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دکتر کریم اسالملوئيان ،دکتر احمد صدرائي جواهري و محمد حسين دیانتي 
تاریخ وصول1932/0/02 :

تاریخ پذیرش1932/3/02 :

چکيده:
هدف اصلي این مقاله بررسي رابطهي علّي ميان توسعهي مالي ورشد صادرات در
استان فارس است .براي این منظور از چهار شاخص نسبت سپردهها ،نسبت كل تسهيالت
اعطایي به بخش خصوصي ،نسبت ماندهي تسهيالت اعطایي به بخش خصوصي و نسبت
تعریف گستردهي پول

M2

به توليد ناخالص داخلي استان فارس به عنوان شاخصهاي

توسعهي بخش مالي استفاده شده است .بر اساس برخي از نتایج از بين دو فرضيه
هدایت عرضه و پيروي تقاضا كه توسط پاتریك ( )9166مطرح گردید ،فرضيه پيروي
تقاضا تأئيد شده است .به عبارتي دیگر ،گسترش صادرات در استان فارس مقدم بر
گسترش بخش مالي بوده است .بر اساس نتایج این دیدگاه تقویت ميشود كه افزایش
صادرات استان فارس به دليل نياز به تأمين مالي براي ورود مواد اوليه و تکنولوژي جدید
و همچنين احتياج به حمایت بيشتر براي مقابله با تکانه ها و انواع عدم اطمينانها در
اقتصاد بين الملل بهدنبال خود گسترش بخش مالي را طلب مينماید.
طبقهبندي F3 ،F1 :JEL

واژههاي كليدي :توسعهي مالي ،رشد صادرات ،عليت گرنجري ،استان فارس

 1این مقاله بخشي از یک طرح تحقيقاتي است که با تأمين مالي استانداري فارس انجاا شادا اساتب بادین
وسيله از همکاري استانداري ،سازمان بازرگاني و شبکهي بانکي استان فارس نيز تشکر و قدرداني ميگرددب
 به ترتيب ،دانشيار و استادیار اقتصاد دانشگاا شيراز و کارشناس ارشاد اقتصااد کتابخاناه منطقاهاي علاو و
()keslamlo@rose.shirazu.ac.ir
تکنولوژيب
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 -9مقدمه
یکي از مسائلي که اخيراً در اقتصاد بين الملل بهصورت جدي مطرح ميباشد ،تاأثير
بخش مالي در گسترش صادرات باهعناوان یکاي از عوامال مرام رشاد و توساعهي
کشورها استب اکنون راهبرد توسعهي صادرات در بسياري از کشورها محور حرکات
بخشهاي اصلي اقتصاد قرار گرفته استب شبکهي بانکي در بسياري از کشاورها ناه
تنرا در جذب و هدایت پس اندازهاي داخلي براي سرمایه گاذاري ،بلکاه در جاذب
پس انداز کشورهاي دیگر نيز فعال ميباشدب واسطههاي مالي بهطور عا و باناکهاا
بهطور خاص در کنار بنگااهاي صادرکنندا و واردکنندا و دولتها از بازیگران اصالي
عرصهي تجارت بين الملال محساوب مايشاوندب در ایان راساتا باناکهاا و ساایر
مؤسسات مالي و اعتباري غير بانکي نقش کليدي در گسترش و هدایت تجارت باين
کشورها ایفا مينمایندب آنراا ناه تنراا در زميناهي تاأمين مناابم ماالي ز باراي
صادرات و واردات ،بلکه درجرت کاهش ریسک و عد اطميناان در معاامالت باين-
المللي از طریق ارائهي برخي از خدمات مانند ضمانت نامهها و بيمههاا و در نتيجاه
تسريل مباد ت بين کشورها ،نقش بيبدیلي ایفا مينمایندب این خدمات ميتوانناد
از طریق نرادهاي مالي خصوصي و یا دولتي 0صورت پذیردب هدف از تأسيس بانک-
هاي تخصصي صادرات -واردات توسط دولاتهاا تاأمين ماالي بازرگااني خاارجي و
تأکيد بر افزایش توان رقابتي بنگااهاي خودي در عرصهي تجارت بين الملال ماي-
باشدب البته در این عرصه عالوا بر بانکهاي خصوصي و دولتاي برخاي از نرادهااي
غير بانکي نيز وجود دارند که در مواردي که بنگااهاي اقتصادي نتوانند به هر علتاي
از خدمات مالي بانکها و دولتها براي تجارت خود استفادا نمایند وارد عمل شادا،
و به تأمين مالي صادرات یا واردات ميپردازندب بهطورکلي در کشورها مجموعهاي از
نرادهاي خصوصي و دولتي اعم از بانکي و غيار باانکي مانناد شارکتهااي بيماه و
بنگااهاي عامل در ارائه خدمات مالي براي فعاليتهاي صادراتي و وارداتاي فعاليات
دارندب 9بهطور خالصه ،چنان که مالحظه خواهيم کرد ،تحقيقات نشان ميدهد کاه
 0برخي از دولت ها به منظور گسترش تجارت خود مبادرت به ایجاد نرادهاي مالي تشویق کننداي صادرات
مينمایندب براي نمونه در سال  1391دولت آمریکا بانک صادرات-واردات را براي رونق بيشتر بخش خارجي
اقتصاد خود بنا نرادب در ایران نيز بانک توسعهي صادرات بهعنوان یک بانک تخصصي چنين وظيفهاي را
برعردا داردب
 9براي جزئيات بيشتر به اسالملوئيان ( )1920مراجعه شودب
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بخش مالي توسعه یافته بهعنوان یکي از عوامل مرم ميتواند تأثير زیاادي بار رشاد
بخش تجاري بهصورت عا و رشد صادرات بهصورت خاص داشته باشدب
با توجه به اهميّت رشد صادرات غير نفتي در برناماههااي کاالن کشاوري و
استاني ،ز است که به یکي از مرمترین الزامات این حرکات یعناي وجاود بخاش
مالي مناسب تسريل کنندا پرداخته شودب چنان که مالحظه خواهد شد ،تحقيقاات
نشان ميدهد که تأمين مالي بخش خارجي مايتواناد از طریاق گساترش و روناق
تجارت خارجي باعث افزایش اشتغال شادا ،تاأثير باهسازایي بار جریاان توساعهي
اقتصادي یک کشور داشته باشدب
همان طور که مشاهدا خواهد شد ،نوع ارتباط علّي ميان بخشهااي ماالي و
واقعي از موضوعات اختالفي ميان محققان اساتب صارفنظر از اینکاه توساعه کادا
بخش علت تغيير در بخش دیگر است ،تحقيقات نشان مايدهاد کاه یاک رابطاهي
معنا دار و با اهميت ميان بخشهاي واقعي از جمله بخاش صاادرات و بخاش ماالي
وجود داردب بنابراین شناخت نوع رابطه ميان این دو بخش ميتواند نقش مرماي در
سياستگزاري اقتصادي براي توسعهي صادرات داشاته باشادب باا توجاه باه تفااوت
استان ها به لحاظ گسترش مالي و رشد بخش خارجي بررساي ایان موضاوع در هار
استان ميتواند سياستگذاران و برنامه ریزان اقتصادي را براي انتخاب راهبرد مناسب
در جرت رشد صادرات غير نفتي آن استان یاري رساندب
در این راستا ،این تحقيق به بررسي نوع ارتباط ميان بخش مالي و صاادراتي
در استان فارس بهعنوان یکي از استانهااي کشاور مايپاردازدب اماا نتيجاهي ایان
بررسي ميتواند در تعيين استراتژي مناسب براي توساعهي صاادرات ایان اساتان و
سایر استانهاي مشابه مفيد واقم گرددب تا کنون چنين پژوهشي در ساط اساتاني
در کشور انجا نگرفته استب شاخص و روشهاي مورد استفادا ميتواند براي ساایر
استان نيز بهکار گرفته شودب
بهطور نمونه بسياري از کارشناسان معتقدند که بخاش ماالي اساتان فاارس
مانند بسياري از استانهاي دیگر متناسب با نيازهاي جرااني و حتاي اساتاني رشاد
نکردا و در نتيجه نتوانسته است بهعنوان یک بخش محوري وظایف محوله خاود در
جرت کمک به توسعهي صادرات غير نفتي را انجا دهدب از طرف دیگر ،مشااهدات
اوليه نشان ميدهد که بين روند افزایش صادرات استان فاارس باا توساعهي بخاش
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مالي آن ارتباط وجود داشته باشدب 9بنابراین پرسش این است که آیاا بخاش ماالي
این استان و سایر استانهاي مشابه باید ابتدا گسترش یابد و به دنباال خاود بخاش
واقعي صادراتي را به حرکت در آورد یاا بارعکس ،رشاد بخاش صاادراتي مقاد بار
توسعهي بخش مالي اشدب این موضوع هدف اصلي این تحقيق استب در این مقالاه
وجود و نوع رابطهي عليتي ميان شاخصهاي توسعهي مالي و رشد صادرات اساتاف
فارس با استفادا از الگوهاي اقتصاد سنجي بررسي خواهد شدب
ساختار مقاله براي بررسي رابطه ميان توسعهي بخش مالي و رشاد صاادرات
استان فارس بهصورت زیر ميباشدب پيشينه و ادبيات تحقياق در بخاش دو مقالاه
آوردا شدا استب بخش سو به مباني نظري اختصاص داردب ساختار الگو و بارآورد
مدل و نتایج در بخش چرار ارئه ميگارددب بخاش پایااني شاامل جمام بنادي و
نتيجه گيري ميباشدب
 -0پيشينهي تحقيق
اهميّت ارتباط ميان رشد اقتصادي و توسعهي مالي با بحث هاي شومپيتر)1399( 1
مطرح و پس از وي ميان اقتصاددانان در خصوص نوع این ارتباط اختالف بهوجود
آمدب عدااي قائل به تقد توسعهي مالي بر رشد اقتصادي شدند (فرضيهي هدایت
عرضه) 1و عداي دیگري بر خالف آنرا رشد بخش واقعي را بر گسترش مالي مقد
دانستند (فرضيهي پيروي تقاضا) 1و گروا سومي به وجود یک رابطهي عليت دو
طرفه ميان رشد بخش مالي و بخش واقعي اقتصاد معتقد هستندب با وجود اثبات
وجود رابطه ميان توسعهي مالي و رشد بخش واقعي توسط پژوهشهاي کاربردي،
نتایج بهدست آمدا از تحقيقات تجربي در خصوص نوع این ارتباط در کشورها و
دوراهاي مختلف متفاوت ميباشدب
ادبيات مربوط به رابطه ميان توسعهي مالي و رشد اقتصادي مقد بر ارتباط
بين گسترش مالي و رشد بخش خارجي یک اقتصاد ميباشدب به عبارتي دیگر،
 9براي صرفه جویي از ذکر آمارها و محاسبات براي تأئيد این مشاهدات اوليه در اینجا خاودداري شادا اساتب
در صورت نياز داداها و محاسبات موجود ميباشدب
1
Schumpeter
1
Supply Leading
1
Demand Following
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رشد بخش خارجي بهعنوان یک بخش واقعي خود زیر مجموعهاي از کل اقتصاد
استب بنابراین ابتدا مروري گذرا بر برخي از تحقيقات انجا شدا در خصوص رابطه
ميان توسعهي مالي و رشد بخش واقعي خواهيم داشت و سپس به ادبيات مربوط به
رابطه ميان گسترش مالي و بخش خارجي ميپردازیمب
 -9-2ارتباط ميان توسعهي مالي و رشد اقتصادي

