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 همقدم

 تخصیص در بخش این. دارد ارتباط مالی بخش جوامع به توسعه اقتصادی و رشد عمده سهم امروزه

 تأمین هزینه کاهش طریق از و کندمی ایفا را نقش واسطه ای اقتصادی، یهابخش همه به منابع

 اقتصادها بلندمدت توسعه و رشد به منجر آنها از استفاده بهینه و پس اندازها تشویق نیز و مالی

 واقعی بخش مکمل عنوان به مالی یهابخش توسعه (.1399 همکاران، و رسولی خیاط) شودمی

انجام  یاقتصاد یهابنگاه یبرا یکه توسعه مال ی. خدمتدباشمی برخوردار وافری اهمیت از اقتصاد

حداکثرکننده سود، در  گذارانهیکه سرمایاست، بطور یبه منابع مال یدهد، سهولت دسترسمی

 کنند یمال نیمدنظر خود را تام هایهیسرما ،نهیهز نیتوانند با کمتر، می برابر یهابا فرصت ییفضا

توان . در واقع میردیگیدر اقتصاد صورت م نهیبه یهایگذارهیصورت است که سرما نیدر ا و صرفا

چنین اذعان داشت که به واسطه توسعه مالی، دسترسی عمیق و گسترده به سرمایه و خدمات مالی 

 جهیمنابع گردد که در نت نهیبه صیتخص منجر به تواندیم کسویاز  یتوسعه مالشود. لذا فراهم می

و  دیمنجر به تول تاًیو نها ردیگیقرار م یآن، منابع موجود در حد اشتغال کامل مورد بهره بردار

در اقتصاد و استفاده  یگذارهیسطح سرما شیبا افزا گرید یشود و از سویرفاه جامعه م شیافزا

 سیستم نبود .(2018، 1)باتو و همکاران شودیم دیتول شیموجود، منجر به افزا یهاهیسرمااز  نهیبه

 که د؛باشمی کشور اقتصادی یهاشاخص رشد مسیر در مانعی مختلف، جهات از کشور در کارا مالی

 هدر نیز موجود منابع آن نتیجه در که شود منابع غیربهینه تخصیص به منجر تواندمی طرف یک از

 گذاریسرمایه سطح کاهش با دیگر طرف از و شد نخواهد رفاه افزایش و تولید به منجر نهایتاً و رفته

 بود قرار مالی توسعه که خدمتی. شودمی تولید کاهش به منجر موجود، سرمایه کاهش و اقتصاد در

 گذارانسرمایه بطوریکه بود، مالی منابع به دسترسی سهولت دهد، انجام اقتصادی هایبنگاه برای

 خود مدنظر گذاریسرمایه هزینه کمترین با بتوانند برابر هایفرصت با فضایی در سود، حداکثرکننده

 کندتر رشد روند این طبیعتا کشور، در مالی فضای چنین وجود شرایط در که بکنند، مالی تامین را

مقدمه  ،شرفتهیپ یمالتوسعه یافته وجود نظام به عبارتی (. 1392 سعیدپور، و شهبازی) شد خواهد

کند و  قیانداز کردن را در خانوارها تشوپس زهیکارآمد که انگ یستمیاست؛ س یتوسعه اقتصاد

نظام  ،افتهیتوسعه یرو، تمام کشورها نیکاهش دهد. از ا نانیکارآفر یرا برا یگذارهیسرما سکیر

باشد.  افتهیتوسعه یکه فاقد نظام مال افتی توانینمرا  یاقتصاد صنعت چیدارند و ه شرفتهیپ یمال

)علیپور نظری،  داشته باشدای  شرفتهیپ یکه بازار مال افتی توانیرا نم یریکشور فق چیه نیهمچن

1394). 

                                                                                                                   
1 Batuo et al 
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 در تحول و دگرگونی روند که جهانی شدن ملموس و مشهود بسیار حوزه های از یکی بدون تردید

 سرعت و جهانی شده تنیدهدرهم  و کوچک دنیای. است مالی توسعه بخش می باشد، آن شدیدتر

 ادغامها، گسترده، بسیار ارتباطات. باشد می درك قابل بهتر حوزه این در پیشرفت جهانی شدن

)ستی و  است توجه جالب بخش این در مختلف رویدادهای آثار نیز و انتشار اطالعات سرعت

 توسعه یافتگی، به رسیدن برای که دهدمی یافته نشان توسعه کشورهای (. تجربه2020، 1همکاران

 .باشیم داشته جهانی شدن تمرکز و مالی توسعه روی باید

 ن توسعهبی رابطه مالی، توسعه ادبیات اصلی محورهای جمله از هفتاد، دهه از بطوریکه پس

مکاران، هاست )خیاط رسولی و  شده بیان متغیرهای کالن اقتصادی از قبیل جهانی شدن و مالی

1399). 

باتوجه به مباحث مذکور، هدف پژوهش حاضر تعیین مدل غیرخطی توسعه مالی با تأکید بر 

طی بازه  2سوئیچینگ مارکوفبا استفاده از تکنیک اقتصادسنجی غیرخطی جهانی شدن در ایران 

 شوند:فرضیات پژوهش حاضر نیز به شرح زیر ارائه می باشد.می 1398تا  1367زمانی 

 .شدن بر توسعه مالی در ایران تأثیر دارد ( شاخص ترکیبی جهانی1

 .( تورم بر توسعه مالی در ایران تأثیر دارد2

 .( نرخ ارز بر توسعه مالی در ایران تأثیر دارد3

 .( توسعه انسانی بر توسعه مالی در ایران تأثیر دارد4

 ( مخارج دولت بر توسعه مالی در ایران تأثیر دارد.5

ابتدا  وم،د بخش در مقدمه از پس بطوریکه. است شده سازماندهی بخش پنج در نیز حاضر مقاله

 به که مسو بخش در. شودپژوهش پرداخته می پیشینه ارائه گردد و سپس بهمی مطرح نظری مبانی

 بیان تحقیق مدل و مارکوف سوئیچینگ اقتصادسنجی تکنیک دارد، پژوهش اختصاص شناسی روش

 مقاله، مپنج بخش در نهایت و شودمی پژوهش پرداخته هاییافته به نیز چهارم بخش در. شوندمی

 .دارد اختصاص پیشنهادات ارائه و گیری نتیجه بحث، به

 

  

                                                                                                                   
1 Sethi et al  

2 Markov Switching 
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 مباني نظري و مروري بر پیشینه پژوهش .1

 

 مباني نظري .1-1

 جهاني شدن و توسعه مالي -

یکی از مناقشه آمیزترین موضوعات در علوم  -میالدی  1990واژه رایج دهه  1جهانی شدن

ولی هنوز تعریفی  ،که هرچند در مورد آن بحث های زیادی صورت گرفته است ،اجتماعی است

جامع و فراگیر که دربردارنده کلیه جوانب این پدیده باشد ارائه نشده است و همچنان پیرامون 

برخی نویسندگان جهانی شدن را  تعریف آن مشاجرات و ابهامات فراوانی مشاهده می شود.

تفکر معرفی کرده یک راه جدید  و یا مدرنیته اخیر خوانده و برخی  آن را ای از سرمایه داریمرحله

که آنها نیز نمی توانند ابهامات  ،اند. در عین حال گاه با تعاریفی نسبتا دقیق مواجه می شویم

مختلف ها، بسیار متفاوت و پیرامون این کلمه را کامال بزدایند و ضمنا  علیرغم برخی همپوشانی

اقتصادی را  یاسی وکه مرزهای س، فرایندی از تحول می داند جهانی شدن را 2پراتونهستند. 

گسترش داده و تعامل  فرهنگها را افزون می نماید. به نظر وی جهانی  کمرنگ کرده،  ارتباطات را

که آثار آن  قابل تسری به فعالیتهای اجتماعی،  اقتصادی،   ،شدن پدیده ای چند بعدی است

همچون محیط سیاسی، حقوقی، فرهنگی، نظامی و فنآوری است و همچنین فعالیتهای اجتماعی 

جهانی شدن فرایندی اجتماعی  3به نظرمالکوم واترز(. 1392)محمودی،  زیست را متاثر می کند

که در آن قید و بندهای جغرافیایی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده است از بین  ،است

مد خانی، )سید مح می رود و مردم به طور فزاینده از کاهش این قید وبندها آگاه می گردند

1393.) 

و در حال توسعه دارد،  افتهیتوسعه  یکشورها یدر توسعه بخش مال یاساس یشدن، نقش یجهان

 ،ییکارا شیافزا ،یو اقتصاد یمال ستمیس تیمنجر به تقو ربناهایاصالحات در ز یسازکه با  فراهم

 یجهان تیبا اهم . لذا با توجهشودیتنوع خدمات منجر م شیو افزا متیکاهش ق تر،شیابداعات ب

 یتوسعه تجارت خدمات مال یرا برا یبستر مناسب دیبا یاقتصاد گذاراناستیو س زانیربرنامه شدن،

جهانی شدن( در دو دهة توسعه تکنولوژی بر فرآیند ادغام اقتصادی ) ناشی از فشار فراهم کنند.

