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توسعه مالی در سیستم بانکی غیرربوی
و اثر آن بر رشد بخشهای اقتصادی کشور
مهدی یزدانی

1

چکیـده

مطالعات بســیاری درباره ارتباط بین توســعه مالی و رشــد اقتصادی انجام گرفته شــده است و
نتایج نشان میدهد که توسعه مالی ،نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی دارد .نتایج بررسیها
و پژوهشها نشــان میدهد که تفاوت در ســاختار مالی کشــورها ،بیانگر تفاوت در رشــد اقتصادی
آنها نیســت ،بلکــه موضوعی که قابل اهمیت اســت ،کیفیت ارائه خدمات مالی و ســطح فعالیت
واســطهگریهای مالی در اقتصاد اســت .این مقالــه ضمن مروری بر ادبیات موضــوع ،چگونگی و
فرآیند اثرگذاری توســعهمالی در سیســتم بانکی غیرربوی بر رشــد ،بخشهای اقتصادی را بررسی
کرده است .بر این اساس ،با استفاده از دادههای مقطعی بانکهای دولتی و خصوصی در دوره زمانی
 ،1363-1394مدل رگرســیونی رشــد بخشهای اقتصادی کشــور در محیط دادههای تابلویی برآورد
شــدهاســت .نتایج حاکی از اثر بخشی توسعه مالی در سیستم بانکی غیرربوی بر رشد ارزش افزوده
بخشهای اقتصادی بوده است.

واژههای كليدی

سیســتم بانکی غیرربوی ،توسعه مالی ،رشد ،بخشهای اقتصادی

 .1دکترای تخصصی ،استادیار گروه اقتصاد ،دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی ،دانشگاه شهید بهشتیmahdi.yazdani@ansarbank.com ،
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مقـدمه

تئـوری اقتصـاد در طـول دهـ ه اخیـر ،شـاهد افت و خیزهـای بسـیاری در زمینهی چگونگـی تأثیر
توسـع ه مالـی بـر رشـد اقتصـادی بوده اسـت .مدلهای سـنتی رشـد به ویـژه مـدل سـولو( ، )1956این
نتیجـه را تاییـد میکنـد کـه توسـع ه مالی چـه از طریق افزایش سـطح سـرمایه فیزیکی سـرانه و چه از
طریـق افزایـش میـزان بهـرهوری ،بـر سـطح درآمـد سـرانه تأثیـر میگـذارد و در بلندمـدت تأثیـری بر
رشـد اقتصادی ندارد.از طرف دیگر مطالعات گلداسـمیت ( ،)1969شـاو( )1973و مککینون(،)1973
بیانگـر وجـود یـک همبسـتگی مثبـت بین رشـد اقتصـادی و توسـع ه مالی اسـت .در بررسـیهای این
محققیـن ،همبسـتگی مثبـت مشـاهده شـده از آنجـا کـه فاقـد مبنـای نظری روشـنی اسـت ،راهنمایی
مشـخصی را در مـورد ایـن کـه برای علیت از توسـع ه مالی بر رشـد اقتصادی اسـت و یـا برعکس ،ارائه
نمیکنـد .برخـی از مطالعـات از قبیـل تاونسـند( ،)1979دیامونـد ( ،)1984بویـد و پرسـکات(،)1986
بـه تأثیـر توسـع ه مالـی بر رشـد اقتصادی تأکیـد میکننـد ،در حالی که گروهـی دیگر مانند رابینسـون
( )1952و پاتریـک ( ،)1966تأثیرپذیـری توسـع ه مالـی از رشـد اقتصـادی را مورد توجه قـرار میدهند.
در دهـه  80برخـی از اقتصاددانـان ماننـد لـوکاس ( ،)1988منکر تأثیر قابل توجه توسـع ه مالی بر رشـد
اقتصـادی شـدند و برخـی دیگـر مانند اسـترن ( ،)1989اساسـاً این عامـل را از فهرسـت عوامل موثر بر
توسـع ه اقتصادی حـذف کردند.
نزا ،مبانـی نظـری جدیـدی بـرای اثرگـذاری توسـع ه مالـی بـر
بـا شـکلگیری مدلهـای رشـد درو 
رشـد اقتصادی پدیدار گشـت و نشـان داد که میتوان یک رابط ه علی را از سـوی توسـع ه مالی بر رشد
اقتصـادی ارائـه کـرد (پاگانـو .)1993 ،هرچنـد بـر اسـاس این مدلها میتـوان نتیجه گرفت که توسـعه
مالـی میتوانـد از طریـق افزایش نسـبتی از سـپردههای مـردم در بانکها که تبدیل به سـرمایهگذاری
میشـود و نیـز از طریـق افزایـش بـازد ه اجتماعـی سـرمایه ،رشـد اقتصـادی را افزایـش دهـد ،امـا بـروز
پدیدههایـی از قبیـل مشـارکت ریسـک و بـازار اعتبـاری میتوانـد منجـر بـه تقلیـل پسانـداز شـده و
از آن طریـق رشـد اقتصـادی را کاهـش دهـد .بـر ایـن اسـاس روبینـی و سـاالیی مارتیـن( ، )1992یـک
همبسـتگی منفـی بیـن رشـد اقتصادی و شـاخص توسـعهی مالی نتیجـه میگیرند.
در سـالهای اخیـر پیشـرفتهای قابـل مالحظـهای در زمینـه چگونگـی ارتبـاط بیـن دو عامـل
توسـعه مالـی و رشـد اقتصـادی حاصل شـدهاسـت .این پیشـرفتها از یک سـو ،معلول شـکلگیری
نظریـات جدیـد اقتصـادی و از سـوی دیگر ،حاصل معرفی تکنیکهای جدید اقتصادسـنجی اسـت.
بـهعنـوان مثـال لویـن و رنلت( ،)1991همبسـتگی بین توسـعه مالی و رشـد اقتصـادی را در مدلی که
در آن سـایر عوامـل تأثیرگـذار بـر رشـد ماننـد سـطح اولیـه درآمـد سـرانه ،آمـوزش نیـروی انسـانی
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و تجـارت خارجـی نیـز منظـور شـده ،مـورد آزمـون قـرار دادهانـد و اثبـات کردنـد کـه همبسـتگی در
چنیـن مدلـی کمـاکان بـا عالمـت مثبت برقرار اسـت .در قدمـی فراتر کینـگ و لویـن ( ،)1973لوین
و زروس ( ،)1998نئوسـر و کوگلـر ( )1998نشـان دادنـد کـه سـطح توسـعه مالـی پیشبینـی کننـده
خوبـی بـرای چگونگـی رشـد اقتصـادی در آینـده اسـت .ایـن مطالعـات از ایـن نظـر گامـی به سـوی
پیـش تلقـی میشـود کـه رابطـه بیـن توسـعه مالـی و رشـد اقتصـادی را کمـی قویتـر از صرفـاً یـک
همبسـتگی ،ارزیابـی میکنـد .مطالعـه اخیـر لویـن و همـکاران ( ،)2000بـا بهرهگیـری از مدلهـای
مبتنـی بـر برآوردگرهـای تابلویـی پویـا بر اسـاس روش گشـتاورهای تعمیـم یافته ،نشـان میدهد که
نزای توسـعه مالـی ،بـر رشـد اقتصـادی تأثیـر مثبـت میگذارند.
مولفههـای بـرو 
همانگونـه کـه مشـاهده میشـود؛ نتایـج مطالعـات اخیـر نظـری وتجربـی انجـام شـده ،بـه طـور
همگـرا تقویتکننـده نقـش مثبـت توسـعه مالـی بر رشـد اقتصـادی هسـتند .از آنجا که مسـیرهای
تأثیـر توسـعه مالـی بـر رشـد اقتصـادی بـه لحاظ نظـری ،تا انـدازهی زیادی شـناخته شـده اسـت ،به
نظـر میرسـد ماننـد تحقیقـات بـه عمل آمـده در طی سـالهای اخیر ،آینـده این مطالعـات همچنان
بـر حـوزه کارهـای تجربـی متمرکز باشـد .مطالعات تجربی انجام شـده را میتوان به دو دسـته اصلی
تقسـیم کـرد .گـروه اول مطالعـات بیـن کشـوری بر اسـاس دادههـای مقطعـی ،برای گروههـای بزرگ
در سـطح بینالمللـی اسـت و گـروه دوم بـه طـور مجـزا تأثیر توسـعه مالی بر رشـد اقتصـادی را برای
هـر کشـور بررسـی میکنند (نیلـی و راسـتاد.)1382 ،
ادامـه مقالـ ه حاضـر ایـن گونـه طرحریـزی شـده اسـت کـه در بخـش  2ادبیـات موضـوع ارائـه
میشـود .در بخـش  3نیـز سیسـتم مالـی اسلامی و تجربـه آن در ایـران ارائـه خواهد شـد .در بخش 4
نقـش توسـع ه مالـی کـه ناشـی از شـاخصهای مالـی در سیسـتم بانکـی اسـت ،در چارچوب یـک مدل
رگرسـیونی رشـد اقتصادی بخشهای ایران بررسـی میشـود .در بخش  5نتایج تجربی بهدسـت آمده
ارائـه خواهـد شـد و در نهایـت در بخـش  6بـه نتیجهگیـری و ارائـه پرداختـه خواهد شـد.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

