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Abstract:
The level of GDP and its growth rate are the most
important performance indices in macroeconomics.
Therefore, investigation of the effective factors on
economic growth is especially significant and one of the
most important issues in the field of macroeconomics.
The review of literature related to economic growth,
showed that granularity in banking is one of the
effective factors on economic growth.
This paper has studied the simultaneous effects of trade
openness and gaanuyyyyyy
nn banknng on aaanss economcc
growth. Generalized Method of Moments has been used
to test the hypotheses. The data has been used in this
research is Iran macroeconomics data and data related to
Iran Banking network in the years 2001-2012. As
expected, The results show that bank granular residual
variable and simultaneous effect variable of trade
openness and bank granular residual have a negative and
gggnffaaant effect on aaancc cccnomgg goowhh.
Keywords: Granularity, Banking, Trade Openness
Degree, Economic Growth, Herfindahl-Hirschman
Index.
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:چكیده
تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن از مهمتررنن شراخصهرا مملرررد
 از انرن رو بررسری مرواملی کرر برر رشرد اقتصراد ا رر.اقتصاد کالن است
 از اهمیت خاصی برخوردار بوده و نری از مهمترنن مباحث مطرح،می گذارند
 مرور ادبیات مربوط بر رشد اقتصراد حراکی از.در حوزه اقتصاد کالن است
آن است کر نری از موامل مؤ ر بر رشد اقتصراد دانرربنرد در بانرردار
 در انن مقالر بر بررسی ا ر همزمان درجر براز برودن تررار و ا ررات.است
.دانرا نا دانربند در بانردار بر رشد اقتصاد انران پرداختر شرده اسرت
برا انن منظور از روش گشتاورها تعمیم نافترر بررا آزمرون فریریرهرا
استفاده شده و همچنین با توجر بر دادهها موجود از دادهها اقتصاد کالن
7937  ترا7931 انران و دادهها مربوط بر شبرر بانری انران در سالهرا
 مت یرر، نتانج تحقیق بیانگر انن اسرت کرر قبرق انتظرار.استفاده شده است
پسماند دانرا بانری و همچنین مت یرر ا رر همزمران براز برودن تررار و
.پسماند دانرا بانری ا ر منفی و معنادار بر رشد اقتصاد انران دارند
 رشد،  درجر باز بودن ترار،  بانردار،  دانربند:واژههای كلیدی
.هیرشمن- شاخص هرفیندال، اقتصاد
.E02 �
O40 �
F43 :JELطبقهبندی
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 -1مقدمه
نری از اصطالحات شبرر برانری کرر برر ترازگی وارد ادبیرات
اقتصاد شده است اصطالح دانربند است .در شربرر برانری
دانربند در صورتی بر وجود میآنرد کرر تعرداد انردکی بانر
بزرگ با بسیار بانر کوکر وجرود داشرتر باشرند .در انرن
صورت تأ یر ترانرها وارد برر هرر بانر در مرمرو از برین
نمیرود و بر سبب بی باتی و مدم تعادل انرراد شرده ناشری از
انن ترانر ها و نو خاص ساختار بانری رشرد اقتصراد کرالن را
تحت تأ یر قرار میدهد.
با توجر بر بررسیها صورت گرفتر همواره ارتبراط میران
درجر باز بودن ترار و رشد اقتصاد  ،نری از مویومات قابل
بحث در ادبیات توسعر و رشد اقتصراد بروده کرر هنروز انرن
مویو حل نشده و بر صورت نری از مباحرث کرالب برانگیرز
باقی مانده است و مطالعات نظرر رشرد در بهتررنن ویرعیت
داللت بر ن ارتبراط مربهم و پیچیرده میران محردودنتهرا
ترار و رشرد اقتصراد دارنرد (نانیرانرا 83 :0119 ،7و  83و
شعبان زاده و همراران .)789 :7931 ،بنابرانن در انن پرووهب،
ا ر همزمان میان بخب بانردار و برر قرور مشرخص ا ررات
دانر ا در بخب بانردار با درجر باز برودن تررار برر رشرد
اقتصاد تحلیل خواهد شد.
باز بودن مرالی و تررار در واقری بیرانگر توسرعر مرالی و
اقتصاد است .برخی اقتصاددانان و سیاست گرذاران اقتصراد
معتقدند باز بودن اقتصاد (مالی و ترار ) بر مملرررد کرالن
اقتصاد بهتر و توسعر مالی و اقتصاد سررنیترر مریانرامرد.
مطالعات ترربی فراوان از انن دندگاه حمانت میکنند .نهادها
بین المللی مانند بان جهانی ،صندوق بینالمللی پول و سازمان
همرار اقتصاد و توسعر اقتصاد بر کشورها مضرو ،انرن
باور را توصیر می کنند کر آزاد ساز ترارت و سررمانرگرذار
خارجی بر توسعر مالی تأ یر مثبت دارد .حتری بانر جهرانی و
صندوق برین المللری پرول اصرالحات برا جهرتگیرر برازار و
آزادساز ترارت را شرط کم ها مرالی خرود قررار دادهانرد.
پیوند مثبت بین باز بودن اقتصاد (مرالی و تررار ) و توسرعر
مالی انگیزه مناسبی برا اصالحات ترار قری بیسرت سرال
گذشتر بر وجود آورده است ،بر قور کر  711کشور جهان برر
نررومی بررر آزادسرراز ترررار متعهررد شرردهانررد (گرررنن او و

)1. Yanikkaya (2003

همراران .)091 :0110 ،0با توجر بر انن کرر ا ررات دانررا در
بانردار و درجر باز بودن ترار و توسعر مالی نقب مرؤ ر
در رشد اقتصاد دارند؛ بر انن اساس در انرن مقالرر در بخرب
دوم مبانی نظر تحقیق ارائر خواهد شد ،در بخب سوم پیشینر
مطالعات داخلی و خارجی انرام شده پیرامون مویرو تحقیرق
ارائر می گردد .سپس در بخب کهارم مدل تحقیق و در بخرب
بعد ارائر نتانج حاصل از تخمین مدل و نهانتاً در بخب پانانی
نتانج تحقیق ارائر گردنده است.
 -2مبانی نظری
9

با توجرر برر اهمیرت اصرالح مقرررات در بانر هرا ،نرری از
مویومات مطرح در مباحث سیاسری بحرث مربروط برر انردازه
بان ها است .اخیرراً برخری سیاسرتگرذاران مشرهور و اسراتید
دانشگاهی محدود کردن اندازه بان ها نرا تقسریم بانر هرا
بزرگ بر بان ها کوک را پیشرنهاد کرردهانرد (برنمروس و
بوش.)7 :0178 ،8
8
نخستین بار مفهوم دانر بند در اقتصاد توسر گابرانرس
( )0177و برا شررکتهرا مطررح گردنرد .و نشران داد کرر
ترانرها وارد بر 711شرکت بزرگ اناالت متحده نسبت قابرل
توجهی از رشد تولید ناخالص داخلی سرانر را توییح میدهنرد.
در واقی گابرانرس نشران داد کرر ترانررهرا وارد برر فرروش
بزرگ ترنن شرکتها غیرمالی در آمرنرا قادر بر توجیر نسبت
معنادار از نوسانات رشد ستانده در انن کشور است (گابانرس،
 .)199 :0177و بر توسعر انرن دنردگاه پرداخرت کرر بخرب
بزرگی از نوسانات کالن ناشری از شرو هرانی هسرتند کرر در
سطح شرکتها وارد می شوند .بدنن ترتیرب مریتروان شرران
زناد را بررسری کررد کرر در مردلهرا مربروط برر بررسری
شو ها کالن بر سختی جا مری گیرنرد .هرر کنرد شرری
نیست کر شو ها کالن اقتصاد (تورم ،جنگ و شو ها
سیاسی) مهم هستند ،اما برخی نوسرانات را برر خروبی تویریح
نمیدهند (کوکران .)038 :7338 ،1غالباً توییح جهب سال برر
سال مقادنر کل دشوار است .از سو دنگر شواهد زناد مبنری
بر اهمیت شو ها خرد وجرود دارد .برر قرور مثرال سرازمان

)2. Greenaway et al. (2002
3. Regulatory Reform
)4. Bremus & Buch (2014
)5. Gabaix (2011
)6. Cochrane (1994
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همرار و توسعر اقتصاد ( )OECDامالم کرد کر در سرال
 0111شرکت نوکیا  7/1درصد از رشرد تولیرد ناخرالص داخلری
کشور فنالند را تشریل میدهد .بر همین ترتیب شرو GDP
ممرن است ناشی از موامل متعدد مانند نوآور هرا موفرق
والمارت ،7ورشرستگیها بان هرا ژاپنری ،صرادرات جدنرد
بوئینگ 0و امتصاب در جنرال موتور 9باشرد (گابرانرس:0177 ،
.)199
می توان ا رات دانر ا را در بخب بانردار بر کار برد .برر
انن صورت کر ترانرها بان ها بزرگ نماننرده رونردادها
بزرگی در نظر گرفتر شروند کرر صرنعت بانرردار و از انرنرو
اقتصاد کرالن را تحرت ترأ یر قررار مریدهنرد .در شررکتهرا،
سررازوکار کررر محررر ا رررات دانرررا اسررت ،توزنرری نررابرابر
اندازه ها شرکت است .در انن حالت توزنری انردازه شررکت از
لحاظ آمار معموالً دم پهن است (برنموس و همراران:0179 ،
 .)0نعنی تعداد زناد شرکت کوک همرراه برا تعرداد انردکی
شرکت بسیار بزرگ وجود دارند .در شبرر بانری دانرربنرد در
صورتی بر وجود میآند کر تعداد اندکی بان بزرگ با بسریار
بان کوک وجود داشتر باشند .در انن صورت تأ یر ترانرها
وارد بر هر بان در مرمو از بین نمیرود و رشد اقتصاد کالن
را تحت تأ یر قرار میدهد .با وجود دانربند در شربرر برانری،
ا ر ترانرها بانری بر رشد و توسعر بر درجرر تمرکرز سیسرتم
بانری وابستر است .ا رات دانرا بر وجود بان ها برزرگ در
شبرر بانری ارتباط مستقیم دارد .نعنی در واقی ا رات دانرا در
صورتی بر وجود میآنند کر بازارها بسیار متمرکز باشند .ا ررات
دانرا  ،کررو ها و انحراف ها در بخب بانردار داخلی را برا
تسل بان ها بزرگ نشان میدهرد .در اقتصرادها بسرتر از
نظر مالی ،شرکت ها جانگزنن اندکی برا امتبار برانری دارنرد.
آنها نمی توانند بر سهولت بر بازارهرا امتبرار غیربرانری نرا
خارجی دسترسی نابند .لذا ا ر ترانررهرا وارد برر بانر هرا
بزرگ قابل توجر است .هر اندازه کشرور از نظرر مرالی برازتر
باشد ،بان ها بزرگ در نوسان رشرد اقتصراد کرالن اهمیرت
کمتر دارند .اهمیت ا رات دانر ا در بازارها برانری داخلری
8
توس ر آمیترری و وننسررتین )0179( 8و برنمرروس و همررراران