را ملیتی یا چند ملیتی و ظهور شرکتهای ف توسعه بخش های مالی، باعث تغییر در ساختار گذشته

شده است. ادغام اقتصادی در سطح جهان، در دو سطح خرد و کالن اتفاق افتاده است. این ادغام در 

اند و یا ها در ماورای مرزها گسترش یافتهسطح اقتصاد خرد، بیشتر قابل مشاهده است، زیرا شرکت

                                                                                                                   
1 Globalization 
2 Perraton 
3 Malcom Waters 
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ها )همکاری شراکت در دارایی های محلی، بدونگذاری مشترك و همکاری با شرکتاز راه سرمایه

اند. در سطح کالن، ادغام اقتصاد جهانی از های مستقل را مرتبط کردهاستراتژیک( فعالیت شرکت

، 1)فردریک راه کاهش موانع تجاری و جریان آزادتر کاال و خدمات و عوامل تولید محقق شده است

2009).  

ستر بتیب، شدن، روند میانگین ریسک در کشورهای جهان را نزولی می کند و به این تر یجهان

یی کارا شیا، افزفراهم می شود. درواقع یتوسعه مال ندیو فرآ یمال یها یگذار هیبرای سرما یمناسب

ساسی اوامل ( و همچنین حجم معامالت آنها، در زمره عهیپول و سرما ی)بازارها یمال یبازارها

 افتهیوسعه ت یبا نظام مال یدر کشورها کهیشدن در سطح بین المللی محقق می گردد. بطور یجهان

 (.1392 دپور،یو سع ی)شهباز تر استملموس یمختلف اقتصاد یهابخش در اثرات جهانی شدنتر، 

 مسئله دیگری که بین جهانی شدن و توسعه مالی وجود دارد، این است که توسعه با

زها س انداپتواند سطح و میزان دهد بلکه مینه تنها سطح درآمد را ارتقاء میگیری خارجی، سمت

توسعه  ورشد  تر انباشت سرمایه و در نتیجهرا نیز افزایش دهد. این أمر به نوبه خود نرخ سریع

یعنی لید )جایی عوامل توها و جابهنماید. اقتصاد باز همچنین حرکتسریعتر را امکان پذیر می

ی هاکبانهای تجاری توسط گذاری مستقیم خارجی، وامو کار( نیز موثر است. سرمایه سرمایه

ه، المللی سرمایای هستند. انتقال بینهای خارجی همگی دارای نقش تعیین کنندهخارجی و کمک

وری هش بهرانتقال دانش، فناوری و مهارت مدیریتی به کشورهای جهان سوم نیز به عنوان افزای

ت در نهای دها وتوان به افزایش سطح تولید و رشد سریعتر در آمشود، زیرا از این طریق میتلقی می

 الی ومکردن درجه بازبودن به توسعه مالی بیشتر دست یافت. همچنین علّت استفاده و مطرح

ش من افزایید، ضتجاری این است که هر چه اقتصاد کشور در ارتباط با سایر کشورها پویاتر عمل نما

بازدهی  فزایشمند گردیده و با ابادالت اقتصادی، از کسب فناوری و خالقیّت سایر کشورها بهرهم

عه مالی ث توسنماید که باعگذاری را فراهم میموجبات افزایش انگیزه و عامل تحریک برای سرمایه

 (. 2009، 5شود )بالتاجیمی

نع از تواند نیز ماتوجه می دو محدودیت قابل 11جدای از تأثیرات مثبت، از منظر جوده

 تأثیرگذاری مثبت جهانی شدن بر توسعه مالی شود:

های چندین گانه، که بسیار محتمل است. با ( وجود رابطه غیرخطی، به دالیلی همچون تعادل1

های اقتصادی، امکان تغییر رفتار های اقتصادی کشورها و یا بروز بحرانها و شوكتغییر سیاست

ی هاشاخصآید که رابطه میان باشد. لذا محتمل به نظر میی بسیار زیاد میمتغیرهای اقتصاد

                                                                                                                   
1 Frederic 
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شدن و توسعه مالی، از یک الگوی غیرخطی تبعیت کند و این أمر مستلزم بررسی موشکافانه جهانی

 باشد.می

باشد که نحوه ی مالی، انتظار بر این میهاشاخص( در طول زمان، به دالیل سطوح مختلف 2

آید که روند ی توسعه مالی با یکدیگر متفاوت باشد. لذا منطقی بنظر نمیهاشاخصتأثیرپذیری 

های زمانی نسبتا طوالنی، یکسان و مشابه باشد. ی جهانی شدن در طول دورههاشاخصتأثیرگذاری 

توانند از ساختارهای تولیدی، مالی و اقتصادی های زمانی مختلف، میچراکه کشورها در طی سری

تواند روندهای های جهانی شدن، میردار شوند. لذا پرواضح است که، وجود آستانهمختلف برخو

های مالی کامل، ی توسعه مالی را به همراه داشته باشد. بطوریکه در سیستمهاشاخصمختلفی از 

های گیرتر است )اثرات مثبت در سیستمهای مالی ناقص، این تاثیرات بسیار چشمنسبت به سیستم

، 13و جیانگ و ژانگ 2010، 12های مالی ناقص( )جودهو اثرات منفی در سیستممالی کامل 

2017.) 

 

 توسعه مالي وتورم  -

نرخ تورم باال منجر به افزایش عدم اطمینان و کاهش کارایی مکانیسم قیمت در تخصیص منابع 

ی مختلف اقتصادی من الجمله بازارهای مالی را به همراه داشته و هابخشد و لذا بی ثباتی شومی

در یک اقتصاد بی ثبات نیز ارزش و بهره وری بازار پول نیز کاهش یافته، در نتیجه عملکرد اقتصادی 

به کندی صورت می گیرد، که جریان تورم حاد و فزاینده موجود در کشور ایران نمونه بارزی از این 

ی خصوصی به علت ریسک هابانکریکه، حجم اعتبارات اعطایی توسط سیستم د. بطوباشمیأمر 

از  (.1385)دادگر و همکاران، به طرز قابل مالحظه ای کاهش یافته است ناشی از بازپرداخت بدهی 

 دهندگان، خواستار خواهنددر صورت بروز تورم و افزایش آن، عموم مردم، به عنوان رأیطرفی نیز، 

نماید. دولت نیز  ها جلوگیریگذاری از افزایش قیمتدخالت نمودن در بازار و قیمتشد که دولت با 

نمودن نظام بازار با این دخالت، عالوه بر مغشوش .تحت فشار آحاد مردم در بازار دخالت خواهد کرد

شود، یک فضای می مالی_اشتباه به کارگزاران اقتصادی هایدهیو قیمت که منجر به عالمت

به اقتصاد کشور  ،در تورم که با افزایش تورم همراه است( نی نیز )عالوه بر نااطمینانی ذاتینااطمینا

)جلیل  را کاهش خواهد داد و لذا سطح توسعه این نظام مالی هابانکوری بهرهشود که تحمیل می

 یهاخنر و داده کاهش را اندازکنندگانپس بازدهی نرخ تورم، شدید یهانرخ(. در واقع 1394نیا، 

 باعث خود، خودی به اثر این. کندمی کم کنند،می پرداخت گیرندگانوام که را ایبهره واقعی

 اندازپس تمایل و بیشتر وام اخذ برای ذاتی گیرندگانوام و گذارانسرمایه تمایل که شودمی

 هایواسطه وجوه منابع انداز،پس کاهش با. یابد کاهش انداز،پس برای ذاتی دهندگانوام یا کنندگان
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 با. یابدمی کاهش گیرندگانوام به آنها اعطایی تسهیالت میزان درنتیجه، و شودمی محدودتر مالی

 ممکن مالی هایواسطه دهندگان،وام اندازپس کاهش از ناشی مالی هایواسطه وجوه منابع کاهش

 است بدیهی. بپردازند تسهیالت اعطای به اعتبارات بندی جیره نوعی به و بیشتر محدودیت با است

 تمایل پایین بهره یهانرخ با صرفا که " ترپایین کیفیت با گیرندگانوام" اغلب موارد، گونه این در

 مالی هایواسطه برای آنها توسط تسهیالت بازپرداخت عدم از ناشی ریسک و دارند وام دریافت به

 شدیدا مالی هایواسطه اعطایی تسهیالت حجم و شوندمی محروم تسهیالت دریافت از است، باال

تواند نرخ  ینرخ تورم مدر یک جمع بندی کلی، . (1400د )نصیری و همکاران، کنمی پیدا کاهش

و کاهش ارزش حقیقی اعتبارات  یبندرهیرا کاهش داده و سبب ج یدرازمدت مال یواقع یبازده

