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چکیده
با وجود آنکه نظریه غالب اقتصادی ،رابطهی مثبت میان توسعه مالی و رشد اقتصادی را مفروض میداند ،اما
برخی شواهد تجربی حاکی از آن است که شدت این رابطه و حتی عالمت آن ،به شرایط مختلف اقتصادی
کشورها بستگی دارد .یکی از مهمترین تعیینکنندههای رابطه مالی-رشد ،نرخ تورم است .خصوصاً در بسیاری
از کشورهای درحالتوسعه که سطوح باالتر تورم و ثبات کمتر اقتصاد کالن را بهطور مستمر تجربه کردهاند،
مطالعه نقشآفرینی تورم در رابطه مالی-رشد اهمیتی مضاعف دارد .مقاله حاضر با بهکارگیری الگوی تصحیح
خطای برداری ،به انجام آزمون علّیت سهمتغیره میان رشد اقتصادی ،توسعه مالی ،و نرخ تورم در ایران طی
سالهای  1691تا  6119میپردازد .در مقایسه با نتایج آزمون علّیت دومتغیره ،نتایج آزمون علّیت سهمتغیره
نشان میدهد که علّیت معکوس از رشد به برخی از شاخصهای توسعه مالی ،به دلیل نرخهای تورم باال است.
بهعالوه ،تورم پایدار باال در ایران ،علّیت برخی دیگر از شاخصهای توسعه مالی به سمت رشد اقتصادی را
تضعیف میکند.
کلیدواژهها :توسعه مالی ،ثبات مالی ،تورم ،رشد اقتصادی ،آزمون علّیت.
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 .1مقدمه
در طی دهه گذشته ،مجادله بسیاری در ادبیات توسعه مالی و رشد اقتصادی وجود داشته است مبنی بر
اینکه آیا توسعه بازارهای مالی منجر به رشد اقتصادی میشود .نتیجه اصلی که در اکثر مطالعات انجام
شده در این حوزه آشکار شده ،این است که رابطه بلندمدت مثبتی میان شاخصهای توسعه مالی و رشد
اقتصادی وجود دارد .بهعنوانمثال میتوان به مطالعاتِ کینگ و لوین)1221 a,b( 1؛ لوین،1221( 9
)9002 ،9009؛ دِمیرگوچ-کونت و ماکسیمویچ)1221( 1؛ راجان و زینگالس)1221( 4؛ کالدرون و لیو2
()9001؛ دمتریادس و آندریانوا)9004( 6؛ هونوهان)9004( 1؛ جیمز)9001a( 1؛ زانگ و دیگران)9019( 2؛
بک و دیگران ،)9012( 10باتو و دیگران )9011( 11اشاره کرد .اما باوجوداینکه بسیاری از مطالعات بر
نقش سازنده بخش مالی در تجهیز و واسطهگری پسانداز ،و تضمین اینکه این پساندازها بهصورت
کارآ به بخشهای مولد تخصیص داده خواهند شد ،تأکید کردهاند (انگ ،)9001 ،19اما بههرحال ،ادبیات
موضوع نشان میدهد که کماکان در مورد نقش بخش مالی در به حرکت درآوردن رشد اقتصادی میان
محققان اختالفنظر وجود دارد .برای مثال ،مطالعات هریس )1221( 11و دیدا )9006( 14نشان میدهد
که ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در سطوح نسبتاً باالی درآمد سرانه مثبت و قوی است ،اما
در سطوح نسبتاً پایین درآمد سرانه ،ضعیف و منفی و یا بیمعنی است .در مقابل ،تعدادی از مطالعات نیز
آثار منفی آن را برجسته کرده و بحث میکنند که توسعه مالی ممکن است به رشد اقتصادی آسیب بزند
(مانند مینسکی1221 ،12؛ استیگلیتز1224 ،16؛ منینگ9001 ،11؛ باقو-دوبقی9001 ،11؛ داکتر و گرشینا،12
.)9012
بههرحال ،با توجه به فقدان دادههای سری زمانیِ کافی برای کشورهای درحالتوسعه ،تحقیقات
تجربی در این موضوع ،غالباً مطالعات بینکشوری را شامل میشود .این مطالعات نیز ،عموماً یک رابطه
1. King and Levine
2. Levine
3. Demirguc-Kunt and Maksimovic
4. Rajan and Zingales
5. Calderon and Liu
6. Demetriades and Andrianova
7. Honohan
8. James
9. Zhang
10. Beck
11. Batuo
12. Ang
13. Harris
14. Deidda
15. Minsky
16. Stiglitz
17. Manning
18. Boyreau-Debray
19. Ductor and Grechyna
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مثبت میان توسعه مالی و رشد اقتصادی را نشان میدهند .اما بااینوجود ،اقتصاددانان به قطعیتی در
مورد جهت علّیت میان این دو متغیر و نیز به راهحلی قابلقبول در مورد درونزایی متغیرهای مورداستفاده
در تحلیلهایشان دست نیافتهاند .بهعالوه ،نتایج ممکن است با در نظر گرفتن مشخصات نهادی و
ساختاری هر اقتصاد ،بهطور قابلتوجهی متفاوت باشد .بنابراین ،تأکید بر اینکه «توسعه مالی الزاماً مولد
رشد تولید است» ،میتواند یک فرض نادرست باشد و الزم است اعتبار آن در موارد خاص آزمون شود.
بدین دلیل ،مطالعات تجربی بیشتری الزم است تا این موضوع روشن شود.
به همین دلیل است که اجالس جهانی اقتصاد داووس ،)9019( 1پس از ارائه تعریفی از توسعه مالی،
مجموعه ستونهای محیط نهادی ،محیط کسبوکار ،ثبات مالی ،خدمات مالی بانکی ،خدمات مالی غیر
بانکی ،بازارهای مالی ،و دسترسی مالی را بهعنوان بستر و فضای الزم بهمنظور بهرهبرداریِ حداکثری
از آثار مثبتِ توسعه بازارهای مالی بر تمامی جنبههای توسعه اقتصادی ازجمله نیل به سطوح باالترِ رشد
اقتصادی ارائه میکند .در همین چارچوب ،مقاله حاضر تالش میکند تا تأثیر تورم (بهعنوان یکی از
زیرساختارهای تعیینکننده در ستون ثبات مالی) را بر رابطهی علّیِ توسعه مالی و رشد اقتصادی
موردمطالعه و تجزیهوتحلیل قرار دهد.
گرچه در برخی مطالعات اخیری که به بحث تورم و بازارهای مالی پرداختهاند ،بهجای در نظر گرفتن
تورم بهعنوان یک عامل مؤثر بر توسعه مالی ،آن را بهعنوان یکی از عواملی که میتواند اثربخشی
توسعه مالی بر رشد را متأثر سازد (نگاهی که با رویکرد سالهای اخیر اجالس جهانی داووس در
گزارشهای ساالنه توسعه مالی خود ،سازگار است) موردبررسی قرار دادهاند ،اما همچنان نقش تورم در
رابطه علّی توسعه مالی و رشد اقتصادی مغفول مانده است .این در حالی است که مطالعه رابطه علّی
میان متغیرهای یک مدل ،پیششرط تأیید نتایج حاصل از برآورد آن در هر مطالعه علمی است.
همانطور که اشاره شد ،نقش بخش مالی در شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی برای مدت طوالنی
محل مجادله میان پژوهشگران و سیاستگذاران بوده است .حتی بعد از چندین دهه ،تحقیقات تجربی
به قطعیتی در این موضوع در هر دوی کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه دست نیافتهاند .با در نظر
گرفتن بحث فوق بهعنوان نقطه شروع ،مطالعه حاضر تالش میکند تا با مرور انتقادی ادبیات موضوع،
چارچوب تحلیلیِ تأثیر تورم بر اثربخشی توسعه مالی بر رشد اقتصادی را سازماندهی کند و سپس تأثیر
آن را بر رابطه علّیِ توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران برآورد کند.
وضعیت ایران به لحاظ توسعه مالی در جدول شماره ( )1آمده است:
ارقام این جدول گویای آن است که قبل از انقالب ،بیشترین رشد در میان شاخصهای توسعه مالی
را نسبت بدهیهای نقدی به تولید ناخالص داخلی ( )LLGDPکه یکی از پرکاربردترین شاخصهای
تعمیق مالی است ،داشته است.
1. World Economic Forum Davos
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جدول  :1وضعیت ایران به لحاظ توسعه مالی به تفکیک  5دورهی زمانی
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پس از انقالب تا انتهای جنگ ،بیشترین رشد متعلق به دو شاخص نسبت داراییهای بانک مرکزی
به تولید ناخالص داخلی ( )CBAGDPو نسبت سپردههای سیستم مالی به تولید ناخالص داخلی
( )FDGDPبوده است .در دولتهای پنجم و ششم کمترین توجه به توسعه مالی شده است؛ بهگونهای
که تقریباً برای همه شاخصها ،رشد ساالنه منفی مشاهده میشود .به نظر میرسد رویکرد این دولتها
تقدم توسعه بخش واقعی ،در برابر توسعه بخش مالی بوده است؛ حتی اگر این توسعه بخش واقعی منجر
به انقباض بخش مالی شود .از طرفی در دولتهای هفتم و هشتم ،دوره شکوفایی بخش مالی اقتصاد
ایران در اکثر ابعاد بوده است .شاخصهای نسبت داراییهای بانکهای سپردهپذیر به کل داراییهای
سیستم بانکی و بانک مرکزی ( ،)DBACBAنسبت داراییهای بانکهای سپردهپذیر به تولید ناخالص
داخلی ( ،)DBAGDPنسبت اعتبارات اعطایی بانکهای سپردهپذیر و سایر مؤسسات مالی به بخش
خصوصی به تولید ناخالص داخلی ( )PCRDBOFGDPو نسبت اعتبارات بانکی به سپردههای بانکی
( )BCBDدر کل دوره موردمطالعه ،بیشترین نرخ رشد ساالنه را در این دولتها داشتهاند .در دولتهای
نهم و دهم تنها شاخص نسبت داراییهای سایر مؤسسات مالی (بهجز بانکهای سپردهپذیر) به تولید
ناخالص داخلی ( )OFAGDPبیشترین رشد را در مقایسه با دولتهای پیشین داشته است؛ که دلیل
اصلی آن ،رشد بیقاعده مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی بوده است.