هیکـس ( )1969ادعـا میکنـد کـه بـازار مالـی بـا تسـهیل تجهیـز سـرمایه بـرای کارهـای
بـزرگ ،نقـش مهمـی در شـروع صنعتـی شـدن انگلسـتان داشـته اسـت .تـا قبـل از دهـهی ،1970
اقتصـاد توسـعه درگیـر مسـایل بخـش واقعـی بـوده و رابطـه بیـن رشـد بخـش واقعـی (پسانـداز،
سـرمایهگذاری و بازدهـی آنهـا) و سیسـتم مالـی بـه طور عمیـق مورد تجزیـه و تحلیل قـرار نگرفته
اسـت .سـهم مککینـون ( )1973و شـاو ( )1973در ایـن بـود کـه زمینـه جدیـد تئـوری «تعمیـق یـا
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توسـعه مالـی» را فراهـم آوردنـد کـه یک جزء اصلی از فرآیند تراکم سـرمایه اسـت و در نسـبتهای
سـرمایهگذاری ،پسانـداز و بهـرهوری آنهـا نهفتـه اسـت کـه بـه نوبه خود به رشـد اقتصـادی کمک
میکننـد (کازرونـی.)1382 ،
از طـرف دیگـر لویـن ( )1997نتیجهگیـری میکند کـه بازارهای مالی در جهت کاهـش هزینههای
معامالتـی و تقلیـل هزینههـای ناشـی از کمبـود اطالعـات بـه وجود آمدهانـد .در حقیقـت در دنیای
ارو ( )1964و دبـرو ( )1959کـه جمـعآوری اطالعـات و انجـام معاملات بـدون هزینـه صـورت
میگیـرد ،ضرورتـی بـه شـکلگیری ایـن بازارهـا نیسـت .بـر این اسـاس تبیین هـر گونه نقشـی برای
نهادهـای مالـی ،متضمـن منظـور کـردن زوایدی بـر مـدل ارو – دبرو اسـت (نیلی و راسـتاد.)1382 ،
بـرای نشـان دادن چگونگـی تأثیر توسـعه مالی بر رشـد اقتصادی ،در سـادهترین فـرم از مدل معرفی
شـده توسـط پاگانو ( )1993اسـتفاده میشـود .مدل اشـاره میکند که توسـعه مالی از طریق افزایش
در نـرخ پسانـداز ،افزایـش در نسـبت سـرمایهگذاری بـه پسانـدار و افزایـش بهـرهوری حاشـیهای
اجتماعـی سـرمایه ،میتوانـد بر رشـد اثـر بگذارد.
نزا مطـرح شـدهاند .در ایـن مدلهـا،
در رونـد شـکلگیری مدلهـای رشـد ،مدلهـای رشـد درو 
متغیرهایـی از طریـق تأثیـرات خـود بـر سـایر عوامل و متغیرهـای مدل ،باعث رشـد آنها شـده و این
رونـد بـه صـورت حلقـهوار باعـث تـداوم رشـد خواهـد شـد (تـاری و نگهبـان .)1382 ،در ایـن مدلهـا،
جایـگاه «تغییـرات تکنولوژیکـی» نمـود بیشـتری دارد ،تـا جایی که ایـن امر وجه تمایز بیـن مدلهای
نزا محسـوب شـده اسـت .بـه طـور مثـال ،در مدلـی کـه رومـر ( )1978ارائـه کرده
نزا و بـرو 
رشـد درو 
2
اسـت ،عامـل تکنولوژی توسـط اثر «سـرریز دانـش» در مدل تأثیر میگـذارد .در برخـی دیگر از این
مدلهـا ،نظریـه شـومپیتر مبنـی بر اهمیت قـدرت انحصـاری موقت ،بهعنـوان نیروی محرکـ ه فرآیند
نـوآوری نیـز وارد شـده اسـت و گسـترش ایـن فعالیتهـای نوآورانه نیز توسـط جامعه تقبل میشـود.
بنابرایـن اسـتفاده از قـدرت انحصـاری برای سـودآوری بیشـتر و در نتیجه ایجـاد انگیزه بـرای نوآوری
نزا خواهد
و دسـتیابی بـه تغییـرات تکنولوژیکـی ،منجـر به تأمین خواسـتههای مدلهـای رشـد درو 
شـد .بـهعنـوان مثـال گروسـمن و هلپمـن ( ،)1991مدلهـای رشـد رقابـت انحصـاری را ارائـه کردنـد و
رومـر ( )1990نیـز مـدل سـرریز دانـش خـود را با مـدل قـدرت انحصاری ترکیـب کرد.