خود، گسترش و توسعه بازار پول را به طرز قابل  یبه خود زیأمر ن نیگشته و اسودهای بانکی 

تواند به نرخ یحاکم است م رانیکه در ا یدیمحدود خواهد کرد. چراکه، نرخ تورم شد یمالحظه ا

در بازار پول  یو لذا نوسانات قابل توجه شتریب یاز باز پرداخت بده یناش سکیر دتر،یتورم شد یها

گردد  محدود یبه طرز قابل مالحظه ا مالی می تواندی هابخشلذا روند توسعه منجر شود و 

 .(1399 فرد، فراهانی و )بهلولوند

 

 توسعه مالي ونرخ ارز  -

ی مالی من هاشاخص بر اثرگذار اقتصادی متغیرهای از یکی توسعه، حال در کشورهای در ارز نرخ

 و مهم عوامل از یکی عنوان به ارز، نرخ درواقع تغییرات. آید می شمار الجمله فرآیند توسعه مالی به

هرچه  دهد،ینشان م هایبررس .آید می شمار در این جوامع به ها بدهی تصفیه و تسعیر در اثرگذار

نخواهد  یاثر منفبخش های مالی  نرخ ارز بر عملکرد اتباشد، نوسان ترافتهیتوسعه یمال یبازارها

ی هابخشنرخ ارز، عملکرد  یهانوسان  ،یمال یعدم توسعه بازارها طیداشت، حال آن که در شرا

 باعث ارز نرخ افزایش(. 1396)شیرطاهری و همکاران،  را با مشکل مواجه خواهد ساخت مالی

 و دارد همراه به را نقدینگی کمبود بدهی، افزایش چراکه. دشومی خارجی بدهی میزان افزایش

رشد نرخ  سود و ارائه تسهیالت دارد. توزیع بر منفی اثر اقتصادی و مالی، های بنگاه نقدینگی کمبود

و افزایش درآمد ملی را فراهم  تواند با کنترل واردات و رشد صادرات، زمینه رشد تولید داخلیارز می

اعمال  کرده و از این طریق، زمینه ساز سرمایه گذاری های بیشتر در نظام بانکی گردد. از طرفی نیز،

ارز، سوداگری ارزی را تا حد امکان کاهش داده و مانع از اثر  سازی نرخهایی مانند یکسانسیاست

نااطمینانی اقتصاد را  ،همچنین نوسانات نرخ ارز شود.می هابانکمنفی نوسان نرخ ارز بر عملکرد 

بروز رکود و  ،دارد که یکی از نتایج آن هادهد و اثرات نامطلوب بر عملکرد اقتصادی بنگاهافزایش می
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های نرخ ارز بر عملکرد نوساندر حالت کلی،  .(2006، 1)هوم و مسمیالن مطالبات استمعوق شدن 

 :گذاردبه دو صورت مستقیم و غیرمستقیم تأثیر می هابانک

در  هانکبالیت به دلیل فعا هابانکهای نرخ ارز بر عملکرد تأثیر نوسان این حالتدر  :اثر مستقیم

رخ ارز نفتار مستلزم بررسی ر ،های ارزینجام تمامی فعالیتبخش ارزی در کنار بخش ریالی است. ا

عهدات تیزان های نرخ ارز و تأثیرات آن بر مهای ناشی از نوسانو آگاهی و شناخت کامل از ریسک

مدیار، از مح)سرفر بانکی فوق الذکر است ارزی بانک و سودآوری حاصل از انجام هر یک از عملیات

1400.) 

ر از طریق تأثی هابانکهای نرخ ارز بر عملکرد تأثیر نوسان این حالتدر  :اثر غیر مستقیم

در  هاانکبترین وظیفه توان گفت مهمهای نرخ ارز بر عملکرد بانکداری داخلی خواهد بود. مینوسان

یر بر ز با تأثهای نرخ ارها و ارایه تسهیالت است. بر این اساس نوسانبانکداری داخلی، دریافت سپرده

د و عملکر ذاشتهگرفتار و عملکرد سپرده گذاران و تسهیالت گیرندگان، بر انواع ریسک بانکی تأثیر 

 )همان منبع(. دهدالشعاع قرار میتحت بانکی را
 

 ه ماليتوسع وتوسعه انساني  -

توسعه انسانی می تواند به بهبود و گسترش فرآیند توسعه کمک شایانی بنماید. توسعه انسانی 

تواند به افزایش درآمد ملی کمک کند. افراد جامعه اگر سالم تر، باسوادتر و دارای تغذیه بهتر می

فزایش فعالیت و ند. افزایش قابلیت افراد باعث اکنمیباشند بیشتر در فعالیت های اقتصادی شرکت 

د. بهداشت و آموزش جمعیت از عوامل تعیین کننده رشد و توسعه است. شومیبهره وری باالتر آنها 

به ویژه، الف( بهداشت، آموزش ابتدائی و متوسطه و بهبود در تغذیه، بهره وری کارگران روستایی و 

دست یابی به مهارتها و ای، شهری را افزایش می دهند؛ ب( آموزش متوسطه از جمله فنی و حرفه

د؛ پ( آموزش عالی با حمایت از توسعه علوم پایه، انتخاب کنمیظرفیت های مدیریتی را تسهیل 

د؛ ت( آموزش متوسطه و شومیفناوری مناسب وارداتی و انطباق آن با داخل باعث توسعه فناوری 

و سیستم های مالی  عالی همچنین سهم مهمی در توسعه نهادهای کلیدی از جمله، دولت، قانون

 (.2014، 2سهراوات و گریدارند که عوامل ضروری رشد و توسعه هستند )

د که توسعه انسانی تأکید مهمی بر توسعه کنمیمطالعات بانک جهانی این نظر را بیشتر تقویت 

دارد. مطالعات تجربی به تأثیر مثبت آموزش بر بهره وری نیروی کار و نوآوری و بهبود  هابخش

فناوری و  همچنین اثر بهداشت و سالمتی و تغذیه مناسب بر روی بهره وری و درآمد نیروی کار 

                                                                                                                   
1 Humpe & Macmillan 

2 Sehrawat & Giri 
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اشاره دارند. آموزش بیشتر، فرصت های بیشتر می آفریند و درنتیجه، افراد دارای آموزش باالتر، می 

توانند بطور کاراتر و موثرتر فعالیت کنند. هم چنین باید در نظر داشت که پیشرفت فنی به میزان 

تحقیق و توسعه بستگی دارد و تحقیق و توسعه هم به توسعه انسانی وابسته است. افزایش قابلیتها و 

ا افزایش می د و کارایی بنگاهها رشومیکارکردهای افراد باعث افزایش مزیت های نسبی در اقتصاد 

د و بر توسعه نظام شومیدهد. بنابراین، در معنای گسترده تر، توسعه انسانی با سرمایه انسانی همراه 

د. در بیانی هریک از اجزای توسعه انسانی به طریقی بر فرآیند توسعه نظام گذارمیهای مالی تأثیر 

 شاخص های زیرمولفه بهبود(. دربیانی کلی، 1391بانکی تأثیرگذارند )فطرس و ترکمنی، -مالی

 افراد کارکردهای و هاقابلیت افزایش به میتواند منجر( آموزش و بهداشت درآمد،) انسانی توسعه

 یهابخش کارایی و شودمی اقتصاد در نسبی های مزیت افزایش باعث لذا و شده( وری بهره)

 معنای در بنابراین،. دباشمین مبرا مهم این از نیز مالی بخش که دهد، می افزایش را اقتصادی

 در. دگذارمی تأثیر نظام بانکی بر و دشومی همراه انسانی سرمایه بهبود با انسانی توسعه تر، گسترده

ند گذارمیتأثیر  نظام بانکی توسعه فرآیند بر طریقی به انسانی توسعه اجزای از هر یک بیانی

 .(1394)جاللی، 

 

 توسعه مالي ومخارج دولت  -

 طرح تولید کل تقاضای کنترل و تنظیم جهت در معموال های مربوط به مخارج دولت سیاست

چراکه از سیاست های مالی عموما به عنوان یکی از سیاست های مدیریت تقاضا یاد . دشومی

 تواند می د، چون این سیاستها مدیریت و کنترل تقاضا را مورد بررسی قرار می دهند. دولتشومی

 تغییر به منجر و  دهد قرار تأثیر تحت عمومی های هزینه در تغییر با را ولیدت کل تقاضای سطح

گردد. با افزایش مخارج دولت، منحنی تقاضای کل به سمت  هابانک مالی منابع ویژه به مالی منابع

شود )افزایش تقاضا( و همین أمر نیز افزایش درآمدها )افزایش قدرت خرید( را به راست جابجا می

های بانکی را ارتقا دهد. در بیانی کلی، گذاری برای سپردههای سرمایهتواند انگیزهداشته و میهمراه 

های مالی بواسطه تغییر درآمد، تأثیرات مثبت و منفی قابل توجهی بر تجهیز منابع  بانکی سیاست

 حقیقتدر و کند می ایجاد تقاضا سپرده های بانکی برای دارد. چراکه، افزایش و کاهش  درآمد

دهند  می تقاضا این افزایش به نظام بانکی که است پاسخی گسترش و کاهش منابع بانکی

در واقع، از یکسو مخارج دولت می تواند تأثیر مثبتی بر فرآیند توسعه مالی (. 1397، 1)برانسون

 یمصرف نهیو هز هیسرما نیتأم کامال واضح و آشکار است. چراکه زیرابطه مثبت ن لیدلداشته باشد. 