 .1شاخصهای گزارش شده در جدول شماره ( ،)1هشت شاخص از شاخصهای توسعه مالی هستند که توسط کارگروه «توسعه مالی جهانی» در
بانک جهانی معرفی و اندازهگیری شدهاند .این شاخصها عبارتند از )1 :نسبت داراییهای بانکهای سپردهپذیر به کل داراییهای سیستم بانکی و
بانک مرکزی ()DBACBA؛  )9نسبت بدهیهای نقدی به تولید ناخالص داخلی ()LLGDP؛  )1نسبت داراییهای بانک مرکزی به تولید
ناخالص داخلی ()CBAGDP؛  )4نسبت داراییهای بانکهای سپردهپذیر به تولید ناخالص داخلی ()DBAGDP؛  )2نسبت داراییهای سایر
مؤسسات مالی (بهجز بانکهای سپردهپذیر) به تولید ناخالص داخلی ()OFAGDP؛  )6نسبت اعتبارات اعطایی بانکهای سپردهپذیر و سایر
مؤسسات مالی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی ()PCRDBOFGDP؛  )1نسبت سپردههای سیستم مالی به به تولید ناخالص داخلی
()FDGDP؛  )1نسبت اعتبارات بانکی به سپردههای بانکی (.)BCBD
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پسازاین مقدمه ،بخش دوم به مبانی نظری رابطه میان توسعه مالی ،تورم و رشد اقتصادی اختصاص
دارد .در بخش سوم مطالعات پیشین ارائه و در بخش چهارم دادهها و روش تجزیهوتحلیل آنها تشریح
میشود .بخش پنجم به ارائه نتایج برآوردها میپردازد و سرانجام بخش ششم به نتیجهگیری اختصاص
دارد.
 .2تورم ،توسعه مالی و رشد اقتصادی
 .1-2ستون ثبات مالی و تورم
ثبات مالی (بهعنوان یکی از ستونهای توسعه مالی) ،به وضعی گفته میشود که بحرانهای مالی
سیستمیک ،1ثبات اقتصاد کالن را تهدید ننمایند .در مقابل ،بحران مالی به یک تغییر ناگهانی و سریع
در همه یا اکثر شاخصهای مالی (شامل نرخهای بهره کوتاهمدت و قیمت داراییهایی مانند اوراق
بهادار ،سهام ،مستغالت ،زمین) و ورشکستگی و سقوط مؤسسات مالی اطالق میشود .شکنندگی رشد
اعتبارات و تسهیالت اعطایی بانکها ،سرعت معکوس شدن انتظارات ،فروریختن اعتماد عمومی به
دلیل یک اتفاق و  ،...همه در شکلگیری یک بحران نقش دارند (نیلی .)11 :1114 ،این ستون ریسک
سه نوع بحران را در نظر میگیرد :بحران پول در گردش ،9بحران بانکی سیستمیک و بحران بدهیهای
دولت.1
در مورد «ریسک بحران پول در گردش» ،معموالً تغییر نرخ ارز مؤثر واقعی ،4تراز حساب جارى،
شاخص آسیبپذیری دالری شدن ،2شاخص آسیبپذیری بیرونی ،6نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص
داخلی و خالص سرمایهگذاری بینالمللی مدنظر قرار میگیرد« .بحرانهای بانکی سیستمیک» نیز شامل
معیارهای بیثباتی سیستمیک سیستم بانکی( 1برآوردی از استحکام کلی ترازنامه) و معیارهای وجود
حباب 1میشود .همچنین در مورد «بحران بدهیهای دولت» ،قابلیت اداره بدهی بخش عمومی (که
بهصورت کل بدهی عمومی بهعنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی تعریف میشود) ،موردتوجه قرار
میگیرد .هر چه ریسک این بحرانها (احتمال مختل شدن پروسههای مختلف واسطهگری مالی) بیشتر
باشد ،تسریع در نرخهای رشد اقتصادی کمتر خواهد بود.
1. Systemic Financial Crisis
کالسنس ،کلینگبیل و الون ( )9004:2بحران مالی سیستمیک را اینگونه تعریف میکنند« :در یک بحران مالی سیستمیک ،بخشهای مالی و
مشارکتی یک کشور نرخ باالیی از عدم بازپرداخت را تجربه کرده و مؤسسات مالی با مشکالت عدیدهای در ارتباط با قراردادهای سررسید شده مواجه
میشوند».
2. Currency Crises
3. Sovereign Debt Crises
4. Real Effective Exchange Rate
5. Dollarization Vulnerability Indicator
6. External Vulnerability Indicator
7. Systemic Banking Crises
”8. Measures of the Presence of “Bubbles
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اثر ثبات مالی بر رشد اقتصادی میتواند بهصورت مبادله سیاستی بین ریسک و نوآوری/بازده مورد
توجه قرار گیرد ،و نظریههای زیادی از این دیدگاه که نوآوری مالی ،سیستم مالی را به سمت کارایی
اقتصادی باالتر حرکت میدهد ،دفاع میکنند (مرتون و برودی .)1222 ،1سیستم مالیِ بهشدت
مقرراتزایی شده ،ممکن است بسیار باثبات باشد و هیچگاه در معرض بحران مالی قرار نگیرد ،اما
اینچنین سیستم کنترلشدهای میتواند توسعه مالی و نوآوری را مختل کند و اثرات مثبت آن ازجمله
افزایش بازدهیها ،متنوع سازی ریسک و اختصاص منابع به سرمایهگذاریهای با بیشترین بازده را با
مشکل مواجه سازد .برعکس ،یک سیستم مالی که آزاد و نوآور است و مقرراتزائی بسیار کمی دارد،
ممکن است در نهایت به دلیل کشیده شدن ضامن رونقهای اعتباری ناپایدار و حبابهای دارایی ،که
میتوانند بهشدت بر رشد ،بازدهی و رفاه تأثیرگذار باشند ،بیثبات شود .بااینوجود ،اگرچه مقداری مبادله
سیاستی بین ثبات سیستم مالی و درجه نوآوری و جذابیت آن وجود دارد ،ثبات مالی یک نیروی اولیه
مهم در فرآیند توسعه مالی باقی مانده است.
حال اثر تورم بر توسعه مالی را میتوان اینگونه موردبررسی قرار داد که اثر نامطلوب ناشی از واکنش
نرخ بهره اسمی به نرخ تورم ،میتواند منجر به افزایش بیثباتی مالی و بیثباتی اقتصاد کالن شود .در
حقیقت ،یک رشد سریع در نرخ بهره اسمی بهدنبال افزایش تورم ،میتواند برخی از بنگاهها را به سمت
ناتوانی در پرداخت بدهیهایشان سوق دهد و همچنین باعث افزایش هزینههای عملیاتی بنگاه در مورد
خدمات مالی مبتنی بر بدهی شود .این مسئله در نهایت میتواند منجر به کاهش رقابت در قیمت شده
و به فشار تورمی بیشتری بیانجامد .عاملین اقتصادی میتوانند چنین فشار تورمی را پیشبینی کنند و
تقاضای وام خود را افزایش دهند ،که این امر فشار تورمی بیشتری ایجاد خواهد کرد و این چرخه ادامه
خواهد یافت .در این رابطه ،خیلی از اقتصادهای نوظهور (برای نمونه کشورهای آمریکای التین طی
دهه  )1210و اقتصادهای درحالگذار (مانند کشورهای اروپای شرقی در دهه  )1220نشان دادند که
رشد سریع نرخ بهره اسمی ،قادر به کاهش انتظارات تورمی و نرخ تورم نبوده است .در حقیقت ،این
تحلیل برای بیشتر کشورهایی که توسعه رضایتبخش ندارند و دارای شکنندگی در بازارهای پولی و
مالی هستند مناسب است .اما ،این مسئله به این معنی نیست که در شرایطی که بانکهای مرکزی
بسیار محافظهکار باشند و یا سطح کمی از انعطافپذیری در رژیم هدفگذاری تورم ضمنی را انتخاب
کنند ،این کشورها میتوانند از آسیب ناشی از بیثباتی مالی و بیثباتی اقتصاد کالن در امان بمانند .زیرا
چنانکه در ادامه اشاره خواهد شد ،سیاست هدفگذاری یک نرخ مشخص تورم نیز میتواند به بیثباتی
مالی منجر شود.