1. Walmart
2. Boeing
3. General Motors
)4. Amiti & Weinstein (2013
)5. Bremus et al. (2013
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( )0179نشان داده شده است .لذا مالوه بر مسرائل مربروط برر
مخاقرات اخالقی ،بان ها بزرگ بر ملت اندازه بزرگی کر در
سیستم بانری دارند قادرند رشد اقتصراد را تحرت ترأ یر قررار
دهند.
اهمیت ا رات دانررا در بانرردار برر ویروح در اقتصراد
واقعی قابل رؤنت است .در حال حایر بسریار از برنامررهرا
سیاسی در دنیا با تحمیل نرخها فزاننده مالیاتی بر بان ها نرا
تحمیل افزانب سرمانر پشتیبان بر بان ها بزرگ برر دنبرال
محدود کردن اندازه بان ها هستند .همچنین مالحظر میشرود
کر بازارها بانری برر قرور پیوسرتر بخرب بنرد مریشروند
(برنموس و بوش.)0 :0178 ،
گابانرس ا رات دانررا «باقیمانرده ا ررات دانررا » را برا
مرمو موزون ترانرر هرا خراص بانر برر کرل دارانریهرا
اندازهگیر کرد کر وزنها مبین سهم برازار بانر هرا اسرت
(گابانرس .)191 :0177 ،بنابرانن ساختار بازار بانری ا رات قابل
توجر و شاند متفاوتی بر رشد اقتصاد دارد کر مطالعر پیرامون
نو ساختار بازار بانری را حائز اهمیت میکند .بر قور خالصرر،
دانر بند در شبرر برانری برر سراختار خاصری از برازار برانری
اقالق میشود کر دارا ونوگیها زنر باشد:
اوالً بازار بانری متمرکز نا نسبتاً متمرکز باشد ،انیاً سراختار
بازار بانری متشرل از تعداد زناد بان کوک همراه با تعداد
اندکی بان بزرگ باشد و الثراً از لحراظ آمرار توزنری انردازه
بان ها در شبرر بانری نرمال نباشد و توزنی دم پهن باشد.
نتیرر کنین ساختار بازار بانری با ونوگیها ذکر شده انن
است کر ا ر ترانرها وارد بر شبرر بانری بر بان ها برزرگ
بیبتر از بان ها کوک است .کون سهم بیبتر از برازار
بانری را بر خود اختصاص میدهند و انن ترانرها توانانی انن را
دارند کر کل شبرر بانری و کرل اقتصراد را تحرت ترأ یر قررار
دهند .زنرا بر دلیل وجود مدم تقارنها اقالماتی در بازارها
بانری زمانی کر ن بان بزرگ با بحران نا ترانر مواجر شود؛
انن بحران بر کل شبرر بانری برر قرور سیسرتماتی سررانت
میکند .در انن ارتباط بوند و گرتلر )7339( 1بر وامها امال
واقعی بدون پشتوانر توس بان ها برزرگ برر منروان منبری
اولیر بحران بانردار اناالت متحرده آمرنررا در دهرر  7331و
شرنندگی امتبار گسترده اقتصاد پرس از آن اشراره کردنرد.
انتظار کم مالی منرر بر رنس پذنر غیرماقالنر بان ها
)6. Boyd & Gertler (1993
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بزرگ می شود .نعنی بزرگی زناد منرر بر شرسرت مریشرود و
ارتباط نزدن میان بان ها بزرگ و مؤسسرات مرالی برا برار
بدهی زناد ممرن است ،بات کل سیستم مالی را خدشردار کند.
بر مبارت دنگر ارتباط زناد منرر بر شرست میشود.
اهمیت بررسی و مطالعر پیرامون اندازه بان ها در مباحرث
سیاسی و رسانرها از برخی ورشرستگیها محسروس برانری
نشأت گرفتر است و همین قور مشاهده اننررر برر قرور کلری
بخب بانردار در بسیار از کشورها متمرکز شرده اسرت78 .
بان بزرگ مال حدود ن کهرارم دارانریهرا بانر هرا
بازرگانی در سراسر جهان هستند .بنابرانن بان ها برزرگ نرر
تنها بر قور نسبی ،بلرر بر قور مطلق بزرگ هستند .از قرفری
پیرامون اهمیرت دانرربنرد در بانرردار و از انرنرو در رشرد
اقتصاد  ،تاراشو و همراران 7و آدرنان و برونرمیر 0نشان دادند،
بان ها بزرگ از لحاظ سیستماتی مهم تر هستند (تاراشرو و
همراران 18 :0113 ،7 :0171 ،و آدرنان و برونرمیر.)7 :0113 ،
گانررد و لوسررتیگ 9ا بررات کردنررد بانرر هررا و بنررابرانن
سرمانر گرذاران و وامگیرنردگان آنهرا در معرری رنسر هرا
اساسی ونوها قرار دارند کر بر بحرران و ورشرسرتگی برانری
مرررتب اسررت (گانررد و لوسررتیگ .)199 :0178 ،آمیترری و
وننستین بر شناسانی ترانرها خاص بان ها پرداختند و نشان
دادند کر انن مت یر بر تولید و سرمانرگرذار شررکتهرا مرؤ ر
است (آمیتی و وننستین.)7 :0179 ،
از آنرا کر در ساختار بازار بانری بر انن شرل احتمال وقو
بحران و مشرالت سیسرتماتی زنراد اسرت ،بنرابرانن مطالعرر
پیرامون دانر بند در بانردار و تعامل آن با سانر مت یرها حائز
اهمیت است .در انن مقالر بر بررسی تعامل انن مت یر با مت یرر
باز بودن ترار بر رشد اقتصاد انران پرداختر مریشرود .ا رر
مت یر دانربند بر گونرا است کرر مریتوانرد ا رر براز برودن
ترار بر رشد اقتصاد را تحت تأ یر قرار دهد .اکنرون مبرانی
نظر مربوط بر باز بودن ترار برر رشرد اقتصراد برر قرور
مستقل و جدا از ا ر مت یر دانربند بررسی مریشرود .پیرامرون
تأ یر مثبت نا منفی درجر باز بودن تررار برر رشرد اقتصراد
نظرنات متنومی بیان شده اسرت .در انرن میران ادبیرات رشرد
درون زا در معرفی الگوها متفاوتی کر محدودنتها تررار
منرر بر افزانب نا کاهب رشد اقتصاد میگردد ،تا حد زناد
)1. Tarashev et al. (2010
)2. Adrian & Brunnermeier (2009
)3. Gandhi & Lustig (2015

وسیی و متنو است (رومرر17 :7331 ،8؛ گراسرمن و هلرپمن،8
 131 :7331و ماتسوناما .)971 :7330 ،1اقتصاددانان کالسری
و نئوکالسی بر انن باورند کر تأ یر مثبت نا منفری درجرر براز
بودن ترار بر رشد اقتصراد برا توجرر برر شرران مختلر
متفاوت است .بر مقیده آنها افزانب درجرر براز برودن تررار
موتور محرکر رشد و توسعر اقتصاد است و انن مهم منرر بر
تشونق کشورها جهان در افزانب همگرانری اقتصادنشران از
قرنق افزانب صادرات و واردات می گردد .بر قور کلی انن امر
از قرنق افزانب سطح تخصرص گرانری و بهررهور کشرورها
صورت میپذنرد .بر مقیده آنها حتی با وجود پرذنرش انرن امرر
کر همگرانی اقتصاد و افزانب ترارت ،موجب افرزانب رشرد
اقتصاد جهان می گرردد ،همرواره انرن ارتبراط در کشرورها
مختل بر ملت تفاوت در ترنولوژ و فراوانیها موامل تولید
بر شرل نرسان نبوده و در واقی در برخی کشورها ترأ یر منفری
بر رشد اقتصراد داشرتر اسرت (لوکراس9 :7333 ،1؛ نانرگ،3
.)913 :7337
از قرفی نظرنرها محض ترارت بینالملرل حراکی از آن
است کر ترارت آزاد جهانی بر قور کامرل و وجرود درجرر براز
بودن اقتصاد  ،منرر بر افزانب سطح تولید و درآمرد و روابر
مالی و ترار می شود .همچنین ترارت آزاد هر کشور را قرادر
می سازد کر تولید و مصرف بیشتر داشتر باشد .بر انن اسراس
معتقدنن بر ترارت کامالً آزاد از جملر ادواردز )7330( 3و بارو و
مارتین ،)7338( 71با اتخاذ هر گونر سیاست بازرگانی کر قبیعتاً
بر تأ یر در روند ترارت خارجی منرر میشود ،مخالفرت دارنرد،
زنرا آنها معتقدند کر در انرن حالرت مزنرت نسربی کشرورها در
کاالها مختل بر قور قبیعی مشخص شده و بر انن اسراس
ترارت بین آنان صورت میگیرد و انن پر منفعرتتررنن شریوه
است .بنابرانن معتقدنن بر ترارت کامالً آزاد بر انن دلیل کر در
ترارت آزاد مزنت نسبی شرل میگیرد؛ معتقرد برر ا رر مثبرت
ترارت کامالً آزاد بر رشد اقتصاد هستند .برر مقیرده آنهرا در
شرل گیر ترارت کامالً آزاد مواملی همچون سررمانرگرذار
مستقیم خارجی ،وامها ترار توسر بانر هرا خرارجی و

