولید سرانه نیروی کار بخشی كکشاورزی ،صنعا ،خدمات) برحسف نسبا

سرمایه به نیروی کار بخشی كکشاورزی ،صنعا ،خدمات) و  Ztکه بردار ستونی
شاخص های ساختار سیستم مالی یا بانکی اسا بهدسا می آید .بردارهای سطری  γiتاثیر
شاخص های ساختار مالی را بر تولید سرانه نیروی کار هر بخش منعکس میکنند .دادههای
بخش ها از بانک مرکزی و سازمان مدیریا و برنامهریزی گردآوری شدهاند.
برآورد رابطه های ك )3و ك ) 6با دو مساله مواجه اسا :اول آنکه اگر متآیرها ناپایا
باشند ،باید وجود رابطه ه مگرایی بلندمدت میان متآیرها بررسی و سپس رابطه بلندمدت
استخراج شود و دوم ،طبق ادبیات رشد اقتصادی ،متآیرهای سما راسا این رابطهها
عموما یک رابطه متقابل با تولید دارند .پس از لحاظ اقتصادسنجی برای آنکه برآوردها
بدون تورش باشند و آزمون معنی داری ضرایف رابطه بلن دمدت به ویژه برای نمونههای
کوچک قابل اتکا باشد ،الزم اسا درون زایی متآیرها مدنظر قرار گیرد .در واقع ،با توجه
به دوره زمانی کوتاه ،باید روشی به کار گرفته شود که ضمن برآورد رابطه بلندمدت
بتواند تورش درون زایی متآیرها را رفع کند .برای توجه به دو مساله باال ،رگرسیونها با
روش حداقل مربعات معمولی به طور کامل اصتح شده ك ) FMOLSکه توسط فیلیپس
و هانسن 1ك ) 1990ارائه شده ،انجام میگیرد .در ادامه ،این روش با جزئیات توضیچ داده
میشود.
1- Phillips, P. C. B. & Hansen, B. E.
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برای سادگی دو متآیر  xtو  ytدر نظر گرفته میشود ك البته توضیحات برای مدلی که

ش امل عرض از مبدا ،روند ،متآیرهای دامی و چندین متآیر  xtاسا ،قابل تعمیم اسا) .با

فرض اینکه از نظر آماری بین این دو متآیر یک رابطه همگرایی بلندمدت وجود داشته
باشد ،میتوانرابطه ك )7را نوشا.
yt = βxt + ut

ك )7

در نتیجه برآورد  βبه شیوه حداقل مربعات مع مولی به صورت رابطه ك )8اسا.
T

ك )8

) (∑ xt yt
t=1

−1

T

) β̂ = (∑ xt 2
t=1

اگر متآیرها پایا بودند ،برآوردگر ̂ βبا نرخ  √nبه سما پارامتر واقعی جامعه همگرا
می شد ،اما اگر متآیرها ناپایا باشند ،نرخ همگرایی برآوردگر  OLSبه  nافزایش مییابد.

در این حالا گفته میشود برآورد فوقسازگاری از ضریف  βبه دسا آمده اسا .ویژگی
فوق سازگار بودن برآوردگر  OLSچنان مطلوب اسا که برای نمونههای بزرگ میتوان
از دو مشکل تورش و ناکارایی حاصل از درونزایی متآیر  xtو همبستگی سریالی خطاها

چشمپوشی کرد.
به هر حال در نمونه های کوچک ،تورش و ناکارایی قابل اغماض نیسا كسینگ ،
1

 2008و  .) 2010به همین دلیل ،فیلیپس و هانسن ك )1990روش حداقل مربعات معمولی
کامت اصتح شده ك )FMOLSرا ارائه کردند که بتواند این مشکل را در نمونههای
کوچک از بین ببرد .در این روش از شیوه شبهپارامتریک برای تصحیچ تورش برآوردهای
 OLSاستفاده میشود .معادله ك )7با فرض درون زایی هر دو متآیر ناپایا از درجه یک به
صورت رابطه ك )9بازنویسی میشود.