1. Merton and Brodie
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 .2-2اثر تورم بر اثربخشی توسعه مالی بر رشد اقتصادی
با فرضِ پذیرش دیدگاه واسطهگری مبتنی بر بدهی با رویکرد پول درونی ،1انباشت ترازهای پول،
بهصورت همزمان اعتبارات بانکی را برای تأمین مالی انباشت دارایی ملموس فراهم میآورد (شاو،9
 ،1211مککینون ،1211 ،1چنگ .)1210 ،4مککینون در مقاله مهم خود در سال  1216نشان داد که
نسبت تعادلی بلندمدت داراییهای مالی به تولید ناخالص داخلی میتواند با نسبت سرمایه به تولید
کشورها ،نرخ رشد اقتصادی ،نرخ پسانداز و «تمرکز پولی »2پساندازهای خصوصی بیان شود.
مککینون نسبت تعادلی تراز پول واقعی ( )M/Pبه درآمد واقعی ( )yرا به دست آورد .ازآنجاییکه این
مقدار ،دقیقاً با نسبت تراز اسمی پول ( )Mبه درآمد اسمی ( )P.yبرابر است ،بنابراین نشان میدهد که
سطح قیمت و نسبت تغییر آن میتواند نادیده گرفته شود .در نتیجه ،مککینون موفق به وارد کردن
تأثیر نرخ تورم در تحلیل خود نشد .اما این نتیجهگیری درست نیست .تنها درصورتیکه ارزش داراییهای
مالی بر اساس سطح عمومی قیمتها شاخصسازی شده باشد ،تورم دربردارنده زیانهای سرمایهای در
همهی داراییهای مالی موجود است .از سوی دیگر ،تنها درصورتیکه پساندازهای پولی بیشتری برای
جبران چنین «زیانهای سرمایهای ناشی از تورم »6در شرف انجام باشد ،تورم نسبت تعادلی داراییهای
مالی به تولید ناخالص مالی را کاهش خواهد داد.
مککینون سپس با استفاده از چارچوب طراحیشدهی خود تالش میکند تا داللتهای پولیای را
ردیابی کند که بیانگر افزایش برنامهریزی شده و رو به رشد در تمایالت پساندازهای خصوصی مطابق
با برنامه دولت کره جنوبی برای تجهیز پسانداز داخلی در اوایل دهه  1210بوده است .هدف این بود
که پساندازهای خارجی را (که حدود  11درصد از تولید ناخالص داخلی در آن زمان بود) بهطور کامل
از طریق افزایش پسانداز خصوصی جایگزین کند ،بهطوریکه تا سال  ،1210میل به پسانداز خصوصی
کاهش  12درصدی داشته باشد .او محاسبه کرد که اگر این افزایش برنامهریزی شده در میل به پسانداز
خصوصی اتفاق بیافتد ،نسبت بلندمدت پول/درآمد به  10452درصد در دهه  1210افزایش خواهد یافت.
1. Debt-Intermediation view of Inside Money
دیدگاه واسطهگری مبتنی بر بدهی که توسط شاو ( )1211و مککینون ( )1211در تجزیهوتحلیل اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی مورداستفاده قرار
گرفته است« ،بر اساس یک الگوی پول درونی است که در آن پول خلق شده بهصورت وامهای اعطایی به بخش خصوصی بهعنوان بدهی درونی
این بخش تلقی میشود .بنابراین هر چه حجم پول بیشتری به فعالیتهای اقتصادی وارد شود ،گسترش واسطهگری مالی میان پساندازکنندگان و
سرمایهگذاران از طریق سیستم مالی بیشتر خواهد بود» (جیمز.):246 :9001b ،
2. Shaw
3. McKinnon
4. Cheng
5. Money intensiveness
مور ( )1216:196تمرکز (شدتِ) پولیِ پسانداز خصوصی را اینگونه تعریف میکند:
”“… the proportion of private saving that is allocated to the accumulation of financial assets.
« ...بخشی از پسانداز خصوصی که به انباشت داراییهای مالی اختصاص یافته است».
6. Inflation-Induced Capital Losses
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این افزایش سریع در عمق مالی به این دلیل اتفاق میافتد که پسانداز خصوصیِ تجهیز شده ،بجای
پسانداز خارجی _که جایگزین سیستم پولی داخلی شده بود_ ،از خود سیستم پولی داخلی بهعنوان
واسطه مالی بهرهبرداری خواهد کرد (مککینون.)10-11 :1216 ،
مور )1216:191( 1بیان میکند که با وجود نرخ باال و در حال افزایش و نیز «تمرکز پولیِ» باالی
نسبت پساندازهای خصوصی ،عمق مالی در امتداد خطوط پیشبینیشده توسط مدل مککینون افزایش
نیافت .از قرار معلوم چیزی در جهت عقب نگهداشتن عمق مالی عمل کرده بود .آن «چیز» نرخ باالی
تورم بود .زیرا پسانداز خصوصی که به کسب داراییهای مالی اختصاص یافته بود ،در واحدهای پولی
ثابت تعریف شده بود .تورم ،از طریق افزایش نرخ رشد درآمد پولی اسمی ،در جهت کاهش نسبت تعادلی
دارایی مالی به تولید ناخالص داخلی عمل میکند .شکل دیگر این مسئله آن است که تورم از طریق
کاهش ارزش واقعی تمامی داراییهای مالیِ موجود ،زیانهای سرمایهای ایجاد میکند که باید از طریق
افزایش پسانداز جبران شود .در واقع کاستی تحلیلهای مککینون ،عدم توجه او به وارد کردن صحیحِ
نرخ تورم در مدلش بود .ازآنجاییکه داراییهای مالی در واحدهای پولی ثابت تعریف شده بود( ،درحالیکه
ارزش اسمی سرمایه سهام واقعی و درآمد واقعی ،تحت تأثیر نرخ تورم شاخصسازی شده بودند) ،بنابراین
هر نرخ تورم باالتری ،بهوضوح در جهت کاهش سطح تعادلی داراییهای مالی به تولید ناخالص داخلی
عمل خواهد کرد.
اما تورم بهصورت خودکار نرخ انباشت ترازهای اسمی پول را افزایش نمیدهد .انباشت ترازهای پولی
اعتباری نشانگر چیزی است که میتوان آن را افزایش «وامدهی آسان» 9توسط صاحبان سپرده بانکها
به سیستم بانکی نامید ،و ازآنجاییکه بانکها فقط واسطه هستند ،این موضوع افزایش وامدهی به
قرضگیرندگان بانکی نیز تلقی میشود (مور.)921 :1211 ،
نرخ تورم دو اثر جبرانی بر این رفتار وامدهی دارد .بهمنظور گسترش مقدار بازده نسبی
پیشبینیشدهی ترازهای پولی (که توسط تورم کاهش یافته است) ،مقدار چنین وامدهی آسانی ،ممکن
است کاهش یافته باشد .این همان اثر مشهور نگاه به تورم بهعنوان «مالیات» بر ترازهای پولی است،
که بسته به کشش بهرهای رفتار پساندازی پولی ،در جهت کاهشِ سهم درآمد اختصاص داده شده به
انباشت پولی عمل خواهد کرد .اثر دیگر تورم ،کاهش دادن ارزش واقعی ترازهای پولی است که موجب
ایجاد زیانهای سرمایهای برای مالکان پول (سپردهگذاران) و سودهای سرمایهای برای بدهکاران
(قرضگیرندگان) میشود .که این همان اثر بازتوزیعیِ مشهورِ تورم است .این کاهش ارزش واقعیِ
ترازهای پولی (که ناشی از تورم است) ،ممکن است افزایشی را در سهم درآمد اختصاص داده شده به
انباشت ترازهای پولی فراهم سازد (درصورتیکه واحدهای اقتصادی تالش کنند که ترازهای واقعی خود
و یا نسبت ترازهای واقعی به درآمد واقعی خود را به یک مقدارِ هدفگذاری شدهی مطلوب بازگردانند).
1. Moore
2. Convenience Lending
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درحالیکه این یک سؤال تجربی است که کدامیک از دو نیروی متضاد غالب خواهد شد ،این واقعیت
تجربی که با افزایش تورم ،سرعت گردش پول افزایش و نسبتهای پول به درآمد کاهش مییابد ،نشان
میدهد که نرخهای پسانداز پولی برای جبران زیانهای سرمایهای ناشی از تورم بر روی ترازهای
پولی ،به اندازه کافی افزایش نمییابد.
از طرف دیگر ،یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده در گسترش عمق مالی ،ثبات اقتصاد کالن است.
همانطور که مور ( )1216متذکر میشود ،انتظار میرود که تورمِ باال تأثیر منفی بر عمق مالی داشته
باشد ،حداقل ازاینجهت که منجر به انحراف ارزش واقعی داراییهای مالی معوقه میشود .عالوه بر
این ،بیثباتی اقتصاد کالن ،نااطمینانی درباره توانایی قرضگیرندگان برای انجام تعهداتشان را افزایش
میدهد .نااطمینانیِ باالتر منجر به تخصیص دوبارهی منابع برای فرار از پروژههای پُرریسک و ایجاد
تعادلهای محدود شدهی اعتباری میشود که در آن پروژههای خصوصیِ شایسته ،در کسب منابع مالیِ
کافی شکست میخورند .در حقیقت ،سطح کلیِ ریسک پروژهها (که در سطحی وسیع توسط سیاستهای
اقتصاد کالن تعیین میشود) ،بر حجم اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی تأثیر میگذارد .سیاستهای
اقتصاد کالن نقش مهمی را در رابطه با پراکندگیِ عواید پروژههای بخش خصوصی (که اصوالً بهوسیله
تغییرپذیریِ قیمتهای نسبی نهادهها و ستادهها تعیین میشود و بهنوبه خود به تورم و فرّاریت نرخ ارز
واقعی مؤثر بستگی دارد) ،ایفا میکنند.
اگرچه ریسکهای هر قرضگیرنده خاص متفاوت و حتی ممکن است منحصربهفرد باشند ،اما سطح
کلی ریسک پروژههایی که بهدنبال تأمین مالی هستند ،بهشدت به تغییرپذیری قیمتهای نسبی در آن
اقتصاد وابسته است .تغییرپذیری باالی قیمتهای نسبی ،قیمتهای نهادهها و ستادهها را بهصورت
ناگهانی و در جهات مخالف تغییر میدهد ،و یا به سمت سودهای زیاد و یا ضررهای چشمگیر سوق
میدهد ،درحالیکه ثبات قیمتهای نسبی احتمال انحرافات زیاد از متوسط عواید پیشبینیشده را کاهش
میدهد .ازاینرو با افزایش احتمال نکول قرضگیرندگان ،تغییرپذیری باالتر قیمتهای نسبی ،بانکها
را در وام دادن به بخش خصوصی بیانگیزه میکند (همانطور که توسط دروک و گاریبالدی9000 ،1
الگوسازی شده است).
بهطورکلی تورمِ باالتر بهعنوان عاملی شناخته میشود که منجر به تغییرپذیری بیشترِ قیمتهای
نسبی میشود ،زیرا قیمتهای برخی از کاالها ،تمایل به چسبندگی بیشتر دارند درحالیکه قیمتهای
برخی دیگر از کاالها سریعتر تعدیل میشود .مطالعات تجربیِ بیشماری ،این موضوع را هم در الگوهای