)4. Romer (1990
)5. Grossman & Helpman (1990
)6. Matsuyama (1992
)7. Lucas (1988
)8. Young (1991
)9. Edwards (1992
)10. Barro & Martin (1995
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در برابر ترانرها خارجی ،دولت بزرگتر برر وجرود آورنرد و
بنابرانن دولت بزرگتر تخصیص منابی را مختل کرده و بر رشد
و توسعر اقتصاد یربر میزند (رودرن .)333 :7333 ،8
مطالعات ترربی مربوط بر درجر باز بودن ترار و توسرعر
اقتصاد تا اواخر دهر  7331در مقالر ادواردز ( )7339بر خروبی
بررسی شده است .همان گونر کرر و تأکیرد کررد ،در بیشرتر
مطالعات اقتصادسنری بین کشرور ترا اواخرر دهرر  7331برر
رابطر ترارت بر ونوه صادرات و رشد و توسعر تأکید مریشرد و
بررر واردات و سیاسررت ترررار توجررر نمرریشررد .از انررنرو
پووهشگران از دهر  7331مطالعرات ترربری را بررا بررسری
رابطر سیاست ترار و رشد و توسعر اقتصاد شررو کردنرد.
در انن مقالر نیز انن کمبود کر بر گفترر ادواردز در مطالعرات
وجود داشتر مرتفری گردنرده و برر نقرب هرر دو صرادرات و
واردات در رشد اقتصاد توجر شده است.

کم ها خارجی همگی دارا نقب تعیین کنندها هستند.
بر مقیده آنها ترارت آزاد با ا رگذار مثبتی کر بر توسعر مرالی
دارد منرر بر افزانب رشد اقتصاد خواهد شد .بر انرن اسراس
انتقال برینالمللری سررمانر ،انتقرال دانرب ،فنراور و مهرارت
مدنرنتی بر کشورها جهان سوم بر منوان افرزانب بهررهور
تلقی می شود .زنرا از انن قرنق می توان بر افزانب سطح تولید
و رشد سرنی تر درآمدها و در نهانت بر توسعر مالی بیشتر دست
نافت .در واقی هر کر اقتصاد کشور در ارتباط با سرانر کشرورها
پوناتر ممل نماند ،یمن افزانب مبادالت اقتصراد  ،از کسرب
فناور و خالقیت سانر کشورها بهرهمند گردنده و برا افرزانب
بررازدهی ،موجبررات افررزانب انگیررزه و مامررل تحرن ر برررا
سرمانرگذار را فراهم می نماند کر بامث توسعر مالی میشرود
(بالتاجی و همراران.)038 :0113 ،7
اساساً سازوکارها مختلفی برا بررسی تأ یر سیاست تررار
و مالی باز بر رشد و توسعر اقتصاد و مالی ارائرر شرده اسرت،
برخی از آنها مبارتند از:
ال ) کنانچر رشد و توسعر ناشی از تحقیق و توسرعر ))R&D
باشد ،آنگاه ترارت خارجی دسترسری برر پیشررفت هرا فنری
شرکا ترار را ممرن می سازد .گروسمن و هلپمن برا توجرر
بر سررنز 0فنی و انتقال برینالمللری دانرب برر منروان موامرل
توسعر اقتصاد  ،بر اقتصاد باز تأکید دارند.
ب) ترارت امران دسترسی برر بازارهرا برزرگترر را فرراهم
میکند .باز بودن ترار بر بزرگ شدن برازار و بهررهمنرد از
برخی منافی بالقوه بازده فراننده نسبت برر مقیراس مریانرامرد
(آدس و گلسر.)7108 :7333 ،9
ج) کشورها در حال توسرعر مری تواننرد برا واردات کاالهرا
واسطرا و سرمانر ا برر توسرعر اقتصراد و مرالی براالتر
دست نابند (لی.)003 :7339 ،8
د) باز بودن سیاست تررار مریتوانرد انگیرزها بررا اتخراذ
سیاستها کمتر اختاللزا و اممال مدنرنت قامدهمنرد کرالن
اقتصاد برا حفظ بات کرالن اقتصراد و افرزانب قردرت
رقابت بنگاه ها داخلی بازارها جهانی باشد و افزانب قردرت
رقابتی تأ یر مثبت بر توسعر اقتصاد و مالی دارد .با وجود انن،
کشورها بازتر ممرن است برا حمانت بنگاههرا اقتصراد

در انن بخب ابتدا بر ارائر مطالعرات انررام شرده در ارتبراط برا
دانربند در شرکتها و شبرر بانری پرداختر میشود .الزم برر
ذکر است کر در ارتباط با دانربند تاکنون مطالعرا در داخرل
کشور انرام نشده است .بنرابرانن تمرام مطالعراتی کرر در انرن
ارتباط ارائر میشوند ،مطالعاتی هسرتند کرر در خرارج از کشرور
انرام شدهاند .در نهانت با توجر بر ارتباقی کر میان براز برودن
مالی و ترار با توسعر مالی وجرود دارد ،برر مطالعراتی اشراره
می شود کر بر بررسی ارتباط انن دو مت یر پرداختررانرد .سرپس
مطالعاتی بررسی خواهند شد کر بر بررسی رابطر درجر باز بودن
مالی و ترار و توسعر مالی بر رشد اقتصاد کالن میپردازند.
اهمیت ا ررات دانررا در تررارت برینالملرل (د گیرووانی و
لوکنرو ،)0113 ،1نوسانات اقتصاد کالن در آمرنررا (گابرانرس،
 )0177و بازارها برانری داخلری (آمیتری و وننسرتین0179 ،؛
برنموس و همراران )0179 ،نشران داده شرده اسرت .بروش و
نیوگ بائر 1نشان دادند دانربند در شبرر بانری در شرق اروپرا
اهمیت قابل توجهی در توییح نوسانات کوتاهمدت سرتانده دارد
(بوش و نیوگ بائر .)0713 :0177 ،بالن و همرراران 3نشران
دادند ترانرها وارد آمرده برر بانر هرا برزرگ برر احتمرال

)1. Baltagi et al. (2008
2. Spillover
)3. Ades & Glaeser (1999
)4. Lee (1993

)5. Rodrik (1998
)6. Di Giovanni & Levchenko (2009
)7. Buch & Neugebauer (2011
)8. Blank et al. (2009

 -3پیشینه تحقیق

33

حري و همکاران :تحلیل ا ر همزمان باز بودن ترار و ا رات دانرا در بانردار بر رشد اقتصاد انران

در آلمان ا ر گذارنرد (بالنر

و

ورشرستگی بان ها کوک
همراران.)989 :0113 ،
برخی مطالعات نقب بخب بانردار را در انن ادبیات وارد
کردند .برنموس و بوش 7بیان کردند از نظر ترربی ،توزنی اندازه
در بانردار  ،مشابر توزنی قانون توانی دم پهن 0است کر بیانگر
وجود ا ررات دانررا اسرت .براز برودن مرالی سراختار برازار در
بازارها بانری را تحت تأ یر قرار میدهرد (برنمروس و بروش،
 .)9 :0178همچنین برنموس و بوش نشان دادند کر در بیب از
 31کشور ترانرها وارد بر بان ها بزرگ منرر بر نوسرانات
کالن اقتصاد شدند کر در ارتباط با اهمیت انن مویرو نیرز
می توان بر بحران بزرگ بانردار اناالت متحده آمرنرا اشراره
کرد (برنموس و همراران.)7 :0178 ،
دنبالس و راس 9باز بودن مالی را بر صورت سرمانرگذار
مستقیم خرارجی بانر هرا 8و امطرا وام خرارجی و برا وجرود
بان ها ناهمگن مدل ساز کردند (دنربالس و راس:0179 ،
 .) 8انن دو نو براز برودن مرالی ا ررات متفراوتی برر شراخص
هرفیندال 8بخب بانری دارد .امطا وام خارجی بر بان هرا
داخلی فشار رقابتی وارد میآورد و سهمها بازار بر هم نزدن
می شوند و میزان تمرکز کاهب مرینابرد .برا افرزانب رقابرت،
واکنب بان ها بر اغلب ترانرها ،تعردنل افرزانب قیمرت 1برر
جا ت ییر نرخها وامدهی است .در نتیرر انتقال ترانررهرا
بانری بر اقتصاد واقعی تضعی میشود .انن امر ،ا رات دانررا
را کاهب میدهد .سرمانرگذار مستقیم خارجی بان میتواند
تمرکز را افزانب نا کاهبدهرد .در صرورتیکرر پربرازدهتررنن
بان ها خارجی با پربازدهترنن بان ها داخلی ادغام شوند و
کوک ترنن بان ها برازار را ترر کننرد ،بانر هرا برزرگ،
بزرگتر می شود و همین امرر تمرکرز را افرزانب مریدهرد .در
نتیرر با افزانب تمرکز ارتباط میان ترانرهرا برانری و رشرد
اقتصاد کالن تقونت میشرود .امرا در صرورتی کرر سرهمهرا
بازار بان ها بر هم نزدن شروند ،سررمانرگرذار مسرتقیم
خارجی بان موجب کاهب تمرکز می شود .بنابرانن همان قور
کر برنموس ( )0179نشان داد کانالها مختل باز بودن مالی
ا رات متفاوتی بر بات دانربند دارند.
)1. Bremus & Buch (2014
2. A Fat-Tailed Power Law Distribution
)3. De Blas & Russ (2013
4. FDI of Banks
5. Herfindahl Index
6. Markup