چگونگی اثرگذاری نهادهای مالی بر رشد و توسعه اقتصادی

رابطـه بیـن رشـد اقتصـادی و توسـع ه بازارهـای مالـی ،همـان ارتبـاط درونـی بیـن نـوآوری و
2. Knowledge Spill Over
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معقـوالت مالـی خواهـد بـود .بهطور کلـی ،در ارتباط بیـن تحوالت مالی و رشـد اقتصادی ،دو دسـته
از نظریـات مطـرح بـودهاسـت .گروهـی بازارهـای مالـی را تنهـا بـهعنـوان یـک ابـزار بـرای تشـکیل
سـرمایهگذاری دانسـتهاند و همچنـان بـه تمرکـز سـرمایه و تالش دولت برای رسـیدن بـه این هدف
اهمیـت دادهانـد .امـا بـه نظـر گـروه دیگـر از اقتصاددانـان نظیـر گلداسـمیت ( ،)1969مککینـون
( )1973و شـاو ( )1973بازارهـای مالـی بـرای رشـد اقتصـادی نقـش کلیـدی را ایفـا میکننـد .در این
مـوارد نظـام مالـی و بـهطـور مشـخص واسـطههای مالـی و بـازار اوراق بهـادار کارآفرینـان را قـادر
میسـازد تـا دسـت بـه نـوآوری بزننـد (تـاری و نگهبـان.)1382 ،
بـرای ایـن منظـور دو نـوع فعالیـت صـورت میگیـرد .ابتـدا کارفرمایـان سـعی در شناسـایی
کارآفرینـان میکننـد .ایـن عمـل هزینـهای را بـه جامعـه تحمیـل میکنـد و بـا پرداخـت ایـن هزینه،
ارزیابـی میکننـد کـه آیـا فـرد قابلیت کارآفرین بـودن را دارد یا نـه؟ در مرحله بعـد ،درآمد انتظاری
را کـه کارآفرینـان ایجـاد خواهـد کـرد ،ارزیابـی مـیکننـد .در نهایـت ،شـرط چنیـن اقدامـی از سـوی
کارآفرینـان ،حداقـل برابـری هزینـه اسـتخدام و درآمـد انتظـاری ایجـاد شـده خواهـد بود.
نزا ،اختالف نظرهـا به حداقـل رسـید و اکثریت ،نقش
بـا مطـرح شـدن ایـن مدلهـای رشـد درو 
بازارهـای مالـی را در رشـد اقتصـادی انکارناپذیـر دانسـتند .در ایـن مدلها ،نقشـی که بـازار مالی در
ایجـاد نـوآوری دارد ،در چهـار بخش خالصه میشـود:
الف) ارزیابی و برآورد توان کارفرمایان و بنگاههایی که اقدام به نوآوری میکنند.
ب) تجهیز منابع جهت برآوردن نیازهای مالی طرحهای نوآورانه.
ج) از طریق مدیرت ریسک نقش تنوع بخشیدن به ریسک را به وسیل ه ابزارهایی به عهده میگیرند.
د) در نهایـت سـود انتظـاری کـه صنعـت در اثـر بهرهگیـری از تکنولـوژی جدیـد حاصـل از
فعالیتهـای نوآورانـه بهدسـت میآورد ،محاسـبه میشـود تا مشـخص شـود که آیا بـه روند موجود
بـرای تولیـد یـک کاال یا یک خدمت پرداخته شـود و یا ریسـک سـرمایهگذاری در فعالیـت نوآورانه
بـرای دسـتیابی بـه سـود انتظـاری پذیرفته شـود؟
بـه عبـارت دیگـر واسـطههای مالـی هسـتند کـه وظایـف ارزیابـی ،تأمیـن و تجهیـز و مدیریـت
ریسـک را بـه عهـده دارنـد .بنابرایـن ،آنها سـه نقش از چهار نقـش فوق را تقبل میکننـد .در مقابل
بـازار اوراق بهـادار ارزش انتظـاری سـودهای تنزیـل شـده فعالیتهـای نوآورانه را آشـکار میسـازد.
لـذا میتـوان یـک بـازار مالـی پیشـرفته را یـک بنـگاه سـرمایه مخاطرهآمیزتـر معرفـی کـرد .زیـرا بـا
بـه کار گرفتـن بیشـترین سـهم از بنـگاه خـود بـرای بـرآوردن منابع یـک فعالیـت نوآورانه دسـت به
خطـر میزنـد .بنابرایـن بازارهـای مالـی از طریـق چنیـن نقشهایـی ،بـه روند رشـد اقتصادی شـتاب
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میدهنـد و نیازهـای آن را بـرآورده میسـازند (تـاری و نگهبـان.)1382 ،