 نهیو هز هیسرما نیتأم بدون د وباشمیاقتصادی  تیهر فعال یهای اساس تاز جانب دولت از ضرور

                                                                                                                   
1 Branson 
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قت کاغذچیان، ی)حق افتیآهنگ رشد و توسعه به طرز قابل مالحظه ای کاهش خواهد  از،یمورد ن

نسبت به  یمتعارف مخارج مصرف ریغ شیدر صورت افزاولی از سوی دیگر، ناگفته نماند که  .(1392

شود،  مواجهی درآمد نیاز نظر منابع تأم ییها تیممکن است دولت با محدودمخارج سرمایه ای، 

 به نوبه خود منجر به کاهش زیأمر ن نیشده و ا یلذا به ناچار مجبور به استقراض از بانک مرکز

 (.1393 ،ی)جالل شودیرشد و توسعه م گآهن
 

 پیشینه پژوهش .1-2

 تأثیر بررسی خصوص در مشخصی مطالعه مالی، توسعه زمینه در گرفته انجام تحقیقات بیشتر در

 غیرخطی اقتصادسنجی تکنیک بر تکیه با ایران در مالی توسعه بر شدن جهانی ترکیبی شاخص

 ترکیبی شاخص تأثیر بررسی به پژوهش، این در لذا. است نگرفته صورت سوئیچینگ، مارکوف

 مارکوف الگوی غیرخطی اقتصادسنجی تکنیک از استفاده با ایران در مالی توسعه بر شدن جهانی

 کنار در انسانی توسعه شاخص از استفاده که است بذکر الزم. شد خواهد پرداخته سوئیچینگ،

 مطالعات خالصه .دباشمی حاضر پژوهش های نوآوری دیگر جزو شدن، جهانی ترکیبی شاخص

 :گردندمی ارائه ،(1) جدول در گرفته پژوهشی صورت
 

 پژوهشي مطالعات خالصه .1جدول 

 شرح نویسنده )سال(

 و زاده حسین

 مزرعه ارجمندی

(1400) 

 تکنیک از استفاده با مالی بازارهای توسعه بر مالی آزادسازی تأثیر بررسی به

 توسعه درحال منتخب کشور 24 در ثابت اثرات رهیافت با دیتا پانل اقتصادسنجی

 گرفته صورت برآورد از حاصل نتایج. پرداختند 2017 تا 2002 زمانی دوره طی

 تسهیالت) مالی توسعه بر مثبتی تأثیر دارای مالی آزادسازی که است، آن گویای

 .باشدمی( معامالتی سهام ارزش و بانکی

 فرد فراهانی و بهلولوند

(1399) 

 با ایران در آنها بندیرتبه به مالی، توسعه شاخص بر مؤثر متغیر 16 شناسایی ضمن

 نتایج. پرداختند 1370-1396 هایسال طی بیزینی گیری متوسط روش از استفاده

 عوامل مؤثرترین جمله از اعتباری ریسک و نقدینگی نسبت که است آن از حاکی

 تجاری، بودن باز تورم، نرخ دولت، اندازه. هستند ایران مالی توسعه بر اقتصادی

 در را هفتم تا سوم رتبه ترتیب به نیز بانکی بازار اندازه و مشارکت اوراق نسبت

 مالی توسعه شاخص مذکور متغیرهای. اندداده اختصاص خود به مالی توسعه الگوی

 و فساد کنترل رتبه متغیرهای همچنین. اندداده قرار تأثیر تحت مثبت جهت در را

 غیر عوامل مؤثرترین %36 و %44 وقوع احتمال با ترتیب به دولت بخشی اثر رتبه

 مالی توسعه شاخص و باشندمی ایران کشور مالی توسعه الگوی در نهادی و اقتصادی

 .سازندمی متاثر منفی جهت در را
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 همکاران و سحابی

(1398) 

 مالی توسعه بر ،(تجاری نبود باز و مالی نبود باز) یاقتصاد نبود باز اثر بررسی به

 از پژوهش، این رد. پرداختند غیرنفتی و نفتی توسعه رحالد کشورهای از گروه ود

 هایسال طی توزیعی وقفة با رگرسیونخود بر مبتنی تابلویی هایهادد الگوی

 به مالی نبود باز که داد نشان لمد برآورد نتایج. شود می هاستفاد 2017-2000

 نفتی توسعه رحالد کشورهای مالی توسعه بر ارمعناد و مثبت اثری آماری، لحاظ

 تمدبلند رد غیرنفتی توسعه رحالد کشورهای مالی توسعه بر آن اثر ولی ارد،د

 از تجاری نبود باز ت،مدبلند رد که داد نشان نتایج همچنین،. است ارمعناد و منفی

 غیرنفتی توسعه رحالد کشورهای مالی توسعه بر ارمعناد و مثبت اثری آماری نظر

 توسعه با تجاری نبود باز رابطة نفتی، توسعه رحالد کشورهای رد که حالی رد ارد،د

 .نیست ارمعناد آماری نظر از مالی

 همکاران و محمدی

(1393) 

 36در  یرا بر توسعه مال گرید یحیتوض یرهایمتغ یکسریاثرات باز بودن تجارت و 

 یمورد بررس 1980-2010 یدوره زمان یط یکشور عضو سازمان کنفرانس اسالم

 ریتغعنوان مبه یو اعتبار بانک یاعتبار خصوص یهاشاخصبا استفاده از  دادند.قرار 

ت. و روش اثرات ثابت برآورد شده اس pool ستمیها در چارچوب سوابسته، مدل

 یالسطح توسعه م نییدر تع یاتیکه باز بودن تجارت نقش ح دهدینشان م جینتا

 دارد. یبخش خصوص

 کاغذچیان حقیقت

(1392) 

 در خبمنت کشور 24 در مالی بازارهای توسعه بر مالی آزادسازی تأثیر بررسی به

 از یزن اثرات برآورد جهت. پرداختند 2011 تا 2002 دوره طی آسیایی توسعه حال

 نهایت رد و شد استفاده یافته تعمیم گشتاورهای رهیافت با پانلی یهاداده تکنیک

 مالی بازارهای توسعه بر مالی آزادسازی شاخص تأثیر حاصله، های یافته براساس

 .بود منفی

 1بهرا

(2021) 

لعه برای مالی پرداخت. این مطا توسعه و اقتصادی شدن به بررسی رابطه بین جهانی

 وصورت گرفت  2017تا  1990سریالنکا طی دوره زمانی  و کشورهای هندوستان

یح جهت بررسی رابطه فوق نیز از تکنیک پانل دیتا با رهیافت الگوی خودتوض

وتاه کد که در باشمیبرداری با وقفه های گسترده استفاده شد. نتایج موید این أمر 

ر دیرش تأثمدت، جهانی شدن تأثیر مثبتی بر توسعه مالی در هندوستان داشته ولی 

مالی  هتوسع بر شدن د. ولی در بلندمدت، تأثیر جهانیباشمیکشور سریالنکا منفی 

 د.باشمیدر هر دو کشور مورد بررسی، مثبت 

 2آریف و همکاران

(2020) 

به بررسی تأثیر جهانی شدن )آزادسازی تجاری( بر توسعه مالی پرداختند. این 

انجام  2018تا  1980مطالعه برای کشورهای منتخب جنوب آسیا طی دوره زمانی 

شد و جهت بررسی رابطه فوق نیز از تکنیک پانل دیتا با رهیافت الگوی 

                                                                                                                   
1 Behera 

2 Arifa et al 
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د که باشمیأمر  برداری استفاده شد. نتایج رگرسیونی موید این خودرگرسیون

 آزادسازی تجاری تأثیر مثبتی بر توسعه مالی در جوامع مذکور داشته است.