مطالعات تجربي زیادي در جران و ایران به بررسي رابطه ميان توسعهي مالي و
رشد اقتصادي پرداختهاندب برخي از این تحقيقات به کشور خاص مربوط بودا است
و برخي دیگر با استفادا از داداهاي تلفيقي به آزمون رابطه عليت ميان توسعهي
مالي و رشد براي یک گروا از کشورها انجا شدا استب بهطور مثال ،گلد اسميت2
( )1313با بررسي این رابطه براي  91کشور توسعه یافته و در حال توسعه نشان
دادا است که رشد اقتصادي از توسعهي مالي تاثير پذیرفته استب جونگ)1321( 3
این موضوع را براي  11کشور توسعه یافته و در حال توسعه بررسي نمودا استب
این تحقيق از شاخصهاي نسبت نقدینگي به تعریف محدود پول و نسبت تعریف
گسترداي پول به توليد ناخالص داخلي بهعنوان شاخصهاي توسعهي مالي استفادا
نمودا استب نتایج این تحقيق نسبت به شاخص مورد استفادا حساس بودا استب
امّا ميتوان بهطور کلي نتيجه گرفت که وقتي از شاخص نسبت نقدینگي براي
توسعهي مالي استفادا شدا فرضيهي هدایت عرضه براي کشورهاي در حال توسعه
تأئيد شدا استب
کينگ و لوین )1339( 12فرضيهي شومپيتر را براي  22کشور بررسي کردا
و نشان دادااند که کشورهایي که داراي توسعهي مالي با تر بودااند ،از رشد
اقتصادي بيشتري نيز برخوردار شدا اندب برخي از شاخصهاي مالي مورد استفادا
توسط این محققان عبارتند از :دارایي بانکهاي تجاري به بانک مرکزي ،سرم
اعتبارات تخصيص یافته به بخش خصوصي ،نسبت اعتبارات تخصيص یافته به
بخش خصوصي به توليد ناخالص داخليب