انواع مؤسسات مالی

مؤسسـات مالـی را میتـوان بـه دو گـروه تقسـیم کـرد :اول مؤسسـات مالـی واسـطه و دوم دیگر
مؤسسـات مالـی .مؤسسـات مالـی واسـطه ،اسـناد بدهـی وامگیرنـدگان یـا اوراق بهـادار اولیـه را
خریـداری و در همیـن زمـان اسـناد بدهی یا اوراق بهـادار ثانویه را به پساندازکنندگان میفروشـند.
بـرای مثـال ،بانکهـای تجـاری از یکسـو از طریـق حسـاب پسانداز و جـاری بـا دادن اوراق بهادار
ثانویـه بـه پساندازکننـدگان وجـوه را جمـعآوری میکننـد و از سـوی دیگر بـا دریافـت اوراق بهادار
از وامگیرنـدگان ،ایـن وجـوه را در اختیـار آنهـا قـرار میدهنـد .دیگـر مؤسسـات مالـی هـم دالالن و
صرافـان مالـی ،بانکهـای سـرمایهگذاری ،بانکـداری رهنـی و صدهـا مؤسسـه دیگـر را کـه یـک یـا
چنـد خدمـت مالـی ،نظیـر اعتبـارات کوتاهمـدت بـرای خریـد بـه مصرفکننـدگان و یا حسـابهای
پسانـداز ارایـه میکننـد ،در بـر میگیـرد.

ارتباط بین توسعه مالی و بخش بانکی

سیسـتمهای مالـی بـا کارکـرد کسـب اطالعـات در مـورد فرصتهـای سـرمایهگذاری ،نظـارت
بـر سـرمایهگذاریهای انجـام شـده ،توزیـع ریسـک ،تجمیـع پساندازهـا و همچنین تسـهیل مبادله
کاالهـا و خدمـات باعـث کاهـش هزینههـای معامالتـی و بهبـود تخصیـص منابـع و سـرانجام رشـد
اقتصـادی میشـوند.
بـر اسـاس مطالعـات انجـام شـده ،توسـعه مالـی مفهومـی چنـد وجهـی اسـت کـه علاوه بـر بعد
پولـی و بانکـی ،ابعـاد و مؤلفههـای دیگـری چون آزادی بخـش مالی ،کیفیت مقـررات و نظارت حاکم
بـر ایـن بخـش ،میـزان رقابـت و ظرفیتهای نهـادی موجود و پیشـرفت فناوری را شـامل میشـود.
توسـعه مالـی در یـک اقتصـاد ،شـامل ابعـاد مختلفی اسـت کـه در زیر به آن اشـاره میشـود.
الف)توسـعه بخـش بانکـی ب)توسـعه بخـش مالـی غیربانکـی ج)توسـعه بخـش پولـی و
سیاسـتگذاری پولـی د) مقـررات و نظـام بانکیـد ه)بـاز بـودن بخـش مالـی و)محیـط نهـادی.
در مـورد توسـعه بخـش بانکـی بایـد اشـاره کـرد کـه در اکثـر اقتصادهـا ،بانکهـا مرکـز سیسـتم
مالـی و پرداختهـا بودهانـد و نقـش مهمـی در فرآینـد تجهیـز پساندازهـا ،شناسـایی فرصتهـای
سـرمایهگذاری و متنوعسـازی ریسـک ایفـا میکننـد .از اینرو اندازه ،سـاختار و کارایـی بخش بانکی
بـهعنـوان یـک بعـد مسـتقل توسـعه مالـی مـورد توجـه بـودهاسـت .سـوددهی بانکهـا ،اعتبـارات
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پرداختـی و دسترسـی آسـان بخـش خصوصـی بـه اعتبـارات بانکـی در ایـن بعـد مـورد بررسـی قـرار
میگیـرد .بـر پایـه مطالعـات انجـام شـده ،فعالیـت بانکهـا در فضـای رقابتـی شـامل دخالـت کمتر
دولـت ،تمرکـز کمتـر بازار و امکان بیشـتر ورود بانکهای خارجی اسـت ،که کارایی و رشـد بیشـتری
خواهـد داشـت (طیبـی و همـکاران.)1387 ،

