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  يتوسعهميان  يبررسي رابطه

 1استان فارس: مورد مالي و صادرات

 

   دکتر کریم اسالملوئيان، دکتر احمد صدرائي جواهري و محمد حسين دیانتي
 

 02/3/1932تاریخ پذیرش:      02/0/1932 تاریخ وصول:
 

  :چکيده

در ات مالي ورشد صادر يعلّي ميان توسعه ياین مقاله بررسي رابطههدف اصلي 

ها، نسبت كل تسهيالت از چهار شاخص نسبت سپردهبراي این منظور  .استان فارس است

تسهيالت اعطایي به بخش خصوصي و نسبت  ياعطایي به بخش خصوصي، نسبت مانده

هاي به توليد ناخالص داخلي استان فارس به عنوان شاخص M2پول  يتعریف گسترده

از بين دو فرضيه  بر اساس برخي از نتایج  .شده استبخش مالي استفاده  يتوسعه

( مطرح گردید، فرضيه پيروي 9166كه توسط پاتریك ) اهدایت عرضه و پيروي تقاض

گسترش صادرات در استان فارس مقدم بر  ،دیگر يبه عبارت . شده استتقاضا تأئيد 

ش شود كه افزایبر اساس نتایج این دیدگاه تقویت مي  .بوده استگسترش بخش مالي 

صادرات استان فارس به دليل نياز به تأمين مالي براي ورود مواد اوليه و تکنولوژي جدید 

ها در ها و انواع عدم اطمينان و همچنين احتياج به حمایت بيشتر براي مقابله با تکانه

 .نمایددنبال خود گسترش بخش مالي را طلب مياقتصاد بين الملل به

 JEL: F1، F3 بنديطبقه          

 

 صادرات، عليت گرنجري، استان فارس مالي، رشد يتوسعه: يكليدهاي واژه

                                                           
استانداري فارس انجاا  شادا اساتب  بادین      این مقاله بخشي از یک طرح تحقيقاتي است که با تأمين مالي 1

 گرددب ي بانکي استان فارس نيز تشکر و قدرداني ميوسيله از همکاري استانداري، سازمان بازرگاني و شبکه
 ،اي علاو  و  دانشيار و استادیار اقتصاد دانشگاا شيراز و کارشناس ارشاد اقتصااد کتابخاناه منطقاه     به ترتيب

 (keslamlo@rose.shirazu.ac.ir)                                                         تکنولوژيب             

 911 -928صفحات ، 9311، پایيز 3ه ، شمار8هاي اقتصادي سابق(،  دوره فصلنامه اقتصاد مقداري )بررسي
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 مقدمه -9

ثير أتا  ،باشدصورت جدي مطرح ميیکي از مسائلي که اخيراً در اقتصاد بين الملل به

 يعناوان یکاي از عوامال مرام رشاد و توساعه      بخش مالي در گسترش صادرات باه 

صادرات در بسياري از کشورها محور حرکات   يراهبرد توسعه اکنون کشورها استب 

بانکي در بسياري از کشاورها ناه    يهاي اصلي اقتصاد قرار گرفته استب  شبکهبخش

بلکاه در جاذب    ،تنرا در جذب و هدایت پس اندازهاي داخلي براي سرمایه گاذاري 

هاا  طور عا  و باناک هاي مالي بهواسطه  باشدبپس انداز کشورهاي دیگر نيز فعال مي

ها از بازیگران اصالي  دولت هاي صادرکنندا و واردکنندا وطور خاص در کنار بنگاابه

هاا و ساایر   در ایان راساتا باناک    شاوندب  تجارت بين الملال محساوب ماي    يعرصه

مؤسسات مالي و اعتباري غير بانکي نقش کليدي در گسترش و هدایت تجارت باين  

تاأمين مناابم ماالي  ز  باراي      يميناه راا ناه تنراا در ز   آن نمایندب کشورها ایفا مي

 -بلکه درجرت کاهش ریسک و عد  اطميناان در معاامالت باين    ،صادرات و واردات

هاا و در نتيجاه   ها و بيمهخدمات مانند ضمانت نامه از برخي يالمللي از طریق ارائه

توانناد  نمایندب  این خدمات ميبدیلي ایفا ميتسريل مباد ت بين کشورها، نقش بي

-هدف از تأسيس بانک  صورت پذیردب 0دولتي از طریق نرادهاي مالي خصوصي و یا

هاا تاأمين ماالي بازرگااني خاارجي و      واردات توسط دولات  -هاي تخصصي صادرات

-تجارت بين الملال ماي   يهاي خودي در عرصهتأکيد بر افزایش توان رقابتي بنگاا

نرادهااي   از ي و دولتاي برخاي  هاي خصوصالبته در این عرصه عالوا بر بانک باشدب 

هر علتاي   هاي اقتصادي نتوانند بهغير بانکي نيز وجود دارند که در مواردي که بنگاا

 ،ها براي تجارت خود استفادا نمایند وارد عمل شادا ها و دولتاز خدمات مالي بانک

از  ايکلي در کشورها مجموعهطوربه  پردازندبو به تأمين مالي صادرات یا واردات مي

هااي بيماه و   نرادهاي خصوصي و دولتي اعم از بانکي و غيار باانکي مانناد شارکت    

هاي صادراتي و وارداتاي فعاليات   هاي عامل در ارائه خدمات مالي براي فعاليتبنگاا

دهد کاه  تحقيقات نشان مي ،که مالحظه خواهيم کرد طور خالصه، چنانبه  9دارندب

                                                           
ي صادرات ها به منظور گسترش تجارت خود مبادرت به ایجاد نرادهاي مالي تشویق کنندابرخي از دولت 0

ونق بيشتر بخش خارجي واردات را براي ر-دولت آمریکا بانک صادرات 1391نمونه در سال  اينمایندب  برمي

اي را عنوان یک بانک تخصصي چنين وظيفهي صادرات بهاقتصاد خود بنا نرادب  در ایران نيز بانک توسعه

 برعردا داردب

 ( مراجعه شودب1920براي جزئيات بيشتر به اسالملوئيان ) 9
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تواند تأثير زیاادي بار رشاد    از عوامل مرم ميعنوان یکي بخش مالي توسعه یافته به

 صورت خاص داشته باشدب صورت عا  و رشد صادرات بهبخش تجاري به

هااي کاالن کشاوري و    با توجه به اهميّت رشد صادرات غير نفتي در برناماه 

وجاود بخاش   یعناي  الزامات این حرکات   نبه یکي از مرمتریکه   ز  است ،استاني

که مالحظه خواهد شد، تحقيقاات   چنان  ا پرداخته شودبمالي مناسب تسريل کنند

تواناد از طریاق گساترش و روناق     مين مالي بخش خارجي ماي أدهد که تنشان مي

 يي بار جریاان توساعه   سازای هبا ثير أتا  ،تجارت خارجي باعث افزایش اشتغال شادا 

 اقتصادي یک کشور داشته باشدب 

هااي ماالي و   ميان بخش نوع ارتباط علّي ،همان طور که مشاهدا خواهد شد

صارفنظر از اینکاه توساعه کادا        ن اساتب اختالفي ميان محققاواقعي از موضوعات 

 يدهاد کاه یاک رابطاه    بخش علت تغيير در بخش دیگر است، تحقيقات نشان ماي 

هاي واقعي از جمله بخاش صاادرات و بخاش ماالي     معنا دار و با اهميت ميان بخش

 تواند نقش مرماي در رابطه ميان این دو بخش ميبنابراین شناخت نوع   بوجود دارد

تفااوت   باا توجاه باه    صادرات داشاته باشادب    يسياستگزاري اقتصادي براي توسعه

ها به لحاظ گسترش مالي و رشد بخش خارجي بررساي ایان موضاوع در هار     استان

تواند سياستگذاران و برنامه ریزان اقتصادي را براي انتخاب راهبرد مناسب استان مي

 در جرت رشد صادرات غير نفتي آن استان یاري رساندب   

در این راستا، این تحقيق به بررسي نوع ارتباط ميان بخش مالي و صاادراتي  

ایان   ياماا نتيجاه    پاردازدب هااي کشاور ماي   عنوان یکي از استاندر استان فارس به