1- Singh, T.
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yt = βxt + u1t

ك )9

xt = xt−1 + u2t

دروزنزایی  xtدقیقا به معنای همبستگی همزمان اجزای خطای رابطه های باال اسا
که تورش همزمانی ایجاد می کنند .ماتریس کواریانس همزمان بردار اجزای خطاها = ut

 (u1t , u2t )′به صورت رابطه ك ) 10تعریف می شود که عناصر غیرقطری آن
صفر نیستند.
2
σ12
]
σ222

ك)10

) E(u1t u1t ) E(u1t u2t
σ2
[ = ) Σ = E(ut . ut ′
] = [ 11
) E(u2t u1t ) E(u2t u2t
σ221

همچنین خطاها ممکن اسا خودهمبستگی داشته باشند .پس  u1tو  u2tعتوه بر
همبستگی همزمان ،همبستگی سریالی هم خواهند داشا .بر این اساس ،ماتریس کواریانس
بلندمدت یکطرفه به صورت رابطه ك )11خواهد بود.
∞

ك)11

λ12
]
λ22

λ
= [ 11
λ21

∞

) ∑ E(u1t u2,t−i

) ∑ E(u1t u1,t−i

i=0
∞

i=0
∞

∞

=

)′

Λ = ∑ E(ut . ut−i
i=0

) ∑ E(u2t u1,t−i ) ∑ E(u2t u2,t−i
[ i=0
]
i=0

همچنین ماتریس کواریانس بلندمدت به صورت رابطه ك )12نوشته میشود.
∞

) ∑ E(u1t u2,t−i
∞i=−
∞

ك)11

]

) ∑ E(u2t u2,t−i
∞i=−

∞

) ∑ E(u1t u1,t−i
∞i=−
∞

∞

=

)′

Ω = ∑ E(ut . ut−i

) ∑ E(u2t u1,t−i
∞[i=−
ω11 ω12
= [ω
] ω22
21

∞i=−
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در واقع Ω = Λ + Λ′ − Σ ،اسا .فیلیپس و هانسن ك )1990با ماتریسهای کواریانس
بلندمدت باال برآوردگر بدونتورش زیر كرابطه ك ))13را ارائه میکنند.
T

ك)13

∗
(∑ xt yt∗ − Tλ12
)
t=1

−1

T

) β̂ = (∑ xt 2
t=1

که در آن كرابطه ك:))14
yt∗ = yt − ω12 ω−1
22 u2

ك)14

∗
λ12
= λ12 − ω12 ω−1
22 λ22

در حالتی که  xtبرون زای ضعیف باشد ،همبستگ ی سریالی بین دو جمله خطا وجود
∗
λ12
نخواهد داشا .در این حالا  ω12 = λ12 = 0اسا و در نتیجه  yt∗ = ytو = 0
می شود .این به آن معنی اسا که رابطه ك )13با رابطه ك ) 8یکسان خواهد بود و برآورد دو
روش  OLSو  FMOLSیکسان میشود ،اما در حالا درونزایی  xtروش FMOLS
برآورد اصتح شدهای را بهدسا میدهد که در نمونه های کوچک از نظر آماری قابل
اتکا اسا كفیلیپس و هانسن 1990 ،و سینگ 2008 ،و .)2010

 -4يافتههاي پژوهش
در ابتدا پایایی متآیرهای پژوهش با روشهای دیکی -فولر تعمیمیافته 1ك )1979و
فیلیپس-پرون 2ك )1988بر رسی و مشخص شد که همه متآیرها ناپایا از درجه یک هستند
كنتایج به سبف اختصار آورده نشده اسا) .سپس تصریچهای مختلف رگرسیونهای رشد
اقتصادی و رشد بخشی با روش  FMOLSبرآورد شدند .برای هر تصریچ ،آزمونهای
نرمال بودن جمله خطا ،ناهمسانی واریانس و وجود رابطه همگرایی بلندمدت انجام گرفته
که به طور کلی صحا آماری برآوردها را تایید کردند.