2

Goldsmith
Jung
12
King and Levine
3
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گيوداتي و گریگوریو )1331( 11به بررسي تأثير توسعهي مالي بر رشد
اقتصادي براي دو گروا از کشورها شامل  32کشور عا و  10کشور آمریکاي تين
ميپردازندب در این تحقيق نسبت اعتبارات اعطا شدا به بخش خصوصي به توليد
ناخالص داخلي را بهعنوان شاخص توسعهي مالي در نظر گرفتهاندب نتایج نشان
دهنداي وجود یک رابطهي مستقيم ميان توسعهي مالي و رشد اقتصادي براي 32
کشور ميباشدب یافتهها نشان دهنداي یک رابطهي منفي ميان توسعهي مالي و
رشد در کشورهاي آمریکاي تين در دوراي  1321 -1312بودا استب آنرا این
نتيجه را به سياستهاي افراطي آزاد سازي مالي در امریکاي تين نسبت دادااندب
روسيو و واچتل )1332( 10و همچنين روسيو و سيال )0221( 19از جمله
تحقيقاتي است که توسعهي بخش واقعي را متأثر از رشد بخش مالي دانسته ،نشان
ميدهند که که گسترش مالي بر رشد اقتصادي تأثير مثبت داردب آنرا معتقدند که
رشد اقتصادي پنج اقتصاد آتالنتيکي و ژاپن در طول سه قرن گذشته بهشدت متأثر
از وجود یک نظا مالي کارا در این کشورها ميباشدب
همانطور که اشارا گردید ،تحقيقات تجربي انجا شدا در خصوص رابطه
ميان توسعهي مالي و رشد اقتصادي فراوان استب براي نمونه ،عالوا بر تحقيقات
فوق پژوهشگران دیگري مانند بنسيونگا و اسميت ،)1331( 19اوددوکان،)1331( 11
آرستيس و دميتریادس ،)1331( 11احمد و انصاري ،)1332( 11خليفه،)0229( 12
خان و سنراجي ،)0222( 13فيز و آبما ،)0229( 02کریستو پولوس و سيوناس01
( )0229و اسالملوئيان و سخائي )0211( 00با استفادا از شاخصهاي متفاوت براي
11

Guidotti and Gregorio
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
02
Fase and Abma
01
Christopoulos and Tsionas
00
Eslamloueyan and Sakhaei
10
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توسعهي مالي و براي گرواهاي مختلف کشورها رابطه ميان توسعهي مالي و رشد
اقتصادي را بررسي و نتایج متفاوتي بهدست آوردااند که براي اختصار از ذکر
جزئيات آنرا در اینجا خودداري شدا استب
در ایران نيز تحقيقات متعددي براي بررسي تأثير بازارهاي مالي بر رشد
اقتصادي صورت گرفته است که براي نمونه ميتوان به کارهاي ختایي و خاوري
( ،)1911قطميري ( ،)1913صمدي ( ،)1913هادیان و ترکي ( )1920و
اسالملوئيان ( )1921اشارا نمودب ختائي و خاوري در تحقيق خود تأثير مثبت
گسترش بازار مالي بر رشد اقتصادي ایران را نشان دادااندب تحقيقات قطميري
( ،)1913هادیان و ترکي ( ،)1920اسالملوئيان ( ،)1920کميجاني ( )1921نشان
ميدهند که رشد اقتصادي بر توسعهي مالي تقد داردب مررآرا و طالکش نائيني
( )1922با روش داداهاي تلفيقي در  92کشور نشان دادا اند که شاخصهاي مورد
استفادا براي توسعهي مالي اثر معناداري بر نرخ رشد اقتصادي در مجموعه مورد
بررسي نداشته و تنرا توسعهي نظا بانکي در بلندمدت سط توليد ناخالص داخلي
را متأثر ساخته استب
با وجود تفاوتهاي موجود در تحقيقات انجا شدا از نظر نوع کشورها،
دوراهاي مورد بررسي و شاخصهاي مالي بهکار گرفته شدا ،نتایج کلي حاکي از
اثبات وجود ارتباط ميان توسعهي مالي و رشد اقتصادي ميباشدب تأکيد بر این
نکته ضروري است که در مورد تقد یا تأخر توسعهي مالي بر رشد اقتصادي ميان
محققا اتفاق نظر وجود نداردب با وجود تأکيد تحقيقات فوق بر اهميّت گسترش
مالي در رشد اقتصادي هيچکدا بهطور مستقيم به بررسي رابطه ميان توسعهي
مالي و رشد بخش تجاري نپرداختهاندب در قسمت بعد بهطور خاص پيشينهي
تحقيق در خصوص رابطه ميان بخش مالي و تجارت خارجي بررسي ميگرددب
 -2-2ارتباط ميان عملکرد بخش مالي و تجارت خارجي