مالوه بر دانربند مت یرها دنگر مانند باز بودن مالی و
ترار نیز بر نوسانات کالن اقتصاد مؤ رند .در انن خصوص
کوز 1و همراران نشان دادهاند کر ارتباط میان باز بودن مرالی و
رشد اقتصاد کالن غیرخطی است و بر میزان توسعر نهراد نرا
مالی بستگی دارد (کوز و همراران .)781 :0177 ،بردنن معنری
کر در سطوح پانین توسعر نهاد نا مالی ،باز بودن مرالی رشرد
اقتصاد را کاهب میدهد و در سطوح باال توسرعر نهراد ،
3
باز بودن مالی رشد اقتصاد را افزانب میدهد .کلین و اُلیو
نشان دادند کر باز بودن حساب سرمانر ،ممق مالی و بر تبی آن
رشد اقتصاد را افزانب میدهد (کلین و اُلیرو .)317 :0113 ،
کوز و همراران نشران دادنرد ارتبراط میران براز برودن مرالی و
نوسانات رشد غیر خطی است و برر انردازه بازارهرا امتبرار
داخلرری وابسررتر اسررت (کرروز و همررراران ،7 :0119 ،کرروز و
همراران.)3 :0113 ،
در ادبیات بین المللی تررارت ،د گیرووانی و لوکنررو ا رر
افزانب درجر باز بودن تررارت را برر نوسرانات اقتصراد کرالن
نشان دادند .آنها از مدلی مشابر مدل ملیترز 3و از شررکتهرا
ناهمگن 71استفاده کردند .در انن مدل انردازه شررکتهرا قبرق
قانون توانی توزنی مریشروند (د گیرووانی و لوکنررو:0113 ،
 .)883در انن مدل از شاخص هرفیندال 77صنعت بررا ا برات
وابستگی نوسانات اقتصاد کرالن برر ترانررهرا و سراختار برازار
استفاده میشود .با آزادساز تررارت خرارجی برر قرور درونزا
شرکتها بزرگی پدندار میشوند .بر انن دلیل کر پربازدهترنن
شرکتها بزرگتر می شوند و کم بازدهتررنن شررکتهرا نعنری
شرکتها کوک تر از بازار خارج مریگردنرد .انرن سرازوکار،
همبستگی مثبت میان باز بودن ترار و نوسانات سرتاده را در
بسیار از تحقیقات ترربی توجیر میکند (همان).
تأ یرگذار توسعر مالی بر رشد اقتصاد نری از مهمترنن
مویومات مطررح شرده در ادبیرات رشرد اقتصراد اسرت کرر
بحثها زناد را بر خود اختصاص داده است:
بالتاجی و همراران در مقالرا با منروان «توسرعر مرالی و
درجر باز بودن :تخمین از قرنق دادهها تابلونی» برر بررسری
درجر باز بودن مالی و ترار برر توسرعر مرالی در کشرورها
توسرررعر نافترررر و در حرررال توسرررعر ،در دوره 7331˚ 0119
)7. Kose et al. (2011
)8. Klein & Olivei (2008
9. Melitz
10. Melitz-Type Model of Heterogeneous Firms
11. Herfindahl Index
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پرداختراند .آنهرا از برین شراخصهرا مختلر توسرعر مرالی،
شاخص توسعر بخب بانردار را بر منوان توسعر مرالی بررا
انررن منظررور اسررتفاده کردنررد و برررازش مرردل از قرنررق روش
داده ها تابلونی صورت گرفت .نتانج بر دست آمرده حراکی از
آن است کر برا هر دو گروه کشورها توسعر نافتر و در حال
توسعر درجر باز بودن بر توسعر مالی کم میکند ،بر خصوص
درجر باز بودن مالی برا کشورهانی کرر درآمرد پرانین دارنرد،
بسیار اهمیت دارد (بالتاجی و همراران.)038 :0113 ،
باهاروم و همراران 7در مقالرا با منوان «ارتباط بین درجر
باز بودن ترار  ،سرمانرگذار مستقیم خارجی در رشرد :مرورد
مطالعر مالز » ،نقب باز بودن ترار و سرمانرگذار مستقیم
خارجی را در تأ یرپذنر آن رو رشرد اقتصراد مرالز قری
سالها  7318تا  0118و از روش آزمون مقید استفاده کردند.
نتانج نشان داد کرر براز برودن تررار  ،دارا یررانب آمرار
معنیدار و مثبتی در هر دو نگررش کوتراه مردت و بلندمردت از
رشد هستند .همچنرین آنهرا نشران دادنرد کرر سررمانرگرذار
مستقیم خارجی در دوره زمرانی کوتراهمردت مثبرت و معنریدار
است ،ولی در بلندمدت منفی میباشد .همچنین آنها نشان دادند
کر درجر باز بودن ترار ا رات بر مراتب بیشتر بر رو رشد
دارد (باهاروم و همراران.)7 :0113 ،
آپرگیس و همراران 0با کم رونررد جمعری و همرمعری
داده ها تابلونی ،رابطر بلندمردت میران توسرعر مرالی و رشرد
اقتصاد  78کشور مضو سازمان همرار و توسرعر اقتصراد
( )OECDو  81کشور منتخب را بررسری کردنرد .نترانج انرن
تحقیق نشان دهنده رابطر بلندمدت میان توسرعر مرالی و رشرد
اقتصاد است (آپرگیس و همراران.)713 :0111 ،
زانگ و کیم 9با استفاده از آزمون ملّیت ،رابطر ملّری میران
توسعر مالی و رشد اقتصاد را مورد بررسی قررار دادنرد .آنران
شواهد را درباره ا ر رشد اقتصاد بر توسعر مالی ارائر کردنرد
(زانگ و کیم.)78 :0111 ،
اوژنیامبو 8ن وابستگی ن قرفرر از رشرد اقتصراد برر
توسعر مالی را تأنید کررد .و از مریرر پرول ( )M2/GDPو
نرخ پسانداز بر منوان معیار توسعر مالی استفاده کرد (اوژنیامبو،

 .)78 :0113همچنین آجبتسیافیا 8در پووهب خود نشان داد کر
در کشور کنیا ن رابطر ملّی ن سونر از  M2/GDPشررو
می شود و بر سمت رشد اقتصاد مریرود (آجبتسریافیا:0118 ،
.)017
1
حسن و همراران با استفاده از دادهها تابلونی  97استان
کین و با استفاده از برآوردگر  GMMبر انن نتیرر رسیدند کر
توسعر بازارها مالی رشد اقتصاد را در سرطح اسرتانی ارتقرا
می بخشد (حسن و همراران .)781 :0113 ،نافترها مشرابهی
توس ژانگ و همراران 1برا ن مرمومرر داده شرامل 031
شهر کین قری سرالهرا  0117-0111گرزارش شرده اسرت
(ژانگ و همراران .)7 :0170 ،بیتنررورت 3برا اسرتفاده از مردل
دادهها تابلونی و داده ها سر زمانی ارتبراط میران توسرعر
مالی و رشد اقتصاد را برا  8کشور آمرنرا الترین آزمرون
کرد .و بر انن نتیرر رسید کر توسرعر مرالی منررر برر رشرد
اقتصاد خواهد شد (بیتنرورت.)987 :0170 ،
راستی در مقالرا با منوان «بررسی رابطر توسرعر مرالی و
رشررد اقتصرراد در کشررورها مضررو اوپ ر  :آزمررون فررروی
پاترن » بر بررسی رابطر بین توسعر مالی برر رشرد اقتصراد
پرداختر است .و بر بررسی ارتباط میان توسرعر مرالی و رشرد
اقتصاد با استفاده از الگو خودتوییح بردار و آزمون ملّیت
گرنرر در کشورها مضو اوپ میپردازد .نونسرنده مرذکور
در پانان کنین نتیرر مریگیررد کرر کشرورها مضرو اوپر ،
کشورها در حال توسعر هسرتند و در خصروص وجرود پدنرده
راهبر مریر نا جهت ملّیت از توسعر مالی بر رشد اقتصراد
در ابتدا مراحل توسعر ،در مورد انن کشورها تأنید نمریگرردد
(راستی.)83 :7933 ،
راسخی و رنربر در مقالرا با منوان «ا ر توسعر مرالی برر
رشد اقتصاد کشورها مضو سازمان کنفرانس اسرالمی» برر
بررسی ا ر توسعر مرالی برر رشرد اقتصراد کشرورها مضرو
سازمان کنفرانس اسالمی پرداختر اند .نونسندگان کنین نتیررر
میگیرند کر توسعر مالی ا ر مثبت بر رشد اقتصاد کشرورها
مضو سازمان کنفرانس اسالمی داشتر است .همچنرین توسرعر
مالی توس بخب خصوصی در مقانسر با توسرعر مرالی توسر
بخب بانری ا ر بزرگترر برر رشرد اقتصراد داشرتر اسرت.