1- Augmented Dickey-Fuller
2- Phillips-Perron
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مدل پایه شامل متآیرهای اصلی مدل های رشد اسا .تاثیر این متآیرها بجز نسبا مخارج
آموزشی به  ،GDPمعنیدار و م با به دسا آمده و در مجموع این متآیرها توانستهاند 80
درصد رشد تولید سرانه را توضیچ دهند .آزمون  Fکرانه نشان دهنده رابطه بلندمدت اسا
و توزیع نرمال جمتت خطا با آماره جارک -برا 1تایید می شود .بنابراین ،به نظر میرسد
مدل پایه از نظر تجربی قابل اتکا اسا.
جدول  .1برآورد اثر شاخص هاي ساختار مالي بر لگاريتم توليد سرانه
متغير

مدل پايه
***

رشد جمعیت
نسبت سرمایهگذاری به GDP
نسبت مخارج آموزشی به GDP
درجه باز بودن اقتصاد

0/126
()0/015
***0/006
()0/002
0/012
()0/013
**0/006
()0/001

روانه عمق ساختار مالی

تصريح 1
***

-0/573
()0/181
-0/006
()0/004
0/001
()0/026
0/004
()0/002
0/007
()0/004

انباره عمق ساختار مالی
عرض از مبدا
روند
ضریب تعیین تعدیلشده
واریانس بلندمدت
وقفه اول
آزمون ناهمسانی Q
وقفه دوم
آزمون جارک -برا
آزمون  Fکرانه
تعداد مشاهدات

***7/331
()0/110
***0/023
()0/002
0/806
0/003
**4/520
*5/491
0/804
***6/222
35

***8/521
()0/586
***0/014
()0/003
0/928
0/002
0/173
0/526
1/444
***13/058
23

تصريح 2
***

-0/538
()0/142
*-0/005
()0/003
-0/003
()0/020
0/002
()0/002

**0/003
()0/9×10-3
***8/984
()0/332
***0/015
()0/002
0/935
0/001
0/155
1/309
1/266
2/841
23

تصريح 3
***

-0/354
()0/004
***0/009
()0/7×10-6
***-0/064
()0/001
***0/003
()0/5×10-6
***0/2×10-3
()0/1×10-3
*0/003
()0/4×10-6
***8/383
()0/013
***0/022
()0/6×10-6
0/772
0/6×10-8
0/004
0/125
1/692
***33/046
23

* ** ،و *** به ترتیب معنیداری در سطح  5 ،10و  1درصد را نشان میدهند.
ماخذ :یافتههای پژوهش
1- Jarque–Bera
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در ادامه ،شاخص های انباره و روانه عمق ساختار مالی وارد مدل شدند كرابطههای ك)1
تا ك .))3براساس یافتههای گزارش شده در جدول ك ،)1تایید میشود که شاخص انباره عمق
ساختار مالی در برآوردهای مختلف تاثیر معنی دار و م با بر تولید سرانه دارد .شاخص
رو انه عمق ساختار مالی به تنهایی بی معنی شده ،اما با کنترل اثر شاخص انباره ،شاخص
روانه نیز تاثیر معنی دار و م با پیدا کرده اسا.
براساس محاسبه پژوهش ،شاخص روانه عمق ساختار مالی ایران در دوره مورد مطالعه
بین  87تا  98درصد و شاخص انباره عمق ساختار مالی بین  55تا  95درصد در نوسان
بوده اند .این مقادیر گویای درجه باالی بانک محوری سیستم مالی ایران اسا .البته به نظر
می رسد شاخص روانه كکه در پژوهش های پیشین پرکاربردتر بوده) شدت بانکمحوری
را بیش از حد و تآییرات آن را کمتر از حد نشان می دهد .بنابراین ،تحلیل نتایج شاخص
انباره و تحلیل نتایج شاخص روانه در شرایطی که اثر شاخص انباره کنترل شده باشد،
درک بهتری از اثرگذاری درجه بانک محوری بر رشد اقتصادی ایران ارائه میدهد.
جدول ك )2آثار برازششده شاخص های ساختار بانکی در معادله تولید سرانه را نشان
می دهد .در این برآوردها ،ضرای ف متآیرهای مدل اولیه رشد نسبا به تصریچهای قبلی
پایدارتر بوده و به ویژه تاثیر سرمایه گذاری فیزیکی و درجه باز بودن اقتصاد در تصریچها
معنی دار و م با اسا .شاخص ساختار دارایی بانکی كنسبا داراییهای بانکهای
سپردهپذیر به کل داراییهای سیستم) تاثیر معنیدار و م با و شاخص ساختار اعتبارات
بانکی كنسبا اعتبارات اعطایی بخش خصوصی به کل اعتبارات) تاثیر معنیدار و منفی بر
تولید سرانه دارد .شاخص ساختار اعتبارات بینالمللی بانکی كنسبا وامهای خارجی به کل
وامهای داخلی و خارج ی) که وضعیا جریان بین المللی ورودی نسبی اعتبارات بانکی را
نشان می دهد به تنهایی تاثیر معنی دار و م با داشته ،اما پس از کنترل اثر دو شاخص دیگر
كکه ساختار بانکی داخلی کشور را نشان میدهند) معنی داری خود را از دسا داده اسا.
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جدول  .2برآورد اثر شاخص هاي ساختار بانکي بر لگاريتم توليد سرانه
تصريح 1