1. Druck and Garibaldi
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سری زمانی و هم مقطعی مورد تأیید قرار دادهاند (الچ و تسیدون ،1229 ،1جارامیلو ،1222 ،9دبله و
المونت.)1221 ،1
ممکن است از مباحث فوق اینگونه برداشت شود که سیاست هدفگذاری تورم از جانب بانک
مرکزی میتواند مکانیسمی جهت دستیابیِ همزمان به ثبات قیمتها و ثبات مالی باشد . 4در واقع
سیاستِ هدفگذاری تورم از زمان ظهورش در اوایل دههی  ،1220عالقهمندی رو به افزایشی را در
میان بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته و همچنین اقتصادهای در حال ظهور به خود جلب کرده است
(ندیای و مسیح .)9011 ،2اما باوجود موفقیتهای زیاد این سیاست در باثباتسازیِ تورم ،این استراتژیِ
سیاستی پس از بحران مالی جهانیِ  9002-9001مورد نقدهای متعددی قرار گرفته است به خاطراینکه
تمرکز بر سیاست هدفگذاری تورم ممکن است بانکهای مرکزی را از نگرانیهای مربوط به ثبات
مالی منحرف کند (فوجیو.)9011 ،6
متأسفانه با وجود اهمیت زیاد این موضوع ،آثار احتمالیِ هدفگذاری تورم بر ثبات بازارهای مالی تا
حد زیادی کشفنشده باقی مانده است ،هرچند از خیلی پیشتر ناسازگاری بالقوه هدفگذاری تورم بر
اهداف تثبیت مالی توسط سیاستگذاران موردتوجه قرار گرفته است (صندوق بینالمللی پول:9006 ،1
.)11
در واقع در مورد اثر سیاست هدفگذاری تورم بر ثبات مالی ،بین محققان مختلف اختالفنظر وجود
دارد .موافقین اجرای این سیاست استدالل میکنند که هدفگذاری تورم ،براساس یک دیدگاه سنتی
که بهعنوان فرضیهی شوارتز )1222( 1شناخته شده است ،میتواند با ایجاد ثبات قیمت ،به بازگشتیهای
قابل پیشبینیتری منجر شود ،انتظارات بلندمدت را تثبیت کند و بنابراین عملکرد مالیِ بهبودیافتهتری
را باعث شود .بهعبارتدیگر ،موافقین این سیاست عقیده دارند که تورمِ پایین و قابل پیشبینی همراه با
یک سیاست پولیِ شفاف بهوسیله بانکهای مرکزی ،ثبات مالی را بهطور مثبت تحت تأثیر قرار خواهد
داد (فازیو 2و دیگران .)9012 ،اما در مقابل ،ادعای رایج آن است که زمانیکه ثبات قیمت به هدف اصلیِ
1. Lach and Tsiddon
2. Jaramillo
3. Debelle and Lamont
 .4سیاست هدفگذاری تورم ،یک قاعده سیاست پولی است که در آن بانک مرکزی با استفاده از نرخهای بهره کوتاهمدت و سایر ابزارهای پولی،
متعهد به دستیابی به یک نرخ پایین و صریح از «هدف تورمی (یا طیفی از تورم)» در طول یک یا چند افق زمانی میشود .سیاست هدفگذاری تورم،
اولین بار در سال  1220در نیوزلند معرفی شد .نیوزلند تورم باال و بیثباتی را در دهه  1210و اوایل دهه  1210تجربه کرد .بانک مرکزی این کشور
برای مقابله با این تورمِ باال و بیثبات ،سیاست پولی سختگیرانهای اتخاذ نمود و در نیمه دوم دهه  ،1210موفق به مهار تورم شد .بنابراین از این
تاریخ به بعد ،هدفگذاری تورم بهعنوان یک چارچوب سیاستی مفید برای مقابله با تورمهای باال و بیثبات شناخته شد (Ndiaye and Masih,
)2017
5. Ndiaye and Masih.
6. Fouejieu
)7. International Monetary Fund (IMF
8. Schwartz (1995)’s hypothesis
9. Fazio, Tabak, and Cajueiro
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بانک مرکزی تبدیل شود ،بازارهای مالی ممکن است از بیثباتی فزاینده رنج ببرند (سستی 1و دیگران،
9000؛ بوردو و جین9009 ،9؛ بوریو و لو9009 ،1؛ فیلدارو .)9004 ،4قیمت داراییها که اغلب با عدم
توازنهای بنیادی و مالی خودشان تنزیل میشود ،میتواند همگام با تورم و تولید باثبات افزایش یابد
(فیلدارو .)9004 ،تغییرات نرخ بهره در رژیمهای سیاست پولیای که تورم پایین و پایدار را هدفگذاری
میکنند ،در برخی مواقع در تضاد با هدف ثبات مالی است .بهعالوه ،همانگونه که بوریو و لو ()9009
بحث کردهاند ،اصرار زیاد بر تورم پایین ،ممکن است عالئم قیمتی در بازار محصول را به تأخیر انداخته
و فشارهای مازاد تقاضا را بهصورت قیمتهای باال و فرّار داراییها آشکار سازد.
اما شواهد تجربیِ موجود ،نیز در این زمینه ناسازگار هستند .بهعنوانمثال فازیو و دیگران ( ،)9012با
استفاده از اطالعات مربوط به 2200بانک تجاری از  10کشور (شامل  99کشور هدفگذار تورم) برای
دوره  1221تا  ،9019به این نتیجه میرسند که اتخاذ سیاست هدفگذاری تورم نمیتواند مقصر اصلی
در بحث بیثباتی مالی در کشورهای موردبررسی باشد .اما در مقابل ،برخی دیگر از مطالعات مانند فراپا
و مسونییر ،)9010( 2فوجیو ،)9011( 6ندیای و مسیح ،)9011( 1کیم و مهروترا )9011( 1و  ...در مطالعات
تجربی خود ،ناسازگاری بین سیاست هدفگذاری تورم و اهداف تثبیت مالی را نتیجه میگیرند.
در یک جمعبندی کلی ،از یک سو ،نرخهای تورم باال باعث میشود اثربخشی مثبتِ توسعه مالی بر
رشد اقتصادی خنثی شود .از سوی دیگر ،نرخهای پایین تصنعیِ تورم که از طریق یک سیاست سخت
و انعطافناپذیر پولی حاصل شده باشد نیز منجر به انحراف قیمتهای نسبی میان دو بازار کاالها و
خدمات و بازار مالی شده و زمینه را برای بروز بحرانهای مالی آتی فراهم میکند .بنابراین به نظر
میرسد که نرخ پایین و نسبتاً باثباتی از تورم که بهطور طبیعی و نه از طریق سیاستهای تحدیدی
شدید پولی در اقتصاد حاصل شده باشد ،حالت بهینه برای دستیابی به بهترین عملکرد بازارهای مالی
باشد.
در مجموع ،ادبیات نظری سه کانال متمایز را برای اثرگذاریِ توسعه مالی بر رشد اقتصادی بلندمدت
معرفی میکند که تورم از طریق این سه کانال میتواند رابطه مالی-رشد را متأثر سازد:
 )1کانال «انباشت سرمایه» که بر ارتباط میان توانایی واسطههای مالی در فراهم آوردن خدمات
نقدشونده ،تجهیز منابع ،کمک به بنگاهها جهت غلبه بر تقسیمناپذیریهای 2پروژه و بهبود نرخ انباشت
1. Fazio, Tabak, and Cajueiro
2. Bordo and Jeanne
3. Borio and Lowe
4. Fildaro
5. Frappa and Mésonnier
6. Fouejieu
7. Ndiaye and Masih
8. Kim and Mehrotra
9. Indivisibility
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سرمایه و بهنوبهی آن ارتقای رشد اقتصادی تأکید دارد (گورلی و شاو1222 ،1؛ بنسیونگا و اسمیت،9
1221؛ لوین .)1221 ،زمانی که نرخهای تورم بسیار باالست ،سودمندی داراییهای پولی کاهش مییابد
و در مورد قیمتها و نرخهای بهره آتی نااطمینانی قابلمالحظهای به وجود خواهد آمد .این نااطمینانی
بهنوبه خود ممکن است کارآیی واسطهگری مالی را در تخصیص وجوه به سرمایهگذاریها کاهش و
توانایی قرضدهندگان برای پایش پروژهها را تحت تأثیر قرار دهد .در نتیجه ،تورمِ باال ممکن است
پیوند میان توسعه مالی و رشد را تضعیف کند .تورم میتواند بر توانایی سیستم مالی در انباشت سرمایه
تأثیر بگذارد .بهصورت مشخص ،وقتی تورم بهقدر کفایت باال است ،توانایی واسطهگران مالی برای
افزایش سرمایه ممکن است کاهش یابد و بنابراین ممکن است اثر مثبت توسعه مالی بر انباشت سرمایه
تقلیل یابد ،که بهعنوان «کانال انباشت سرمایه» شناخته شده است (لی.)9002:1 ،1
 )2کانال «بهرهوری سرمایه» که تأکید دارد سیستم مالی میتواند برای بهرهوری سرمایهگذاری مهم
باشد ،زیرا برای حل عدمتقارنهای اطالعاتی ،بهبود کیفیت انتخاب پروژهها و پایش فرآیند تأمین مالی
مهم است (تونسند1212 ،4؛ گرینوود و جوانوویچ .)1220 ،2تورم میتواند بر بهرهوری سرمایهگذاری
سرمایه تأمین مالی شده از طریق سیستم مالی ،تأثیر بگذارد .در محیطهای با تورم باال حتی اگر میزان
تأمین مالی فراهم شده برای سرمایهگذاریِ سرمایه تحت تأثیر قرار نگیرد ،تورم باال میتواند بهرهوری
انباشت سرمایه را کاهش دهد و این کاهش ،پیوند بین سرمایهگذاری و رشد اقتصادی را تضعیف میکند.
این کانال دوم تحت عنوان «کانال بهرهوری» نامیده میشود (لی.)9002:1 ،
 )3کانال «نوآوریهای فنی» که بر نقش واسطههای مالی در شناسایی بهترین تکنولوژیهای تولیدی،
کارآفرینان با باالترین شانس موفقیت در راهاندازی کاالهای جدید و پروسههای تولیدی تأکید دارد
(کینگ و لوین .)1221b ،نرخ تورم باالتر میتواند تخصیص مجددی از عوامل تولید (از فعالیتهای
نوآورانه و تحقیق و توسعه به سمت خدمات مبادالتی) ایجاد کند و در نتیجه ،رشد اقتصادی را بهصورت
منفی متأثر سازد (رومر1220 ،6؛ مارکوویس و رفِت.)1224 ،1
 .3مطالعات پیشین
سه دسته مشخص از مطالعات (هم بهصورت تئوریکی و هم بهصورت تجربی) ،به ارتباط میان تورم و
توسعه مالی توجه کردهاند:
1. Gurley and Shaw
2. Bencivenga and Smith
3. Li
4. Townsend
5. Greenwood and Jovannovic
6. Romer
7. Marquis and Reffett
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 )1اثر تورم بر اندازه بخش مالی :آیاگاری ،براون و اکشتاین )1221( 1بهصورت تجربی نشان دادند که
اندازه بخش مالی همگام با افزایش تورم افزایش مییابد .این مدل یک فرآیند تولید پرهزینه اعتبارات
مبادلهای را در نظر میگیرد .بهموجب این فرآیند ،عامل اقتصادی برای مقابله با نرخ تورم رو به افزایش،
اعتبارات مبادلهای بیشتری را انتخاب میکند .تقینژاد عمران و حسنی ( )1112به این نتیجه رسیدند
که تورم بر اندازه بخش مالی در ایران تأثیرگذار بوده و محیطی را پدید میآورد که در آن بخش مالی
اقتصاد بیتناسب با بخش واقعی ،بزرگ شده و باعث تخصیص نامناسب منابع کمیاب اقتصادی میشود.
 )2اثر تورم بر توسعه مالی :خان ،سنهادجی و اسمیت ،)9006( 9بوید ،لوین و اسمیت )9001( 1و روسو
و واچل )9009( 4نشان دادند که تورم چگونه شاخصهای تعمیق مالی (که با سرمایهگذاری مرتبط
هستند) را کاهش میدهد و چگونه این اثر همراه با افزایش نرخ تورم بهصورت مشهودی تشدید میشود.
این نتایج با فرض اینکه تمامی پساندازها و سرمایهگذاریها بدون هزینه ،واسطهگری میشوند ،به
دست میآید .این مسئله درجه واسطهگری مالی (که با مفهوم عمق مالی سازگار است) را بهصورت
مستقیم با حجم سرمایهگذاری مرتبط میسازد .تورم عمق مالی را همانند سرمایهگذاری بهصورت منفی
با نرخی کاهشی متأثر میسازد .برای مثال ،در مطالعه بوید و دیگران ( )9001نشان داده شده است که
تورم مقدار وامهایی که بخش مالی به بخش خصوصی اعطا میکند را کاهش میدهد .ابوترابی)9019( 2
نشان داد که تورم اثر منفی معنیداری بر توسعه مالی در ایران داشته است.
 )3اثر تورم بر رابطه توسعه مالی-رشد اقتصادی :شواهدی مانند مطالعه روسو و واچل ()9009
نشاندهنده آثار متقابل تورم و توسعه مالی بر رشد است .آقیون ،هویت و مییر-فولکس )9002( 6این
آثار متقابل بر رشد را مطالعه کردند .مدل آنها بیانگر شرایطی بود که تحت آن این آثار متقابل ،بر
اساس طبقهبندی کانالها توسط روسو و ووتیپادادورن ،)9002( 1میتواند آثار متفاوتی را بر رشد ایجاد
کند.
نتایج مطالعه دهسا ،دروک و پلخانف ،)9001( 1در کنار برآوردهای مختلف از ضرایب متغیرهای
توضیحی در زیرنمونههای کشورهای با تورم باال و با تورم پایین ،پیشنهاد میکند درحالیکه در اصل،
متغیرهای کالن و نیز خرد اقتصادی وسعت عمق مالی را تعیین میکنند ،در یک محیط اقتصادی با
تورم باال ،کنترل تورم و دستیابی به ثبات اقتصادی باید اولویت داشته باشد.

