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چکیده
توسعهسیستممالینقشغیرقابلانکاریدردستیابیبهتوسعهپایداردرکشورهایمختلفوبهطورخاص
کشورهایغنیازمنابعطبیعیدارد؛زیراعموماًیکیازمشکالتاساسیکهمانعازبهرهمندیایندستتهاز
کشورهاازمواهبحاصلازفروشمنابعطبیعیخدادادیمیشود،عدمتوسعهیافتگیسیستتممتالیاستت 
درواقعسیستممالیازاینپتانسیلبالقوهبرخورداراستکهباتبدیلدرآمدحاصلازمنابعطبیعتیبتهستایر
اشکالسرمایه،منجربهایجادتوسعهاقتصادیدراینکشورهاشتود درایتنماالعتهن تربتهاهمیتتختاص
سیستممالی،به ماالعهنقشاینبخشکلیدیدرهدایترانتتحاصتلازمنتابعطبیعتیبتهمن تورافتزایش
اعتمادعمومیتیافته(بهعنوانشاخصیازسرمایهاجتماعی)درایرانپرداختتهشتدهاستت بتهایتنمن تور
تکنیکرگرسیونغلتانبرمبنایروش،ARDLطیدورهزمانی2014-1970مورداستتاادهقترارگرفتته
است نتایجحاصلازبرآوردالگو،نشانمیدهدکهتوسعهچندبُعدیسیستممالیدربخشبتانکی،دارای
اینپتانسیلاستکهبتواندمنجربهبهبوداثرگذاریرانتمنابعطبیعیبراعتمادعمومیتدرایرانیافتهشود؛
بنابراینتوسعهسیستممالیبهعنوانیکسیاستستاختاریکلیتدی،بتهمن توربهترهگیتریمببتتازمنتابع
طبیعیدرایرانتوصیهمیشود

________________________________________________________________
-1نوعمقالهپژوهشی
2-aboutorabi.econ@gmail.com
-3نویسندهمسئولahmadianyazdi@mail.um.ac.ir:
DOI:pm.v26i18.80387/10.22067

138

اقتصاد پولی مالی سال بیست و ششم

کلیدواژهها:رانتمنابعطبیعی،اعتمادعمومیتیافته،توسعهمالی،رگرسیونغلتان 
طبقهبندی C22 ،G21 ،E22 ،O13 :JEL

مقدمه

درحالیکه ادبیاتمربوطبهنقتشتوستعهسیستتممتالیدررشتدوتوستعهاقتصتادیکشتو رها
همچناندرحالگسترشاست،بهن رمیرسدکهیکاجماعقاعیمیتاناقتصتادداناندرارتبتاط
بااثرگذاریمببتآنبررشداقتصتادیوجتوددارد( )Beck et al., 2000ایتناثرگتذاریمببتت
منجربهشکلگیریتحقیقاتیدراینحوزهشدهاستکهدرآنهابهنقشمحتوریتوستعهمتالیدر
اقتصادکشورهاپرداختهشدهاست  
اهمیتتوسعهمالیدرکشورهاییکهازدرآمدهایسرشارحاصلازفروشمنابعطبیعتیبهتره
میگیرند،دارایاهمیتویژهایاست؛زیرااینکشورهابهدلیلعدممدیریتاینمنتابعدرآمتدی
دربسیاریازمواردنتوانستهاندازمزایایآنبهرهجستهوبهرشداقتصادیپایداردستپیداکننتد 
بتتراستتاقتحقیقتتاتانجتتامشتتدهتوستت ،)2010( International Monetary Fundچنانچتته
کشورهایغنیازمنابعدرحالتوسعهدرراستایتوسعهسیستممالیخودقدمبردارندمتیتواننتدبتا
مدیریتصحیحاینثروتهایخدادادی،ظرفیتجذبمنابعمتالیناشتیازفتروشمنتابعطبیعتی
خودراباالبردهوازاثراتمنایاحتمالیناشیازآندرامانبمانند 
رشداقتصادیدرکشورهایغنیازمنابعطبیعیبامحوریتتوسعهسیستممالیازچهتارمستیر
اساسیمحققمیشودکههمانتبدیلسرمایههایطبیعیبهچهارشکلسرمایه؛اعمازسرمایههتای
ملموق(شاملسرمایهختارجیوسترمایهفیزیکتی)ونتاملموق(شتاملسترمایهانستانیوسترمایه
اجتماعی)است ن ربهاهمیتویژهایکهسرمایههایناملموقدررشداقتصتادیپایتدارکشتورها
دارند(،)Tiwari et al., 2012دراینمقالهبراعتمادعمومیتیافته(بهعنوانشاخصتیازسترمایه
اجتماعی)تمرکزشدهاست  
درحقیقتتاعتمتتادمیتتانافترادویتتامیتتانافترادونهادهتتا،بتتابتهاشتتترا گتتذاریاطالعتتاتو
هنجارهایاجتماعینمایتانمتی شتودوستاوببتاالترآنبتامولتدترشتدنافترادودرنتیجتهرشتد
اقتصادیباالتردرارتباطاست()2010(Algan & Cahuc )Elkhuizen, 2016: 6بیانمتیکننتد
کهاعتمادیکیازعواملتعیینکنندهکلیدیدرتوسعهاقتصادیکشورهااست برایتناستاقبیتان
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میکنندکهاعتمادعمومیتیافتهکلیداصلیموفقیتدردستیابیبهتوسعهاقتصادیاست( Algan