)1. Baharom et al. (2008
)2. Apergis, et al. (2007
)3. Zang & Kim (2007
)4. Odhiambo (2008

)5. Agbetsiafia (2004
)6. Hasan et al. (2009
)7. Zhang et al. (2012
)8. Bittencourt (2012
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کشررورها دارا توسررعر مررالی برراالتر ،ترررارت بررازتر ،نرررخ
سرمانرگذار فیزنری و انسانی باالتر و نرخ رشرد نیررو کرار
باالتر و اندازه دولت کوک تر توانستراند ،رشد سرنیتر را قی
دوره زمانی مورد بررسی ترربر کنند (راسخی و رنربرر:7933 ،
.)7
مصار و همراران در مقالرا با منروان «توسرعر مرالی و
رشد اقتصاد  :مقانسر کشورها نفتی مضو اوپ و غیرنفتری
در حال توسعر» ،با استفاده از روش گشتاورها تعمیم نافتر بر
بررسی ارتباط میان توسعر مالی و رشد اقتصاد پرداختراند .در
مطالعر مذکور رابطر توسعر مالی و رشد اقتصاد برا توجرر برر
درآمدها نفتی و در نظر گرفتن سرمانرگذار برا کشورها
مضو اوپ مورد بررسی قرار میگیرند .نتانج حاصل از تحقیرق
دال بر تأ یر منفی توسعر مالی بر رشد اقتصراد در کشرورها
نفتی مضو اوپ است .در حالی کر همین رابطر در کشرورها
در حال توسعر غیرنفتی مثبت است .تأ یر توسعر مالی برر نررخ
سرمانرگذار در کشورها مضرو اوپر  ،برا توجرر برر نترانج
حاصل از تخمین منفی است ،در حالی کر درآمدها نفتی تأ یر
مثبتی بر رشرد سررمانر گرذار داشرت (مصرار و همرراران،
.)7 :7931
 -4روش تحقیق
 -1-4معرفي مدل تحقیق
ابتدا ا رات دانر ا در بخب بانردار بر صورت پسماند دانرا
برآورد می گردد .از نظر ترنیرری ،شرران الزم بررا پیردانب
دانر بند آن است کر اندازه ها بان قبق قانون توانی توزنی
شده باشد .در ن توزنی نرمال ،تأ یر ترانرها وارده برا وجرود
بان ها زناد در مرمو از بین میرود؛ زنرا قضیر حد مرکز
برقرار است .اما در صورت وجود ا رات دانرا و با وجود توزنری
قانون توانی دم پهن ،قضیر حد مرکز نقض میشود .بنرابرانن
نوسانات مربوط برر بانر در مرمرو ا رگرذار اسرت .پسرماند
دانرا بانری ( )BGRبر صورت مرمو موزون ترانرهرا در
سطح بان بر دارانیها نا امتبار محاسبر میشود ،بر قور کر
وزنها سهم بازار دارانی (امتبار ) بان ها میباشند .پرس از
محاسبر ترانر رشد دارانی (امتبار) برا ت ت بان ها ،اندازه
ا رات دانر ا در بخب بانردار محاسربر مری شرود .بنرابرانن
پسررماند دانرررا بررانری ( )BGRاز قرنررق حاصررل یرررب
ترانرها ونوه در سهم بازار هر بان و جمی کردن در تمرام

بان ها بر دست میآند:
()7
∑
 jدر زمان t

بر قور کر  Assetsj,tکل دارانیها بان
را نشان میدهد .در حالی کر  Assetsi,tجمی دارانیها شبرر
بانری در سال  tاست .بررا محاسربر ترانرر دارانری برر انرن
صورت ممل میشود کر میانگین اندازه دارانیها کرل شربرر
بانری از اندازه دارانیها بانر  iکرم مریشرود (برنمروس و
بوش.)1 :0178 ،
اساسی ترنن معیار باز بودن ،سهم ترارت است کر از نسبت
مرمو صادرات و واردات بر GDPبرر دسرت مریآنرد .تعرداد
وسیعی از مطالعات سهم ترارت در  GDPرا مورد استفاده قرار
دادهاند و بر ن رابطر مثبت و معنیدار بین رشد و توسعر و باز
بودن رسریدهانرد .در نظرر گررفتن سرهم صرادرات و واردات در
رگرسیون رشد ن مرحلر مهم برا فهم رابطرر برین تررارت
بین الملل و رشد است کرر توسر تئرور هرا جدنرد رشرد و
ترارت پیشنهاد شده است .ادواردز ( )7339بیران مریکنرد کرر
نری از ونوگی ها مهم ادبیات اخیر رشد انن است کرر تأکیرد
زناد رو صادرات دارد .امّا از نظر تئور ترارت برینالملرل،
انن دندگاه بر سختی قابل دفا است .زنرا با توجرر برر تئرور
مزنت رقابتی ،ترارت بینالملل منرر مریشرود کرر اسرتفاده از
منابی ن کشور از قرنق واردات کاالها و خردماتی کرر تولیرد
آنها در داخل با هزننر خیلی زناد صورت میگیررد ،مرؤ رتر و
کارآمدتر شود .بنابرانن ،میتوان نتیررر گرفرت کرر واردات برر
همان اندازه صادرات برا مملررد اقتصاد اهمیت دارد .بر انرن
اساس در انن مقالر از نسبت جمری کرل صرادرات و واردات برر
تولید ناخالص داخلی ) (TOبر منوان شاخصی برا باز برودن
اقتصاد استفاده میشود .هرکر انن نسبت بزرگتر باشرد ،نشران
از تبادالت بیب تر با بازار خارج از کشرور اسرت کرر مریتوانرد
مررانی برا ورود فناور باشد.
حال سانر مت یرها مدل تبیین میگردند .نخست بر ارائرر
توییحاتی پیرامون انتخاب شاخصی مناسب برا مت یر توسعر
مالی پرداختر مری شرود .در ادبیرات اقتصراد  ،انباشرت ذخیرره
سرمانر فیزنری ،بر منوان مامل مهمی برا رسیدن بر تولید و
بهرهور بیب تر و انراد جرنان مداوم درآمرد افرزونترر بررا
جامعر بیان شده است .برا دستیابی برر رابطرر نظرر میران
سرمانر گذار و رشد اقتصاد باند از تابی تولید اسرتفاده نمرود.
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معروف ترنن تابی تولید کر در تحلیل فراننرد رشرد اقتصراد
مورد استفاده قرار می گیرد ،در دهر  7381مورد استفاده «هارود
و دومار »7قرار گرفت .فری اصلی انن الگو آن است کر میزان
تولید در هر واحد اقتصاد امم از بنگاه ،صنعت نا کرل اقتصراد
بر میزان سرمانر گذار در آن واحد وابستر است .بنرابرانن اگرر
میزان تولید با  Yو میزان سرمانر با  Kنشان داده شرود ،آنگراه
بر اساس رابطر زنر تولید با سرمانر مرتب خواهد شد:
()0
Y=K/k

کر در آن  kمدد است ابت و انن رابطر نسربت سررمانر برر
تولید نام دارد .با تفایل گیر از رابطر فوق و تقسریم قررفین
آن بر میزان تولید ) ،(Yمیتروان رابطرر رشرد اقتصراد را برا
ت ییرات سرمانر بر دست آورد ،کر مراحل بر دست آوردن آن بر
صورت زنر است:
()9
�YKKK/k
()8
gYYY/Y(( KK/Y)// k

کر میتوان بر جا  KKمعادل آن نعنی میزان سرمانرگرذار
 Iرا کر در تعادل برابر با میزان پسانداز  Sاست ،جرا گرذار
کرد .بنابرانن ) (KK/Yبر ) (I/Yتبردنل خواهرد شرد و انرن
رابطر معادل ) (S/Yخواهرد برود و از آنررا کرر ) (S/Yنررخ
پسانداز ملی ) (sاست ،معادلر رشد را میتوان بر صرورت زنرر
بازنونسی کرد:
()8
g=s/k