1. Aiyagari, Braun, and Eckstein
2. Khan, Senhadji, and Smith
3. Boyd, Levine, and Smith
4. Rousseau and Wachtel
5. Aboutorabi
6. Aghion, Howitt, and Mayer-Foulkes
7. Rousseau and Vuthipadadorn
8. Dehesa, Druck and Plekhanov
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روسو و ییلمازکودای )9001( 1یک روش نموداری سهبُعدی را برای آزمون رابطه سهطرفه میان
توسعه مالی ،تورم و رشد بهکار گرفتند .آنها دریافتند که اثر تورم بر ارتباط میان توسعه مالی و رشد
اقتصادی در سطوح میانیِ تورم منفی است (اگرچه زمانی که تورم فراتر از  14درصد میرود ،رشد
اقتصادی به ازای تمامی سطوح توسعه مالی ،پایین است).
بیتنکورت )9011( 9بیان میدارد که تورم اثر مخربی بر توسعه مالی در برزیل داشته است .بنابراین
وی چنین نتیجه میگیرد که عملکرد ضعیف اقتصادکالن و عوامل مؤثر بر آن ،آثار تعیینکننده بر توسعه
مالی دارند و به همین دلیل ،تورم پایین و باثبات ،یکی از اولین گامهای ضروری جهت دستیابی به یک
بخش مالی عمیقتر و فعالتر و استفاده از تمامی مزایای آن است.
پرادهان 1و دیگران ( 14 ،)9012کشور  OECDرا در دوره زمانیِ  1260تا  9019موردمطالعه قرار
داده و روابط همانباشتگی و رابطه علیت گرنجری را در بین سه متغیر رشد اقتصادی ،تورم ،و توسعه
بازار سهام بررسی میکنند .آنها با بهکارگیریِ یک مدل خودرگرسیون برداریِ تابلویی ،پیوندهای علی
مهم بین متغیرها را در کوتاهمدت و بلندمدت مورد شناسایی قرار داده و به این نتیجه میرسند که علیت
یکطرفه از رشد اقتصادی و توسعه بازار سهام به تورم در کوتاهمدت و بلندمدت وجود دارد .اما بحثی
که توسعه بازار سهام رشد اقتصادی را تحریک میکند ،در این مطالعه (حداقل در بلندمدت) تأیید
نمیشود .البته آنها بیان میکنند که این نتیجه ممکن است غافلگیرکننده نباشد ،چراکه کشورهای
موردبررسی در مطالعه آنها ،کشورهای توسعهیافته هستند.
هادیان و ایزدی ( )1121با استفاده از تکنیک رگرسیون آستانهای ارائه شده توسط هانسن ،به برآورد
آستانه بهینهی نرخ تورم در پیوند مالی – رشد برای اقتصاد ایران ،طی دوره  1120تا  1121پرداخته و
به این نتیجه میرسند که توسعهیافتگی بازارهای مالی در ایران دارای نقش مثبت و معناداری بر رشد
اقتصادی است.
همانطور که با جزئیات در باال توضیح داده شد ،مسیر تحقیقاتی جدیدی در ادبیات موضوع بهمنظور
کشف احتمال اینکه اثربخش مالی بر رشد اقتصادی ممکن است تحت تأثیر تورم قرار گیرد ،شروع شده
است .اما باید توجه داشت که هر چند دستهای از مطالعات به بررسی اثر تورم بر توسعه مالی پرداختهاند،
دستهای دیگر رابطه علّی تورم و توسعه مالی را آزمون کردهاند؛ و دسته سوم ،اثر تورم بر رابطه توسعه
مالی و رشد اقتصادی را موردمطالعه قرار دادهاند ،اما مطالعهای که تأثیرپذیری رابطه علّی توسعه مالی و
رشد اقتصادی از تورم را بررسی کرده باشد تاکنون انجام نشده است .چنانکه کندال و استورات
( )1261:912توضیح میدهند« :یک رابطه آماری هر چند قوی و واضح ،هرگز نمیتواند پایه ارتباطی
علّی قرار بگیرد .ایدههای ما از علّیت باید خارج از حیطه آمار و نشأت گرفته از نظریه یا غیر آن حاصل
1. Rousseau and Yilmazkuday
2. Bittencourt
3. Pradhan, Arvin and Bahmani
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شود» .بنابراین« ،یک رابطه آماری فینفسه نمیتواند بیانگر علّیت باشد .در مطالعه علّیت باید به یک
فرض مقدم بر تجربه یا مالحظات نظری متوسل شد» (گجراتی .)92-96 :1111 ،بنابراین ،مقاله حاضر،
با مقایسه نتایج آزمونهای علّیت دومتغیره و سهمتغیره ،به بررسی اثر تورم بر علّیت توسعه مالی-رشد
(نه بر تأثیر آن بر میزان اثرگذاری توسعه مالی بر رشد اقتصادی) میپردازد.
 .4تجزیهوتحلیل الگو
 .1-4معرفی دادهها
در مقاله حاضر ،جهت بررسی نحوه اثرگذاری تورم بر رابطه علّی توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران
( 1261تا  ،)9016از هشت شاخص توسعه مالی مورد تأیید بانک جهانی 1در بخش بانکی استفاده شده
است .این شاخصها عبارتند از )1 :9نسبت داراییهای بانکهای سپردهپذیر به کل داراییهای سیستم
بانکی و بانک مرکزی (1)DBACBA؛  )9نسبت بدهیهای نقدی به تولید ناخالص داخلی
(4)LLGDP؛  )1نسبت داراییهای بانک مرکزی به تولید ناخالص داخلی (2)CBAGDP؛  )4نسبت
داراییهای بانکهای سپردهپذیر به تولید ناخالص داخلی (6)DBAGDP؛  )2نسبت داراییهای سایر
مؤسسات مالی (بهجز بانکهای سپردهپذیر) به تولید ناخالص داخلی (1)OFAGDP؛  )6نسبت اعتبارات
اعطایی بانکهای سپردهپذیر و سایر مؤسسات مالی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی
(1)PCRDBOFGDP؛  )1نسبت سپردههای سیستم مالی به تولید ناخالص داخلی (2)FDGDP؛ )1
نسبت اعتبارات بانکی به سپردههای بانکی ( .10)BCBDضمناً عالوه بر هشت شاخص فوق ،یک
شاخص چندبُعدی بهصورت میانگین وزنی از هشت شاخص معرفی شده ( )FDنیز در تحلیلهای کمّی
در نظر گرفته شده است .بهعالوه ،نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل (به قیمتهای ثابت
سال  )GR( )9010بهعنوان معیار عملکرد اقتصادی 11و نیز نرخ تورم ( )INFکه بر مبنای شاخص قیمت
خردهفروشی اندازهگیری شده است ،مورداستفاده قرار گرفتهاند.
1. World Bank. (2015). Global Financial Development Report 2015/2016: Long-Term Finance.
World Bank Publications.
 .9دادههای شاخصهای توسعه مالی از فایل  (Global Financial Development Database) GFDDبانک جهانی و دادههای تورم
و رشد اقتصادی از فایل  )World Development Indicators) WDIبانک جهانی گرفته شده است.
3. Ratio of Deposit Money Bank Assets to Central Bank and Deposit Money Bank Assets
4. Ratio of Liquid Liabilities to GDP
5. Ratio of Central Bank Assets to GDP
6. Ratio of Deposit Money Bank Assets to GDP
)7. Other Financial Institutions Assets to GDP (%
8. Private Credit by Deposit Money Banks and Other Financial Institutions to GDP
)9. Financial System Deposits to GDP (%
)10. Bank Credit to Bank Deposits (%
 .11علت استفاده از این متغیر در این تحقیق آن است که تولید ناخالص داخلی بهصورت خالص از درآمدهای نفتی ،تورم و خالص مالیاتهای
غیرمستقیم که هر سه میتوانند باعث انحراف در عملکرد سیستم مالی و نیز تورش دادههای مالی گردند ،در برآوردهای کمّی وارد شود.