تان و صاادرات ایان اسا    يتواند در تعيين استراتژي مناسب براي توساعه بررسي مي

تا کنون چنين پژوهشي در ساط  اساتاني    هاي مشابه مفيد واقم گرددب سایر استان

تواند براي ساایر  هاي مورد استفادا ميشاخص و روش در کشور انجا  نگرفته استب 

 کار گرفته شودب هاستان نيز ب

طور نمونه بسياري از کارشناسان معتقدند که بخاش ماالي اساتان فاارس     به

هاي دیگر متناسب با نيازهاي جرااني و حتاي اساتاني رشاد     ي از استانمانند بسيار

عنوان یک بخش محوري وظایف محوله خاود در  به است نکردا و در نتيجه نتوانسته

از طرف دیگر، مشااهدات   صادرات غير نفتي را انجا  دهدب  يجرت کمک به توسعه

بخاش   يتوساعه س باا  ند افزایش صادرات استان فاار دهد که بين رواوليه نشان مي



 1932 پایيز، 9، شمارا 2، دورا هاي اقتصادي سابق()بررسي فصلنامه اقتصاد مقداري               

 

 

122

بنابراین پرسش این است که آیاا بخاش ماالي      9مالي آن ارتباط وجود داشته باشدب

دنباال خاود بخاش    ه ابتدا گسترش یابد و ب دهاي مشابه بایاین استان و سایر استان

رشاد بخاش صاادراتي مقاد  بار       ،حرکت در آورد یاا بارعکس  ه واقعي صادراتي را ب

در این مقالاه   موضوع هدف اصلي این تحقيق استب  این  بخش مالي اشدب يتوسعه

مالي و رشد صادرات اساتاف   يهاي توسعهعليتي ميان شاخص يوجود و نوع رابطه

 فارس با استفادا از الگوهاي اقتصاد سنجي بررسي خواهد شدب  

بخش مالي و رشاد صاادرات    يساختار مقاله براي بررسي رابطه ميان توسعه

در بخاش دو  مقالاه   پيشينه و ادبيات تحقياق   باشدب زیر ميصورت استان فارس به

ساختار الگو و بارآورد    بخش سو  به مباني نظري اختصاص داردب آوردا شدا استب 

بخاش پایااني شاامل جمام بنادي و       گارددب  مدل و نتایج در بخش چرار  ارئه مي

 باشدب  نتيجه گيري مي

 

 تحقيق يپيشينه -0

( 1399) 1با بحث هاي شومپيتر مالي ياقتصادي و توسعهميان رشد  اهميّت ارتباط

وجود همطرح و پس از وي ميان اقتصاددانان در خصوص نوع این ارتباط اختالف ب

هدایت  يمالي بر رشد اقتصادي شدند )فرضيه ياي قائل به تقد  توسعهعدا آمدب 

الي مقد  را رشد بخش واقعي را بر گسترش مي دیگري بر خالف آنو عدا 1عرضه(

عليت دو  يو گروا سومي به وجود یک رابطه 1پيروي تقاضا( يدانستند )فرضيه

با وجود اثبات   بهستندطرفه ميان رشد بخش مالي و بخش واقعي اقتصاد معتقد 

هاي کاربردي، مالي و رشد بخش واقعي توسط پژوهش يوجود رابطه ميان توسعه

خصوص نوع این ارتباط در کشورها و دست آمدا از تحقيقات تجربي در هنتایج ب

 باشدبهاي مختلف متفاوت ميدورا

مالي و رشد اقتصادي مقد  بر ارتباط  يادبيات مربوط به رابطه ميان توسعه

 ،دیگر يبه عبارت  باشدببين گسترش مالي و رشد بخش خارجي یک اقتصاد مي

                                                           
ینجا خاودداري شادا اساتب     براي صرفه جویي از ذکر آمارها و محاسبات براي تأئيد این مشاهدات اوليه در ا 9

 باشدبها و محاسبات موجود ميدر صورت نياز دادا
1 Schumpeter  

1 Supply Leading 
1 Demand Following 
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کل اقتصاد اي از عنوان یک بخش واقعي خود زیر مجموعهرشد بخش خارجي به

تحقيقات انجا  شدا در خصوص رابطه  از بنابراین ابتدا مروري گذرا بر برخي استب 

مالي و رشد بخش واقعي خواهيم داشت و سپس به ادبيات مربوط به  يميان توسعه

 پردازیمب  رابطه ميان گسترش مالي و بخش خارجي مي
 

 رشد اقتصادي ومالي  يتوسعهان يارتباط م -2-9

مالي و  يتوسعهتجربي زیادي در جران و ایران به بررسي رابطه ميان  مطالعات

 است برخي از این تحقيقات به کشور خاص مربوط بودا اندب رشد اقتصادي پرداخته

 يتوسعههاي تلفيقي به آزمون رابطه عليت ميان و برخي دیگر با استفادا از دادا

 2گلد اسميت ،طور مثالبه  باستانجا  شدا مالي و رشد براي یک گروا از کشورها 

کشور توسعه یافته و در حال توسعه نشان  91 ( با بررسي این رابطه براي1313)

( 1132) 3مالي تاثير پذیرفته استب  جونگ يتوسعهکه رشد اقتصادي از  است دادا

 کشور توسعه یافته و در حال توسعه بررسي نمودا استب  11این موضوع را براي 

هاي نسبت نقدینگي به تعریف محدود پول و نسبت تعریف ز شاخصاین تحقيق ا

مالي استفادا  يتوسعههاي عنوان شاخصپول به توليد ناخالص داخلي به يگستردا

 نتایج این تحقيق نسبت به شاخص مورد استفادا حساس بودا استب  نمودا استب 

نقدینگي براي طور کلي نتيجه گرفت که وقتي از شاخص نسبت توان بهامّا مي

هدایت عرضه براي کشورهاي در حال توسعه  يفرضيه مالي استفادا شدا يتوسعه

 ئيد شدا استب أت

کشور بررسي کردا  22شومپيتر را براي  ي( فرضيه1339) 12کينگ و لوین

از رشد  ،اندمالي با تر بودا يتوسعهاند که کشورهایي که داراي و نشان دادا

هاي مالي مورد استفادا برخي از شاخص ب شدا اندرخوردار اقتصادي بيشتري نيز ب

هاي تجاري به بانک مرکزي، سرم ي بانکتوسط این محققان عبارتند از: دارای

اعتبارات تخصيص یافته به بخش خصوصي، نسبت اعتبارات تخصيص یافته به 

 بخش خصوصي به توليد ناخالص داخليب 

                                                           
2 Goldsmith 

3 Jung  
12 King and Levine  
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مالي بر رشد  يتوسعهثير أت( به بررسي 1331) 11گيوداتي و گریگوریو