کر رابطر اصلی هارود و دومار بررا نر اقتصراد اسرت و برر
اساس آن میزان رشد تولید با یررنبی از نررخ پرسانرداز برابرر
است .بر دلیل اننرر در بیبتر کشورها در حال توسرعر برازار
پول محور تأمین مالی است و بازار سرمانر در مقانسرر برا برازار
پول نقب بسیار کمرنگتر دارد و کشور ما نیز از انرن قامرده
مستثنی نیست ،تنها تأ یر بخشی از پس انداز افرراد جامعرر کرر
وارد سیستم بانری شده است ،بر رشد اقتصاد مورد توجر قرار
می گیرد و بقیر اجزا بازار مالی نعنی بازار سرمانر و بازار بیمرر
در انن مقالر در نظر گرفتر نمیشوند .همچنرین قبرق تعرنر ،
بازار مالی بر جانی گفتر میشود کر قسمت امظم پسانداز بدان
راه مینابد و از آن برر سرمت سررمانرگرذار و تولیرد جرنران
1. Harod & Domar
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خواهد نافت و در انران بان ها انن نقب را بر مهرده دارنرد .از
اننرو برا بررسی نقب افزانب نرخ پسانداز بر رشد اقتصاد
از شاخص نسبت پسانداز بان هرا برر تولیرد ناخرالص داخلری
) (SYCبر منوان شاخصی برا توسعر مالی استفاده میشود.
لیانگ و تنگ )0111( 0با توجر بر لوئینتل و خان )7333( 9رشد
اقتصاد را بر انن صورت در نظر می گیرنرد،Y=f(K,R,Z) :
بر قور کر  Yتولید ناخالص داخلی سرانر واقعی K ،موجود
سرمانر فیزنری سرانر واقعی و  Rنرخ بهره واقعی میباشردZ .
هم بردار دنگر مت یرها مؤ ر بر رشد است کر لیانرگ و تنرگ
( )0111از نسبت ترار بر منوان تنها مت یر موجود در بردار Z
استفاده کردند .انشان بیان کردنرد کرر بسریار از محققرین از
ترارت بین المللی برا بررسی ارتباط میان رشد و توسعر مرالی
استفاده می کنند (لیانگ و تنگ .)933 :0111 ،همچنین لیانرگ
و تنگ ( )0111انن رابطر را برا توسعر مالی در نظر گرفتنرد:
) .FD=g(Y,Rبر قور کر  FDشاخص توسعر مالی است و
 Yو  Rهم همان مت یرها توصی شده مریباشرند (همران،
 .)933 :0111بر گفتر آنها ،معموالً در مطالعات انن مادت وجود
دارد کر از برخی معیارها موجرود پرول برر تولیرد ناخرالص
داخلی بر منوان جانگزنن توسعر مالی استفاده میکنند .اما انرن
پراکسی در تفسیر مشرالت قابل توجهی بر همرراه دارد .کرون
کلها پولی مشخصاتی دارند از جملر:
 )7بیب از آنرر توسعر مالی را اندازهگیر کنند ،میرزان کسرب
درآمد را اندازه گیر می کنند .مخصوصراً بررا اقتصرادها در
حال توسعر )0 .هیچ اختالفی در بدهی میران مؤسسرات مرالی
قائل نمیشود )9 .نمیتواند معرف حرم واقعی وجوهی باشد کر
بر بخب مولد هردانت مریشروند (برر دنمترنردس و حسرین،8
931 :7331؛ د گرگورنو و گروداتی899 :7338 ،8؛ لوئینترل و
خان 937 :7333 ،رجو کنید) .بنابرانن تحت انرن فرری کرر
اندازه واسطر ها مالی ارتباط مثبتی با تدار و کیفیت خدمات
مالی دارد؛ لیانگ و تنگ از نسربت امتبرار برانری ) (BCRبرر
منوان شاخص توسعر مالی استفاده کردنرد کرر برابرر اسرت برا
ارزش امتبار داخلی مؤسسات بانردار تقسیم بر تولید ناخالص
داخلرری (لیانررگ و تنررگ .)933 :0111 ،لیانررگ و تنررگ بیرران
میکنند بهتر است از امتبار خصوصی بر منوان پراکسی توسرعر
)2. Liang & Teng (2006
)3. Luintel & Khan (1999
)4. Demetriades & Hussein (1996
)5. De Gregorio & Guidotti (1995
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مالی استفاده شود کر امتبرار واسرطرهرا مرالی را برر بخرب
خصوصی محدود میکند (همان.)933 :0111 ،
تئور بیان میکند کر درآمد (تولیرد ناخرالص داخلری) ا رر
مثبتی بر توسعر مالی دارد؛ بنابرانن  g�Yمثبت است .اما ا رر R
مبهم است .ترزنر و تحلیل متعارف نشان میدهد کر ا ر  Rبر
پسانداز بر قدرت نسبی ا رات جانشینی و درآمد بستگی دارد.
بر هرحال م کینون )7319( 7و شاو )7319( 0بیان مریکننرد
کر  Rدر کشورها درحال توسعر ارتباط مثبتری برا پرسانرداز
دارد .آنها ادما میکنند کر ا ر جانشینی مثبرت برر ا رر درآمرد
منفی غالب میشود (همان.)933 :0111 ،
پس از برآورد پسماند دانرا برانری ،انرن مت یرر برا سرانر
مت یرها اقتصاد کالن و توسعر مالی و درجر باز بودن ترار ،
بر رشد اقتصاد کالن رگرس میشود .برا توجرر برر برنمروس و
برروش ( )0178و سررانر مطالعررات انرررام شررده پیرامررون رشررد
اقتصاد در انن مقالر از نرخ ترورم ) (INFو شراخص توسرعر
انسانی ) (HDIبر منروان سرانر مت یرهرا ا رگرذار برر رشرد
اقتصرراد اسررتفاده مرریشررود (برنمرروس و برروش.)3 :0178 ،
همچنین مشابر مطالعر لونن و همراران 9از مدل پانل پونا برا
آزمون رابطر ملّیت بین رشد اقتصاد و توسرعر مرالی اسرتفاده
می شود (لونن و همراران .)97 :0111 ،همچنین الزم برر ذکرر
است کر راکرد و بنمبرار ( )0177و جران )0170( 8نیرز در
مطالعر خود برا بررسی آزمون ملّیرت انرن دو مت یرر از روش
گشتاورها تعمیم نافترر اسرتفاده کردنرد (راکرد و بنمرار ،
789 :0177؛ جان .)31 :0170 ،بنابرانن با توجر بر مت یرها کرر
داده ها تابلونی هستند و ماهیت مدل برر دلیرل اننررر مت یرر
رشد تولید ناخالص داخلی از وقفر خود تأ یر میپذنرد؛ میتروان
از مدل زنر برا تخمین استفاده کرد:
()1
�1iGDPgrowthit-1+
�4iINFit+ �5iTOit+

=GDPgrowthit
�0i+
�2iBGRit+ �3iHDIit+
���6iBCRit
7i SYCit +
��8i BGRit* TOit � i
t

در انن مدل  GDPمعررف رشرد تولیرد ناخرالص داخلری،
 BGRمعرف پسماند دانر ا بانری INF ،معررف نررخ ترورم،
 HDIمعرف شاخص توسرعر انسرانی TO ،معررف براز برودن
)1. McKinnon (1973
)2. Shaw (1973
)3. Levine et al. (2000
)4. Jun (2012

ترار  BCR ،معرف ارزش امتبار داخلی مؤسسرات بانرردار
تقسیم بر تولید ناخالص داخلی SYC ،معرف نسبت پرسانرداز
بان ها برر تولیرد ناخرالص داخلری و در نهانرت BGR*TO
معرف ا ر متقاقی درجر باز بودن ترار و پسماند دانرا بانری
است کر کشب متقاقی ن ا رر ترکیبری را نشران مریدهرد و
مرمل ا ر است کر رو مت یر وابستر میگذارد .آمار برر کرار
رفتر در انن پووهب از ترازنامرها بان ها انرران و سرانت
آمار و اقالماتی بانر مرکرز و  Bankscopeاسرتخراج
شده است .از آنرانی کرر دادههرا انرن پرووهب برر صرورت
دادهها ترکیبی پونا 8است ،ترزنر و تحلیل آنها برا توجرر برر
ماهیت دادهها با استفاده از روشهرا اقتصادسرنری دادههرا
ترکیبی صورت میگیرد .در مدلها دادهها تابلونی کر وقفر
مت یر وابستر در سمت راست معادلر وجود داشتر باشد ،بر منظور
تخمین معادلر از مدل دادهها تابلونی پونا اسرتفاده مریشرود.
نری از منافی و کاربردها انن مدل در بهتر پونانیها توس
محقق است .در الگو  ،1مت یر  GDPgrowthit-1بر منروان
ن مت یر توییحی در سمت راست معادلر با جزء خطرا انرن
الگو همبستر است و انن خود سبب تورشدار و ناسازگار برودن
تخمین زننده  OLSمیگردد .آرالنو و بونرد 1در سرال  7337از
روش گشتاورها تعمریم نافترر 1دو مرحلرر ا بررا تخمرین
داده ها تابلو پونا استفاده نمودنرد .در انرنروش بررا رفری
همبستگی مت یر با وقفر و سانر مت یرها توییحی از ماترنس
ابزارها استفاده میشود .در انن روش برا بررسی معتبرر برودن
ماترنس ابزارها از آزمون سرارگان 3اسرتفاده مریشرود .در انرن
آزمون فرییر صفر حاکی از مدم همبستگی ابزارهرا برا اجرزا
اخالل نا مناسب بودن ابزارها است.
 -2-4بررسي وجود دانهبندي در شبکه بانکي ايران
در انن قسمت و قبل از هر کیز بر بررسی وجود دانرربنرد در
شبرر بانری انران در سالها  7931ترا سرال 7937پرداخترر
می شود .برا انن منظور باند بررسی شود کر بازار بانردار در
شبرر بانری انران ن بازار متمرکز نرا نسربتاً متمرکرز اسرت.
مشابر بالن و همراران از شاخص هرفیندال هیرشمن 3بررا
اندازهگیر درجر تمرکز بازار بانردار در انران استفاده میشود
5. Dynamic Panel Data
)6. Arellano & Bond (1991
7. Generalized Method of Moments
8. Sargan Test
9. Herfindahl-Hirschman Index
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و همراران.)983 :0113 ،

(بالن

 -1-2-4معرفي شاخص هرفیندال -هیرشمن
در مطالعات ترربی درباره ساختار بازارها برا قضاوت راجی برر
رقابت و انحصار در هر بازار ،اساسراً از مفهروم تمرکرز اسرتفاده
می شود .تمرکز بازار از جملر مت یرها ساختار است کر برا
اندازهگیر سطح فعالیتها رقابتی و انحصرار در مطالعرات
ترربرری کرراربرد وسرریعی دارد .بسرریار از صرراحبنظررران و
تصمیم سازان اقتصاد  ،با استفاده از «اندازه تمرکز» ،راجری برر
قدرت انحصرار هرر برازار قضراوت مریکننرد .در بسریار از
مطالعات ،برا شناخت ساختار بازارها ،اساسراً از شراخصهرا
تمرکز استفاده مریشرود (مردّال و همرراران .)733 :7338 ،7برا
استفاده از مفهوم تمرکز می توان ساختار بازار و بر مبارتی اندازه
رقابت و انحصار را در بازارها انفراد و نا در اقتصراد بررسری
کرد .تمرکز مبارت است از کگونگی و نحوه تقسریم برازار برین
بنگاهها مختل ؛ و در اندازهگیر آن ،اندازه نسبی بنگاهها مد
نظر است .هر کر بازار نامادالنرتر برین بنگراههرا توزنری شرود،
تمرکز بیشتر و در صورت ابت بودن تمامی شران هرکر تعداد
بنگاه ها بیشتر باشد ،درجر تمرکز کمترر خواهرد برود .در واقری،
اندازه تمرکرز ،ارتبراط معروسری برا تعرداد بنگراه هرا و ارتبراط
مستقیمی با توزنی نابرابر سهم بنگاهها در بازار دارد.
جدول  .1بازهها مختل شاخص هرفیندال-هیرشمن
اندازه شاخص HHI