سیستم مالی اسالمی و تجربه آن در ایران

کشــور ایران در مقایســه با کشورهای مشــایه در حالتوســعه ،از جایگاه قابل قبولی در توسعه
بازارهــای مالی برخوردار نیســت (تــاری و نگهبان .)1382 ،عالوهبر این کشــورهای توســعهیافته و
کشورهایی که با نرخ شتابان در حال توسعه هستند ،الگویی از توسعه بازارهای مالی را ارائه میدهند.
شــواهد تجربی و نظریههای نوین نیز مؤید نیاز کشــورهای در حالتوسعه از جمله ایران ،در توسعه
بازارهای مالی بودهاند.
یکــی از مهمترین مشــکالت نظام مالی ایران ،این اســت که نظام بانکــی مجموعه مالی حالتی
انحصــاری دارد و تقریبــاً  90درصــد اعتبارت این بخــش را به خود اختصــاص داده و لذا برای بازار
معامالت اوراق بهادار مجالی باقی نمانده اســت .این در حالی اســت که خود این نظام با معضالت
بســیاری روبهرو اســت ،بهطوری که قســمت عمده این معضالت مربوط به دولتی بودن سیســتم
بانکی کشــور است .روند شــاخصهای توسعه مالی در کشــورهای مختلف نشان داده است که در
اکثر کشــورهای در حالتوسعه و توســعهیافته ،تقریباً تمام منابع در اختیار بخش خصوصی است.
این مطلب لزوم آن را میرســاند که نه تنها بخش مالی کشــور نیاز به نهادهای دولتی متفاوت برای
اداره امــور نظام مالی دارد ،بلکه خصوصیســازی نهادهای مالی و بانکها نیــز باید مورد توجه قرار
گیرد .برای مثال ،بانک مرکزی در اقتصاد ایران همواره تحت ســلطه وزارت امور اقتصادی و دارایی
بودهاست و این امر مشکالتی نظیر اختالل سیاستهای پولی و مالی ،تأمین کسری بودجه دولت از
بانک مرکزی ،تحمیل مالیات تورمی بر اقتصاد ،تعیین اعتبارت تکلیفی سنگین برای بانک مرکزی از
سوی دولت را به وجود آوردهاست .برای رهایی از این مشکالت نیاز به استقالل بانک مرکزی است.
این مسأله نه تنها باید در چارچوب یک نهاد دولتی مستقل صورت گیرد ،بلکه لزوم خصوصیسازی
و استفاده از مدیریت کارا و پرانگیزه آن مورد نیاز است.
از ســوی دیگر ،مطالعات گوناگونی به بررســی ارتباط ســاختارهای فرهنگی و دینی کشــورهای

مختلف با ســاختار مالی آنها پرداختهاند .3در این مطالعات نه شــاخص بخش مالی مورد بررســی
3. Deck and Demirgue - Kunt and Levine, (2001).
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قرار گرفته است ،که عبارتند از:

الف) اعتبار به بخش خصوصی :4شاخص اندازهگیری حجم پساندازهایی که از طریق بانک به

بخش خصوصی وام داده میشود.

ب) بدهیهای نقدی :5شاخص اندازه صنعت بانکداری
ج) سرمایه بازار :6شاخص توسعه بازار سرمایه

د) گردش دارایی :7شاخص درجه نقدشوندگی بازار نسبت به حجم معامالت

ه) حقوق سهامداران جزء :8شاخص حمایت ساختارهای حقوقی متفاوت از سهامداران جزء در بازار

و) اجرای قراردادها :9شاخص میزان کارآمدی سیستمهای حقوقی در اجرای قراردادها

ز) حسابدار :10شاخص استانداردهای حسابدار

ح) حقوق مالکیت :11شاخص حمایت دولت از حقوق مالکیت خصوصی

ط) مالکیت عمومی :12درصد مالکیت دولت در  10بانک بزرگ هر کشور

بررســی ارتباط این نوع شــاخصهای مالی با حقوق اسالمی نشــان میدهد که ارتباط معناداری

از نظر آماری بین حقوق اســامی بهعنوان منبع ســاختار حقوقی و مالی کشــورهای اسالمی با چهار

شــاخص اعتبــار به بخش خصوصی ،بدهیهای نقد ،ســرمایه بازار و گردش دارایــی وجود ندارد ،اما

همبستگی مثبتی با شاخصهای حقوق سهامداران جزء ،اجرای قراردادها ،حسابداری ،حقوق مالکیت

و مالکیت عمومی مشــاهده میشــود (بک و دمیرگاک ( )2001و کانت و لوین ( .))2001با نگاهی به
ســاختار مالی و حقوقی کشــورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ،میتوان منابع اصلی حقوقی و قانونی را
به چهار گروه عمده تقسیم کرد که عبارتند از :قوانین اسالمی ،قوانین عثمانی ،حقوق مدرن و حقوق

مبتنی بر عرف دادگاهها (تیتلی.)2000 ،

در یک جمعبندی نیز میتوان این کشورها را از دیدگاه حقوق تجارت ،به دو گروه اصلی مبتنی بر

حقوق مدرن و حقوق مبتنی بر دادگاهها تقسیم نمود .مطالعات انجام شده در کشورهای خاورمیانه
4. Private Credit
5. Liquid Liability
6. Market Capitalization
7. Turnover
8. Outsider Rights
9. Enforce
10. Accounting
11. Prpoperty Right
12. Public Ownership
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و شــمال افریقا ،نشان میدهد که همبستگی مثبتی بین درآمد سرانه و میزان سرمایهگذاری با نظام

حقوقــی مبتنی بر عرف دادگاهها در این کشــورها وجــود دارد ،اما باید توجه کرد کــه ابزارهای مالی
اســامی از لحاظ تاریخی بیشــتر در کشورهای مبتنی بر حقوق مدرن فرانســوی مورد استفاده قرار

میگیرد (اید و رومیه.)2005 ،

ایران هم بهعنوان یکی از کشــورهای اســامی منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا از ساختار کم و

بیش مشــابهی برخودار است .بررسی تدوین و تصویب قانون مدنی و قانون تجارت در ایران نشان

میدهد که قانون مدنی ایران ،بر اساس منابع فقه اسالمی از یک سو و متأثر از حقوق مدنی فرانسه و
بلژیک از سوی دیگر تهیه شدهاست .قانون تجارت ایران نیز بر پایه قانون تجارت فرانسه و بلژیک

تنظیم شــده است .بنابراین باید انتظار داشت که اثرات و عواقب حقوق مدرن فرانسوی در ساختار
مالی ایران ،مشــابه اثرات و عواقب آن در سایر کشــورهای تحت تأثیر رژیم حقوق مدرن فرانسوی
باشــد .یعنی بازتابی کمابیش مانند ســاختار مالی سایر کشــورهای مبتنی بر حقوق مدرن فرانسوی