 )& Cahuc, 2010: 2060ماالعاتتجربیبیشمارینیزدرحوزهعلومسیاسی،عمتدتاًبترنقتش
تعیینکنندهاعتمادبهعنوانشاخصیازسرمایهاجتماعیدررشدوتوسعهاقتصادیتمرکزکترده-
انتتتتتد(1985،Banfield؛1972،Arrow؛1988،Gambetta؛1990،Coleman؛1993،Greif؛
1995،Fukuyamaو )2000،Putnam
باتوجهبهنقشکلیدیتوسعهسیستممالیبرایدستیابیبهرشداقتصادیپایداردرکشتورهای
غنیازمنابعوازآنطرفاهمیتباالییکهاعتمادعمومیتیافتهبترایتحقتقهتدففتوردارد،
پرسشمهمیماربمیشودکه"آیاتوستعهسیستتممتالیمتیتوانتدمنجربتهبهترهگیتریمببتتاز
درآمدحاصلازفروشمنابعطبیعیدرمسیرافتزایشاعتمتادعمومیتتیافتتهشتود " درحقیقتت
آنچهکهدرادبیاتمنابعطبیعیبهعنواننارینمنابعازآنیادمیشود،مرتب بتااثرگتذاریمناتی
رانتحاصلازمنابعطبیعیبترشتکل گیتریاشتکالمختلتفسترمایهاستتودرکشتورهاییکته
توانستهاندایندرآمدهاراازمسیرتوسعهسیستممالیخودبهطوربهینهمتدیریتکننتد،کمتترویتا
اصالًدیدهنشدهاست()Van der Ploege, 2010؛بنابراینوجودبرختیکشتورهایغنتیازمنتابع
طبیعیکهازطریقسیستمهایمالیتوسعهیافتهخودتوانستهاندمنابعوجریتانورودیدرآمتدهای
حاصلازمنابعطبیعیخودرابهدرستیمدیریتکردهوبهرشداقتصادیقابتلمالح تهایدستت
یابند(مانندنروژ،استرالیاوهلند)،میتواندمنجربهشکلگیرییکالگویعملیاتیمناستببترای
درحالتوسعهازجملهایرانشود

کشورهایغنیازمنابع
درمجموعبایددانستکهازدیدگاهسیاستگذاری،در اینموضوعبسیاراهمیتداردکه
رانتمنابعطبیعیدارایچهاثریبراعتمادعمومیتیافتهاستواینکهآیااثرات(مببتیامنای)
رانتمنابعطبیعیبراینشکلازسرمایه،باوجودنهادهایمالیبهخوبیتوسعهیافته،بهبودخواهتد

یافت 
درماالعهحاضر،برایپاسخبهپرسشاساسیاینتحقیق،نخستعوامتلکتالنتیثیرگتذاربتر
اعتمادعمومیتیافته(بهعنوانشاخصیازسرمایهاجتماعی)شناساییشتدهانتدوست ببتهمن تور
ماالعهتیثیرتوسعهسیستممالی(دربخشبانکی)برنحوهاثرگتذاریرانتتمنتابعطبیعتیبترمت یتر
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فورالذکرازتکنیکرگرسیونغلتان(باپنجرههایثابت)1بترمبنتایروشARDLاستتاادهشتده
است الزمبهتوضیحاستکهدورهزمانیموردماالعه2014-1970است  
براساقاهدافموردن ردراینمقالهدربخشدومابتدامروریبرادبیاتن تریموجتوددر
ارتباطبااثرگذاریرانتمنابعبرانباشتسرمایهاجتماعیوس بمروریبرادبیاتموجوددرباره
نحوهاثرگذاریتوسعهمالیبرراباهرانتمنابعوسرمایهاجتماعیانجاممیشود دربختشستوم،
الگویموردن رطراحیومت یرهایموردن رمعرفیشدهانتد دربختشچهتارمنتتایجحاصتلاز
برآوردالگوموردبحثوبررسیقرارمتیگیرنتدودرنهایتتدربختشپتنجمنتیجتهگیتریکلتی
حاصلازاینمقالهارائهمیشود