نتیررگیر
ن

بازار شدنداً رقابتی

HHI<0.01

ن

بازار غیر متمرکز

HHI<0.1

ن

بازار نسبتاً متمرکز

0.1ã III 11.8

ن

بازار شدنداً متمرکز

III ä1.8
0

مأخذ :تیتیالنو و ونرتور ()093 :0178

شاخص هرفیندال -هیرشمن معیار از تمرکز است کر برر
قور گسترده ا در ادبیات نظر استفاده شده است و اغلب برر
منوان معیار برا ارزنابی دنگر شاخصها تمرکرز اسرتفاده
می شود .بیرر و هراف HHI 9را برر صرورت مرمرو مربعرات
اندازه ها بان تعرن کردند کر برا اندازهگیر سرهمهرا
بازار استفاده می شرود .انرن شراخص بررا کرل دارانریهرا،
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سپرده ها و تسهیالت قابل محاسربر اسرت .اغلرب شراخص برا
اقالمات کامل نامیده میشود (بیرر و هاف.)1 :0111 ،
جدول ( )7نشان دهنرده مقرادنر متفراوت انرن شراخص و نرو
تصمیم گیر متناسب با هر اندازه آن قبق دسرتورالعمل ادغرام
اناالت متحده 8است.
در جدول  0مقرادنر انرن شراخص بررا کرل دارانریهرا،
سپرده ها و تسهیالت شبرر بانری انران در سالها  7931ترا
 7937محاسبر شده است .با توجرر برر جردول  0مقرادنر انرن
شاخص در هر سر بازار شبرر برانری برین  1/7ترا  7/3اسرت.
بنابرانن شبرر بانری کشور در سالها  7931تا  7937از ن
بازار نسبتاً متمرکز برخوردار بوده است .نتیررر ا مشرابر انرن،
نعنی بازار بانری نسبتاً متمرکز ،توس محققین دنگر و بررا
کشورها دنگر نیز بر دسرت آمرد .برر قرور نمونرر بالنر و
همراران برا کشور آلمان بر نتیرررا مشرابر دسرت نافتنرد
(بالن و همراران .)989 :0113 ،اما همان قور کر بالن و
همراران نیز اشاره نمودهاند ،ملی رغم درجر نسبتاً پانین تمرکرز
در بانردار آلمران توسر معیارهرا اسرتاندارد هرم کرون
 ،HHIبر ملت ماهیت بانردار ترانرها ونوه در بزرگتررنن
بان ها بر قور کلی میتواند سیستم بانرردار را تحرت ترأ یر
قرار دهد (همان .)989 :0113 ،همان قور کرر پریب از انرن
نیز ذکر شد ،ترانرها ونوه در سطح کالن ناپدند میشوند؛ اگر
تمام بان ها بر ن اندازه باشند .اما نشران داده مریشرود کرر
مالوه بر وجود تمرکز مالنرم در شربرر برانری ،توزنری انردازه
بان ها نیز نرمال نبوده و دمپهن است.
 -2-2-4آمار توصیفي
ونوگیها آمار اندازه بان ها در جدول ( )9ارائر شده اسرت.
انن نتانج با استفاده از نرمافزار  Eviews8بر دست آمدهاند.
مشاهده می شود کولگی مثبت اسرت و کشریدگی حراکی از آن
است کر توزنی دادهها نسبت بر توزنی نرمال کشریدهترر اسرت.
آزمون جار برا ،8فری نرمال بودن توزنی اندازه بان هرا را رد
میکند .بنابرانن با توجر بر مطالبی کر منوان گردند ،مریتروان
وجود دانربند را برا بانردار انران تأنید کرد.
 -3-4آزمون مانايي متغیرهاي مدل

)1. Maddala et al. (1995
)2. Titilayo & Victor (2014
)3. Bikker & Haaf (2000

4. The US Merger Guidelines
5. Jerque-Bra Test
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انستانی برخی مت یرها در سطح ،از آزمرون همرمعری اسرتفاده
شده است؛ زنرا در حالت مدم انستانی مت یرها ،تنها در صرورت
وجود رابطر همرمعی میان مت یرها می توان برر نترانج امتمراد
کرد.

با توجر بر نتانج حاصرل از آزمرونهرا در جردول ( )8مشرخص
گردند بر جز مت یرر درجرر براز برودن تررار و مت یرر نسربت
پسانداز بان ها بر تولید ناخالص داخلی و مت یر شاخص توسعر
انسانی بقیر مت یرها در سطح مانا هستند.
با توجر بر نتانج بر دست آمده از انن آزمون ،بر دلیل مردم

جدول  .2شاخص هرفیندال هیرشمن در بازار دارانیها ،سپردهها و تسهیالت شبرر بانری کشور
سال
HHI
دارانیها

7931

7937

7930

7939

7938

7938

7931

7931

7933

7933

7931

7937

1/789

1/780

1/781

1/793

1/708

1/771

1/790

1/711

1/707

1/718

1/717

1/719

سپردهها

1/718

1/719

1/788

1/781

1/701

1/778

1/770

1/711

1/771

1/771

1/711

1/711

تسهیالت

1/713

1/788

1/798

1/701

1/701

1/771

1/711

1/710

1/717

1/711

1/777

1/777

مأخذ :محاسبات تحقیق
جدول  .3ونوگیها آمار اندازه بان ها
ونوگیها آمار اندازه بان ها
میانگین

7710081

میانر

917811/3

حداکثر مقدار

8398081

حداقل مقدار

73373/11

انحراف معیار

7119038

کولگی

7/181109

کشیدگی

8/888938

آماره جار برا

71/18111

احتمال جار برا

1/111097

تعداد مشاهدات
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مأخذ :محاسبات تحقیق
جدول  .4نتانج آزمون رنشر واحد جمعی مت یرها مؤ ر بر رشد اقتصاد
Levin,Lin& Chu
آماره محاسبر شده

سطح احتمال

Im, Pesaran and
Shin W-stat
آماره محاسبر شده سطح احتمال

ADF-Fisher
Chi-square
آماره محاسبر شده سطح احتمال

مت یرها

-77/13

1/11

-8/17

1/11

38/80

1/11

)GDP (L

-1/98

1/11

-8/97

1/11

11/87

1/11

)BGR (L

-8/01

1/11

-9/71

1/11

83/11

1/11

)INF (L

-8/80

1/11

----

----

11/11

1/11

)HDI (SD

-8/39

1/11

-9/81

1/11

11/70

1/11

)TO (FD

-318/09

1/11

-731/81

1/11

81/83

1/01

)BCR (L

-0/87

1/11

-8/83

1/11

33/83

1/11

)SYC (SD

نادداشت :در مقابل نام مت یرها نماد ) (Lبر معنی سطح ،نماد ) (FDبر معنی تفایل مرتبر اول بودن و نماد ) (SDبر معنی تفایل مرتبر دوم بودن است.

مأخذ :محاسبات تحقیق
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 -4-4نتايج آزمون همجمعي
در انن تحقیق از آزمون همرمعی پدرونی برا بررسی وجرود
نا مدم رابطر همرمعی میان مت یرها استفاده شده است.
7

جدول  .5نتانج آزمون همرمعی پدرونی
احتمال

آماره

آزمون همرمعی پدرونی

1/11

-71/83

Panel PP-Statistic

1/11

-78/73

Group PP-Statistic

مأخذ :محاسبات تحقیق

مطابق با نتانج بر دست آمده فری صفر مبنی بر مردم رابطرر
همرمعی میان مت یرها قابل رد اسرت .برر انرن اسراس ،میران
مت یرها ارتباط بلندمدت وجود دارد.
 -5-4برآورد مدل و تفسیر نتايج
در جدول ( )1نتانج حاصل از تخمین مدل ارائر شده است.
جدول  .6نتانج تخمین مدل بر روش گشتاورها تعمیم نافتر
سطح احتمال