داشــته باشد .بنابراین انتظار میرود قوانین حمایتی از حقوق سهامداران و سرمایهگذاران ضعیف و

کیفیت اجرای قوانین پایین باشد .در نتیجه انتظار میرود که بازار مالی آن از توسعهیافتگی کمتری
برخودار باشــد .البته باید توجه داشــت که در پارهای از موارد شــدت و ضعف شاخصهای حقوقی

تأثیرگــذار در سیســتمهای مالی مبتنی بر بانک و بازار مالی تحت تأثیر حقوق اســامی تغییر پیدا

میکنند (شادکام.)1384 ،

روش پژوهش

شاخصهای تعیین کننده توسعه مالی

شـاخصهای مناسـبی را میتـوان از منابـع مختلفـی بـهدسـت آورد کـه بـا جنبههـای گوناگـون
اقتصـاد در ارتبـاط هسـتند .بعضـی از آنهـا مختـص نظـام بانکـی بـوده و بعضـی دیگـر نیـز ممکـن
اسـت مربـوط بـه سـایر بخشهـا باشـد ،در حالـی که سـایر متغیرهـا میتوانـد از شـاخصهای کالن
اقتصـادی انتخـاب شـده باشـد .در ایـن جـا بـه معرفی و توضیـح بعضـی از این شـاخصهای مربوط
بـه توسـعه مالـی پرداخته میشـود.
 :Depth-1ایـن شـاخص تحـت عنـوان ژرفـای مالـی اسـت و بیانگـر انـدازه واسـطههای مالـی
رسـمی بـه فعالیتهـای اقتصادی در یک سیسـتم بانکداری اسـت .این شـاخص نسـبت بدهیهای
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نقـدی بـه تولیـد ناخالـص داخلـی را انـدازه میگیـرد .بدهیهـای نقدی شـامل اسـکناس و مسـکوک
خـارج از سیسـتم بانکـی بـه علاوه سـپردههای دیـداری و سـایر سـپردههای بانکهـا و واسـطههای
مالـی غیربانکـی اسـت ،کـه نامیـده میشـود .در اقتصـاد ایـران محاسـبه نمیشـود و بـه جـای آن از
(شـبه پول+پـول)  ،اسـتفاده میشـود.
 :Bank-2این شاخص تحت عنوان شاخص بنیانی توسعه مالی است و اهمیت بانکهای تجاری
را در مجموع ه سیستم بانکی اندازه میگیرد .برای محاسب ه شاخص ،داراییهای داخلی بانکهای
ل بانکهای تجاری و بانک مرکزی) تقسیم میشود.
تجاری بر داراییهای کل سیستم بانکی (شام 
 :PRIVATE-3فعالیتهـای خصوصـی بنابـر دالیلـی همچـون درگیـری منافـع کارفرمایـان،
مزیتهایـی را نسـبت بـه فعالیـت بخـش دولتـی دارا اسـت .در بازارهـای مالـی نیـز میتـوان از
مزیتهـای خصوصیسـازی بهـره بـرد .بـرای نشـان دادن ایـن مطلـب از دو شـاخص فـوق اسـتفاده
میشـود .بـرای بهدسـت آوردن تصویـری از چگونگی هدایت اعتبارات بـه بخش عمومی و خصوصی،
از نسـبت تسـهیالت بانکـی بـه بخـش خصوصـی بـه کل اعتبـارات تخصیصی اسـتفاده میشـود .این
شـاخص تحـت عنـوان شـاخص سـاختاری توسـعه مالـی در ادبیـات مالـی شـناخته میشـود.
 :PRIVY-4بـرای سـاختن شـاخصی از رونـد اعتبـارات بـه بخـش خصوصـی در مقیـاس کل
اقتصـاد ،تسـهیالت اعطایـی بـه بخش خصوصی نسـبت به تولیـد ناخالص داخلـی مورد اسـتفاده قرار
میگیـرد کـه آن را مینامنـد .ایـن شـاخص ،تحـت عنـوان شـاخص کارایی توسـعه مالی اسـت .انتظار
مـیرود کـه رابطـ ه مثبتـی بیـن دو شـاخص اخیـر و رشـد اقتصادی وجود داشـته باشـد.
 :IMPFD-5پنجمیـن شـاخص ،اختصـاص بـه میـزان سـپردههای دیـداری و غیردیـداری
بانکهـا دارد .بـهطـور کلـی قـدرت وامدهـی بانکهـا ،بسـته بـه میـزان منابـع آنهـا اسـت ،از اینرو
هـر چـه سـهم بانکهـا از میـزان حجـم نقدینگی بهصـورت سـپردههای بانکی بیشـتر باشـد ،بانکها
ابـزار کافـی بـرای پرداخـت تسـهیالت بـه بخـش واقعـی اقتصـاد و هدایـت بهینـه منابـع و نقدینگی
بـه سـوی تولیـد را در اختیـار خواهنـد داشـت .بنابراین این شـاخص از نسـبت سـپردههای بانکی به
حجـم نقدینگـی بـه دسـت میآید.