 17مویه و مویه

(2017) 

نیک ز تکاشدن، نهادها و توسعه مالی با استفاده به بررسی ارتباط علی بین جهانی

قل حدا، انباشتگی پانلی با لحاظ برآوردگرهای حداقل مربعات معمولی پویاهم

ه های گستردشده و الگوی خودتوضیح برداری با وقفهمعمولی کامال اصالح مربعات

راساس پرداختند. درنهایت ب 2013تا  1984در سه بلوك اقتصادی طی بازه زمانی 

ر بازاشدن و شاخص توسعه مالی )نتایج رگرسیونی، شاهد روابط مثبتی بین جهانی

 باشیم.سهام و بخش بانکی( در بلندمدت می

 1و الو فالحتی

(2012) 

 یری ازره گبه بررسی تأثیر جهانی شدن بر توسعه مالی پرداختند. این مطالعه با به

تا  1991کشور منتخب عضو خاورمیانه و شمال آفریقا طی بازه زمانی  9اطالعات 

د ویکرری پانلی با هادادهانجام شد و جهت بررسی رابطه فوق نیز از تکنیک  2007

ن ی شدگرفته شد و در نهایت براساس نتایج حاصله، جهان بردار اتورگرسیو بهره

 نقش مثبت قابل توجهی را در ارتقای شاخص توسعه مالی ایفا کرده است.

 2بالتاجی و همکاران

(2009) 

ل ر حادبه بررسی تأثیر آزادسازی تجاری بر توسعه مالی در منتخبی از کشورهای 

افته یاز روش گشتاورهای تعمیم توسعه و صنعتی  پرداختند. جهت برآورد اثرات 

 بت واستفاده شد و براساس نتایج حاصل از برآوردهای صورت گرفته، ارتباط مث

 معنی داری به اثبات رسید.

 

 روش شناسي پژوهش .2

 زمانی دوره طی ایران در مالی توسعه بر شدنجهانی غیرخطی تأثیراتبه بررسی  در این پژوهش

جمله  از .شودپرداخته می 3سوئیچینگ مارکوف اقتصادسنجی تکنیک از استفاده با 1398 تا 1367

 توان به موارد اشاره کرد:های روش فوق، میویژگی

ین اته و ها، امکان وجود یک تغییر دائمی یا چندین تغییر موقت، وجود داش( در این مدل1

ل بصورت ین مداتغییرات، می توانند به دفعات و برای مدت کوتاهی اتفاق بیفتد. در عین حال، در 

 ند.شومیدرونزا، زمانهای دقیق تغییرات و شکست های ساختاری تعیین 

یگر، بارت دعهای این مدل لحاظ شود. به عنوان ویژگید به ها نیز می توانن( تفاوت واریانس2

ختلف مدل مارکوف سوئیچینگ از چندین معادله برای توضیح رفتار متغیرها در رژیم های م

 د.کنمیاستفاده 

                                                                                                                   
1 Falahaty & Law 

2 Baltagi et al 

3 Markov Switching 
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( این مدل، فروض کمتری را بر توزیع متغیرهای مدل تحمیل می نماید و همچنین قادر به برآورد 3

کشور در هر  ستقل و وابسته، مشروط به درونزا بودن وضعیت اقتصادهمزمان تغییرات متغیرهای م

 (.2018، 1د )وانگ و ژوباشمیهای مختلف( مقطعی از زمان )رژیم

ین بسوئیچینگ به منظور تفکیک متغیرهای سری زمانی و یا روابط  -مارکوف در مدل( 4

یگر ه رژیم دبرژیم  انتقال از یک رژیم از احتماالت استفاده می شود و احتمال متغیرها به دو یا چند

 محاسبه می شود.

ر ژیم دیگتغییرات متغیرها از یک رژیم به ر سوئیچینگ امکان پیش بینی-در مدل مارکوف( 5

 وجود دارد.

سوئیچینگ به علت غیر خطی بودن قابلیت تبیین مشخصه های عدم تقارنی  -روش مارکوف( 6

مناسب تر است. این روش به علت عدم تغییر  ARIMAو  VARی هاروش ها را دارا بوده و از رژیم

ها و نیز منطبق بودن آن با تعریف  برای استخراج رژیم هادادهاستفاده از خود  و هادادهماهیت 

، 2)اندرس مناسب تر است HP های روند زدایی و فیلتربه روشنسبت  NBER کالسیکها و

2014.) 

د. اما شومیبرآورد  هادادهبا استفاده از  یبه راحت نگ،یچیسوئ مارکفی تابع انتقال در الگو( 7

 انتقال، تصریح تابع، 4با انتقال مالیم ونیخودرگرسو  3یآستانه ا ونیخودرگرس یدر دو الگو

 .مشکل است یانتقال است که کار ریمستلزم انتخاب یک متغ

که یدرحال د.کنمیها را مشخص رژیم نیب یانتقال ناگهان نگ،یچیمارکف سوئ( الگوی 8

 .کنند یم یرسدو رژیم را بر نیبا انتقال مالیم، انتقال مالیم ب ونیخودرگرسی الگو یهایپویای

 .کندید مدیگر وار ینسبت به دو الگو یکمتر یمقدمات اطالعات نگ،یچیمارکوف سوئ یالگو( 9

 یدر دو الگود، اما شومی نییبه طور درونزا تع نگ،یچیمارکف سوئی رژیم در الگو رییتغ( 10

، 5)چنگ و ژان شده است نییتع شیاز پ، با انتقال مالیم ونیخودرگرسو  یآستانه ا ونیخودرگرس

2020.) 

 21هیه و مویویژه مقاله مومدل مورد بررسی نیز، با استناد بر مبانی نظری و مطالعات تجربی، به

 شود:(، به شرح زیر معرفی می2017)

(1)                                                                                         

                                                                                                                   
1 Wang & Zhu 

2 Enders 

3 Threshold Autoregressive Model (TAR) 

4 Smooth Transition Autoregressive Model (STAR) 

5 Cheng & Zhan 
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LnFDit = α0 + α1LnGLOit + α2INFit + α3ERit + α4LnGEit + α5LnHDIit + εit    
FD: هیالت شود و از تسقالب بازار پول در مدل وارد می باشد که دربیانگر شاخص توسعه مالی می

از  شود )بصورت درصدیعنوان شاخص توسعه مالی بهره گرفته میاعطایی توسط سیستم بانکی، به 

 تولید ناخالص داخلی(.

GLO :شود،می مدل وارد ترکیبی شاخص یک قالب در باشد کهشدن میمبین شاخص جهانی 

گذاری مستقیم خارجی و شامل شامل سه بعد اصلی اقتصادی )تجارت، سرمایه شاخص این که

های درآمدی به اتباع خارجی، موانع پنهان واردات، متوسط یو، پرداختگذاری پورتفلسهام، سرمایه

المللی و محدودیت حساب سرمایه(، اجتماعی )ترافیک تلفن، نقل و نرخ تعرفه، مالیات بر تجارت بین

ی، کاربران اینترنت، تلویزیون، المللبینهای المللی، جمعیت خارجی، نامهانتقاالت، گردشگری بین

المللی، های بینهای موجود در کشور، عضویت در سازمانزنامه( و سیاسی )سفارتخانهتجارت در رو

 باشد.المللی( میشرکت در مأموریت های شورای امنیت و تعهدات بین

INF :شود.در مدل وارد میکننده مصرف یمتیشاخص ق مبنایبرباشد که گویای نرخ تورم می 

ER :برحسب) آمریکا دالر لحاظ با غیررسمی بازار ارز نرخ قالبباشد که در می ارز نرخ بیانگر 

 شود.می وارد مدل در( ریال

GE :د که از مجموع مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولت باشمیمخارج کل دولت  معرف

 .(داخلی ناخالص تولید از درصدی بصورت) بدست می آید

HDI :طوالنی عمری از برخورداری توان مولفه سه از که د،باشمی انسانی توسعه شاخص بیانگر 

 برای الزم امکانات و منابع به دسترسی توان و علم کسب و اندوزی معرفت توان سالمت، با توأم و

 از اول، مولفه برای زندگی به امید از که شود،می حاصل مناسب زندگی سطح یک از برخورداری

 درآمد از و دوم مولفه برای تحصیلی مختلف مراحل در کنندگان نام ثبت درصد و سواد هاینرخ

 شود(.می استفاده سوم مولفه برای سرانه

Ln  وε باشند.جمله خطای تصادفی میو  نیز به ترتیب، بیانگر لگاریتم طبیعی 

مخارج دولت از وب سایت بانک و  ی توسعه مالی، تورم، نرخ ارزهاشاخصاطالعات مربوط به 

شدن نیز به ترتیب از شاخص توسعه انسانی و شاخص ترکیبی جهانیمرکزی و اطالعات مربوط به 

برای تجزیه و تحلیل  اند.سازی و سازمان ملل استخراج استخراج شدههای کف جهانیسایتوب

  استفاده شده است. Eveiws11افزار ها و برآورد مدل نیز از نرمداده
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 هاي پژوهشیافته .3

 

 پایایيآزمون  .3-1

استفاده شده است، که خالصه نتایج  1متغیرها از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته پایاییبرای بررسی 

 ( ارائه شده است.2این آزمون در جدول )

 

 پایایينتایج آزمون  .2جدول 
 متغیر در سطح گیریبا یکبار تفاضل

- 
0125/0 

(0792/3-) 
LnFD 

- 
0233/0 

(1601/3-) 
LnGLO 

0000/0 

(3375/5-) 