284

تأثیر تورم بر رابطه علّی توسعه مالی -رشد اقتصادی در ایران

284

 .2-4روش تجزیهوتحلیل دادهها
بهطورکلی ،بهدلیل تحوالت عمیق و پیوسته در بازارهای مالی ،نیازمند شاخصهایی هستیم که درک
مناسبی از این تحوالت را فراهم سازد ،بهطوریکه برای مثال شاخصهای سنتی تعمیق مالی ،نظیر
شاخصهایی که با استفاده از حجم پول و اعتبارات شکل گرفتهاند ،ممکن است که نتوانند توسعه مالی
یک کشور را بهطور دقیق مورد ارزیابی قرار دهند .برای نمونه ،کشوری ممکن است دارای نرخ باالی
نقدینگی به تولید ناخالص داخلی باشد ،اما از نظر توسعه سیستم مالی چندان توسعهیافته نباشد (لینچ،1
 .)1 :1226به همین جهت ،در برخی از مطالعات تجربی اخیر تالش شده است تا از شاخصهای ترکیبی
استفاده شود .بنابراین ،در تحقیق حاضر ،عالوه بر هشت شاخصی که برای توسعه مالی نام برده شد ،با
استفاده از تجزیه مؤلفههای اصلی )PCA( 9که قبالً توسط سلیمیفر ،رزمی و ابوترابی ( ،)1112کهو1
( )9010و ابوترابی و ابوترابی )9019( 4بهکار گرفته شده ،یک شاخص چندبُعدی بهصورت میانگین وزنی
از هشت شاخص معرفی شده نیز در تحلیلهای کاربردی در نظر گرفته خواهد شد.2
بهمنظور مطالعه رابطه علّی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در غالب مطالعات پیشین ،از چارچوب
علّیت دومتغیره استفاده شده است .این در حالی است که نتایج علّیت دومتغیره میان توسعه مالی و رشد
اقتصادی ممکن است بدلیل حذف عوامل مهمی که همزمان بر هر دوی این متغیرها اثرگذار هستند،
فاقد اعتبار آماری باشد .بنابراین ،آزمونهای علّیت مبتنی بر چارچوب دومتغیره قابلاعتماد نخواهند بود،
بهطوریکه اضافه کردن یک متغیر سوم میتواند هم جهت علّیت و هم مقادیر برآوردها را بهشدت متأثر
سازد (ر .ک .کاپُریل و پیتیس1221 ،6؛ کاپُریل 1و دیگران9004 ،؛ لویزیدس و وامووکاس .)9002 ،1با
توجه به این مطلب ،مقاله حاضر تالش میکند با استفاده از آزمون علّیت سهمتغیره به بررسی اثر تورم
بهعنوان یکی از زیرساختارهای تعیینکننده بر رابطه توسعه مالی-رشد اقتصادی که پیشتر به آنها
اشاره گردید ،بپردازد.
در تحقیق حاضر از الگوی تصحیح خطای برداری )𝑉𝐸𝐶𝑀( 2برای بررسی روابط علّیت استفاده
خواهد شد .انگل و گرنجر )1211( 10و تودا و فیلیپس )1221( 11نشان دادند زمانی که همگرایی بلندمدت
1. Lynch
2. Principal Component Analysis
3. Keho
4. Aboutorabi and Aboutorabi
 .2برای مطالعه بیشتر درباره روش تجزیه مؤلفههای اصلی ،ر .ک .ابوترابی (.)1111

6. Caporale and Pittis
1. Caporale, et al
1. Loizides and Vamvoukas
9. Vector Error Correction Model
10. Engel and Granger
11. Toda and Phillips
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میان متغیرها وجود دارد ،استفاده از الگوی خودبازگشت برداری (𝑅𝐴𝑉) نتایج قابل اعتمادی ارائه
نمیدهد و لذا الگوی تصحیح خطای برداری را پیشنهاد کردند .یک الگوی تصحیح خطای برداری در
حالت دو متغیره به صورت:
𝑝