ارائه مدل

بـرای مطالعـهی میـزان وابسـتگی رشـد بخشهـای اقتصـادی ایران به توسـعه مالی در سیسـتم
بانکـی ،مـدل مـورد اسـتفاده در این تحقیق بـر پایه مـدل راجان–زینگالس ( )1998و کراسـنر و لوین
( )2007قـرار دارد کـه فـرم کلـی آن بـه صـورت زیر تعریف می شـود:
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()1
که در آن کشور= jو بخشهای اقتصادی=  iاست.
در ایـن مـدل رشـد واقعـی ارزش افـزوده هـر بخـش ( iکشـاورزی ،صنعـت ومعـدن وخدمـات)
تابعـی از سـهم آن بخـش در ارزش افـزوده کل کشـور ،میـزان توسـعه مالـی کشـور و نـرخ وابسـتگی
مالـی اسـت .رابطـه فـوق بـا توجه بـه وضعیت نظـام بانکـی و اقتصادی ایـران تعمیم یافته اسـت ،به
طوری که در آن از پنج شـاخص بهعنوان پراکسـی شـاخص توسـعه مالی ( )FDو درصد اختصاص
تسـهیالت بانکـی در هـردوره به بخشهـای اقتصادی بهعنوان نرخ وابسـتگی مالی )ED( 13اسـتفاده
شـدهاسـت .عالوهبرایـن ،دو متغیـر مجـازی تعریـف شـدهاند کـه بـه ترتیب نشـانگر آثار سـالهای
جنـگ عـراق علیـه ایـران ( )1367-1359و زیـان تعـدادی از بانکهـا (گـزارش سـود و زیـان سـاالنه
بانکهـا منتشـره توسـط بانـک مرکـزی ایـران  )1367-1365هسـتند .در واقـع هر از یـک متغیرهای
مجـازی بـرای سـالهای اشـاره شـده ارزش یـک و بجـزء آن ارزش صفـر میگیرند.
اکنـون مـدل رگرسـیون پانلـی زیـر بـرای اقتصـاد ایـران تصریـح شـده و سـپس بـه روش اثـرات
ثابـت و بـا اسـتفاده از داده دهـی سـه بخـش کشـاورزی ،صنعـت و خدمـات در دوره زمانـی -1394
 1363بـهصـورت زیـر بـرآورد می شـود:
()2

کـه در آن  :RVAGRitارزش افـزوده بخـش  iدر زمان  :SHAREit، tسـهم بخش ( iکشـاورزی،
صنعـت و خدمـات) در ارزش افزوده کل کشـور : EDit ،نرخ وابسـتگی مالی : DEPFDit ،شـاخص
توسـعه ژرفـای مالـی : BAFDit ،شـاخص بنیانـی توسـعه مالـی : STUFDit ،شـاخص سـاختاری
توسـعه مالـی : EFDit ،شـاخص کارایـی توسـعه مالـی : IMPFDit ،شـاخص ابـزاری توسـعه مالی و
 : DUMkمتغیرهـای مجـازی جنـگ یـا زیان بانکی ( )k=w,bankاسـت .متغیرهای ضربی توسـعه
مالـی و نـرخ وابسـتگی مالـی ( )FDit * EDitکـه در الگـو وارد شـدهاند ،هـر کـدام اثـر ترکیبـی حاکم
بـر سیسـتم بانکـی کشـور را بـر بخشهـای اقتصادی ایـران نشـان میدهد.
13. External Dependence
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نتایج تجربی

دادههای مورد استفاده در این تحقیق از انتشارات مختلف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
طی سالهای مختلف جمعآوری شده است .این مدل با توجه به اثرات ترکیبی نرخ وابستگی مالی در
شاخصهای توسعه مالی و متغیرهای مجازی در دو حالت تخمین زده شدهاست .در حالت اول اثر
ترکیبی نرخ وابستگی مالی در توسعه مالی و متغیر مجازی جنگ هشت ساله عراق علیه ایران بر ارزش
افزوده بخشهای واقعی اقتصاد در طول دوره مطالعه به روش اثرات ثابت (بر اساس آماره هاسمن)
برآورد شدهاست .سپس درحالت دوم به منظور بررسی اثر متغیر زیان بانکی بعضی از بانکها بر
ارزش افزوده بخشهای اقتصادی ،بصورت جداگانه متغیرها را وارد مدل کرده و به روش اثرات ثابت
(براساس آماره هاسمن) برآورد شده است که نتایج آن در جدول شماره  1نشان داده شده است.
جدول شماره  : 1نتایج برآورد مدل با اثر ترکیبی نرخ وابستگی مالی در شاخصهای توسعه مالی بر ارزش افزوده و اثر متغیرهای مجازی
متغیرهای مستقل