متغير

***

رشد جمعیت
نسبت سرمایهگذاری به GDP
نسبت مخارج آموزشی به GDP
درجه باز بودن اقتصاد
شاخص ساختار دارایی بانکی

تصريح 2

تصريح 3
***

0/064

-0/129

()0/012

()0/084

()0/005

**0/003

**0/009

***0/009

0/001

()0/002

()0/004

()0/001

()0/003

***-0/039

**0/051

***-0/011

**-0/003

()0/010

()0/021

()0/003

()0/019

***0/005

***0/007

***0/008

**0/005

()0/001

()0/002

()0/4×10-3

()0/002

0/102

-0/066
()0/064

***0/007

***0/007

()0/001

()0/002

شاخص ساختار اعتبارات بانکی

***-0/027

**-0/016

()0/009

()0/006
***0/001

شاخص ساختار اعتبارات

-4

( )0/2×10

بینالمللی
***

عرض از مبدا

تصريح 4

7/735

***

10/452

***

7/395

0/002
()0/001
***

9/652

()0/094

()1/125

()0/029

()0/818

0/002

0/001

***0/019

-0/008

()0/003

()0/007

()0/001

()0/006

ضریب تعیین تعدیلشده

0/837

0/767

0/777

0/850

واریانس بلندمدت

0/001

0/007

وقفه اول

1/444

*

وقفه دوم

روند

آزمون ناهمسانی
Q
آزمون جارک-برا

-3

0/1×10

0/003

3/440

0/506

1/161

1/479

4/012

0/963

3/072

1/423

2/145

1/096

0/290

آزمون  Fکرانه

***6/747

تعداد مشاهدات

37

***

5/367
36

***

4/680
34

***

4/659
34

توضیح ** ،* :و *** به ترتیب معنیداری در سطح  5 ،10و  1درصد را نشان میدهند.
ماخذ :یافتههای پژوهش