بهدنبال گسترش ادبيات مربوط به ارتباط ميان توسعهي بخشهاي مالي و واقعي،
بررسي رابطه بين گسترش مالي و رشد بخش تجارت خارجي (بهعنوان یکي از زیر
بخشهاي مرم بخش واقعي) بهعنوان یک موضوع مستقل در دستور کار برخي از
اقتصاددانان قرار گرفته استب این موضوع از جمله موضوعات نسبتاً جدیدي است
که کار زیادي بر روي آن انجا نشدا استب در این قسمت مروري بر تحقيقات
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مختلف در خصوص ارتباط ميان عملکرد بخش مالي و تجارت خارجي خواهد شد و
به برخي از کارهاي عمدا در این زمينه اشارا ميگرددب
کلتزر و باردهن )1321( 09نشان دادا اند که توسعهي بخش مالي در کشورهاي
مختلف موجب خلق و ارتقاء مزیت نسبي در صنایعي ميگردد که نياز و اتکاء
بيشتري به تأمين منابم مالي خارجي دارندب
بک )0220( 09در مطالعهاي بر روي  11کشور طي  92سال نشان دادا است
که کشورهایي که از بخش مالي قویتري برخوردارند ،از مزیت نسبي با تري در
توليد بررا ميبرندب این مطال عه همچنين نشان داد که یک ارتباط مستقيم و معنا
داري ميان توسعهي بخش مالي و توسعهي صادرات و در نتيجه بربود تراز تجاري
در محصو ت کارخانهاي وجود داردب همچنين کشورهایي که از سطوح با تري در
توسعهي بخش مالي بررامند هستند ،او ً داراي نسبت صادرات کا هاي کارخانهاي
به توليد ناخالص داخلي بيشتري هستند ،ثانياً از موازنهي تجاري برتري در
محصو ت کارخانهاي بررا ميبرندب در این مقاله براي بررسي تجربي از داداهاي
مقطعي و همچنين پانل 01یا تلفيقي استفادا شدا استب بک در مطالعهي دیگري
در سال ( )0229نشان داد که در کشورهایي که بخش مالي قویتري وجود دارد،
سرم صادرات در صنایعي که اتکاء بيشتري به منابم مالي خارجي دارند ،بيشتر از
سرم صادرات این صنایم در کشورهاي با بخش مالي ضعيفتر استب
رونسي ( 01)0229با استفادا از داداهاي تلفيقي (پانل) به بررسي تأثير
محدود شدن منابم مالي براي بازرگاني خارجي بر جریان تجارت دا کشور که در
برههاي دچار بحرانهاي مالي و تراز پرداختها بودااند ،ميپردازدب نتایج نشان داد
که غالب کشورهاي بحران زدا با محدویتهاي جدي تجاري روبهرو بودا و تامين
مالي بخش تجاري آنرا به شدت کاهش یافته استب این محقق بهمنظور بررسي
تأثير محدویت مالي تجارت بر جریان تجاري ،متغير تأمين مالي تجارت را به همراا
سایر متغيرهاي معمول (مانند قيمتهاي نسبي و درآمد) وارد معاد ت واردات و
صادرات نمودا و آنرا را برآورد کردا استب نتایج نشان داد که در کوتاا مدت تأمين
09
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مالي تجارت اثر مثبت بر ميزان صادرات و واردات داشته استب بر طبق این تحقيق،
کاهش منابم مالي خارجي تنرا بخش کوچکي از کاهش تجارت را توضي ميدهدب
همچنين نتایج نشان داد که کاهش تأمين مالي به خاطر بحرانهاي بانکي داخلي
موجب خسارت زیادي به تجارت خارجي ميگرددب
در مطالعهي دیگري هر و دیگران )0229( 01نشان دادند که کشورهاي
داراي بخش مالي توسعه یافته از مزیت نسبي در صنایعي که داراي دارایيهاي
نامشرود زیادي هستند برخوردارندب تحقيقات انجا شدا در ایران در خصوص
ارتباط ميان توسعهي مالي و تجارت خارجي بسيار محدود ميباشدب مقالهي
جعفري صميمي و پيکاني ( )1921بهعنوان یک استثناء به موضوع تأثير اعطاي
اعتبار به خریداران بر توسعهي صادرات پرداخته استب این تحقيق با استفادا از
یک روش پيمایشي نشان داد که اعطاي اعتبارات به خریداران 02مرمترین و
مؤثرترین اهر توسعهي صادرات براي صادرکنندگان ميباشدب اسالملوئيان
( )1920نيز به بررسي رابطهي عليت ميان توسعهي مالي و رشد سرمایه گذاري با
رشد تجارت خارجي در کشور ایران پرداخته استب آزمونهاي همجمعي با استفادا
از روش یوهانسن نشان دهنداي وجود روابط بلند مدت بين متغير تجارت خارجي
با توسعهي مالي و سرمایه گذاري در ایران ميباشدب عالوا بر این نتایج حاصل از
آزمون عليّت گرنجري حاکي از وجود یک رابطهي یک طرفه از رشد بخش مالي به
بخش تجاري ميباشدب بزازان و محمدي ( )1921جایگاا راهبرد توسعهي صادرات
در رشد توليد صنعتي ایران طي دوراي  1911 -12را بررسي کردندب
 -3مباني نظري
در بخش قبل همچنين مروري بر تحقيقات انجا شادا در خصاوص ارتبااط مياان
بخش مالي و تجارت خارجي صورت گرفتب بهطور خالصه ،گروهاي از پژوهشاگران
توسعهي بخش ماالي را از عوامال کليادي رشاد بخاش تجاارت خاارجي کشاورها
ميدانند و گروهي دیگر معتقدند که افزایش حجم تجارت خارجي موجب گساترش
بخش مالي ميگرددب
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در خصوص مباحث نظري در خصوص رابطهي ميان رشد اقتصادي و
توسعهي مالي شومپيتر 03بهعنوان اقتصاددان پيشرو در مباحث مربوط به ارتباط
ميان توسعهي مالي و رشد اقتصادي بر نقش محوري واسطههاي مالي در رشد و
توسعه تاکيد داردب وي توسعهي مالي را موتور محرك رشد ميداندب
در دههي پنجاا ميالدي دیدگاا دیگري مطرح شد که معتقد است تغيير در
بخش مالي در پاسخ به تغييرات بخش واقعي مانند فعاليتهاي سرمایه گذاري
صورت ميپذیردب از جمله طرفداران این دیدگاا رابينسون )1310( 92ميباشدب این
نظریه بهتدریج تقویت شد و طرفداران زیادي در ميان پژوهشگران نيز پيدا کرد،
بهگونهاي که بسياري معتقدند که حداقل در بلند مدت گسترش فعاليتهاي بخش
واقعي ميتواند نياز به خدمات بخش مالي را افزایش دهدب
هر کدا از این دو دیدگاا بهتدریج طرفداران خاص خود را در ميان
اقتصاددانان پيدا کردب 91پاتریک )1311( 90با ایجاد شک در وجود رابطهي یک
طرفه بين توسعهي مالي و رشد اقتصادي زمينهي تحقيقات تجربي بيشتر براي
بررسي رابطهي عليت ميان بخشهاي مالي و واقعي را فراهم نمودب این محقق با
طرح دو فرضيه هدایت عرضه 99و پيروي تقاضا 99دو دیدگاا را در این زمينه مطرح
نمودب بر اساس فرضيهي هدایت عرضه ،گسترش موسسات و نرادهاي مالي مي-
تواند از طریق تخصيص مناسب منابم و افزایش سرمایه گذاري و بربود برراوري
موجب توسعهي بخش واقعي اقتصاد گرددب نظریهي پيروي تقاضا بر دنباله روي
بخش مالي از بخش واقعي تأکيد داردب بر اساس این نظریه ،رشد بخش واقعي
باعث ایجاد تقاضا براي خدمات مالي و در نتيجه گسترش مالي خواهد شدب