9704/0 

(0682/0-) 
INF 

- 
0001/0 

(2183/4-) 
ER 

- 
0009/0 

(9330/4-) 
LnGE 

- 
0011/0 

(9330/2-) 
LnHDI 

  Eveiwsافزار منبع: خروجی نرم

 

با یکبار  و( قابل مشاهده است، تورم دارای ریشه واحد بوده 2همانطور که از جدول شماره )

تغیرهای شاخص ماما (، I(1باشد ))آید، لذا انباشته از درجه یک میدر می پایاگیری به حالت تفاضل

نسانی سعه اشدن، تسهیالت اعطایی توسط سیستم بانکی، نرخ ارز، مخارج دولت و توترکیبی جهانی

 (. I(0)باشند )میبوده و لذا انباشته از درجه صفر  پایادر سطح 

 

 

 

                                                                                                                   
1 Augmented Dicky-Fuller 
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 آزمون غیرخطي .3-2

هانسن  1نماییها اطمینان حاصل کرد، از آزمون درستغیرخطی بودن الگوی دادهبرای اینکه از 

شود. درصورتی که مقدار آماره از مقادیر بحرانی در سطح اطمینان مورد نظر بیشتر استفاده می

توان نتیجه گرفت که مدل خطی در آن سطح، مدل مناسب نبوده و باید از مدل غیرخطی باشد، می

از  LRدر مدل مورد بررسی، مقدار آماره  مانطور که از نتایج جدول فوق پیداستاستفاده نمود. ه

باشد و لذا می توان نتیجه گرفت که بجای الگوی خطی، باید از روش مقادیر بحرانی آن بزرگتر می

 غیرخطی استفاده نمود.

 

 يرخطیغنتایج آزمون  .3 جدول

 مقدار آماره احتمال

0000/0 367/75 

  OxMetrics افزارنرم منبع: خروجی
 

 تخمین مدل با روش مارکوف سوئیچینگ .3-3

شخص ا را مهسوئیچینگ، الزم است که تعداد رژیم ها و وقفه  قبل از تخمین مدل با روش مارکوف

 کنیم:

 

 هاها و وقفهتعیین تعداد رژیم .3-3-1

م اول: رونق و فرض نمود )رژی 2توان تعداد رژیم بهینه را معادل عدد باتوجه به مبانی نظری، می

ست که امشخص کرده  های اطالعاتی نیز، تعداد وقفه بهینه را برای مدلرژیم دوم: رکود(. آماره

 ارائه شده است. (4)های اطالعاتی نیز در جدول خالصه نتایج آماره
 

 هاوقفهتعداد  نییتع.4 جدول
 وقفه 0 1 2

8233/3- 1362/4- 0886/4- Akaike 

5159/3- 8491/3- 8215/3- Schwarz 

6986/3- 0198/4- 9803/3- Hanan-Quinn 

                                                                                                                   
1 Likelihood Ratio Test 
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  Eveiwsافزار منبع: خروجی نرم

بررسی  مورد با توجه به نتایج جدول فوق، هر سه آماره اطالعاتی، تعداد یک وقفه را برای مدل

 کنند. مشخص می

 

 برآورد مدل .3-3-2
 

 به روش مارکوف سوئیچینگبرآورد مدل  جینتا .5 جدول

  Evwsei افزارنرممنبع: خروجی 
 

 مود:توان به شرح زیر ارائه ننتایج حاصل از برآورد مدل در رژیم اول )رونق( را می

طح سدر  بانکی سیستم توسط اعطایی شدن تأثیر مثبتی بر تسهیالتترکیبی جهانیشاخص  -

 به که است مفهوم بدین که باشدمی 65/0 معادل شدنجهانی ضریب معناداری یک درصد دارد.

 درصد 65/0 معادل بانکی تسهیالت شدن،جهانی ترکیبی شاخص در افزایش درصد یک ازای

 اقتصادی، هایزیرساخت تقویت با شدنجهانی عبارتی، (. به1فرعی یابد )تأیید فرضیه می افزایش

 .زدسا فراهم را بیشتر هرچه مالی توسعه هایزمینه تواندمی فرهنگی، و اجتماعی سیاسی،

 tآماره  احتمال
انحراف 

 معیار
 متغیر ضریب

 1رژیم 

000/0 1970/26 3466/0 0799/9 C 

0000/0 1434/24 0272/0 6575/0 LnGLO 

0000/0 0768/16- 0049/0 0791/0- D(INF) 

0692/0 8278/1- 0624/0 1141/0- ER 

0376/0 1822/2 0496/0 1082/0 LnHDI 

0037/0 9413/2 0561/0 1650/0 LnGE 

 2رژیم 

0000/0 1624/32 1826/0 8756/5 C 

0000/0 8236/19- 0389/0 7723/0- LnGLO 

0000/0 1639/11- 0168/0 1876/0- D(INF) 

0539/0 0121/2- 1072/0 2158/0- ER 

0002/0 3757/4 0394/0 1725/0 LnHDI 

0174/0 5295/2- 1301/0 3290/0- LnGE 
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 دارد. درصد یک معناداری سطح در بانکی سیستم توسط اعطایی تورم تأثیر منفی بر تسهیالت -

 تسهیالت تورم، در تغییرات ازای به که است مفهوم بدین که باشدمی -07/0 معادل تورم ضریب

درصد کاهش می یابد )تأیید  07/0یابد یا در بیانی معادل می درصد تغییر 07/0معادل  بانکی

 بیشتری مقدار به نیز بانکی تسهیالت باشد، بیشتر کشور در تورم هرچه دربیانی (.2فرعی  فرضیه

 .یابدمی کاهش

 درصد ده معناداری سطح در بانکی سیستم توسط اعطایی منفی بر تسهیالتنرخ ارز تأثیر  -

 ارز، نرخ در افزایش ازای به که است مفهوم بدین که دباشمی -11/0 معادل ارز نرخ ضریب. دارد

 موقع به و صحیح مدیریت عدم عبارتی به (.3فرعی  یابد )تأیید فرضیهمی کاهش بانکی تسهیالت

 را بیشتر تسهیالت ارائه لذا و مالی توسعه هایمولفه ارتقای هایزمینه تواندمی ارزی، هایشوك

 .کند محدود

 پنج معناداری سطح در بانکی سیستم توسط اعطایی تسهیالت بر مثبتی تأثیر توسعه انسانی -

 افزایش ازای به که است مفهوم بدین که باشندمی 10/0 معادل انسانی توسعه ضریب دارد. درصد

 این (.4فرعی  )تأیید فرضیه یابدمی افزایش درصد 10/0 معادل بانکی تسهیالت انسانی، توسعه در

 ابعاد) انسانی توسعه شاخص هایزیرساخت تقویت صورت در که است مفهوم بدان مثبت رابطه

 بانکی تسهیالت در ایمالحظه قابل افزایش انتظار توانمی کشور، در( درآمدی و بهداشتی آموزشی،

 .داشت را

 یک معناداری سطح در بانکی سیستم توسط اعطایی تسهیالت بر مثبت تأثیر دولت مخارج -

 در افزایش ازای به که است مفهوم بدین که باشدمی 16/0 معادل دولت مخارج دارد. ضریب درصد

 عبارتی به (.5 فرضیه فرعی تأیید) یابدمی افزایش درصد 16/0 معادل بانکی تسهیالت دولت، مخارج

 در محرکی تواندمی ،(ایسرمایه و مصرفی هایهزینه) دولت مخارج صحیح مدیریت صورت در

 زمینه های اعطای تسهیالت بیشتر را فراهم کند. و شود ایجاد مالی توسعه هایجهت رشد مولفه

 توان به شرح زیر ارائه نمود:نتایج حاصل از برآورد مدل در رژیم دوم )رکود( را می

 سطح در بانکی سیستم توسط اعطایی شدن تأثیر منفی بر تسهیالتترکیبی جهانی شاخص -

 به که است مفهوم بدین که باشدمی -77/0 معادل شدنجهانی دارد. ضریب درصد یک معناداری

 کاهش درصد 77/0 معادل بانکی تسهیالت شدن،جهانی ترکیبی شاخص در افزایش درصد یک ازای

 سیاسی، اقتصادی، هایدر صورت تضعیف زیرساخت (. در بیانی،1فرعی  یابد )تأیید فرضیهمی

در زمینه اعطای تسهیالت  مالی توسعه شاهد کاهش روند توانمی شدن،فرهنگی جهانی و اجتماعی

 بانکی بود.
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 دارد. ددرص یک معناداری سطح در بانکی سیستم توسط اعطایی تورم تأثیر منفی بر تسهیالت -

 سهیالتت تورم، در تغییرات ازای به که است مفهوم بدین که باشدمی -18/0 معادل تورم ضریب

د )تأیید درصد کاهش می یاب 18/0یابد یا در بیانی معادل می درصد تغییر 18/0معادل  بانکی