کشور آمریکاي  تين  10کشور عا  و  32اقتصادي براي دو گروا از کشورها شامل 

به بخش خصوصي به توليد  اعطا شدا در این تحقيق نسبت اعتبارات پردازندب مي

نتایج نشان   اندبمالي در نظر گرفته يعنوان شاخص توسعهناخالص داخلي را به

 32اقتصادي براي  مالي و رشد يتوسعهمستقيم ميان  يک رابطهوجود ی يدهندا

مالي و  يتوسعهمنفي ميان  يیک رابطه يها نشان دهندایافته باشدب کشور مي

را این آن  بودا استب 1321 -1312 يرشد در کشورهاي آمریکاي  تين در دورا

 اندب تين نسبت دادامریکاي  اهاي افراطي آزاد سازي مالي در نتيجه را به سياست

از جمله  (1022) 19و و سياليروسو همچنين  (1332) 10روسيو و واچتل

نشان  ،مالي دانستهبخش رشد ثر از أمترا بخش واقعي  يتوسعهکه تحقيقاتي است 

معتقدند که  آنراب  ردگسترش مالي بر رشد اقتصادي تأثير مثبت داکه که  دهندمي

ثر أشدت متبه در طول سه قرن گذشتهيکي و ژاپن رشد اقتصادي پنج اقتصاد آتالنت

  بباشدمي در این کشورها مالي کارا نظا یک از وجود 

تحقيقات تجربي انجا  شدا در خصوص رابطه  ،طور که اشارا گردیدهمان

عالوا بر تحقيقات  ،براي نمونه  مالي و رشد اقتصادي فراوان استب يتوسعهميان 

 ،(1331) 11(، اوددوکان1331) 19و اسميتبنسيونگا  فوق پژوهشگران دیگري مانند

 ،(9022) 12خليفه ،(1332) 11(، احمد و انصاري1331) 11آرستيس و دميتریادس

 01کریستو پولوس و سيوناس ،(0229) 02(، فيز و آبما0222) 13خان و سنراجي

هاي متفاوت براي ( با استفادا از شاخص0211) 00( و اسالملوئيان و سخائي0229)

                                                           
11 Guidotti and Gregorio  
10 Rousseau and Wachtel 

19 Rousseau and Sylla  
19 Bencivenga, and Smith  

11 Odedokun  
11 Arestis and Demetriades  

11 Ahmed and Ansari 
12 Khalifa  

13 Khan and Senhadji  
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مالي و رشد  يتوسعههاي مختلف کشورها رابطه ميان مالي و براي گروا يتوسعه

اند که براي اختصار از ذکر دست آورداهاقتصادي را بررسي و نتایج متفاوتي ب

 جزئيات آنرا در اینجا خودداري شدا استب 

ثير بازارهاي مالي بر رشد أبررسي تایران نيز تحقيقات متعددي براي در 

و خاوري  کارهاي ختایيتوان به ميبراي نمونه رفته است که صورت گ اقتصادي

و  (1920) هادیان و ترکي (،1913) صمدي(، 1913قطميري )، (1911)

ثير مثبت أختائي و خاوري در تحقيق خود ت  ب( اشارا نمود1921) اسالملوئيان

تحقيقات قطميري   اندبگسترش بازار مالي بر رشد اقتصادي ایران را نشان دادا

نشان  (1921کميجاني )(، 1920(، اسالملوئيان )1920) هادیان و ترکي(، 1913)

 طالکش نائينيمررآرا و   مالي تقد  داردب يتوسعهدهند که رشد اقتصادي بر مي

هاي مورد که شاخص دادا اندکشور نشان  92هاي تلفيقي در ( با روش دادا1922)

نرخ رشد اقتصادي در مجموعه مورد  مالي اثر معناداري بر يتوسعهاستفادا براي 

نظا  بانکي در بلندمدت سط  توليد ناخالص داخلي  يتوسعهبررسي نداشته و تنرا 

 ثر ساخته استبأرا مت

جا  شدا از نظر نوع کشورها، هاي موجود در تحقيقات انبا وجود تفاوت

ي از کار گرفته شدا، نتایج کلي حاکههاي مالي بهاي مورد بررسي و شاخصدورا

تأکيد بر این  باشدب مالي و رشد اقتصادي مي يتوسعهاثبات وجود ارتباط ميان 

مالي بر رشد اقتصادي ميان  يتوسعهنکته ضروري است که در مورد تقد  یا تأخر 

رش با وجود تأکيد تحقيقات فوق بر اهميّت گست ب اتفاق نظر وجود ندارد امحقق

 يتوسعهمستقيم به بررسي رابطه ميان طور بهمالي در رشد اقتصادي هيچکدا  

 يشينهطور خاص پيدر قسمت بعد به اندب مالي و رشد بخش تجاري نپرداخته

 گرددب مي تحقيق در خصوص رابطه ميان بخش مالي و تجارت خارجي بررسي

 

 ان عملکرد بخش مالي و تجارت خارجييارتباط م -2-2

هاي مالي و واقعي، بخش يتوسعهن دنبال گسترش ادبيات مربوط به ارتباط ميابه

عنوان یکي از زیر به) ت خارجيرشد بخش تجار وگسترش مالي رابطه بين بررسي 

از در دستور کار برخي  عنوان یک موضوع مستقل( بههاي مرم بخش واقعيبخش

این موضوع از جمله موضوعات نسبتاً جدیدي است  اقتصاددانان قرار گرفته استب 

در این قسمت مروري بر تحقيقات   ر روي آن انجا  نشدا استبکه کار زیادي ب
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مختلف در خصوص ارتباط ميان عملکرد بخش مالي و تجارت خارجي خواهد شد و 

 گرددب کارهاي عمدا در این زمينه اشارا مي از به برخي

بخش مالي در کشورهاي  يتوسعهکه  ا اند( نشان داد1321) 09و باردهنکلتزر 

گردد که نياز و اتکاء و ارتقاء مزیت نسبي در صنایعي مي مختلف موجب خلق

 مين منابم مالي خارجي دارندبأبيشتري به ت

 ا استسال نشان داد 92کشور طي  11اي بر روي در مطالعه( 0220) 09بک

در با تري از مزیت نسبي  ،ي که از بخش مالي قویتري برخوردارندیکه کشورها

 ام و معنيعه همچنين نشان داد که یک ارتباط مستقاین مطال برندب توليد بررا مي

در نتيجه بربود تراز تجاري  صادرات و يتوسعهبخش مالي و  يتوسعهداري ميان 

 ي که از سطوح با تري دریهمچنين کشورها اي وجود داردب در محصو ت کارخانه

اي ارخانهداراي نسبت صادرات کا هاي ک او ً ،مند هستندبخش مالي بررا يتوسعه

تجاري برتري در  ياز موازنه ثانياً ،به توليد ناخالص داخلي بيشتري هستند

هاي بررسي تجربي از دادا برايدر این مقاله   برندباي بررا ميمحصو ت کارخانه

دیگري  يدر مطالعهبک   استفادا شدا استب یا تلفيقي 01نلاپ همچنينمقطعي و 

 ،ي که بخش مالي قویتري وجود داردیشورهانشان داد که در ک (0229در سال )

بيشتر از  ،سرم صادرات در صنایعي که اتکاء بيشتري به منابم مالي خارجي دارند

 تر استب ایم در کشورهاي با بخش مالي ضعيفسرم صادرات این صن

ثير أنل( به بررسي تاهاي تلفيقي )پبا استفادا از دادا 01(0229رونسي )