𝑝

𝑡∆𝑌𝑡 = 𝛼10 + ∑ 𝛽1𝑖 ∆𝑌𝑡−𝑖 + ∑ 𝛾1𝑖 ∆𝑋𝑡−𝑖 + 𝜆1 𝐸𝐶𝑀𝑡−1 + 𝜀1
𝑖=1
𝑝

𝑖=1
𝑝

𝑡∆𝑋𝑡 = 𝛼20 + ∑ 𝛽2𝑖 ∆𝑌𝑡−𝑖 + ∑ 𝛾2𝑖 ∆𝑋𝑡−𝑖 + 𝜆2 𝐸𝐶𝑀𝑡−1 + 𝜀2
𝑖=1

𝑖=1

{

بهطوریکه در معادله اول،
 )1اگر تمامی 𝑖𝛾1ها همزمان برابر صفر نباشند و  𝑋𝑡 ،𝜆1 = 0علت کوتاهمدت 𝑡𝑌 است؛
 )9اگر تمامی 𝑖𝛾1ها همزمان برابر صفر باشند و  𝑋𝑡 ،𝜆1 ≠ 0علت بلندمدت 𝑡𝑌 است؛
 )1اگر تمامی 𝑖𝛾1ها و  𝜆1همزمان برابر صفر نباشند 𝑋𝑡 ،علت قوی 𝑡𝑌 است؛
 )4اگر موارد ( )1و ( )1همزمان برقرار باشد 𝑋𝑡 ،علت کوتاهمدت قوی 𝑡𝑌 است؛
 )2اگر موارد ( )9و ( )1همزمان برقرار باشد 𝑋𝑡 ،علت بلندمدت قوی 𝑡𝑌 است؛
 )6اگر هیچکدام از موارد فوق برقرار نباشد 𝑋𝑡 ،علت 𝑡𝑌 نیست؛
به طریق مشابه و با در نظر گرفتن معادله دوم ،میتوان همین آزمونهای آماری را جهت بررسی
رابطه علّیت از سمت 𝑡𝑌 به 𝑡𝑋 انجام داد .بنابراین بهمنظور آزمون علّیت دومتغیره توسعه مالی و رشد
اقتصادی ،آزمون فرضیه بهصورت باال انجام میشود.
الگوی تصحیح خطای برداری برای آزمون علّیت سهمتغیره و با حضور نرخ تورم نیز بهصورت مشابه
انجام میشود؛ با این تفاوت که علّت بودن تورم و توسعه مالی بهطور همزمان برای رشد ،و در فرضیه
مقابل ،علّت بودن همزمان تورم و رشد برای توسعه مالی مورد آزمون قرار میگیرد.
 .5یافتههای تحقیق
همانطور که بیان شد ،بهمنظور محاسبه شاخص چندبُعدی توسعه مالی ،از روش تجزیه به مؤلفههای
اصلی استفاده شده است .نتایج روش تجزیه مؤلفههای اصلی با استفاده از ماتریس واریانس-کوواریانس
حاکی از آن است که وزن هر یک از شاخصهای تکی توسعه مالی بهترتیب بهصورت زیر است:
 )1نسبت اعتبارات بانکی به سپردههای بانکی ()%225212؛
 )9نسبت داراییهای بانک مرکزی به تولید ناخالص داخلی ()%145921؛
 )1نسبت داراییهای بانکهای سپردهپذیر به کل داراییهای سیستم بانکی و بانک مرکزی ()%45419؛
 )4نسبت اعتبارات اعطایی بانکهای سپردهپذیر و سایر مؤسسات مالی به بخش خصوصی به تولید
ناخالص داخلی ()%15002؛
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 )2نسبت سپردههای سیستم مالی به تولید ناخالص داخلی ()%05494؛
 )6نسبت داراییهای بانکهای سپردهپذیر به تولید ناخالص داخلی ()%05911؛
 )1نسبت داراییهای سایر مؤسسات مالی (بهجز بانکهای سپردهپذیر) به تولید ناخالص داخلی
()%05102؛
 )1نسبت بدهیهای نقدی به تولید ناخالص داخلی (.)%05049
براساس نتایج آزمون دیکی-فولر تعمیمیافته ،متغیرهای نرخ رشد اقتصادی ( )GRو نرخ تورم ()Inf
در سطح پایا بوده و سایر متغیرها ) I(1هستند .نتایج آزمون همانباشتگی یوهانسن نیز برای هر معادله
رگرسیونی ،در جداول ( )1و ( )9گزارش شده است .توجه شود که آزمون همانباشتگی یوهانسن در پنج
حالت ( بدون عرض از مبدأ و بدون روند؛ با عرض از مبدأ و بدون روند و بدون عرض از مبدأ در مدل
VAR؛ با عرض از مبدأ و بدون روند و با عرض از مبدأ در مدل VAR؛ با عرض از مبدأ و با روند خطی
و بدون عرض از مبدأ در مدل VAR؛ با عرض از مبدأ و با روند غیرخطی و با عرض از مبدأ در مدل
 )VARتعداد بردارهای همگرایی بلندمدت را بر اساس دو آماره مبتنی بر مقادیر ویژه اثر ( )Traceو
حداکثر ( )Maxرا برآورد میکند .در جداول زیر ،حداکثر تعداد بردارها از میان این پنج حالت گزارش
شده است.
جدول ( )9نتایج آزمون علّیت دو متغیره میان شاخصهای توسعه مالی و نرخ رشد اقتصادی واقعی
به قیمت عوامل در ایران را در چارچوب الگوی تصحیح خطای برداری نشان میدهد .نتایج این جدول
نشاندهنده وجود رابطه علّیت معکوس از سمت رشد اقتصادی به شاخص نسبت داراییهای بانکهای
سپردهپذیر به کل داراییهای سیستم بانکی و بانک مرکزی (( )DBACBAبلندمدت قوی) ،شاخص
نسبت داراییهای بانک مرکزی به تولید ناخالص داخلی (( )CBAGDPبلندمدت قوی) ،شاخص نسبت
سپردههای سیستم مالی به تولید ناخالص داخلی (( )FDGDPکوتاهمدت ضعیف) است.
از طرف دیگر ،علّیت از سمت توسعه مالی به رشد اقتصادی ،تنها در مورد شاخص نسبت داراییهای
بانکهای سپردهپذیر به کل داراییهای سیستم بانکی و بانک مرکزی ( )DBACBAدر سطح
معنیداری  2درصد تأیید نمیشود .درحالیکه شاخصهای نسبت بدهیهای نقدی به تولید ناخالص
داخلی (( )LLGDPبلندمدت قوی) ،نسبت داراییهای بانک مرکزی به تولید ناخالص داخلی
(( )CBAGDPکوتاهمدت قوی) ،نسبت داراییهای بانکهای سپردهپذیر به تولید ناخالص داخلی
(( )DBAGDPبلندمدت قوی) ،نسبت داراییهای سایر مؤسسات مالی (بهجز بانکهای سپردهپذیر) به
تولید ناخالص داخلی (( )OFAGDPبلندمدت قوی) ،نسبت اعتبارات اعطایی بانکهای سپردهپذیر و
سایر مؤسسات مالی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی (( )PCRDBOFGDPبلندمدت قوی)،
نسبت سپردههای سیستم مالی به تولید ناخالص داخلی (( )FDGDPکوتاهمدت و بلندمدت قوی) ،نسبت
اعتبارات بانکی به سپردههای بانکی (( )BCBDبلندمدت قوی) ،و شاخص چندبُعدی توسعه مالی در
ایران (( )FDبلندمدت قوی) ،علت رشد اقتصادی در ایران بودهاند.
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جدول  :2آزمون علّیت دو متغیره میان شاخصهای توسعه مالی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی به قیمت عوامل 1691 ،تا .2119
طول وقفه

حداکثر بردارهای

متغیر تحت

آماره محاسباتی

آماره محاسباتی

آماره محاسباتی

بهینه

همانباشتگی

فرضیه صفر

علّیت کوتاهمدت

علّیت بلندمدت

علّیت قوی

DBACBA
&
GR

DBACBA
9

1

9/411092
()0/9121

-1/140612
()0/0129

11/01999
()0/0111

LLGDP
&
GR

1

1

1/621292
()0/4114
1/111611
()0/9412

9/021041
()0/0419
-9/169111
()0/0909

10/60120
()0/0141
11/11491
()0/0011

CBAGDP
&
GR

9

1

0/000126
()0/2200
1/021121
()0/0111

-1/241261
()0/1964
-0/111916
()0/1191

1/410290
()0/1122
11/21266
()0/0010

DBAGDP
&
GR

1

1

1/691410
()0/4442
1/992221
()0/9612

-9/111906
()0/0194
-1/242120
()0/0001

19/61119
()0/0022
11/41001
()0/0009

OFAGDP
&
GR

9

1

0/290410
()0/4106
0/401211
()0/1111

1/100164
()0/0299
-1/141619
()0/0019

9/206101
()0/9111
11/10011
()0/0109

0/222210
()0/6111

1/601109
()0/1111

1/191111
()0/1412

متغیرهای آزمون

GR
LLGDP
GR
CBAGDP
GR
DBAGDP
GR
OFAGDP
GR

نتیجه آزمون
عدم علّیت
علّیت بلندمدت قوی
علّیت بلندمدت قوی
عدم علّیت
علّیت کوتاهمدت قوی
علّیت بلندمدت قوی
علّیت بلندمدت قوی
عدم علّیت
علّیت بلندمدت قوی
عدم علّیت
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PCRDBOFGDP

PCRDBOFGDP
&
GR

1

1

FDGDP
&
GR

1

9

BCBD
&
GR

9

1

FD
&
GR

9

1

GR
FDGDP
GR
BCBD
GR
FD
GR

1/161164
()0/1199

-1/149241
()0/0001

11/21111
()0/0001

0/111111
()0/1204
2/292429
()0/0111

1/916119
()0/9011
-9/241216
()0/0041

1/111119
()0/4124
11/61142
()0/0001

9/461114
()0/1169
0/041411
()0/2122

-1/222911
()0/0414
-9/212202
()0/0044

4/164242
()0/1191
1/142629
()0/0114

0/116191
()0/1421
0/192192
()0/6241

1/216144
()0/1910
-1/121901
()0/0012

4/111110
()0/1111
10/20942
()0/0191

1/061602
()0/2112

0/266011
()0/1166

9/116212
()0/4261

اعداد داخل پرانتز احتمال آمارههای محاسباتی است .نتایج آزمون علّیت با در نظر گرفتن سطح معنیداری  2درصد استنباط شدهاند.
طول بهینه وقفه براساس معیار شوارتز-بیزین ( )SBCتعیین شده است.
منبع :یافتههای تحقیق
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جدول ( )1نتایج آزمون علّیت سه متغیره میان شاخصهای توسعه مالی و لگارتیم تولید ناخالص
داخلی بدون نفت در حضور نرخ تورم در ایران را در چارچوب الگوی تصحیح خطای برداری ارائه میدهد.
تفاوت نتایج جدول ( )1در مقایسه با جدول ( )9در آن است که:
 )1علّیت توسعه مالی برای رشد اقتصادی ،در مورد شاخص نسبت داراییهای بانکهای سپردهپذیر به
کل داراییهای سیستم بانکی و بانک مرکزی (( )DBACBAبلندمدت قوی) ،در حضور تورم تأیید شده
است ،درحالیکه بدون حضور تورم ،علت نبوده است.
 )9علّیت توسعه مالی برای رشد اقتصادی در حضور تورم ،در مورد شاخص چندبُعدی توسعه مالی در
ایران (( )FDبلندمدت ضعیف) ،در مقایسه یا حالت لحاظ نکردن تورم در مدل ،تضعیف شده است و در
مورد شاخص نسبت بدهیهای نقدی به تولید ناخالص داخلی(( )LLGDPعدم علّیت) رد میشود.
 )1علّیت معکوس از رشد اقتصادی به توسعه مالی (که خالف انتظارات تئوریکی است) در حضور تورم،
در مورد شاخص نسبت سپردههای سیستم مالی به تولید ناخالص داخلی (( )FDGDPعدم علّیت) رد
شده و در مورد شاخص نسبت داراییهای سایر مؤسسات مالی (بهجز بانکهای سپردهپذیر) به تولید
ناخالص داخلی (( )OFAGDPبلندمدت ضعیف) تضعیف شده است.
جدول  :3آزمون علّیت سه متغیره میان شاخصهای توسعه مالی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی
به قیمت عوامل در حضور نرخ تورم 1691 ،تا .2119
متغیرهای
آزمون
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بهینه
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9/119664
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()0/0011

1/121621
()0/4011
0/141221
()0/1490

-1/261292
()0/0202
-1/911111
()0/9921

11/60021
()0/0012
9/421421
()0/4126

14/41222
()0/0060

-1/691162
()0/1060

90/94264
()0/0011

1/646020
()0/4260

-9/266111
()0/0114

11/21122
()0/0090

1

LLGDP
& INF

9
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& INF

1
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& INF
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قوی
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&
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1
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&
GR
&
INF