پاتریک همچنين فرضيه مرحلهي توسعه یافتگي 91را مطرح نمودا استب بر
اساس این فرضيه نوع رابطه ميان توسعهي بخش مالي و رشد بخش واقعي در
مراحل مختلف توسعه ميتواند متفاوت باشدب بهطوري که فرضيه هدایت عرضه
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ميتواند براي یک اقتصاد در مراحل اوليه توسعه خود صحي باشدب امّا بعد از دست
یابي به سط معيني از توسعه یافتگي آن اقتصاد ميتواند از فرضيه پيروي تقاضا
تبعيت نمایدب این دیدگاا ميتواند چرارچوب ز براي بررسي امکان وجود عليت
دو طرفه بين توسعهي مالي و رشد اقتصادي را فراهم آوردب
به همين صورت در خصوص نحواي ارتباط ميان عملکرد بخش مالي و
تجارت خارجي نيز دیدگااهاي مختلفي وجود داردب در دیدگاا اول ،عدااي از
صاحب نظران مسائل اقتصادي بر این باورند که توسعهي بخش مالي موجب خلق یا
ارتقاء مزیت نسبي ميشودب لذا این دیدگاا توسعهي بخش مالي را عامل مرمي در
افزایش ميزان تجارت خارجي و بربود تراز تجاري کشورها ميدانندب در این مورد
ميتوان به مطالعات کلتزر و باردهن ( )1321و بک ( )0220اشارا کردب
بک ( )0220در مدل تئوریک خود به نقش واسطههاي مالي در تسريل
ایجاد واحدهائي با مقياس بزرگ و پربازدا ميپردازدب این مدل نشان ميدهد که
اقتصادهایي که از بخش مالي توسعه یافتهاي برخوردارند داراي مزیت نسبي در
صنایم با مقياس بزرگ و پربازدا هستندب در این مطالعه فرض شدا که صنایم
کارخانهاي داراي این مشخصه (مقياس بزرگ و پربازدا) هستندب
کلتزر و باردهن ( )1321یک بخش مالي به الگوي معروف هکشر -اوهلين91
اضافه ميکنندب در این تحقيق نشان دادا ميشود که چگونه گسترش بخش مالي
ميتواند باعث ایجاد و بربود مزیت نسبي در آن صنایعي گردد که براي رشد و
توسعهي خود بيشتر متکي به کشورهاي خارج براي تأمين مالي ميباشندب
دیدگاا دو بر افزایش تقاضا براي خدمات بخش مالي به سبب افزایش حجم
تجارت خارجي تأکيد مينمایدب طراحان و مدافعان این دیدگاا مطرح ميکنند که
افزایش حجم تجارت خارجي همراا است با افزایش ریسک به دليل مواجره بيشتر
با شوكهاي اقتصاد جراني و نيز رقابت با رقباي خارجي این افزایش ریسک در
فعاليت بنگااهاي اقتصادي (مخصوصاً بنگااهایي که بيشتر با سایر کشورها مباد ت
دارند) موجب فعال شدن بيشتر واسطههاي مالي (مانند بيمهها) براي پوشش عد
اطمينان در اقتصاد و در نتيجه رشد بخش مالي ميگرددب به عبارتي دیگر،
توسعهي بخش مالي موجب توزیم این ریسک ميگرددب درحقيقت توسعهي بخش
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مالي به بنگااها کمک ميکند تا بر مشکالت تأمين نقدینگي فائق آمدا ،با
شوكهاي اقتصاد جراني مقابله کنند و زمينهي تخصصي شدن آنرا را فراهم نمایدب
در مطالعهي لوین و رنلت )1330( 91تأکيد شدا است که رو آوردن به
تجارت بيشتر مستلز تأمين منابم مالي بيشتر براي ورود تکنولوژيهاي جدید براي
تخصصيتر شدن بيشتر فعاليت بنگااها استب آنرا نشان دادا اند که کشورهایي که
از حجم تجارت خارجي با یي برخوردارند ،نسبت به سایر کشورها داراي نسبت
سرمایه گذاري به توليد ناخالص ملي با تري هستندب در این خصوص اسوالرید و
و چس )0220( 92در مطالعهاي نشان دادا اند که ارتباط مستقيم و معنا داري
ميان توسعهي بخش مالي (بهعنوان وسيلهاي براي کاهش ریسک) و سط باز بودن
اقتصاد وجود داردب
افرادي مانند روسيو و سيال ( )0221نيز ادعا کردا اند که این نظر که
گسترش بخش واقعي موجب توسعهي مالي ميگردد ،بستگي به فرآیند توسعهي
کشورها داردب آنرا با آوردن نمونههایي نشان دادا اند که حداقل در ابتداي فرآیند
توسعهي اقتصادي که کشورها داراي بخش مالي نابالغي هستند که تقد بخش
واقعي بر گسترش بخش مالي درست بهنظر نميرسد و تنرا پس از رسيدن
اقتصادها به درجهاي از بلوغ مالي ممکن است که صحي باشدب آنرا نشان دادند که
توسعهي بخش مالي از طریق تسريل تجارت و کاهش تفاوت ميان نرخهاي بررا
ميان کشورها ميتواند موجب افزایش مباد ت ميان کشورها و در نتيجه توسعهي
جراني شدن گرددب از نظر این محققان اقتصادهاي داراي نظا مالي پيشرفتهتر
تمایل بيشتري به تجارت دارندب
نظریهي دیگري که در مورد ارتباط ميان بخش مالي و تجارت خارجي
مطرح است ،به این موضوع اشارا دارد که این ارتباط عمدتاً متأثر از تصميمهاي
سياستمداران استب براي تبيين روشنتر این نظریه ميتوان به مطالعهي راجان و
زینگالس )1332( 93اشارا نمودب دراین مطالعه آنرا به بررسي این مساله پرداختهاند
که چرا دسترسي بنگااهاي اقتصادي به منابم مالي خارجي در برخي از کشورها
دشوارتر از سایر کشورها استب آنرا دليل این پدیدا را بيشتر در تصميم گيريهاي
91
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سياسي و تمایل بنگااهاي فعال در بخش مالي این کشورها براي بسته نگه داشتن
اقتصاد یافتندب علت این امر این است که تجارت خارجي موجب افزایش رقابت
ميان بنگااهاي فعال در بخش مالي این کشورها با رقباي خارجي ميگردد و این
چيزي است که مخالفاني در این کشورها داردب آنرا همچنين در این مطالعه نشان
دادند که سياستمداران در اکثر کشورها طي سالهاي بعد از جنگ جراني دو (و
قبل از دههي  )1322تمایل به بسته بودن اقتصاد داشتهاند و در نتيجه بخش
واقعي از اهميت نسبي بيشتري در مقایسه با بخش مالي برخوردار بودا استب
 -4ساختار و برآورد الگو
در این قسمت با استفادا از ادبيات موضوع و مباني نظري ،الگاوي ماورد نيااز باراي
بررسي رابطهي علّي ميان بخش مالي و صادرات غيار نفتاي در اساتان فاارس ارائاه
ميگرددب با توجه به مطالب ارائه شدا ،مالحظه گردید کاه باين توساعهي ماالي و
بخش خارجي صادراتي ميتواند یک ارتباط علّي وجود داشته باشدب البته همانطور
که مالحظه گردید ،نوع این ارتباط از قبل مشخص نيست و بایاد توساط تحقيقاات
تجربي براي هر مورد بررسي گرددب به عبارتي دیگر ،بين توسعهي مالي و صاادرات
ميتواند رابطهي عليت یک طرفه و یا دو طرفه وجود داشته باشادب 92باا توجاه باه
هدف این تحقيق ،در این قسمت به بررسي امکان وجود و نوع رابطهي عليّت مياان
شاخصهاي توسعهي مالي و بخش صادراتي در اساتان فاارس مايپاردازیمب باراي
بررسي این ارتباط توابم عمومي زیر معرفي مي شوند:
) X t  f ( Ft