براي بازرگاني خارجي بر جریان تجارت دا کشور که در محدود شدن منابم مالي 

 داد نتایج نشان  پردازدبمي ،اندها بوداهاي مالي و تراز پرداختاي دچار بحرانبرهه

بودا و تامين  روههاي جدي تجاري روبکه غالب کشورهاي بحران زدا با محدویت

منظور بررسي هاین محقق ب را به شدت کاهش یافته استب مالي بخش تجاري آن

مين مالي تجارت را به همراا أثير محدویت مالي تجارت بر جریان تجاري، متغير تأت

هاي نسبي و درآمد( وارد معاد ت واردات و سایر متغيرهاي معمول )مانند قيمت

مين أکه در کوتاا مدت ت دادنتایج نشان   صادرات نمودا و آنرا را برآورد کردا استب
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 ،بر طبق این تحقيق بت بر ميزان صادرات و واردات داشته استب مالي تجارت اثر مث

 دهدب کاهش منابم مالي خارجي تنرا بخش کوچکي از کاهش تجارت را توضي  مي

هاي بانکي داخلي بحرانأمين مالي به خاطر که کاهش ت دادهمچنين نتایج نشان 

 گرددبموجب خسارت زیادي به تجارت خارجي مي

( نشان دادند که کشورهاي 0229) 01و دیگران هر دیگري يدر مطالعه

هاي ي دارایيداراي بخش مالي توسعه یافته از مزیت نسبي در صنایعي که دارا

تحقيقات انجا  شدا در ایران در خصوص  نامشرود زیادي هستند برخوردارندب 

 يمقاله باشدب مالي و تجارت خارجي بسيار محدود مي يتوسعهارتباط ميان 

ثير اعطاي أعنوان یک استثناء به موضوع ت( به1921و پيکاني )صميمي جعفري 

این تحقيق با استفادا از   صادرات پرداخته استب يتوسعهاعتبار به خریداران بر 

مرمترین و  02به خریدارانکه اعطاي اعتبارات داد یک روش پيمایشي نشان 

اسالملوئيان   بباشدميبراي صادرکنندگان  صادرات يتوسعهمؤثرترین اهر  

مالي و رشد سرمایه گذاري با  يتوسعه ميان يتعل يرابطهبه بررسي  نيز (1920)

جمعي با استفادا هاي همآزمون ب پرداخته استکشور ایران  دررشد تجارت خارجي 

غير تجارت خارجي توجود روابط بلند مدت بين م ياز روش یوهانسن نشان دهندا

عالوا بر این نتایج حاصل از  باشدب ذاري در ایران ميمالي و سرمایه گ يتوسعهبا 

یک طرفه از رشد بخش مالي به  يآزمون عليّت گرنجري حاکي از وجود یک رابطه

ي صادرات ( جایگاا راهبرد توسعه1921بزازان و محمدي )  باشدببخش تجاري مي

 را بررسي کردندب 1911 -12ي صنعتي ایران طي دورادر رشد توليد 

 

 اني نظريمب  -3

قبل همچنين مروري بر تحقيقات انجا  شادا در خصاوص ارتبااط مياان      در بخش

 گروهاي از پژوهشاگران   ،طور خالصهبخش مالي و تجارت خارجي صورت گرفتب  به

 تجاارت خاارجي کشاورها     رشاد بخاش   کليادي امال  وعاز را الي بخش ما  يتوسعه

گساترش   موجبارجي ش حجم تجارت خیافزاگروهي دیگر معتقدند که  و دانندمي

 گرددبميبخش مالي 
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ميان رشد اقتصادي و  يرابطهمباحث نظري در خصوص در خصوص 

عنوان اقتصاددان پيشرو در مباحث مربوط به ارتباط به 03شومپيترمالي  يتوسعه

هاي مالي در رشد و مالي و رشد اقتصادي بر نقش محوري واسطه يتوسعهميان 

 داندب مي مالي را موتور محرك رشد يتوسعهوي   توسعه تاکيد داردب

يير در غتدیدگاا دیگري مطرح شد که معتقد است پنجاا ميالدي  يدر دهه

هاي سرمایه گذاري فعاليتبخش واقعي مانند به تغييرات پاسخ بخش مالي در 

این   باشدب( مي1310) 92از جمله طرفداران این دیدگاا رابينسون پذیردب صورت مي

  ،کردپيدا یج تقویت شد و طرفداران زیادي در ميان پژوهشگران نيز تدرنظریه به

هاي بخش گسترش فعاليت حداقل در بلند مدتاي که بسياري معتقدند که گونهبه

 تواند نياز به خدمات بخش مالي را افزایش دهدب واقعي مي

ميان در  خاص خود راطرفداران تدریج هب دیدگااکدا  از این دو  هر

یک  ي( با ایجاد شک در وجود رابطه1311) 90پاتریک  91بکردپيدا انان اقتصادد

تحقيقات تجربي بيشتر براي  يمالي و رشد اقتصادي زمينه يطرفه بين توسعه

این محقق با  هاي مالي و واقعي را فراهم نمودب عليت ميان بخش يبررسي رابطه

ا در این زمينه مطرح دو دیدگاا ر 99و پيروي تقاضا 99طرح دو فرضيه هدایت عرضه

-هدایت عرضه، گسترش موسسات و نرادهاي مالي مي يبر اساس فرضيه  نمودب

وري فزایش سرمایه گذاري و بربود برراتواند از طریق تخصيص مناسب منابم و ا

پيروي تقاضا بر دنباله روي  ينظریه  بخش واقعي اقتصاد گرددب يتوسعهموجب 

بر اساس این نظریه، رشد بخش واقعي   داردببخش مالي از بخش واقعي تأکيد 

 باعث ایجاد تقاضا براي خدمات مالي و در نتيجه گسترش مالي خواهد شدب 

بر  را مطرح نمودا استب  91توسعه یافتگي يمرحلهپاتریک همچنين فرضيه 

بخش مالي و رشد بخش واقعي در  يتوسعهاساس این فرضيه نوع رابطه ميان 

طوري که فرضيه هدایت عرضه به  تواند متفاوت باشدبيمراحل مختلف توسعه م
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90 Patrick 
99 Supply Leading 

99  Demand Following 
91 Stage of Development 



 استان فارس: مورد و صادراتمالي ي توسعهميان  يبررسي رابطه 

 

111

امّا بعد از دست   تواند براي یک اقتصاد در مراحل اوليه توسعه خود صحي  باشدبمي

تواند از فرضيه پيروي تقاضا یابي به سط  معيني از توسعه یافتگي آن اقتصاد مي

سي امکان وجود عليت تواند چرارچوب  ز  براي برراین دیدگاا مي تبعيت نمایدب 

 مالي و رشد اقتصادي را فراهم آوردب يتوسعهدو طرفه بين 

ان عملکرد بخش مالي و يارتباط م يدر خصوص نحوابه همين صورت 

اي از عدادر دیدگاا اول،  هاي مختلفي وجود داردب دگاایدنيز تجارت خارجي 

یا  مالي موجب خلقبخش  يتوسعهصاحب نظران مسائل اقتصادي بر این باورند که 

در  يرا عامل مرمالي بخش م يتوسعهاین دیدگاا لذا  شودب ارتقاء مزیت نسبي مي

در این مورد  دانندب افزایش ميزان تجارت خارجي و بربود تراز تجاري کشورها مي

 ( اشارا کردب 0220بک ) و (1321) و باردهنکلتزر ات توان به مطالعمي

هاي مالي در تسريل به نقش واسطهد خومدل تئوریک  ( در0220بک )