 بیشتری قدارم به نیز بانکی تسهیالت باشد، بیشتر کشور در تورم هرچه دربیانی (.2فرعی  فرضیه

 یابد.می کاهش

 درصد هد معناداری سطح در بانکی سیستم توسط اعطایی نرخ ارز تأثیر منفی بر تسهیالت -

 ارز، نرخ رد افزایش ازای به که است مفهوم بدین که دباشمی -21/0 معادل ارز نرخ ضریب. دارد

 موقع به و صحیح مدیریت عدم عبارتی به (.3فرعی  یابد )تأیید فرضیهمی کاهش بانکی تسهیالت

 را بیشتر تتسهیال ارائه لذا و مالی توسعه هایمولفه ارتقای هایزمینه تواندمی ارزی، هایشوك

 .کند محدود

 یک داریمعنا سطح در بانکی سیستم توسط اعطایی تسهیالت بر مثبتی تأثیر توسعه انسانی -

 در افزایش ازای به که است مفهوم بدین که باشدمی 17/0 معادل انسانی توسعه ضریب دارد. درصد

 این (.4 فرعی )تأیید فرضیه یابدمی افزایش درصد 17/0 معادل بانکی تسهیالت انسانی، توسعه

 عاداب) انسانی توسعه شاخص هایزیرساخت تقویت صورت در که است مفهوم بدان مثبت رابطه

 بانکی تسهیالت در ایمالحظه قابل افزایش انتظار توانمی کشور، در( درآمدی و بهداشتی آموزشی،

 .داشت را

 پنج یمعنادار سطح در بانکی سیستم توسط اعطایی تسهیالت بر منفی تأثیر دولت مخارج -

 افزایش ازای به که است مفهوم بدین که باشندمی -32/0 معادل دولت مخارج ضریب دارد. درصد

 به (.5 فرعی فرضیه تأیید) یابدمی کاهش درصد 32/0 معادل بانکی تسهیالت دولت، مخارج در

 تواندمی ،(ایسرمایه و مصرفی هایهزینه) دولت مخارج صحیح مدیریت عدم صورت در عبارتی

 کند. محدود را مالی هایمولفه رشد سرعت و شود ایجاد مالی توسعه مسیر در مانعی

 

 هابرآورد احتمال انتقال هریک از رژیم .3-3-4

 

 احتمال انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر .6 جدول

 1 میرژ 2رژیم 

 1رژیم  3786/0 6213/0

 2رژیم  0472/0 9527/0

  Eveiws افزارنرممنبع: خروجی 
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و احتمال ماندن در رژیم دوم )رکود(  37/0در مدل فوق، احتمال ماندن در رژیم اول )رونق( معادل 

باشد. دهنده پایداری بیشتر رژیم دوم نسبت به رژیم اول مینشانباشد. این أمر ، می95/0معادل 

و احتمال انتقال از رژیم دوم به رژیم اول  62/0احتمال انتقال از رژیم اول به رژیم دوم نیز معادل 

بودن رژیم اول و انتقال سریع از رژیم اول به رژیم ترباشد. این أمر نشانگر موقتیمی 04/0معادل 

 .باشددوم می

 

 هاهاي هریک از رژیمبرآورد ویژگي .3-3-5

 

 هامیاز رژ کیهر يهايژگیو .7 جدول
میانگین دوره قرارگرفتن در 

 رژیم مورد نظر
 احتمال قرارگرفتن در رژیم مورد نظر

تعداد مشاهدات 

 قرارگرفته در هر رژیم

 1رژیم  10 %56/30 88/6

 2رژیم  22 %44/69 63/15

  OxMetrics افزارنرم منبع: خروجی

 

مشاهده در رژیم دوم  22مشاهده در رژیم اول )رونق( و  10مشاهده،  32در مدل فوق، از میان 

درصد و در رژیم دوم معادل  56/30اند. احتمال قرارگرفتن مشاهدات در رژیم اول )رکود( قرار گرفته

ان اظهار نمود که تودرصد، می 56/30باشد که بدین مفهوم است که، با احتمال درصد می 64/69

قرار  دوم میمشاهده در رژ 22درصد،  64/69گیرد و  با احتمال مشاهده در رژیم اول قرار می 10

دهد که بیانگر این أمر است ها )سالها( را نشان میگیرد. ستون آخر نیز میانگین طول کل دورهمی

اشد و متوسط ماندن در بدوره )سال( می 88/6که، متوسط ماندن در رژیم اول، جمعا در حدود 

ماندن در دو یاحتمال باقباشد. نمودار زیر نیز، می( سال) دوره 63/15رژیم دوم نیز، جمعا در حدود 

 دهد:نشان می را به صورت ساالنه میرژ
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 هارژیمماندن در ياحتمال باقنمودار مربوط به  .1 نمودار

  OxMetrics افزارنرم منبع: خروجی

 

ونق( پایدارتر ( )ر1( )رکود( نسبت به رژیم )2طی سالهای مورد بررسی، رژیم ) طبق نمودار فوق

( 1رژیم ) در ماندنباقی ( بیشتر از احتماالت2رژیم ) در ماندنباشد. چراکه احتماالت باقیمی

 باشد.می

 

 گیريبحث و نتیجه .4

 توسعه بر( شدن جهانی ترکیبی شاخص) شدنجهانی غیرخطی تأثیرات بررسیبه ، در این پژوهش

 استفاده با 1398 تا 1367 زمانی دوره طی ایران در( بانکی سیستم توسط اعطایی تسهیالت) مالی

 توسعه ارز، نرخ تورم، متغیرهای .است شده پرداخته سوئیچینگ مارکوف اقتصادسنجی تکنیک از

 از حاکی برآوردها نتایج .شدند وارد هامدل در کنترل متغیرهای عنوان به نیز دولت مخارج و انسانی

 د،باشمی مالی توسعه شاخص بر مثبتی تأثیر دارای( رونق) اول رژیم در شدن جهانی که، است آن

در ارتباط با متغیرهای کنترل نیز، در  .یمباشمی منفی رابطه شاهد( رکود) دوم رژیم در درحالیکه

شاخص توسعه ند. باشمیدارای تأثیر منفی بر شاخص توسعه مالی  نرخ ارزتورم و  هر دو رژیم،

مخارج در ارتباط با د. باشمیانسانی نیز در هر دو رژیم دارای تأثیر مثبتی بر شاخص توسعه انسانی 

باشیم. می منفی، شاهد رابطه رژیم دومولی در  مثبت شاهد رابطه رژیم اولنیز، در  مصرفی دولت

خوانی مطالعات داخلی و خارجی، هم اکثراست که نتیجه مطالعه حاضر، با نتایج  چنین قابل اذعان

 باشد. چراکه در مطالعه فوق درمی (2021) خوانی نیز مربوط به مطالعه بهرابیشترین همدارد. 

 سریالنکا تأثیرش در ولی هندوستان داشته در مالی توسعه بر مثبت تأثیر شدن جهانی مدت،کوتاه

بود. همچنین  مثبت کشور، دو هر در مالی توسعه بر شدن جهانی تأثیر بلندمدت، در ولی .بود منفی

باشد. چراکه در تناقض می (1398) همکاران و نتیجه مطالعه حاضر تاحدی با نتیجه مطالعه سحابی

 توسعه رحالد کشورهای مالی توسعه بر مثبت اثری تجاری نبود باز ت،مدبلند ردر مطالعه فوق د
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 از مالی توسعه با تجاری نبود باز رابطة نفتی، توسعه رحالد کشورهای رد حالیکه رد ارد،د غیرنفتی

 کتاب بصورت تحقیق موضوع بررسی دلیل همچنین الزم بذکر است که به .نبود ارمعناد آماری نظر

 در متغیرها آماری هایداده محدودیت در توانمی را حاضر پژوهش محدودیت مهمترین ای،خانه

در . بود 1398 سال تا عمدتا متغیرها اشتراك باالی محدوه چراکه کرد، بیان باالتر زمانی دوره طی

 بر نظر ولی دهد، قرار بررسی مورد را بیشتری زمانی هایدوره که داشت نظر در پژوهش این بیانی،

 این در لذا بود، دسترس در 1398 سال تا بررسی مورد مدل متغیرهای برای موجود اطالعات اینکه

 اطالعات واقع، در. گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد 1398 سال تا زمانی هایدوره اطالعات پژوهش

 .بود دسترس در 1398 سال تا شدن جهانی ترکیبی شاخص به مربوط آماری

سیاستی نیز به شرح ذیل ارائه _حال با توجه به نتایج حاصل از فرضیات، پیشنهادات کاربردی

 شوند:می

توان با قاطعیت اظهار داشت اینست، که توجه به می (، آنچه1باتوجه به نتایج فرضیه ) -

تواند به ارتقای عملکرد های جهانی مثل سازمان تجارت جهانی میشدن و پیوستن به سازمانجهانی