()1

) Ft  f ( X t

()0
که در آنرا  Xنشاندهنداي صادرات و  Fبهعنوان شاخص توسعهي مالي مايباشادب
این مدلها براي بررسي رابطهي بلندمدت ميان  Fو  Xميتواند مورد اساتفادا قارار
گيردب بهطور خاص براي بررساي رابطاهي علّيات باا اساتفادا از روش پيشانرادي
گرنجر شکل خاص تابعي زیر مورد استفادا قرار خواهد گرفت:
()9

m

n

j 1

i 1

X t     i X t i    j Ft  j  u1t

 92البته امکان عد وجود ارتباط علّي نيز وجود دارد که در این تحقيق مورد بررسي قرار خواهد گرفتب
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l

h

j 1

i 1

Ft     i Ft i    j X t  j  u2t

در این صورت ،چرار حالت ممکن است واقم شود:
در معادلهي اول اگار فرضايهي  H01 :  1   2  ....   m  0رد نشاود ،در
این صورت  Ftعلّيت گرنجري  Xtنميباشدب امّا اگر حداقل براي یک ضریب ( Fمثالً
وقفهي iا  )Ft-iاین تسااوي برقارار نباشاد (  )  i  0آنگااا  Ftعلّيات گرنجاري Xt
مي باشدب در معادلهي دو اگر فرضيهي  H02 : 1   2  ....   l  0رد نشاود ،در
نتيجه  Xtعلّيت گرنجري  Ftنميباشد و اگر حداقل براي یک ضریب  Xایان تسااوي
برقرار نباشد ( )  i  0آنگاا  Xtعلّيت گرنجري  Ftميباشدب
اگر فرضيههاي  H01و  H02هر دو رد شوند در این صاورت علّيات دو طرفاه
بين  Fو  Xوجود داردب اگار فرضايههااي  H01و  H02هيچکادا رد نشاوند ،آنگااا
ميتوان نتيجه گرفت که رابطهي علّيت ميان  Fو  Xوجود نداردب این چراار حالات
به کمک آزمون والد مورد بررسي قرار مي گيرندب براي آزمون فرضيههاا از آمااراي
 Fاستفادا خواهيم نمودب در این تحقيق از چرار شاخص نسبت سپرداها باه تولياد
ناخالص داخلي ( ،)DDYنسبت کل تسريالت اعطایي 91به بخش خصوصي به تولياد
ناخالص داخلي( ،)CDYنسبت مانداي تسريالت اعطایي 90باه بخاش خصوصاي باه
توليد ناخالص داخلاي ( )RCDYو نسابت تعریاف گساترداي پاول  M2باه تولياد
ناخالص داخلي در استان فارس ( )M2Yبهعنوان شاخصهاي توسعهي بخاش ماالي
استفادا گردیدب همچنين با پيروي از سایر تحقيقات ،از متغير نسابت صاادرات باه
توليد ناخالص داخلي استان ( )XYبراي شاخص بخش واقعي صادراتي استفادا شادا
استب
ذکر این نکته ضروري است که متغير ( M2مجموع انواع ساپرداهاا ،ساکه و
اسکناس در اختيار مرد ) به دليل نبودن آمار سکه و اسکناس در اختيار مرد براي
استانها وجود نداردب بنابراین براي محاسبهي شاخص مالي مارتبط باا ایان متغيار

 91تسريالت اعطایي تسريالتي است که بانکهاا از طریاق قراردادهااي مختلاف اساالمي ،باه موجاب قاانون
عمليات بانکي بدون ربا و آیين نامههاي مصاوب ،از ابتداي سال  1919اعطا ميکنندب
 90ماندا تسريالت به بخش خصوصي در پایان سال باه حاصال جمام مابهالتفااوت پرداختيها (تسريالت باه
بخش خصوصي) و دریافتيها (باز پرداخت اعتبارات توسط بخش خصوصي) در طول ساال ،باا موجاودي اول
سال اطالق ميشودب
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ناچار به محاسبه تقریبي آن شداایمب 99همچنين به دليل نبود آمار صادرات اساتان
براي سالهاي قبل از  1912این آمار براي ساالهااي  1911-11باا اساتفادا از دو
روش (روش برآورد سرم از کل کشور و همچنين روش برآورد سرم گمرك شيراز از
صادرات استان) محاسبه گردیدا استب99
در اینجا با استفادا از معاد ت ( )9و ( ،)9رابطهي علّي ميان چراار شااخص
معرفي شدا براي توسعهي مالي و صادرات استان فارس مورد آزمون قرار مايگياردب
قبل از بررسي روابط علّي به بررسي ایستایي 91متغيرها ميپردازیمب در این مطالعاه
با استفادا از آزمون دیکي -فولر تعميمیافته ( )ADFوجاود ریشاهي واحاد بررساي
گردیدا استب نتایج آزمونهاي ایستایي در جدول ( )1گزارش شدا اساتب در ایان
جدول متغيرهاي  ،M2Y ،DDY ،CDYو  RCDYمانند قبل تعریف شدااندب متغيار
 X1Yنسبت صادرات استان (باا روش بارآورد سارم از کال کشاور) و متغيار ،X2Y
نسبت صادرات استان (با روش برآورد سرم گمارك شايراز از صاادرات اساتان) باه
توليد ناخالص داخلي استان ميباشندب
 99با فرض اینکه رفتار افراد ساکن در استان فارس از نظر نسبت نگرداري پول خود باه صاورت ساپرداهااي
بانکي ،مشابه رفتار افراد ساکن در کل کشور باشد ،با داشتن  M2و حجم سپرداهااي کشاور و اساتان فاارس
T
S
طي سالهاي مختلف ،ميزان  M2براي استان فارس را از رابطهي  DtT  DtSمحاسبه مينمایيمب
M 2, t

M 2, t

که  MT2,tحجم  M2در کشور MS2,t ،حجم  M2استان DTt ،حجم انواع سپرداهاي کل کشور و  DStحجم
انواع سپرداها در استان فارس براي سال  tا ميباشدب
 99در روش نخست ،از ارزش صادرات غيرنفتاي کشاور و متوساط سارم صاادرات اساتان فاارس از صاادرات
غيرنفتي کشور براي برآورد صادرات استان فارس طي  1911-11استفادا ميگرددب در ایان روش  Xstارزش
صادرات استان در سال tا برابر است با  X ts  X tT  Bب که در آن  XTtارزش صاادرات غيرنفتاي کشاور در
سال  tا و  Bمتوسط سرم صادرات استان فاارس از صاادرات غيرنفتاي کال کشاور طاي دوراي 1912-20
ميباشدب در روش دو  ،با توجه به اینکه براي سالهاي  1911 -11تنرا آمار ارزش صادرات از گمرك شايراز
وجود دارد و آمار صادرات از گمرك استان براي سالهاي  1911 -20و صادرات استان طاي ساالهااي -20
 1912ارائه شدا استب طي دو مرحلهي آمار صادرات استان برآورد گردیادا اساتب در مرحلاهي نخسات باا
توجه به سرم گمرك شيراز از گمرك استان طي سال ( 1911تنرا سالي که همزماان آماار گمارك شايراز و
گمرك استان با هم وجود دارد) ،آمار گمرك استان براي سالهاي  1911-19برآورد شدا و سپس باه کماک
سرم گمرك استان از صادرات استان در سالهاي  ،1912-20ارزش صاادرات اساتان طاي دوراي  1911تاا
 1911برآورد گردیدب به این ترتيب که اگر ارزش صادرات از گمرك استان در سال  tا (قبل از ساال  )12را
با  Xtو متوسط سرم آن از صادرات استان طي ساالهااي  1912-20را باا  Aنشاان دهايم آنگااا ( Xstارزش
صادرات استان) در سال  tا از رابطهي  X ts  X tمحاسبه ميشودب
A