دهد که این مدل نشان مي  پردازدبایجاد واحدهائي با مقياس بزرگ و پربازدا مي

ر اي برخوردارند داراي مزیت نسبي دي که از بخش مالي توسعه یافتهیاقتصادها

در این مطالعه فرض شدا که صنایم  هستندب  صنایم با مقياس بزرگ و پربازدا

 ي داراي این مشخصه )مقياس بزرگ و پربازدا( هستندباکارخانه

 91هلينوا -هکشر معروف الگويبخش مالي به  یک( 1321) و باردهنکلتزر 

بخش مالي شود که چگونه گسترش در این تحقيق نشان دادا مي کنندب اضافه مي

براي رشد و صنایعي گردد که آن مزیت نسبي در  تواند باعث ایجاد و بربودمي

  بباشندميمين مالي أتکشورهاي خارج براي به خود بيشتر متکي  يتوسعه

ش حجم یبخش مالي به سبب افزابراي خدمات تقاضا  یشافزادیدگاا دو  بر 

کنند که دگاا مطرح ميین دیطراحان و مدافعان ا  نمایدبتأکيد ميتجارت خارجي 

شتر يواجره بل ميسک به دلیش ریش حجم تجارت خارجي همراا است با افزایافزا

 در سکیش رین افزایا رقابت با رقباي خارجي زين هاي اقتصاد جراني وبا شوك

ي که بيشتر با سایر کشورها مباد ت یهابنگاا هاي اقتصادي )مخصوصاًفعاليت بنگاا

ها( براي پوشش عد  هاي مالي )مانند بيمهفعال شدن بيشتر واسطهدارند( موجب 

  دیگر، يبه عبارت ب گرددرشد بخش مالي مييجه اطمينان در اقتصاد و در نت

بخش  يتوسعهدرحقيقت   گرددبموجب توزیم این ریسک مي بخش مالي يتوسعه

                                                           
91 Heckscher - Ohlin Model 
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 با ، مين نقدینگي فائق آمداأکند تا بر مشکالت تها کمک ميمالي به بنگاا

  فراهم نمایدبي تخصصي شدن آنرا را و زمينه مقابله کنند هاي اقتصاد جرانيشوك

رو آوردن به که  شدا استتأکيد  (1330) 91لوین و رنلت يمطالعهدر 

هاي جدید براي ورود تکنولوژيبراي  مين منابم مالي بيشترأتجارت بيشتر مستلز  ت

ي که یکشورها دادا اند کهنشان  راآن  بها استتر شدن بيشتر فعاليت بنگااتخصصي

سایر کشورها داراي نسبت  نسبت به ،ي برخوردارندیاز حجم تجارت خارجي با 

اسوالرید و  در این خصوص  سرمایه گذاري به توليد ناخالص ملي با تري هستندب

داري  اارتباط مستقيم و معن ا اند کهنشان داداي ( در مطالعه0220) 92و چس

کاهش ریسک( و سط  باز بودن  براياي عنوان وسيلهبخش مالي )به يتوسعهميان 

 اقتصاد وجود داردب

که این نظر که  کردا اندنيز ادعا  (0221) و و سياليروسافرادي مانند 

 يتوسعهبستگي به فرآیند  ،گرددمالي مي يتوسعهگسترش بخش واقعي موجب 

که حداقل در ابتداي فرآیند  دادا اندهایي نشان آنرا با آوردن نمونه کشورها داردب 

تقد  بخش  که لغي هستندداراي بخش مالي ناباکشورها که اقتصادي  يتوسعه

پس از رسيدن رسد و تنرا نظر نميواقعي بر گسترش بخش مالي درست به

که  دادندنشان آنرا  صحي  باشدب  که ممکن است اي از بلوغ ماليدرجهاقتصادها به 

هاي بررا مالي از طریق تسريل تجارت و کاهش تفاوت ميان نرخ بخش يتوسعه

 يتوسعهفزایش مباد ت ميان کشورها و در نتيجه تواند موجب اميميان کشورها 

تر پيشرفتهمالي ن اقتصادهاي داراي نظا  ااز نظر این محقق  شدن گرددبجراني 

 دارندب تجارت تمایل بيشتري به 

دیگري که در مورد ارتباط ميان بخش مالي و تجارت خارجي  ينظریه

هاي ثر از تصميمأمت مدتاًبه این موضوع اشارا دارد که این ارتباط ع ،مطرح است

راجان و  يتوان به مطالعهتر این نظریه ميتبيين روشن براي سياستمداران استب 

اند آنرا به بررسي این مساله پرداختهدراین مطالعه   اشارا نمودب (1332) 93زینگالس

کشورها  از هاي اقتصادي به منابم مالي خارجي در برخيکه چرا دسترسي بنگاا

هاي تصميم گيري در آنرا دليل این پدیدا را بيشتر  از سایر کشورها استبدشوارتر 

                                                           
91 Levine and Renelt   
92 Svaleryd and Vlachos  
93 Rajan and Zingales  
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نگه داشتن هاي فعال در بخش مالي این کشورها براي بسته تمایل بنگاا سياسي و

تجارت خارجي موجب افزایش رقابت علت این امر این است که  اقتصاد یافتندب 

و این  گرددقباي خارجي ميهاي فعال در بخش مالي این کشورها با رميان بنگاا

آنرا همچنين در این مطالعه نشان  ها داردب يزي است که مخالفاني در این کشورچ

 هاي بعد از جنگ جراني دو  )ودادند که سياستمداران در اکثر کشورها طي سال

بخش  اند و در نتيجهه( تمایل به بسته بودن اقتصاد داشت1322 يقبل از دهه

 با استبي بيشتري در مقایسه با بخش مالي برخوردار بودواقعي از اهميت نس
 

 ساختار و برآورد الگو  -4

 باراي الگاوي ماورد نيااز     ادبيات موضوع و مباني نظري،با استفادا از در این قسمت 

 علّي ميان بخش مالي و صادرات غيار نفتاي در اساتان فاارس ارائاه      يبررسي رابطه

ماالي و   يتوساعه مالحظه گردید کاه باين    ،با توجه به مطالب ارائه شدا گرددب مي

طور البته همان  تواند یک ارتباط علّي وجود داشته باشدبخارجي صادراتي ميبخش 

توساط تحقيقاات    دو بایا  نيسترتباط از قبل مشخص نوع این ا ،که مالحظه گردید

مالي و صاادرات   يتوسعهبين  ،دیگر يبه عبارت تجربي براي هر مورد بررسي گرددب 

باا توجاه باه      92دو طرفه وجود داشته باشادب عليت یک طرفه و یا  يتواند رابطهمي

عليّت مياان   يهدف این تحقيق، در این قسمت به بررسي امکان وجود و نوع رابطه

باراي   پاردازیمب  مالي و بخش صادراتي در اساتان فاارس ماي    يتوسعههاي شاخص

 ند:بررسي این ارتباط توابم عمومي زیر معرفي مي شو
)( tt FfX               (1)  

)( tt XfF               (0)  

 باشادب  مالي ماي  يتوسعهعنوان شاخص به Fصادرات و  يدهندانشان Xکه در آنرا 

تواند مورد اساتفادا قارار   مي Xو  Fبلندمدت ميان  يها براي بررسي رابطهاین مدل

علّيات باا اساتفادا از روش پيشانرادي      يبررساي رابطاه   طور خاص برايبه  گيردب

 گرنجر شکل خاص تابعي زیر مورد استفادا قرار خواهد گرفت:

tjtj

m

j
iti

n

i
t uFXX 111

 





           )9( 

                                                           
 لبته امکان عد  وجود ارتباط علّي نيز وجود دارد که در این تحقيق مورد بررسي قرار خواهد گرفتب  ا 92
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 چرار حالت ممکن است واقم شود: ،در این صورت

021 ياول اگار فرضايه   يدر معادله
1
0  mH  رد نشاود، در   :....