در ادامه ،اثر شاخصهای ساختار مالی و بانکی بر بخشهای مختلف اقتصاد ایران
برآورد میشود .جدول ك )3نشان می دهد که شاخص روانه عمق ساختار مالی تاثیر م با
بر بخشهای کشاور زی و صنعا و تاثیر منفی بر بخش خدمات میگذارد .در مقابل،
شاخص انباره عمق ساختار مالی اثر منفی بر بخش کشاورزی دارد در حالی که اثر آن بر
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بخشهای صنعا و خدمات بی معنی اسا .همان طور که پیشتر بیان شد ،شاخص انباره،
وضعیا ساختار مالی در ایران را بهتر و واقعیتر ترسیم می کند .این نتایج به معنای آن
اسا که افزایش بانک محوری در ایران به ضرر بخش کشاورزی و صنعا بوده اسا .پس
حتی اگر این ادعا پذیرفته شود که ساختار بانک محور برای اقتصاد درحالتوسعه ایران
مناسف اسا تا به حال سیاسا هایی که به این ساختار شکل دادهاند ،نتوانستهاند به رشد
بخش ها کمک کنند .در ایران ،دولا ها معموال به دنبال ایجاد تورش در سطچ كاز طریق
تسهیتت دستوری ،سرکوب نرخ بهره و )...و ساختار سیستم مالی كاز طریق توسعه
بانک های تخصصی ،مالکیا و مدیریا دولتی بانکها و )...به نفع بخشهای کشاورزی
و صنعا بودند ،اما در عمل این بخش ها از تآییرات ساختار مالی متضرر شدند.
جدول  .3برآورد اثر شاخص هاي ساختار مالي بر لگاريتم توليد سرانه نيروي کار بخشي
متغير

کشاورزي

صنعت

***

0/553

-0/196

()0/151

()0/954

0/141

***0/022

***0/097

*-0/008

()0/003

()0/027

()0/004

***-0/006

-0/006

0/002

()0/002

()0/010

()0/001

**3/019

2/683

***6/684

()1/112

()8/972

()1/324

-0/008

0/009

***0/010

()0/008

()0/018

()0/002

ضریب تعیین تعدیلشده

0/785

0/394

0/859

واریانس بلندمدت

0/003

0/062

0/001

وقفه اول

0/150

1/126

0/082

وقفه دوم

0/731

3/056

0/996

1/832

0/301

1/273

نسبت سرمایه به نیروی کار بخشی
روانه عمق ساختار مالی
انباره عمق ساختار مالی
عرض از مبدا
روند

آزمون ناهمسانی
Q
آزمون جارک-برا
آزمون  Fکرانه

***5/175

تعداد مشاهدات

21

**

4/626
21

توضیح ** ،* :و *** به ترتیب معنیداری در سطح  5 ،10و  1درصد را نشان میدهند.
ماخذ :یافتههای پژوهش

خدمات
**

**

0/343

4/168
21
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در مورد ساختار بانکی ،نتایج جدول ك )4گویای آن اسا که شاخص ساختار دارایی بانکی
تاثیر منفی بر بخشهای کشاورزی و صنعا و تاثیر م با بر بخش خدمات دارد .شاخص
ساختار اعتبارات بانکی بر کشاورزی اثر م با و بر بخش خدمات اثر منفی دارد در حالی که
اثر آن بر بخش صنعا بیمعنی اسا .شاخص اعتبارات بینالمللی نیز بر خدمات اثر م با
میگذارد ،اما بر بخشهای کشاورزی و صنعا بیتاثیر اسا .این شاخص ،منعکسکننده عمق
مالی بینالمللی اسا .نتایج نشان داد که هر چند اثر انفرادی این شاخص بر کل م با بوده ،اما
با کنترل سایر شاخصهای ساختار بانکی و همچنین تفکیک بخشهای اقتصادی ،این اثر از
بین رفته اسا .برای م ال ،در سطچ بخشی ،اثر این شاخص بر کشاورزی تایید نمیشود.
همچنین با وجود اصرار دولاها در جذب وجوه خارجی برای تشویق صنعتی شدن ،اثر این
شاخص بر بخش صنعا منفی بهدسا آمده اسا.
جدول  .4برآورد اثر شاخص هاي ساختار بانکي بر لگاريتم سرانه نيروي کار بخشي
متغير