شدن و نیی توسعه مالی در ایران کمک شایانی بنماید. چراکه، کشور ایران در مسیر جهاهاشاخص

ادغام در آن، راه طوالنی در پیش دارد. براین اساس، ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 

  ویژه، بعد سیاسی نیاز به یک بازنگری اساسی دارند.به

گذاری، کنترل و مهار تورم و ایجاد های هدف(، با سیاست2باتوجه به نتایج فرضیه ) -

وان به مقابله با ریسک و نااطمینانی حاصل از تورم پرداخته و به تهای ثبات اقتصادی، میزمینه

های تورم، سطح متعادلی از تورم دست یافت، که جهت نیل به این مقصود ابتدا الزم است که ریشه

از . های پولی صورت بگیردگذاریشناسایی شوند و سپس، یک بازنگری اساسی در ساختار و سیاست

 تأمین برای زاتورم غیر یهاروش بینیپیش و دولت بودجه کسری کنترل بدون تواننمیطرفی نیز، 

 زا تورم ولی آسان یهاروش از دولت استفاده که است الزم راستا، همین در. کرد کنترل را تورم آن،

 .شود ممنوع مرکزی، بانک منابع از برداشت مانند بودجه کسری جبران برای

توان تا حد های ارزی، می(، با مدیریت صحیح و به موقع شوك3باتوجه به نتایج فرضیه ) -

که در  استامکان جلوی اثرات مخرب این عامل اقتصادی را گرفت. براین اساس ضروری 

 و نرخ کنترل نیز، طرفی از شناورسازی نرخ ارز، سطوح مختلف توسعه مالی درنظر گرفته شود.

 بازگشت و کشور خارجی تجارت شرایط بهبود نیازمند ،(ارزی های شوك مدیریت) ارز نرخ نوسانات

 .است مرکزی بانک مداخله ضرورت همچنین و صادرات از حاصل ارز

گذاران اقتصادی، توجه خاصی به شود که سیاست(، توصیه می4باتوجه به نتایج فرضیه ) -

با بکارگیری بهینه از این نیرو، آنرا به  های انسانی به عمل آورند واستفاده مناسب از سرمایه
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های وسیع گذاریترین عامل برای فرآیند توسعه مالی هدایت نمایند که این أمر نیازمند سرمایهمهم

های خاص  در هر یک از از طرف دولت در زمینه های آموزشی، بهداشتی و درآمدی با لحاظ بودجه

 باشد.ی سه گانه شاخص توسعه انسانی میهابخشاین 

تصادی های مناسب اق(، بهتر است با طراحی و اجرای سیاست5باتوجه به نتایج فرضیه ) -

مدیریت  و به ای دولت قرار دادای را در سبد هزینههای مصرفی و سرمایهای از هزینهترکیب بهینه

می و ه عمومخارج عمومی توجه بیشتری مبذول کرد. در واقع آنچه که اهمیت دارد، مدیریت مالی

 تواند در ارتقای درآمد نقش مهمی را ایفا کند.کارامدی دولت است، که می

 شوند:آتی نیز به شرح زیر ارائه می پژوهشهای برای پیشنهادات

 .توبیت پانل اقتصادسنجی روش با مذبور مدل تخمین -

 .پروبیت الجیت اقتصادسنجی روش با مذبور مدل تخمین -

 .ایآستانه پانل اقتصادسنجی تکنیک با مذبور مدل تخمین -
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 منابع

 یزمان یهای. بانک اطالعات سرهاداده(. آمار و 1400) رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز .1

 .http://www.tsd.cbi.irدر آدرس:  ی. قابل دسترسیاقتصاد

 مبتنی ایران در مالی توسعه بر موثر عوامل (. بررسی1399) فرد، سعید و فراهانی بهلولوند، الهه .2

 های رشد و توسعه اقتصادی، زیر چاپ.بیزین. پژوهش رویکرد بر

: تهران. شاکری عباس ترجمه. کالن اقتصاد هایسیاست و تئوری(. 1397) اچ ویلیام برانسون، .3

 .نی نشر

 کشورهای در مالی توسعه فرآیند بر انسانی توسعه تأثیر بررسی(. 1393) علی محمد جاللی، .4

 .اسالمی آزاد دانشگاه: تبریز مدیریت، گروه ارشد کارشناسی نامهپایان. توسعه درحال منتخب

 نامهپایان. ایران در شدن جهانی و تورم بین علی رابطه بررسی(. 1394) امین نیا، جلیل .5

 .اسالمی آزاد دانشگاه: تبریز اقتصاد، گروه ارشد کارشناسی

 توسعه بر مالی آزادسازی تأثیر (. بررسی1400) مزرعه، یوسف زاده، هدایت و ارجمندی حسین .6

 . نهمین(توسعه درحال منتخب کشورهای: موردی مطالعه)اقتصادی  رشد و مالی بازارهای

 توسعه. و اقتصاد مدیریت، در پژوهش یالمللبین کنفرانس

و رشد  یبر توسعه بازار مال یآزادسازی مال ریتاث یبررس (.1392) حقیقت کاغذچیان، سارا .7

ارشد گروه اقتصاد،  یکارشناس نامهپایانیی. ایدر حال توسعه آس منتخب اقتصادی کشورهای

 .ی: دانشگاه آزاد اسالمزیتبر

 کیفیت تأثیر"(. 1399) پرویز محمدزاده، نادر و مهرگان، رویا؛ عمران، آل مینا؛ رسولی، خیاط .8

فصلنامه  ،"اسالمی منتخب کشورهای اقتصادی رشد روی مالی هایسیستم نوع و دولت نهادی

 .89-119 صص ،33 اسالمی، دارینکبا و اقتصادعلمی 

بطه تورم و رشد اقتصادی در تبیین را"(. 1385) یکشاورز، غالمرضا و تیاترج، عل ؛دادگر، یداهلل .9

 .59-88 ، صص5 ،یاقتصاد یجستارها ،"ایران

 توسعه بر یاقتصاد نبود باز تأثیر"(. 1398) سمیه علوی، مهدی و ذوالفقاری، بهرام؛ سحابی، .10

 تأکید با) Panel ARDL رویکرد از هاستفاد با غیرنفتی و نفتی توسعه حال رد کشورهای مالی

  .3-42 صص ،24 بودجه، و ریزی برنامه فصلنامه ،"(ینهاد هایمؤلفه بر
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 از شواهدی :مالی توسعه بر کارآفرینی و نهادی عوامل تأثیر(. 1400) مریم محمدیار، سرفراز .11

 . اسالمی آزاد دانشگاه: ارومیه دکتری، رساله. منتخب کشورهای

. منتخب کشورهای در تورم بر سیاسی شدن جهانی تأثیر(. 1393) احمد محمدخانی، سید .12

 .مازندران دانشگاه. اقتصاد گروه ارشد کارشناسی نامهپایان

 یاقتصاد بر رشد یتوسعه مال یاآستانه ریتأث"(. 1392) انیلس دپور،یو سع ومرثیک ،یشهباز .13

 .21-38 صص ،12 ،یرشد و توسعه اقتصاد یهاپژوهش ،"D-8 یدر کشورها

ر عملکرد نرخ ارز ب ریتاث یبررس (.1396) یمجتب ،معتقد ورضا  ،لیاسماع ی؛عل ی،طاهر ریش .14

 یکردهایرو یالمللبینکنفرانس  نیدوم. در حال توسعه یدر کشورها یتجار یبنگاه ها یمال

 ی.و مهندس یتکنولوژ در علوم، نینو

 در رسبو بازار توسعه بر بنیان دانش اقتصاد تأثیر بررسی(. 1394) نوید نظری، علیپور .15

 آزاد نشگاهدا: تبریز. اقتصاد گروه ارشد کارشناسی نامهپایان. توسعه درحال منتخب کشورهای

 .اسالمی

 ریپایدا و شده تعدیل انسانی توسعه"(. 1391) اسماعیل ترکمنی، حسین و محمد فطرس، .16

 و رشد هایپژوهش ،"توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای تطبیقی مقایسه: اقتصادی رشد

 .89-92 صص ،7اقتصادی،  توسعه

 نتخبم کشورهای در تورم بر اقتصاد شدن جهانی ای مقایسه بررسی(. 1392) الهه محمودی، .17

 و یستانس دانشگاه. اقتصاد گروه ارشد کارشناسی نامهپایان. یافته توسعه و توسعه درحال

 .بلوچستان

(. 1400) ایتختی اسکوئی، سید علی؛ دیزجی، منیره و قره داغی، رستمپ نصیری، حسین؛ .18

: هابانک وریبهره بر اقتصادی کالن متغیرهای و مالی آزادسازی غیرخطی تأثیر ارزیابی"

 ،36می، اری اسالفصلنامه علمی اقتصاد و بانکد ،"توسعه درحال منتخب کشورهای از شواهدی

 . 71-96 صص
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