1
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&
GR
&
INF

1

FDGDP
&
GR
&
INF

1

BCBD
&
GR
&
INF

1

FD
&
GR
&
INF

1

DBAGDP
& INF

1/029122
()0/2120

-9/244616
()0/0190

1/092191
()0/0424

علّیت
بلندمدت
قوی

GR
& INF

0/100112
()0/1044

0/229119
()0/1992

1/961660
()0/1166

عدم علّیت

OFAGDP
& INF

1/069210
()0/2111

-9/216409
()0/0041

2/911921
()0/0964

GR
& INF

1/611110
()0/1612

9/191619
()0/0120

2/101246
()0/1911

PCRDBOFGDP
& INF

1/421421
()0/4192

-9/992111
()0/0916

1/961916
()0/0401

GR
& INF

1/121241
()0/4261

0/610162
()0/2929

1/411609
()0/1019

عدم علّیت

FDGDP
& INF

6/012291
()0/0412

-9/112691
()0/0061

16/61121
()0/0001

علّیت
کوتاهمدت
و بلندمدت
قوی

GR
& INF

1/661129
()1/1601

-1/420121
()0/1114

4/014606
()0/9212

عدم علّیت

BCBD
& INF

1/029200
()0/2120

-9/296162
()0/0040

1/106211
()0/0190

علّیت
بلندمدت
قوی

GR
& INF

4/199444
()0/1129

0/211141
()0/1421

4/611210
()0/1211

عدم علّیت

FD
& INF

1/422416
()0/4110

-9/919446
()0/0919

2/111491
()0/1111

علّیت
بلندمدت
ضعیف

GR
& INF

1/112142
()0/4101

-0/664011
()0/2011

1/112216
()0/9129

عدم علّیت

9

9

1

1

9

9

علّیت
بلندمدت
قوی
علّیت
بلندمدت
ضعیف
علّیت
بلندمدت
قوی

اعداد داخل پرانتز احتمال آمارههای محاسباتی است .نتایج آزمون علّیت با در نظر سطح معنیداری  2درصد استنباط شدهاند.
طول بهینه وقفه براساس معیار شوارتز-بیزین ( )SBCتعیین شده است.
منبع :یافتههای تحقیق

نتیجهگیری
با توجه به تأکید فراوان اجالس جهانی اقتصاد داووس در سالهای اخیر پس از بحران مالی جهانی ،بر
لزوم انجام مطالعات بیشتر در زمینه «اقتصاد کالن-مالی» و خصوصاً انجام مطالعات در مورد ستونهای
توسعه مالی (ستونهای محیط نهادی ،محیط کسبوکار ،ثبات مالی ،خدمات مالی بانکی ،خدمات مالی
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غیر بانکی ،بازارهای مالی ،و دسترسی مالی) ،پژوهش حاضر تالش کرده تا تأثیر تورم (بهعنوان یکی از
زیرساختارهای تعیینکننده در ستون ثبات مالی) را بر رابطهی علّیتِ توسعه مالی و رشد اقتصادی
موردمطالعه و تجزیهوتحلیل قرار دهد.
در همین راستا ،پس از مرور دیدگاههای مختلف در مورد تأثیر تورم بر عملکرد بخش مالی و همچنین
بررسی انتقادیِ آثار نرخهای تورم باال و نیز نرخهای تورمِ سرکوبشده بر ثبات مالی در اقتصاد ،بهمنظور
بررسیِ نحوه اثرگذاریِ تورم بر رابطه علّیِ توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران (طی دوره  1261تا
 ،)9016از هشت شاخص توسعه مالیِ مورد تأیید بانک جهانی و نیز یک شاخص چندبُعدیِ توسعه مالی
(که با استفاده از روش تجزیه مؤلفههای اصلی استخراج میشود) استفاده کرده و با بهکارگیری الگوی
تصحیح خطای برداری ،ابتدا به انجام آزمون علّیت دو متغیره میان رشد اقتصادی و شاخصهای توسعه
مالی پرداخته و سپس نتایج بهدستآمده را با نتایج حاصل از انجام آزمون علّیت سهمتغیره میان رشد
اقتصادی و شاخصهای توسعه مالی (با لحاظ نمودن نرخ تورم در الگو) مورد مقایسه قرار دادیم.
مقایسه یافتههای تحقیق حاضر براساس آزمون علّیت دو متغیره (بدون حضور نرخ تورم) و آزمون
علّیت سه متغیره (با حضور نرخ تورم) ،گویای آن است که:
 علیت معکوس (یعنی منفعل بودن نسبت به رشد اقتصادی) شاخص نسبت سپردههای سیستم مالیبه تولید ناخالص داخلی ( )FDGDPدر غیاب تورم ،به دلیل نرخهای تورم باال در ایران بوده است .در
مقابل ،بر خالف مدل دو متغیره ،در مدل سهمتغیره ،رشد اقتصادی علت شاخص نسبت داراییهای سایر
مؤسسات مالی (به جز بانکهای سپردهپذیر) به تولید ناخالص داخلی ( )OFAGDPشده است .بنابراین،
یکی از دالیلی که تجهی ز منابع در سیستم بانکی کشور و نیز فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری،
تعاونیهای اعتباری و صندوقهای مشابه آنها منجر به رشد اقتصادی نشده است ،وجود نرخهای تورم
پایدار باال در اقتصاد ایران بوده است .همان طور که در ادبیات موضوع نیز اشاره شد ،در شرایط تورمی،
رفتار مشارکتکنندگان در بازار مالی به گونهای تغییر میکند که افزایش کمّی شاخصهای مالی را الزاماً
نمیتوان به عنوان بهبود کیفی در توسعه مالی قلمداد کرد .بنابراین در اقتصاد ایران ،در حضور نرخهای
تورم باال ،رشد اقتصادی نمیتواند محرک سپردهگذاری در کل سیستم بانکی باشد ،اما محرک
سپردهگذاری در مؤسسات مالی غیربانکی هست.
 علت نبودن شاخص نسبت داراییهای بانکهای سپردهپذیر به کل داراییهای سیستم بانکی و بانکمرکزی ( )DBACBAبرای رشد اقتصادی ،تحت تأثیر تورم در اقتصاد ایران بوده است .بهعبارتدیگر،
در صورت برخورداری از نرخهای تورم پایین غیردستوری ،اقتصاد ایران این قابلیت را خواهد داشت که
از توان مالی بانکهای تجاری و تخصصی خود جهت تشویق رشد اقتصادی بهرهمند گردد.
 تضعیف تمام اثربخشیِ شاخص نسبت بدهیهای نقدی به تولید ناخالص داخلی ( )LLGDPو بخشیاز اثربخشیِ شاخص چندبُعدی توسعه مالی ( )FDدر حضور تورم ،میتواند تأییدی بر این ادعا باشد که
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در بازار مالی ایران ،سهم عمده در اختیار بازار پول است .از طرفی نتایج مربوط به کنترل آثار تورمی
تسلط بازار پول (استفاده از ابزارهای مالی با سررسید زیر یک سال) بر بازار مالی ایران (در آزموه علّیت
سهمتغیره) مؤید آن است که این وضعیت نمیتواند مشوق رشد اقتصادی باشد .بنابراین شاید بتوان گفت
که به همین دلیل است که بخش مالی در مواجهه با بخش واقعی در اقتصاد ایران ،در حالت انفعالی
قرار دارد .به تعبیر دیگر ،افزایش وجوه در اقتصاد ایران ،عمدتاً به شکل افزایش کنترلنشده در حجم
پول بوده است ،بجای افزایش کمّیِ حجم سرمایه مالی (ابزارهای مالی با سررسید باالی یک سال)،
ارتقای کیفی خدمات مالی و تخصیص کارآتر منابع مالی موجود.
بهطورکلی ،براساس نتایج تحقیق حاضر ،میتوان به این نتیجه رسید که برخی از نتایجی که در
آزمون علّیت دو متغیره حاصل میشود ،بهدلیل لحاظ نکردن تورم بهعنوان یکی از زیرساختارهای مهم
و کلیدیِ اثربخشیِ توسعه مالی بر رشد اقتصادی است .بدین معنی که در صورت تحقق ثبات اقتصاد
کالن -از طریق مکانیسمی بازاری (و غیردستوری) ،-توسعه مالی میتواند بهعنوان محرکی قوی برای
رشد اقتصادی عمل کند .بهعبارتدیگر ،شواهد تجربی مؤید انفعال بخش مالی در فرآیند رشد اقتصادی
در ایران به دلیل نرخهای باال و بیثبات تورم در کشور است و در صورت برخورداری اقتصاد ایران از
ثبات نسبیِ اقتصاد کالن ،میتوان انتظار داشت که توسعه بخش مالی ،محرک رشد بخش واقعی در
اقتصاد ایران باشد.
با توجه به نتایج فوقالذکر پیشنهاد میشود که تقویت و توسعه بسترهای قانونی ،مقرراتی و اقتصادی
جهت دستیابی به سطح باالتری از ثبات اقتصادی ،در دستور کار سیاستگذاران کالن اقتصادیِ کشور
قرار گیرد ،تا اقتصاد کشور بتواند از آثار مثبت توسعه سیستم مالی ،نهایت بهرهبرداری را بنماید .اقتصاد
ایران برای تقریباً چهار دهه ،نرخهای تورم اکثراً دو رقمی ،شوکهای قابلمالحظهی تورمی ،و
نااطمینانیِ تورمیِ ناشی از آنها را تجربه کرده است و لذا ثبات اقتصاد کالن کشور ،بهشدت و بهطور
مستمر مورد آسیب جدی قرار گرفته است ،درحالیکه نرخهای تورم پایین ،پیششرط اساسیِ دستیابی
به ثبات مالی است .البته بایستی دقت شود که سرکوب شدید تورم جهت تحقق نرخهای تورم پایین
نیز ،به دلیل مصنوعی بودنِ آن ،تنها به تورم سرکوبشدهی انباشته شده منجر خواهد شد که میتواند
در آینده به یک تهدیدکننده جدی برای ثبات اقتصاد کالن و بهتبع آن ثبات مالی تبدیل شود.
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Abstract
Dominant economic theory assumes a positive relationship between financial
development and economic growth. Contradictorily some empirical evidence
shows that the strength of this relation and even its sign heavily depends on
economic circumstances of each country. One of the most important determinants
of finance-growth nexus is inflation. Specially, in many developing countries
which have been experienced higher inflation and poor macroeconomic stability,
studying the role of inflation on finance-growth nexus is crucial. This paper tests
tri-variate causality among economic growth, financial development and inflation
rate in Iran during 1961 to 2016 by using VECM model. Comparing two-variate
and tri-variate causality tests reveals that adverse causality from growth to some
financial development indicators is caused by high rates of inflation. Moreover,
high stable inflation in Iran weakens the causality from some other financial
development indicators to economic growth.
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