)مثالً  Fامّا اگر حداقل براي یک ضریب  باشدب نمي tXعلّيت گرنجري  tFاین صورت 

 tXعلّيات گرنجاري    tF( آنگااا  0i( این تسااوي برقارار نباشاد )   i-tFا  i يوقفه

021 يدو  اگر فرضيه يدر معادله  باشدبمي
2
0  lH  د نشاود، در  ر :....

ایان تسااوي    Xو اگر حداقل براي یک ضریب  باشدنمي tFعلّيت گرنجري  tX نتيجه

 باشدبمي tFعلّيت گرنجري  tX( آنگاا 0iبرقرار نباشد )

1 هاياگر فرضيه
0H 2 و

0H     هر دو رد شوند در این صاورت علّيات دو طرفاه

1 هااي اگار فرضايه    وجود داردب Xو  Fبين 
0H 2 و

0H   آنگااا   ،هيچکادا  رد نشاوند

این چراار حالات     وجود نداردب Xو  Fعلّيت ميان  يرابطه که توان نتيجه گرفتمي

 يهاا از آماارا  براي آزمون فرضيه گيرندب  ار ميبه کمک آزمون والد مورد بررسي قر

F  ها باه تولياد   در این تحقيق از چرار شاخص نسبت سپردا استفادا خواهيم نمودب

به بخش خصوصي به تولياد   91(، نسبت کل تسريالت اعطایيDDYناخالص داخلي )

باه بخاش خصوصاي باه      90تسريالت اعطایي ي(، نسبت مانداCDYناخالص داخلي)

باه تولياد    M2پاول   ي( و نسابت تعریاف گساتردا   RCDYاخالص داخلاي ) توليد ن

بخاش ماالي    يهاي توسعهعنوان شاخص( بهM2Yناخالص داخلي در استان فارس )

همچنين با پيروي از سایر تحقيقات، از متغير نسابت صاادرات باه     استفادا گردیدب 

استفادا شادا  ( براي شاخص بخش واقعي صادراتي XYتوليد ناخالص داخلي استان )

 استب

هاا، ساکه و   )مجموع انواع ساپردا  M2ذکر این نکته ضروري است که متغير 

اسکناس در اختيار مرد ( به دليل نبودن آمار سکه و اسکناس در اختيار مرد  براي 

شاخص مالي مارتبط باا ایان متغيار      يبنابراین براي محاسبه  ها وجود نداردباستان

                                                           
 قاانون  موجاب  ، باه اساالمي  مختلاف  قراردادهااي  هاا از طریاق  بانک که است اعطایي تسريالتي تسريالت 91

 کنندب اعطا مي 1919 سال ، از ابتدايمصاوب هاينامه ربا و آیين بدون بانکي عمليات

ها )تسريالت باه  يپرداخت التفااوتمابه جمام حاصال سال باه در پایان تسريالت به بخش خصوصي ماندا 90

 اول ، باا موجاودي  ساال  در طول )باز پرداخت اعتبارات توسط بخش خصوصي( هاو دریافتي بخش خصوصي(

 شودبمي اطالق سال
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به دليل نبود آمار صادرات اساتان  همچنين   99ایمبشداناچار به محاسبه تقریبي آن 

باا اساتفادا از دو    1911-11هااي  این آمار براي ساال  1912 هاي قبل ازبراي سال

روش برآورد سرم گمرك شيراز از همچنين روش برآورد سرم از کل کشور و )روش 

 99گردیدا استب محاسبه صادرات استان(

چراار شااخص   علّي ميان  ي، رابطه(9( و )9معاد ت ) از در اینجا با استفادا

 گياردب  و صادرات استان فارس مورد آزمون قرار ماي  مالي يمعرفي شدا براي توسعه

در این مطالعاه   ب پردازیمميمتغيرها  91ایستایي به بررسي از بررسي روابط علّيقبل 

ررساي  واحاد ب  يوجاود ریشاه  ( ADFیافته )فولر تعميم -با استفادا از آزمون دیکي

در ایان   گزارش شدا اساتب  ( 1در جدول ) هاي ایستایيآزمونتایج ن گردیدا استب 

متغيار   اندب مانند قبل تعریف شدا RCDY، و CDY، DDY ،M2Yجدول متغيرهاي 

X1Y        نسبت صادرات استان )باا روش بارآورد سارم از کال کشاور( و متغيارX2Y ،

از از صاادرات اساتان( باه    )با روش برآورد سرم گمارك شاير   نسبت صادرات استان

 باشندب  توليد ناخالص داخلي استان مي

                                                           
هااي  اد ساکن در استان فارس از نظر نسبت نگرداري پول خود باه صاورت ساپردا   با فرض اینکه رفتار افر 99

و اساتان فاارس    هااي کشاور  و حجم سپردا M2بانکي، مشابه رفتار افراد ساکن در کل کشور باشد، با داشتن 

 يبراي استان فارس را از رابطه M2ميزان  هاي مختلف،طي سال
S

t

S

t

T

t

T

t

M

D

M

D

,, 22

 يمب    نمایمحاسبه مي 

حجم  DStهاي کل کشور و حجم انواع سپردا  DTtاستان،  M2حجم  MS2,tدر کشور،  M2حجم  MT2,t که 

   باشدبا  مي tها در استان فارس براي سال انواع سپردا
در روش نخست، از ارزش صادرات غيرنفتاي کشاور و متوساط سارم صاادرات اساتان فاارس از صاادرات          99

ارزش  Xstدر ایان روش   گرددب استفادا مي 1911-11 صادرات استان فارس طيراي برآورد غيرنفتي کشور ب

BXXا  برابر است با tصادرات استان در سال  T

t

s

t  ب که در آنXTt     ارزش صاادرات غيرنفتاي کشاور در

 1912-20 يمتوسط سرم صادرات استان فاارس از صاادرات غيرنفتاي کال کشاور طاي دورا       Bا  و  t سال

تنرا آمار ارزش صادرات از گمرك شايراز   1911 -11هاي در روش دو ، با توجه به اینکه براي سال  باشدبيم

-20هااي  و صادرات استان طاي ساال   1911 -20هاي وجود دارد و آمار صادرات از گمرك استان براي سال

نخسات باا    يدر مرحلاه   آمار صادرات استان برآورد گردیادا اساتب   يطي دو مرحله ب ارائه شدا است 1912

)تنرا سالي که همزماان آماار گمارك شايراز و      1911توجه به سرم گمرك شيراز از گمرك استان طي سال 

برآورد شدا و سپس باه کماک    1911-19هاي گمرك استان با هم وجود دارد(، آمار گمرك استان براي سال

 تاا  1911 يادرات اساتان طاي دورا  ، ارزش صا 1912-20هاي سرم گمرك استان از صادرات استان در سال

( را 12ا  )قبل از ساال   tارزش صادرات از گمرك استان در سال به این ترتيب که اگر   برآورد گردیدب 1911

)ارزش  Xstنشاان دهايم آنگااا     Aرا باا   1912-20هااي  و متوسط سرم آن از صادرات استان طي ساال  tXبا 

 ياز رابطها   tصادرات استان( در سال 
A

X
X ts

t  شودبمحاسبه مي 

91 Stationarity 
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تماامي   دهاد، نشاان ماي   (1) جدولهاي ایستایي نتایج آزمونگونه که همان