ادبیات موضوع
ادبیات نظری اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر انباشت سرمایه اجتماعی:

سرمایهاجتماعیمت یریاستکهبتهانستجاماجتمتاعیوفرهنگتیدرونتیجامعته،هنجارهتاو
ارزشهاییکهرواب متقابلمردمرامدیریتمیکندونهادهتاییکتهدرآنوجتوددارنتدبرمتی-
هیچگونته
گردد سرمایهاجتماعیمانندچسبی2استکهجامعهراکنارهمنگهمیداردوبدونآن 
رشداقتصادییارفاهانسانینمیتواندوجودداشتهباشد(  )Grootaert, 1998: 3
درواقع پرداختنبهموضتوعسترمایهاجتمتاعیبتاتوجتهبتهنقتشاساستیآند رسیاستتهتاو
اصالحاتتوسعهبهطورخاصدرکشورهایغنیازمنابعطبیعیدارایاهمیتویژهایاست؛زیترا
یکیازملزوماتدستیابیبهرشدوتوسعهپایداردرایندستتهازکشتورها،سترمایهگتذاریرانتت
ینروباتوجهبه
حاصلازمنابعطبیعیدرسرمایهاجتماعیاست( )Tiwari et al., 2012: 120ازا 
نتایجتجربیکهدربسیاریازکشورهادیدهشده،ماالعتاتاخیتردرایتنحتوزهعمتدتاًبترنقتش
سرمایهاجتماعیبهعنتوانیکتیازعوامتلکلیتدیمعنتادار(ازلحتایآمتاری)متوثربترتولیتددر
کشورهایبادرآمدباالدرگروهOECDاست اینموضوعبیتانمتیکنتدکتهدرایتناقتصتادها،
پتانسیلنهاتهدرسرمایهاجتماعیممکناستیکیازعواملاصلیتولیدورشتددرایتنکشتورها
________________________________________________________________
1-Rolling Regression Technique with fixed windows
2- glue
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باشدواینموضوعمیتواندتجربهبسیارخوبیبرایکشورهایدرحتالتوستعهباشتد( Tiwari et

  )al., 2012: 14
بامروریبرماالعاتصورتگرفتتهدرایتنحتوزهمتیتتوانگاتتعمتدهایتنتحقیقتاتبته
خصوصازدهه1990بهبعددرارتباطبابررسینقشسرمایهاجتماعیدررشدوتوسعهاقتصادی
کشورهابودهاست البتهدراینماالعاتعمدتاًبتاطراحتیمعادلتهرشتداقتصتادی،نقتشسترمایه
اجتماعیدرکنارسایرمت یرهایکالناثرگذاربرآنموردبررسیقرارگرفتهاستت هترچنتدکته
دستهدیگریازماالعاتنیزدراینحوزهوجوددارنتدکتهدرآنهتابترراباتهمیتاننهادهتایغیتر
رسمی(یتاستاختاراجتمتاعی)ورشتداقتصتادیکشتورهامتمرکتزشتدهاستت ( & MacKenzie

2003،Millo؛2003،Mouw؛2005،Granovetterو )2005،Gomez & Jehielدرهتتردو
دستهماالعاتمذکور،ازسرمایهاجتماعیبهعنوانیکعاملمببتتیثیرگتذاربتررشتدوتوستعه
شکستهایسیاستتی