یرنب

مت یرها

1/11

1/83

Constant

1/11

1/31

)GDP(-1

1/11

-1/110

BGR

1/11

-1/118

INF

1/11

-1/11

HDI

1/11

1/13

TO

1/77

7/18E-11

BCR

1/11

1/110

SYC

1/11

-1/18

BGR*TO

Instrument
rank= 09

J-statistic=71/91

Sargan test= 1/19

مأخذ :محاسبات تحقیق

همان قور کر نتانج نشان مریدهنرد تمرامی مت یرهرا
مرؤ ر برر رشرد اقتصراد برر جرز مت یرر ارزش امتبرار داخلری
مؤسسات بانردار تقسیم بر تولید ناخالص داخلی نا  BCRدر
سطح  %33اقمینان معنیدار هستند .همچنین در انرن تخمرین
0
برا بررسی معتبر بودن مراترنس ابزارهرا از آزمرون سرارگان
استفاده شده است .در انن آزمون فرییر صرفر حراکی از مردم
همبستگی ابزارها با اجزا اخرالل اسرت .برا توجرر برر مقردار
1. Pedroni
2. Sargan Test
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احتمال آماره آزمون سارگان کرر در جردول ارائرر شرده اسرت،
میتوان مالحظر کرد کر فرییر صفر مبنی بر مدم همبسرتگی
ابزارها با اجزا اخالل را نمیتوان رد کرد .بنرابرانن مریتروان
کنین نتیرر گرفت کر ابزارها مورد استفاده بررا تخمرین از
امتبار الزم برخوردارند.
همرران قررور کررر نتررانج نشرران مرریدهنررد قبررق انتظررار
مت یرها تولید ناخالص داخلی در دوره قبل ،مت یرر براز برودن
ترار و همچنین مت یر مربوط بر توسعر مالی نا مت یر نسربت
پسانداز بان ها بر تولید ناخالص داخلی ) (SYCبا نرخ رشرد
اقتصاد رابطر مثبت و معنی دار دارند .هم کنین قبق انتظار
مت یر نرخ ترورم ارتبراط معرروس و معنریدار برا نررخ رشرد
اقتصاد دارد .اما همان قور کر نتانج نشران مریدهنرد مت یرر
شاخص توسرعر انسرانی برر خرالف انتظرار ارتبراط معرروس و
معنی دار با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دارد .مالمرت انرن
مت یر را می توان از دو جهت تفسیر کرد .نخست اننررر ممررن
است کشور ما دکار توسعر انسانی نامتوازن نرا رشرد اقتصراد
نامتوازن شده باشد .در توسعر انسانی نامتوازن کرر برر صرورت
توسعر انسانی باال و رشد اقتصاد کم نمود پیدا میکند نری از
مؤلفر ها (رشد اقتصاد نا توسرعر انسرانی) نقرب ترمرز بررا
دنگر را باز میکند .انن موقعیت بیشرتر در مروارد اتفراق
می افتد کر نرخ سرمانر گذار در اقتصاد پانین باشرد کرر نر
حالت موقتی و ناپاندار است .در حالت رشد اقتصراد نرامتوازن
کر بر صورت توسعر انسانی پانین و رشد اقتصراد زنراد نمرود
پیدا میکند نیز مثل حالت قبل ،نری از مؤلفرها نقرب ترمرز را
پیدا میکند و حالتی موقتی و ناپاندار را بر وجود مریآورد .انرن
موقعیت بیشتر در موارد اتفاق مریافترد کرر کمبرود سررمانر
اجتمامی در جامعر وجود دارد .در هرر صرورت بررا حرل انرن
مشرل در اقتصاد ن کشور راه حلهانی وجود دارد از جملر:
 استفاده از توسعر انسانی باال بر منظور تشونق رشد اقتصادبا استفاده از اصالحات سیاستی
 بهبود توزنی درآمد مثالً از قرنق اصالحات اریی و مالیاتی واشت الزانی و خلق فرصتها ش لی برا بیراران
 تخصیص منابی بیشتر بر آموزش و بهداشت بر خصروص آنقسمت کر بیشتر بر کار مردم میآند
 افزانب نرخ سرمانر گذار (حتی در صورت تأمین از خارج ازکشور)
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برا تفسیر مالمت انن مت یر از جهت دنگر برر نظرنررا
برگرفتر از مشتاق و جومو )0111( 7بر نام «رانت و رانتجرونی
و ارتباط آن با توسعر اقتصاد » اشاره میشود .انشران در انرن
کتاب کنین بیان میکنند کر توجر بر ساختار رانتی اقتصاد در
کشورها نفتی بسیار یرور میباشد .زنرا درآمدها حاصرل
از منابی نفت و گاز همواره بسیار بیشتر از هزننرهرا اسرتخراج
آن می باشند .بر قور کر تقرنباً بیب از  38درصد قیمت انرن
منابی ،رانت کمنابی میباشد .از قرفی کون مالریت انن رانتها
در اختیار دولت ها است ،شرو بر توزنی آن در اقتصراد خواهنرد
کرد .در نتیرر ساختار اقتصاد ن ساختار رانتی خواهد شرد .در
انن شران  ،دولت بر دلیل آنرر بدون اتررا برر مرردم و جامعرر
توانانی تأمین مخارج خود را دارد ،با گذشرت زمران تبردنل برر
کارفرما بزرگ اقتصاد خواهد گردند و انن امر موجب برروز
مشرررالت مدنرردها خواهررد شررد .همررواره کارآفرننرران و
سرمانر گذاران خصوصی با استفاده از ظرفیت هرا و توانرانیهرا،
نوآور ها و خالقیتها خود سود را حداکثر خواهند کرد ،ولری
در ساختار رانتی هر گروهی کرر بتوانرد برا البری نرا رابطرر ،از
امتیازات دولتی بهره مند گردد ،صاحب سود بریب ترر خواهرد
گردند و در نتیرر آن ارزش کار ،نوآور و خالقیت جرا خرود
را بر آشناباز  ،حزبگرانی ،البی و حتی رشوه میدهرد ،لرذا در
انن شران توجر بر توسعر انسانی و استفاده از افراد شانسرتر و
کارآفرنن در اولونرت قررار نخواهرد گرفرت و برر مررور زمران
سرمانر گذار ها ممومی و نا منتسب بر دولت ،کر کرارانی و
بهرهور کمتر نسبت برر سررمانرگرذار بخرب خصوصری
دارند؛ جانگزنن سرمانرها بخب خصوصی مولد خواهد شرد و
موجب کاهب رشد خواهد گردند .حال اگر شران خاص دنگرر
نعنی تحرنمها نیز بر انن مسائل ایافر شوند دلیل منفی برودن
انن یرنب بیشتر مشخص خواهد گردند.
با توجر بر نترانج حاصرل از تخمرین مردل مت یرر پسرماند
دانر ا بانری نیز قبق انتظار با مت یر نرخ رشد اقتصاد رابطرر
معروس و معنادار دارد .همان قور کرر پریب از انرن نیرز
اشاره گردند افزانب دانربند در شبرر برانری حراو کنردنن
پیام است .افزانب دانرر بنرد در شربرر برانری نشران دهنرده
افزانب تمرکز ،کاهب رقابت ،انتقال بیشتر ترانررهرا از شربرر
بانری بر اقتصاد واقعی ،ساختار نامتوازن شبرر بانری و در واقی
شرررنندگی بیشررتر شرربرر بررانری اسررت .بنررابرانن بررا افررزانب
)1. Mushtaq & Jomo (2006

دانر بند در شبرر بانری میزان تمرکز در شبرر بانری افزانب
خواهد نافت و در پی آن رقابت در بانردار نیز کاهب مینابد
و ساختار بازار بانری ساختار نامتوازن و ناهمگونی پیدا مریکنرد
کر در انن ساختار کند بان بزرگ در اقتصاد وجرود دارنرد کرر
میزان اهمیت آنها خیلی زناد خواهد شد و بان هرا برزرگ در
اقتصاد تأ یرگذار می گردند کر همین امر منرر بر کراهب نررخ
رشد اقتصاد خواهد شد.
نتانج تحقیق نشان دادند کر مت یر ترأ یر همزمران پسرماند
دانر ا بانری و باز بودن ترار ا ر معنیدار و معروسی بر نرخ
رشد اقتصاد دارد .انن مت یر نشان میدهد کر برا افرزانب در
مت یر تأ یر همزمان پسماند دانرا بانری و باز بودن تررار از
میزان نرخ رشد اقتصاد کاسرتر خواهرد شرد .انرن نتیررر برا
انتظارات و پیببینی ها نیز سازگار است .بر انن صورت کرر برا
افزانب باز بودن ترار و همزمان افزانب دانربند در شربرر
بانری از رشد اقتصاد کاستر خواهد شد .زنرا همان قور کر
بیان شد هرکند باز بودن ترار می تواند منرر بر افزانب نرخ
رشد اقتصاد گردد اما در صورتی کر دانربند در شبرر بانری
نیز افزانب نابد مواقب منفری کرالن در پری خواهرد داشرت و
همین امر نرخ رشد اقتصاد را کاهب میدهد و ا ررات مثبرت
باز بودن ترار را از بین خواهد برد .در واقی باز بودن تررار
در صورتی منرر بر افزانب نرخ رشد اقتصراد مریگرردد کرر
شبرر بانری از ساختار متوازن و همگونی برخروردار باشرد و در
واقی شبرر بانری رقرابتی باشرد نعنری در واقری نرری از پریب
نیازهانی کر الزم است برقرار باشد برا اننرر باز بودن ترار
بر نتانج مورد انتظار بر رشد اقتصاد دسرت نابرد نر شربرر
بانری سالم مریباشرد زنررا بازرگانران و تررار در سراسرر دنیرا
مراودات خود را از قرنق شبرر بانری انرام میدهند و سراختار
ناهمگون شبرر بانری ا رات مثبت باز برودن تررار برر رشرد
اقتصاد را نیز مختل میکند.
-5جمعبندي
اهمیت مطالعر پیرامون رشد اقتصاد تا اندازها است کر تا بر
حال مطالعات متعدد در سراسر دنیا بر بررسی موامل مؤ ر برر
رشد اقتصاد پرداختر اند و تراکنون نظرنرات زنراد از قررف
اقتصاددانان بزرگ پیرامون رشد اقتصاد ارائرر شرده اسرت .از
انن جهت انن تحقیق نیز دنبالررو سانر مطالعات پیرامون رشرد
اقتصاد می باشد و اهداف مشابهی دارد .اما نرترر مهمری کرر
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بامث متمانز شدن انن مقالر از سانر مقراالت مررتب پیرامرون
رشد اقتصاد شده اسرت .بررسری رشرد اقتصراد از مرررا
شبرر بانری و در واقی تحلیل تأ یرات ساختار ناهمگون شربرر
بانری بر رشد اقتصاد است .در واقی در انن مقالر دو مویرو
مورد بررسی قرار گرفتر است .نخست اننرر دانربند در شبرر
بانری با ونوگیها خاص خود کر ذکر گردنرد ،کرر ا رر برر
رشد اقتصاد خواهد داشت و دوم اننرر آنا دانربند در شبرر
بانری تا اندازها اهمیت دارد کر قادر باشد ا رات مثبرت مت یرر
مهم ا رگذار کون باز بودن ترار بر رشد اقتصاد را تحرت
تأ یر قرار دهد.
انن مقالر با توجر بر نتانج تحقیق بر انن نتیرر دست نافت
کر دانربند در شبرر بانری بر دلیل ونوگیهرا خراص خرود
ا رات منفی و معنادار بر رشد اقتصاد کشرور دارد .از قرفری
اهمیت دانربند در بانردار بر حد حائز اهمیت میباشد کر
توانانی دارد ا رات مثبت و معنیدار باز برودن تررار برر رشرد
اقتصاد را تحتالشعا قرار داده و منرر برر ا ررات منفری برر
رشد اقتصاد گردد .بنابرانن با توجر بر نتانج حاصل از تخمین

31

مدل و در نظر گررفتن شرران مربروط برر کشرورها درحرال
توسعر مثل کشور ما کر فاقد بازارها پیشرفتر مرالی هسرتند و
همین امر منرر میگردد کر شرکتها جرانگزنن انردکی بررا
امتبار بانری داشتر باشند؛ بنابرانن نمی تواننرد برر سرهولت برر
بازارها امتبار غیربانری نا خارجی دسترسی نابنرد .لرذا ا رر
ترانرها وارد بر بان ها بزرگ و بنابرانن دانرربنرد قابرل
توجر است .بنرابرانن توصریر سیاسرتی روشرن و مشرخص برر
سیاست گذاران مبتنری برر انرن مطالعرر انرن اسرت کرر بررا
جلوگیر از ا رات سوء دانربند در بانردار بر ا رات مطلروب
باز بودن ترار بر رشد اقتصاد  ،برنامرها سیاستی مرتب با
کنترل دانر بند در شبرر بانری را مد نظر قرار دهنرد .توصریر
سیاستی دنگر در انن راسرتا و بررا کراهب ا ررات نرامطلوب
دانر بند در بانردار بر رشد اقتصاد کم بر افزانب رقابت
در شبرر بانری کشور و حذف موانی موجود در انن راه است کر
برا انن منظور تأسیس بان ها خارجی در داخرل مریتوانرد
نری از راهحلها باشد.
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