 I(1) اآنرا  يهماه  ،دیگر يشوند و به عبارتگيري ایستا ميبار تفاضل متغيرها با یک

کاذب  ز  اسات کاه   با توجه به این موضوع و براي جلوگيري از رگرسيون  هستندب 

هااي  ميان متغيرهاا یعناي شااخص    91جمعيتعادلي بلند مدت یا هم يوجود رابطه

 مالي مورد بررساي قارار گياردب     ينسبت صادرات با چرار شاخص پيشنرادي توسعه

با توجه باه اینکاه در    کار بردب ههاي مختلفي بتوان روشبراي آزمون هم جمعي مي

ي استفادا خواهد شد که تنرا شامل یعلّي از الگوها ياین تحقيق براي بررسي رابطه

یعناي آزماون    92گرنجار - جمعاي انگال  از آزماون هم  توانباشند ميمي 91دو متغير

ایان آزماون     هاي معاد ت برآورد شدا استفادا نماودب واحد بر روي پسماند يریشه

و  ،باودا جمام  ید و نتایج نشان داد که متغيرهاا هم انجا  گرد  معاد ت يبراي تمام

    93تعادلي بلند مدت ميان آنرا وجود داردب يرابطه

 

                                                           
91 Cointegration 

91 Bivariate 
92 Engle and Granger  

گرنجر که باراي تاک تاک     -جمعي انگلر اینجا از آوردن نتایج آزمون همبا توجه به محدودیت صفحات، د 93

  باشدب  ابل ارائه ميدر صورت نياز این نتایج ق معاد ت انجا  شدا خودداري گردیدا  استب 
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 ي متغيرهاآزمون ایستای :9جدول 

 نا  متغير

 ADFآمارا 

 اول يتفاضل مرتبه در سط 

بدون روند و 

 عرض از مبداء

با روند و عرض 

 از مبداء

بدون روند و 

 عرض از مبداء

با روند و عرض از 

 مبداء

CDY 
(19211/0- )

922921/2 

(11122/9- )

1221/0- 

(19211/0- )

01121/1- 

(22222/9- )

21192/1- 

DDY 
(11111/0- )

01111/2- 

(11122/9- )

10199/1- 

(10201/0- )

01229/9- 

(22222/9- )

31911/1- 

M2Y 
(11111/0- )

12191/2- 

(11122/9- )

19222/1- 

(10201/0- )

13000/9- 

(22222/9- )

11912/1- 

RCDY 
(11111/0- )

022919/1 

(11122/9- )

31120/2- 

(10201/0- )

22991/0- 

(10291/9- )

20290/9- 

X1Y 
(11111/0- )

11921/2- 

(11122/9- )

01919/0- 

(10201/0- )

19022/9- 

(10291/9- )

32902/9- 

X2Y 
(11111/0- )

11133/0- 

(11122/9- )

01939/9- 

(10201/0- )

21193/1- 

(10291/9- )

91191/1- 

 باشدبدرصد مي 33بحراني در سط   داخل پرانتز مقادیرتوضي : 

 

هااي بخاش ماالي و    آزمون علّيت گرنجري مياان شااخص   به بررسياکنون 

برينه باراي الگوهاا    يذکر این نکته  ز  است که وقفه  بمي پردازیمصادرات استان 

باا توجاه باه اینکاه در ایان تحقياق         تعيين شدا استب 12با استفادا از معيار شوارز

( روش سارم  0( سرم از کل کشاور و ) 1ت استان با دو روش )شاخص نسبت صادرا

علّي ميان هار کادا     يگمرك شيراز از صادرات استان محاسبه گردیدا است، رابطه

طور جداگانه مورد بررسي قرار مالي به ياز این دو شاخص را با چرار شاخص توسعه

 ایمب انجا  دادا رادو متغيبنابراین در مجموع هشت آزمون علّيت گرنجري  دهيمب مي

اینک به بررسي تک تاک    گزارش شدا استب 3الي  0ها در جداول نتایج این آزمون

   پردازیمبها مياین آزمون

هاا باه   علّيت گرنجري ميان متغيرهاي نسابت ساپردا   ينتایج بررسي رابطه

توليد ناخالص استان و نسبت صادرات استان )بارآورد شادا باه روش سارم از کال      

طاور کاه   هماان  ب ( ارائه گردیادا اسات  0به توليد ناخالص استان در جدول ) کشور(

نسبت صادرات به توليد ناخاالص   طرف علّيت گرنجري از يرابطه ،گرددمالحظه مي

   باشدبمي ها به توليد ناخالصنسبت سپردا سوي به

                                                           
12 Schwarz Information Criterion 
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 X1Yو  DDYآزمون عليت گرنجري ميان متغير  :2جدول 
Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

DDY does not Granger Cause X1Y 61 0202/2  1952/2  

X1Y does not Granger Cause DDY 5280/3  2026/2  

 

و  M2Yنتایج آزمون عليت گرنجري مياان متغيار    ي( نشان دهندا9جدول )

X1Y 12گاردد در ساط  معناا داري حادود     همان طور که مشاهدا ماي   باشدبمي 

نسبت صادرات استان )برآورد شدا باه روش  علّي یک طرفه از سوي  يطهرابدرصد، 

 وجود داردب  به توليد ناخالص استان  M2نسبت  به سمت متغيرکل کشور(  سرم از
 

 X1Yو  M2Yآزمون عليت گرنجري ميان متغير  :3جدول 
Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

M2Y does not Granger Cause X1Y 61 3060/2  9902/2  

X1Y does not Granger Cause M2Y 0605/3  2513/2  

علّيت ميان متغيرهاي نسبت کل تسريالت اعطایي باه   يبررسي رابطهنتایج 

توليد ناخالص استان فارس و نسبت صادرات استان )برآورد شادا باه روش سارم از    

 ئاه گردیادا اساتب    ( ارا9) يکل کشور( به توليد ناخالص اساتان در جادول شامارا   

علّيات گرنجاري مياان ایان دو متغيار       يبرقرار نباودن رابطاه   يدهندانتایج نشان

 باشدبمي

 
 X1Yو  CDYآزمون عليت گرنجري ميان متغير  :4جدول 

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

CDY does not Granger Cause X1Y 61 6150/2  1209/2  

X1Y does not Granger Cause CDY 2001/0  6612/2  

 

علّيت براي شاخص دیگر بخاش ماالي یعناي نسابت      يبررسي رابطهنتيجه 

تسريالت اعطایي به توليد ناخالص استان با نسبت صادرات )برآورد شدا باه   يماندا

دهد که نتيجه نشان مي ( گزارش شدا استب 1در جدول )روش سرم از کل کشور( 

در اینجاا  به توليد ناخالص داخلاي اساتان،    M2ها و دامانند دو شاخص نسبت سپر

 ينسابت مانادا  سامت  باه   نسابت صاادرات   ساوي  یاک طرفاه از   يرابطه نيز یک

 وجود داردب  تسريالت اعطایي به توليد ناخالص استان 
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 X1Yو  RCDYآزمون عليت گرنجري ميان متغير  :1جدول 
Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

RCDY does not Granger Cause X1Y 61 6692/2  0352/2  

X1Y does not Granger Cause RCDY 9566/8  2961/2  

 

اکنون از نسبت صادرات )برآورد شدا به روش سرم گمرك شيراز از صادرات 

 ،عنوان شااخص نسابت صاادراتي اساتفادا کاردا     استان( به توليد ناخالص استان به

ب  نتاایج  کنايم  مالي بررسي مي يهاي توسعهتک شاخص علّي آن را با تک يرابطه

ي ماالي و  عنوان شاخص توسعهآزمون علّيت ميان متغير نسبت تسريالت اعطایي به

 يدهد کاه رابطاه  نتيجه نشان مي ( گزارش شدا استب 1در جدول )نسبت صادرات 

علّيت یک طرفه از سوي نسابت صاادرات )روش سارم گمارك شايراز از صاادرات       

 ن( به سوي نسبت کل تسريالت اعطایي به توليد ناخالص استان وجود داردباستا
 X2Yو  CDYآزمون عليت گرنجري ميان متغير  :6جدول 