کشاورزي
***

صنعت
**

1/750
0/453
نسبت سرمایه به نیروی کار بخشی
()0/787
()0/158
***-0/033
***-0/008
شاخص ساختار دارایی بانکی
()0/005
()0/002
0/015
***0/015
شاخص ساختار اعتبارات بانکی
()0/017
()0/004
-0/004
-0/001
شاخص ساختار اعتبارات بینالمللی بانکی
()0/004
()0/001
-6/755
***3/887
عرض از مبدا
()8/681
()0/384
***0/038
***0/019
روند
()0/010
()0/005
0/591
0/935
ضریب تعیین تعدیلشده
0/054
0/005
واریانس بلندمدت
**
5/114
0/258
وقفه اول
آزمون ناهمسانی Q
*5/115
2/275
وقفه دوم
1/859
4/309
آزمون جارک-برا
***
***
3/505
8/771
آزمون  Fکرانه
34
34
تعداد مشاهدات
توضیح ** ،* :و *** به ترتیب معنیداری در سطح  5 ،10و  1درصد را نشان میدهند.
ماخذ :یافتههای پژوهش

خدمات
***

0/628
()0/207
***0/013
()0/001
*-0/006
()0/003
***0/004
()0/001
3/465
()2/442
***-0/022
()0/002
0/890
0/003
*2/721
2/725
1/988
***5/164
34
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به طور کلی ،بخش کشاورزی از افزایش نسبی اعتبارات به بخش خصوصی سود برده،
بخش خدمات از هر دو افزایش نسبی داراییهای بانکهای سپرده پذیر و افزایش نسبی
وامهای خارجی بهره مند شده ،اما بخش صنعا از ساختار بانکی ایران متضرر شده و یا
بهرهای نبرده اسا.

 -5نتيجهگيري و داللتهاي سياستي
در مورد ساختار مالی و تاثیرش بر عملکرد بخش واقعی اقتصاد ،دیدگاههای مختلف
بسیاری وجود دارد .آنچه از این دیدگاه ها قابل فهم اسا ،این اسا که:
 مسیری که سیستم مالی طی کرده اهمیا دارد ،نه نوع ساختار مالی کشور در یک مقطعاز زمان
 ساختار مالی هر کشور احتماال به سطچ و نوع توسعه زیرساختارهای اقتصادی و اجتماعیکشور بستگی دارد.
 -3استفاده از شاخص کلی مانند درجه بانکمحوری نمی تواند ساختار مالی و مسیری
طیشده را منعکس کند.
 بهتر اسا شاخص های ساختار مالی با مقایسه دودویی یا چندتایی اندازهگیری شوند.بر این اساس ،پژوهش حاضر به بررسی تجربی تاثیر ابعاد ساختار سیستم مالی ایران بر
بخش واقعی پرداخا .ابعاد مختلف ساختار مالی برای سالهای  1979تا  2016محاسبه و
تاثیر آن ها بر رشد تولید سرانه کل و بخشی كکشاورزی ،صنعا و خدمات) با روش
 FMOLSبرآورد شد که نتایج به شرح زیر اسا:
نخسا :شاخص انباره عمق ساختار مالی ترسیم بهتر ،تعدیلشدهتر و نزدیکتر به واقعیا از
ساختار مالی ایران ارائه میدهد .ممکن اسا ساختار بانکمحور برای اقتصاد درحالتوسعه
ایران مناسف باشد ،اما طبق برآوردها ،سیاساهایی که به این ساختار شکل دادهاند ،نتوانستهاند
به رشد بخشها به ویژه کشاورزی و صنعا کمک کنند .در واقع ،اعمال سیاساهای تبعیضی
كاز طریق تسهیتت دستوری ،سرکوب نرخ بهره و )...و ایجاد تورش در ساختار سیستم مالی
كاز طریق توسعه بانکهای تخصصی ،مالکیا و مدیریا دولتی بانکها و )...به نفع بخشهای
کشاورزی و صنعا در عمل به ضرر بخش واقعی تمام شده اسا.
دوم :شاخص ساختار دارایی بانکی كنماد قدرت مالی بانکها نسبا به بانک مرکزی) بر رشد
تولید سرانه و بخش خدمات اثر م با و بر بخشهای کشاورزی و صنعا اثر منفی دارد .در