حالت اول :اثر جنگ
مقدار t

ضریب

سهم بخش در ارزش افزوده ()SHARE

0.3101

شاخص ژرفای مالی درنرخ وابستگی ()ED*DEPFD

-.0095

شاخص بنیانی توسعه درنرخ وابستگی مالی ()ED*BAFD

.01275

شاخص ساختاری توسعه در نرخ وابستگی مالی
()STUFD*ED

-.0300

شاخص کارایی توسعه در نرخ وابستگی مالی ()EFFD*ED

.01401

شاخص ابزاری توسعه در نرخ وابستگی مالی ()IMPFD*ED

.02703

متغیر مجازی جنگ ()DUMw

-.2945

متغیر مجازی زیان بانکی ()ankDUMb

_

18.82
)(0.00
-0.63
)(0.53
1.15
)(0.25
-0.88
)(0.38

0.85
)(0.40
.64
)(0.53
-2.39
)(0.017
_

حالت دوم :زیان بانکی
مقدار t

ضریب
.03219
-.0423
.00211

21.97
)(0.00
-3.13
)(0.002
0.17
)(0.87
-3.12
)(0.001

-.0766
.01252
.00934

0.68
)(0.49
3.20
)(0.001

_

_

-.2562

-1.89
)(0.06

R2

0.929

0.917

FLeamer
) (Hآماره هاسمن

)42.4 (0.00

)54.03 (0.00

)141.3 (0.00

)161.35 (0.00

)Wald x2 (7

)462.91Pr (0.000

)436.53Pr (0.000

منبع :یافتههای تحقیق
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نتایـج گـزارش شـده در جـدول شـماره  1نشـان میدهـد کـه داراییهـای نقـدی کشـور بـهطـور
متناسـب رشـد نیافتـه اسـت ،زیـرا سیسـتم بانکـی دچـار بحـران بـوده و در زمینـه تجهیـز منابـع از
سـهم نقدینگـی ضعیـف عمل کـرده اسـت .افزایـش نسـبت  M2/GDPبیشـترحاصل افزایش پایه
پولـی کشـور و بـه علـت کسـریهای مزمـن بودجـه دولـت واسـتقراض از بانـک مرکزی بوده اسـت.
افزایـش حجـم نقدینگـی و ایجـاد فشـارهای تورمـی همـواره منجـر بـه عـدم تخصیـص بهینـه منابـع
در بخشهـای واقعـی اقتصـادی شـده اسـت .از طرفـی هـر چـه نسـبت میـزان تسـهیالت بخـش
خصوصـی بـه کل اعتبـارات تسـهیالت سیسـتم بانکی و نسـبت میزان تسـهیالت بخـش خصوصی
بـه تولیـد ناخالـص داخلی از سـطح باالتری بـر خوردار باشـد ،میتوان نقش فراگیـر بخش خصوصی
را در جـذب بیشـتر ایـن اعتبـارات و تسـهیالت بـهعنوان توسـعه مالـی بانکها تلقی کـرد .و هر چه
ایـن نسـبتها سـطح پاییـنتری را نشـان دهـد ،بهعنـوان عـدم کارایی و بحـران سیسـتم بانکی تلقی
مـیشـود .عالمـت منفی و معنیدار بودن اثر شـاخص سـاختاری توسـعه مالی و بیتأثیری شـاخص
کارایـی توسـعه مالـی بر رشـد ارزش افزوده بخشهای اقتصادی نشـان از عدم کارایـی و به دنبال آن
بحـران در سیسـتم بانکـی غیرربـوی کشـور بوده اسـت .درسـت اسـت کـه میزان تسـهیالت بخش
خصوصـی نسـبت بـه تولیـد ناخالـص داخلـی در شـاخص کارایـی و نسـبت کل تسـهیالت بانکی در
شـاخص سـاختاری باال بوده اسـت ،اما قسـمت اعظم این تسـهیالت به پرداخت تسـهیالت تکلیفی
اختصاص داشـته اسـت.
در مجموع ،به جزء اثر متقاطع شاخص ابزاری توسعه در نرخ وابستگی مالی ،سایر شاخصهای
توسعه مالی آثار معنیداری را بر رشد بخشهای اقتصادی کشور نداشتهاند .به عبارتی تأثیر مثبت
و معنیدار ،شــاخص ابزاری توسعه بر رشد اقتصادی ،حاکی از کارآمدی جذب سپردههای مردم در
قالب حســاب قرضالحسنه نظام بانکی غیرربوی کشــور بوده است .معنیداری ضرایب دو متغیر
مجازی جنگ و ضعف ســاختار بانکی که دارای عالمتها منفی بودهاند ،نشــان از تغییر ســاختاری
الگوی رشد اقتصادی بخشهای کشور در دورههای بحران بودهاست.

نتیجه گیری

بر اســاس مباحث نظری ،نظام مالی با ویژگیهای مشارکت و تسهیل ریسک ،تخصیص منابع،
کنترل و نظارت بر مدیریت ،تجهیز پسانداز و تسهیل مبادله بر رشد و توسع ه اقتصادی تأثیرگذار
اســت .عالوهبراین مطالعات تجربی به عمل آمده در مورد رابطه بین توســع ه مالی و رشد اقتصادی
بیان میکنند که محدود شدن نقش نهادهای مالی به سیستم بانکی ،باعث شده تا بخش محدودی
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از ارتباط بین توســعه مالی و رشــد اقتصادی مورد آزمون قرار بگیرد .بر این اساس ،ناکارایی ساختار
مالی کشــور را میتوان به ماهیت دولتی نظام بانکی کشــور بهعنوان بــازوی مالی دولت ،غیررقابتی
بودن بانکها و تســهیالت تکلیفی بانکها نســبت داد .با خصوصی کردن بانکها میتوان انگیزهها
را برای کارآمدی بانکی در جذب بیشــتر ســپردههای مردم و تخصیص بهینه منابع به بهترین وجه
ارتقاء داد و زمینه را برای رشد بیشتر بخشهای مولد فراهم آورد.
همان طور که نتایج برآوردی مدل رشــد بخشهای اقتصادی کشــور نشان دادند هر چه نسبت
میــزان تســهیالت بخش خصوصی بــه کل اعتبارات تســهیالت سیســتم بانکی و نســبت میزان
تسهیالت بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی از سطح باالتری بر خوردار باشد ،میتوان نقش
فراگیر بخش خصوصی را در جذب بیشــتر این اعتبارات و تسهیالت بهعنوان توسعه مالی بانکها
تلقی کرد .در مقابل عالمت منفی و معنیدار بودن اثر شــاخص ســاختاری توسعه مالی و بیتأثیری
شــاخص کارایی توســعه مالی بر رشــد ارزش افروده بخشهای اقتصادی نشــان از عدم کارایی در
سیستم بانکی کشور است.
به این ترتیب ،توصیههای سیاستی این مطالعه با توجه به یافتههای آن بر تنظیم چارچوبهای
نظارتــی ،مقرراتی و حقوقی الزم و ایجاد نهادهای نظارتی جهت حفظ ســامت مالی و پیشــگیری از
وقوع بحرانهای بانکی با توجه به عالمتها و نوسانهای شاخصهای توسعه مالی قرار دارد.
همچنیــن اصالح ســاختار ســازمانی ،فنی ،انســانی و مدیریتــی بانکها با توجه بــه تحوالت و
اســتانداردهای جهانی در صنعت بانکداری ،به ویژه روشهای جدید مدیریت ریســک و مدیریت
داراییها و بدهیها از طریق تجدید ساختارها که از مشخصههای بانکداری اسالمی است ،می تواند
منجر به بهینه شدن وابستگی مالی بخشهای اقتصادی به سیستم بانکی غیرربوی شود.
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