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

CDY does not Granger Cause X2Y 61 8865/2  1119/2  

X2Y does not Granger Cause CDY 8110/1  2089/2  

علّيت یک طرفه از جرت نسابت   يدهد که رابطه( نشان مي1ایج جدول )نت

صادرات )روش سرم گمرك شيراز از صادرات استان( به سوي توليد ناخالص اساتان  

 ها به توليد ناخالص استان برقرار استبفارس به نسبت سپردا
 

 X2Yو  DDYآزمون عليت گرنجري ميان متغير  :7جدول 
Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

DDY does not Granger Cause X2Y 68 3100/2  0056/2  

X2Y does not Granger Cause DDY 6960/8  2996/2  

 

باه تولياد ناخاالص باه عناوان       M2نتایج آزمون علّيت گرنجري ميان نسبت 

شاخص بخش مالي و نسبت صادرات )روش سرم گمرك شيراز از صاادرات اساتان(   

یک طرفاه   يبرقراري رابطه يدهندانتيجه نشان  ( گزارش شدا استب2ل )در جدو

 به توليد ناخالص استان استب M2علّيت گرنجري از نسبت صادارت به سمت نسبت 

 
 X2Yو  M2Yآزمون عليت گرنجري ميان متغير  :8جدول 

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 
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M2Y does not Granger Cause X2Y 68 1631/2  5005/2  

X2Y does not Granger Cause M2Y 1251/8  2803/2  

 

تساريالت   يمانادا  نسابت علّيات گرنجاري مياان متغيرهااي      آزموننتایج 

اعطایي به توليد ناخالص استان و نسبت صادرات )برآورد شدا به روش سرم گمرك 

گاردد کاه   ه ماي مالحظا  ( ارائه شادا اساتب   3شيراز از صادرات استان( در جدول )

 يیک طرفه علّيات گرنجاري از ساوي نسابت صاادرات باه نسابت مانادا         يرابطه

  تسريالت اعطایي به توليد ناخالص استان برقرار استب

باه   X1Yرواباط علّيات از    ي( نشان دهندا3( الي )0به طور خالصه جداول )

DDY ،M2Y  وRCDY از درصد، و روابط علّيت  1و  12، 1ترتيب در سطوح بهX2Y 

 درصاااد  1و  9، 1، 0باااه ترتياااب در ساااطوح  RCDYو  CDY، DDY، M2Yباااه 

دد کاه از هشات رابطاه بارآورد     گار بنابراین با توجه به نتایج مالحظه مي باشندب مي

عّلاي گرنجاري یاک طرفاه از بخاش صاادرات باه         يهفت مورد وجود رابطاه شدا، 

 نمایدبمالي را در استان فارس تأیيد مي يتوسعه
 

 X2Yو  RCDYآزمون عليت گرنجري ميان متغير  :1 جدول
Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

RCDY does not Granger Cause X2Y 61 2003/2  3112/2  

X2Y does not Granger Cause RCDY 5618/3  2158/2  

 

 "هدایت عرضه" يرسد که از بين دو فرضيهبا توجه به نتایج فوق به نظر مي

 "پياروي تقاضاا  "دو  یعني  يکه توسط پاتریک طرح شد، فرضيه "پيروي تقاضا"و 

توجاه باه ایان    ان ارگذبراي سياسات  ،بنابراین  باشدبر مورد استان فارس صادق ميد

نکته  ز  است که گسترش صادرات در این استان مقد  بار گساترش بخاش ماالي     

ریق افزایش تقاضا باراي خادمات   تواند از طرشد صادرات مي ،دیگر يبه عبارت استب 

 این بخش در فارس گرددب   يمالي باعث توسعه

 

 جمع بندي و نتيجه گيري  -1

بخش مالي و رشد  يعليت ميان توسعه يدر این مقاله به منظور بررسي رابطه

در این  صادرات، الگوهاي مناسب اقتصاد سنجي طراحي و برآورد گردیدا استب 

هاي انجا  شدا در سایر کشورها، از چرار شاخص تحقيق با استفادا از پژوهش



 استان فارس: مورد و صادراتمالي ي توسعهميان  يبررسي رابطه 

 

101

(، نسبت کل تسريالت اعطایي به DDYها به توليد ناخالص داخلي )نسبت سپردا

(، نسبت ماندا تسريالت CDYبخش خصوصي به توليد ناخالص داخلي استان)

( و نسبت تعریف RCDYاعطایي به بخش خصوصي به توليد ناخالص داخلي استان )

( به عنوان M2Yبه توليد ناخالص داخلي در استان فارس ) M2گستردا پول 

همچنين با پيروي از سایر  بخش مالي استفادا گردیدب  يتوسعههاي شاخص

( به عنوان XYتحقيقات، از متغير نسبت صادرات به توليد ناخالص داخلي استان )

ه ذکر این نکته ضروري است ک  شاخص بخش واقعي صادراتي استفادا شدا استب

ها، سکه و اسکناس در اختيار مرد ( به دليل نبودن )مجموع انواع سپردا M2متغير 

چنانکه بنابراین  ها وجود نداردب آمار سکه و اسکناس در اختيار مرد  براي استان

 ي تقریبي آن شاخص ناچار به محاسبهاین  يبراي محاسبهتوضي  دادا شدا 

مالي و  يتوسعهق، علّيت گرنجري ميان با استفادا از چرار شاخص فو  ایمبشدا

بدین منظور الگوي مربوط به  صادرات استان فارس مورد آزمون قرار گرفته استب 

هاي مرسو  اقتصاد سنجي برآورد هر شاخص به طور جداگانه تدوین و با روش

دهد که در هفت مورد نشان مينتایج هشت الگوي تخمين زدا شدا  گردیدا استب 

مالي در استان فارس  يتوسعهي گرنجري یک طرفه از بخش صادرات به علّ يرابطه

و پيروي  11گردد از بين دو فرضيه هدایت عرضهبنابراین مالحظه مي  وجود داردب

مالي و رشد بخش  يتوسعه( براي ارتباط ميان 1331که توسط پاتریک ) 10تقاضا

در مورد استان  پيروي تقاضا يرسد که فرضيهواقعي مطرح گردید، به نظر مي

گسترش صادرات در استان فارس مقد  بر  ،دیگر يبه عبارت  گرددبفارس تأئيد مي

تحقيق توضي  دادا  يهمان طور که در پيشينه  گسترش بخش مالي بودا استب

پيروي تقاضا بر این پایه استوار است که گسترش بخش تجارت  يشد اساس نظریه

این  يتوسعهت و تسريالت مالي و در نتيجه خارجي باعث ایجاد تقاضا براي خدما

نماید که دست آمدا این دیدگاا را تقویت ميه در واقم نتایج ب  گرددببخش مي

افزایش صادرات در استان فارس به دليل نياز به تأمين مالي براي ورود مواد اوليه و 

ها و انواع تکنولوژي جدید و همچنين احتياج به حمایت بيشتر براي مقابله با تکانه

عد  اطمينان در اقتصاد بين الملل به دنبال خود گسترش بخش مالي را طلب 

هاي بخش يتوسعهتواند براي تعيين راهبردهاي توجه به این موضوع مي  نمایدبمي

                                                           
11 Supply Leading 
10 Demand Following 
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ها نيز قرار صادراتي و مالي مورد توجه سياستگذاران و برنامه ریزان سایر استان

 گيردب
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