ابوترابي و همکاران | 189

توضیچ این یافته ،تاکید میشود که قدرت مالی بانک مرکزی ایران پس از جنگ همواره روند
نزولی داشته اسا1؛ از این رو ،مداخلههای دولاها و بانکهای مرکزی بعد از انقتب به ظاهر
به نفع بخش کشاورزی و صنعا بوده ،اما با کاهش قدرت مالی بانک مرکزی نسبا به بانکها
در عمل تنها بخش خدمات از افزایش ساختار دارایی بانکی بهرهمند شده اسا.
سوم :روند تآییرات شاخصهای ساختار اعتبارات بانکی كنشاندهنده کارایی سیستم بانکی) و
ساختار اعتبارات بینالمللی بانکی كمنعکسکننده عمق مالی بینالمللی) نتوانستهاند رشد
بخشهای واقعی را تشویق کنند .این نتیجه نشان میدهد که سیاسا مالی مناسف برای بخش
واقعی نه سرکوب نرخ بهره و ایجاد و توسعه بانکهای تخصصی ،بلکه آزادسازی اعتبارات،
زدودن مقرراتهای تبعیضی و جذب منابع مالی خارجی اسا .این سیاساها باید با هدف
توسعه سیستم مالی و بانکی و تقویا قدرت مالی بانکهای سپردهپذیر انجام گیرند.
پیشنهاد پژوهش این اسا که از هر گونه سرکوب مالی به طور کلی و یا تبعیض به نفع
یک بخش خاص پرهیز شود تا چالشهای بیشتر برای سیستم مالی کشور پدیدار نشود.
الزم اسا ایجاد ساختار مالی متوازن در دستور کار سیاساگذاران اقتصادی قرار گیرد.
در ساختار مالی متوازن همه بخشهای سیستم مالی كبانکهای تجاری ،بانکهای
تخصصی ،موسسات مالی غیربانکی ،بازارهای سهام ،با زارهای اوراق قرضه ،بازارهای
مشتقه ،بیمه ها و )...به طور نسبی به یک اندازه توسعه مییابند و منافع آنها بدون تبعیض و
تورشِ از پیشتعیینشدهای نصیف بخش های مختلف واقعی اقتصاد میشود2و .3این مساله

 -1نسااابا دارایی های بانک مرکزی به تولید ناخالص داخلی از  43درصاااد در  1988به کمتر از  3درصاااد در 2016
کاهش یافته اسااا .در ادبیات اقتصاااد کتن-مالی ادعا می شااود که هر چه این نساابا بیشااتر باشااد ،قدرت مالی بانک
مرکزی در سطچ کتن بیشتر اسا.
 -2ساختار مالی متوازن متفاوت از توسعه مالی متوازن اسا و در توسعه مالی متوازن منظور این اسا که سیستم مالی به طور
متناسف و همزمان از طریق بهبود هر چهار کانال آزادسازی مالی ،تعمیق مالی ،مدیریا ریسک و نوآوری مالی توسعه یابد.
 -3البته این به آن معنا نیسا که ساختار متوازن به رشد متوازن بخشهای واقعی یک اقتصاد میانجامد .به دلیل تفاوت
در درجه «واب ستگی به تامین مالی بیرونی» و تفاوت در « ساختار سرمایه» بنگاه های فعال ،امکان تاثیرپذیری متفاوت از
یک ساختار مالی مشخص وجود دارد .به عنوان م ال ،بخشی که وثیقههای مناسف در اختیار دارد ،بهتر میتواند وجوه
موردنیاز خود را در سیستم مالی بانکمحور نسبا به بازارمحور تامین مالی کند .به لحاظ سیاستی ،استداللهایی که در
حمایا از ایجاد و توسعه بانکهای توسعهای كتخصصی) میشود بر پایه همین مدعا اسا.
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عدم تبعیض حتی باید به تخصیص اعتبارات میان بخش دولتی و خصوصی هم تعمیم یابد
تا بانکها آزادانه تر در مورد تخصیص بهینه اعتبارات تصمیم گیری کنند.
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