Stationarity

91
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همانگونه که نتایج آزمونهاي ایستایي جدول ( )1نشاان مايدهاد ،تماامي
متغيرها با یک بار تفاضل گيري ایستا ميشوند و به عبارتي دیگر ،هماهي آنراا )I(1
هستندب با توجه به این موضوع و براي جلوگيري از رگرسيون کاذب ز اسات کاه
وجود رابطهي تعادلي بلند مدت یا همجمعي 91ميان متغيرهاا یعناي شااخصهااي
نسبت صادرات با چرار شاخص پيشنرادي توسعهي مالي مورد بررساي قارار گياردب
براي آزمون هم جمعي ميتوان روشهاي مختلفي بهکار بردب با توجه باه اینکاه در
این تحقيق براي بررسي رابطهي علّي از الگوهایي استفادا خواهد شد که تنرا شامل
دو متغير 91ميباشند ميتوان از آزماون همجمعاي انگال -گرنجار 92یعناي آزماون
ریشهي واحد بر روي پسماندهاي معاد ت برآورد شدا استفادا نماودب ایان آزماون
براي تمامي معاد ت انجا گردید و نتایج نشان داد که متغيرهاا همجمام باودا ،و
رابطهي تعادلي بلند مدت ميان آنرا وجود داردب93

91

Cointegration
Bivariate
92
Engle and Granger
 93با توجه به محدودیت صفحات ،در اینجا از آوردن نتایج آزمون همجمعي انگل -گرنجر که باراي تاک تاک
معاد ت انجا شدا خودداري گردیدا استب در صورت نياز این نتایج قابل ارائه ميباشدب
91
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جدول  :9آزمون ایستایي متغيرها
آمارا ADF
تفاضل مرتبهي اول

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

()-0/19211
2/922921

()-9/11122
-0/1221

()-0/19211
-1/01121

()-9/22222
-1/21192

DDY

()-0/11111
-2/01111

()-9/11122
-1/10199

()-0/10201
-9/01229

()-9/22222
-1/31911

M2Y

()-0/11111
-2/12191

()-9/11122
-1/19222

()-0/10201
-9/13000

()-9/22222
-1/11912

RCDY

()-0/11111
1/022919

()-9/11122
-2/31120

()-0/10201
-0/22991

()-9/10291
-9/20290

X1Y

()-0/11111
-2/11921

()-9/11122
-0/01919

()-0/10201
-9/19022

()-9/10291
-9/32902

X2Y

()-0/11111
-0/11133

()-9/11122
-9/01939

()-0/10201
-1/21193

()-9/10291
-1/91191

نا متغير

توضي  :داخل پرانتز مقادیر بحراني در سط  33درصد ميباشدب

اکنون به بررسي آزمون علّيت گرنجري مياان شااخص هااي بخاش ماالي و
صادرات استان مي پردازیمب ذکر این نکته ز است که وقفهي برينه باراي الگوهاا
با استفادا از معيار شوارز 12تعيين شدا استب باا توجاه باه اینکاه در ایان تحقياق
شاخص نسبت صادرات استان با دو روش ( )1سرم از کل کشاور و ( )0روش سارم
گمرك شيراز از صادرات استان محاسبه گردیدا است ،رابطهي علّي ميان هار کادا
از این دو شاخص را با چرار شاخص توسعهي مالي بهطور جداگانه مورد بررسي قرار
ميدهيمب بنابراین در مجموع هشت آزمون علّيت گرنجري دو متغيرا انجا داداایمب
نتایج این آزمونها در جداول  0الي  3گزارش شدا استب اینک به بررسي تک تاک
این آزمونها ميپردازیمب
نتایج بررسي رابطهي علّيت گرنجري ميان متغيرهاي نسابت ساپرداهاا باه
توليد ناخالص استان و نسبت صادرات استان (بارآورد شادا باه روش سارم از کال
کشور) به توليد ناخالص استان در جدول ( )0ارائه گردیادا اساتب هماانطاور کاه
مالحظه ميگردد ،رابطهي علّيت گرنجري از طرف نسبت صادرات به توليد ناخاالص
به سوي نسبت سپرداها به توليد ناخالص ميباشدب

Schwarz Information Criterion

12
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جدول  :2آزمون عليت گرنجري ميان متغير

 DDYو X1Y

Probability

F-Statistic

Obs

Null Hypothesis:

2/1952

2/0202

61

DDY does not Granger Cause X1Y

2/2026

3/5280

X1Y does not Granger Cause DDY

جدول ( )9نشان دهنداي نتایج آزمون عليت گرنجري مياان متغيار  M2Yو
 X1Yميباشدب همان طور که مشاهدا مايگاردد در ساط معناا داري حادود 12
درصد ،رابطهي علّي یک طرفه از سوي نسبت صادرات استان (برآورد شدا باه روش
سرم از کل کشور) به سمت متغير نسبت  M2به توليد ناخالص استان وجود داردب
جدول :3

آزمون عليت گرنجري ميان متغير  M2Yو X1Y

Probability

F-Statistic

Obs

Null Hypothesis:

2/9902

2/3060

61

M2Y does not Granger Cause X1Y

2/2513

3/0605

X1Y does not Granger Cause M2Y

نتایج بررسي رابطهي علّيت ميان متغيرهاي نسبت کل تسريالت اعطایي باه
توليد ناخالص استان فارس و نسبت صادرات استان (برآورد شادا باه روش سارم از
کل کشور) به توليد ناخالص اساتان در جادول شاماراي ( )9ارائاه گردیادا اساتب
نتایج نشاندهنداي برقرار نباودن رابطاهي علّيات گرنجاري مياان ایان دو متغيار
ميباشدب
جدول :4

آزمون عليت گرنجري ميان متغير  CDYو X1Y

Probability

F-Statistic

Obs

Null Hypothesis:

2/1209

2/6150

61

CDY does not Granger Cause X1Y

2/6612

0/2001

X1Y does not Granger Cause CDY

نتيجه بررسي رابطهي علّيت براي شاخص دیگر بخاش ماالي یعناي نسابت
مانداي تسريالت اعطایي به توليد ناخالص استان با نسبت صادرات (برآورد شدا باه
روش سرم از کل کشور) در جدول ( )1گزارش شدا استب نتيجه نشان ميدهد که
مانند دو شاخص نسبت سپرداها و  M2به توليد ناخالص داخلاي اساتان ،در اینجاا
نيز یک رابطهي یاک طرفاه از ساوي نسابت صاادرات باه سامت نسابت ماناداي
تسريالت اعطایي به توليد ناخالص استان وجود داردب
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جدول :1

آزمون عليت گرنجري ميان متغير  RCDYو X1Y

Probability

F-Statistic

Obs

Null Hypothesis:

2/0352

2/6692

61

RCDY does not Granger Cause X1Y

2/2961

8/9566

X1Y does not Granger Cause RCDY

اکنون از نسبت صادرات (برآورد شدا به روش سرم گمرك شيراز از صادرات
استان) به توليد ناخالص استان بهعنوان شااخص نسابت صاادراتي اساتفادا کاردا،
رابطهي علّي آن را با تک تک شاخصهاي توسعهي مالي بررسي مي کنايمب نتاایج
آزمون علّيت ميان متغير نسبت تسريالت اعطایي بهعنوان شاخص توسعهي ماالي و
نسبت صادرات در جدول ( )1گزارش شدا استب نتيجه نشان ميدهد کاه رابطاهي
علّيت یک طرفه از سوي نسابت صاادرات (روش سارم گمارك شايراز از صاادرات
استان) به سوي نسبت کل تسريالت اعطایي به توليد ناخالص استان وجود داردب
جدول :6

آزمون عليت گرنجري ميان متغير  CDYو X2Y

Probability

F-Statistic

Obs

Null Hypothesis:

2/1119

2/6588
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CDY does not Granger Cause X2Y

2/2089

1/8110

X2Y does not Granger Cause CDY

نتایج جدول ( )1نشان ميدهد که رابطهي علّيت یک طرفه از جرت نسابت
صادرات (روش سرم گمرك شيراز از صادرات استان) به سوي توليد ناخالص اساتان
فارس به نسبت سپرداها به توليد ناخالص استان برقرار استب
جدول  :7آزمون عليت گرنجري ميان متغير

 DDYو X2Y

Probability

F-Statistic

Obs

Null Hypothesis:

2/0056

2/3100

68

DDY does not Granger Cause X2Y

2/2996

8/6960

X2Y does not Granger Cause DDY

نتایج آزمون علّيت گرنجري ميان نسبت  M2باه تولياد ناخاالص باه عناوان
شاخص بخش مالي و نسبت صادرات (روش سرم گمرك شيراز از صاادرات اساتان)
در جدول ( )2گزارش شدا استب نتيجه نشاندهنداي برقراري رابطهي یک طرفاه
علّيت گرنجري از نسبت صادارت به سمت نسبت  M2به توليد ناخالص استان استب
جدول :8
Probability

آزمون عليت گرنجري ميان متغير  M2Yو X2Y

F-Statistic

Obs

Null Hypothesis:
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2/0055

2/3116

2/2803

8/1251

68

M2Y does not Granger Cause X2Y
X2Y does not Granger Cause M2Y

نتایج آزمون علّيات گرنجاري مياان متغيرهااي نسابت ماناداي تساريالت
اعطایي به توليد ناخالص استان و نسبت صادرات (برآورد شدا به روش سرم گمرك
شيراز از صادرات استان) در جدول ( )3ارائه شادا اساتب مالحظاه مايگاردد کاه
رابطهي یک طرفه علّيات گرنجاري از ساوي نسابت صاادرات باه نسابت ماناداي
تسريالت اعطایي به توليد ناخالص استان برقرار استب
به طور خالصه جداول ( )0الي ( )3نشان دهنداي رواباط علّيات از  X1Yباه
 M2Y ،DDYو  RCDYبهترتيب در سطوح  12 ،1و  1درصد ،و روابط علّيت از X2Y
باااه  M2Y ،DDY ،CDYو  RCDYباااه ترتياااب در ساااطوح  9 ،1 ،0و  1درصاااد
ميباشندب بنابراین با توجه به نتایج مالحظه ميگاردد کاه از هشات رابطاه بارآورد
شدا ،هفت مورد وجود رابطاهي علّاي گرنجاري یاک طرفاه از بخاش صاادرات باه
توسعهي مالي را در استان فارس تأیيد مينمایدب
جدول :1

آزمون عليت گرنجري ميان متغير  RCDYو X2Y

Probability

F-Statistic

Obs

Null Hypothesis:

2/3112

2/2003

61

RCDY does not Granger Cause X2Y

2/2158

3/5618

X2Y does not Granger Cause RCDY

با توجه به نتایج فوق به نظر ميرسد که از بين دو فرضيهي "هدایت عرضه"
و "پيروي تقاضا" که توسط پاتریک طرح شد ،فرضيهي دو یعني "پياروي تقاضاا"
در مورد استان فارس صادق ميباشدب بنابراین ،براي سياساتگذاران توجاه باه ایان
نکته ز است که گسترش صادرات در این استان مقد بار گساترش بخاش ماالي
استب به عبارتي دیگر ،رشد صادرات ميتواند از طریق افزایش تقاضا باراي خادمات
مالي باعث توسعهي این بخش در فارس گرددب
 -1جمع بندي و نتيجه گيري
در این مقاله به منظور بررسي رابطهي عليت ميان توسعهي بخش مالي و رشد
صادرات ،الگوهاي مناسب اقتصاد سنجي طراحي و برآورد گردیدا استب در این
تحقيق با استفادا از پژوهشهاي انجا شدا در سایر کشورها ،از چرار شاخص
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نسبت سپرداها به توليد ناخالص داخلي ( ،)DDYنسبت کل تسريالت اعطایي به
بخش خصوصي به توليد ناخالص داخلي استان( ،)CDYنسبت ماندا تسريالت
اعطایي به بخش خصوصي به توليد ناخالص داخلي استان ( )RCDYو نسبت تعریف
گستردا پول  M2به توليد ناخالص داخلي در استان فارس ( )M2Yبه عنوان
شاخصهاي توسعهي بخش مالي استفادا گردیدب همچنين با پيروي از سایر
تحقيقات ،از متغير نسبت صادرات به توليد ناخالص داخلي استان ( )XYبه عنوان
شاخص بخش واقعي صادراتي استفادا شدا استب ذکر این نکته ضروري است که
متغير ( M2مجموع انواع سپردا ها ،سکه و اسکناس در اختيار مرد ) به دليل نبودن
آمار سکه و اسکناس در اختيار مرد براي استانها وجود نداردب بنابراین چنانکه
توضي دادا شدا براي محاسبهي این شاخص ناچار به محاسبهي تقریبي آن
شداایمب با استفادا از چرار شاخص فوق ،علّيت گرنجري ميان توسعهي مالي و
صادرات استان فارس مورد آزمون قرار گرفته استب بدین منظور الگوي مربوط به
هر شاخص به طور جداگانه تدوین و با روشهاي مرسو اقتصاد سنجي برآورد
گردیدا استب نتایج هشت الگوي تخمين زدا شدا نشان ميدهد که در هفت مورد
رابطهي علّي گرنجري یک طرفه از بخش صادرات به توسعهي مالي در استان فارس
وجود داردب بنابراین مالحظه ميگردد از بين دو فرضيه هدایت عرضه 11و پيروي
تقاضا 10که توسط پاتریک ( )1331براي ارتباط ميان توسعهي مالي و رشد بخش
واقعي مطرح گردید ،به نظر ميرسد که فرضيهي پيروي تقاضا در مورد استان
فارس تأئيد ميگرددب به عبارتي دیگر ،گسترش صادرات در استان فارس مقد بر
گسترش بخش مالي بودا استب همان طور که در پيشينهي تحقيق توضي دادا
شد اساس نظریهي پيروي تقاضا بر این پایه استوار است که گسترش بخش تجارت
خارجي باعث ایجاد تقاضا براي خدمات و تسريالت مالي و در نتيجه توسعهي این
بخش ميگرددب در واقم نتایج به دست آمدا این دیدگاا را تقویت مينماید که
افزایش صادرات در استان فارس به دليل نياز به تأمين مالي براي ورود مواد اوليه و
تکنولوژي جدید و همچنين احتياج به حمایت بيشتر براي مقابله با تکانهها و انواع
عد اطمينان در اقتصاد بين الملل به دنبال خود گسترش بخش مالي را طلب
مينمایدب توجه به این موضوع ميتواند براي تعيين راهبردهاي توسعهي بخشهاي
Supply Leading
Demand Following

11
10
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صادراتي و مالي مورد توجه سياستگذاران و برنامه ریزان سایر استانها نيز قرار
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