اقتصادینامبردهشدهاستکهدرکنارسایرعواملمیتواندعلتبسیاریاز
کشورهارادردهههایقبلاز1990توجیهنماید  
بااینوجتودازاواختردهته1990وبتهطتورختاصبتاماالعتات1995(Sacks & Warnerو
)1997و،)2001(Gylfasonتمرکزماالعاتاینحوزهبیشتربهسویماالعهتیثیرپتذیریسترمایه
اجتماعیازرانتمنابعطبیعیوبررسیاثراتمنابعطبیعتیبتررشتداقتصتادیکشتورهایغنتیاز
منابعطبیعیازکانالهایاشکالسرمایه(ازجملهسترمایهاجتمتاعی)ت ییترکتردهاستتودرآنهتا
تالششدهبااستاادهازبهترینشاخصهایسرمایهاجتماعیدردسترق،مکانیسمایتناثرگتذاری
تجزیهوتحلیلشود  
ایندستهازماالعتات،بتااستتاادهازشتاخصهتایمختلتفسترمایهاجتمتاعی(ماننتدشتاخص
دموکراسیویاشاخصفساد)بهایننتیجهرسیده انتدکتهرانتتمنتابعدارایاثرگتذاریمناتیبتر
سرمایهاجتماعیدرکشورهایغنیازمنابعطبیعیبودهاستت درایتنارتبتاط)2001(Autyبیتان
میکندکشورهایغنیازمنابعطبیعیمعموالًازرانتجوییبرخیازتولیدکننتدگانکتهمنجتربته
انحرافمنابعازفعالیتهایاقتصادیمایدمیشود،آسیبمیبیننتد )2001(Gylfasonنیتزبترای
تبییناثرگذاریرانتمنابعبردموکراسی(بهعنوانشتاخصسترمایهاجتمتاعی)بیتانمتیکنتدکته
معموالًنزاعبرسررانتع یممنابع،منجربهتمرکتزقتدرتاقتصتادیوسیاستیدردستتاناقلیتتی
میشودکهازاینرانتهابرایتیمینمالیحامیانسیاسیخودوتضتمینبقتایآنهتابترقتدرتاز
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طریقمتوقفکردنیاتضعیفدموکراسیاستاادهمیکننتد ایتننتیجتهتوست )2001(Rossنیتز
تیییدشدهاستکهثروتناتاثرمعکوقبردموکراسیدارد  
)2001(Tavares & Wacziargبیانمیکنندکهدموکراسیازطریقارتقاءساحتحصتیالت
وکاهشنابرابریدرآمدیبهرشداقتصادیکمکمیکند؛امتاازطترفدیگترازطریتقکتاهش
سرمایهگذاریوافزایشمخارجدولتمنجربهکاهشرشدمیشود،البتهخالصاثرگذاریآنبتر
رشد،منایمیباشد )2000(Drazenنیزدراینارتباطتحقیقیراانجامدادهکتهبتراستاقنتتایج
آنهیچگونهنشانهایازیکاثرگذاریمشخصازدموکراسیبتررشتدشناستایینشتدهاستت در
مقابلاینیافته ها،شواهدتجربیداللتتبتروجتودیتکهمبستتگیمببتتمیتانافتزایششتاخص
دموکراسیوافزایشGDPسرانهدارندوبرمبنایاینشتواهد،دموکراستیمتانعیدرمستیررشتد
اقتصادیمحسوبنمیشود(  )World Bank, 2007
درارتباطبانحوهاثرگذاریرانتمنابعبرشاخصفساد(بهعنوانشتاخصدیگتریازسترمایه
اجتماعی))2001(Auty،بیانمیکندرانتجوییفراگیرمنجربهگسترشفساددرکستبوکارهتا
ودربدنهدولتمیشود )2008(Gylfasonنشانمیدهدکهشیبخ همبستتگیمیتانشتاخص
بهطورمعنیداریمنایمتیباشتد ایتننتیجته
ادرا فسادوسهمکشورموردن رازسرمایهطبیعی 
توس )1995(Mauroنیزثبتشدهاست( )Gylfason, 2008: 22-23درنتیجهبتهطتورخالصته
میتوانگاتکهسرمایهطبیعیتمایلبهبرونرانی1سرمایهاجتماعیازطریقرانتجتویی،فستاد،
تمایالتدیکتاتورانه2ونابرابریاستکههمهیاینهامتمایلبهازبینبردنسرمایهاجتماعیهستند 
درمقابلایندستهازماالعات،برخیازمحققینادعامیکنندازآنجاکههنتوزهتمتوافتقمیتان
اقتصاددانانبرایتعیینشاخصدقیقوکاملیکهمعرفسرمایهاجتماعیباشتد،وجتودنتداردلتذا
نمیتوانبهدقتادعاکردکهرانتمنابعدارایاثرگذاریمنایبترسترمایهاجتمتاعیاستت زیترا
سرمایهاجتماعیدارایابعادمختلایاستکههرکدامازاینشاخصها(ماننددموکراسیوفساد)
تنهایکبُعدازآنرانشانمیدهند برایمبال،)1993(Putnamستاوبمشتارکتهتایمتدنیو
کیایتنهادیرابهعنوانشاخصسرمایهاجتماعیمعرفیمیکند  
________________________________________________________________
1- crowd out
2- autocratic tendencies
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بااینحتال)2010(Westlund &Adamماالعتهجتامعیدرارتبتاطبتاانتدازهگیتریسترمایه
اجتماعیانجامدادهاندوشاخصسرمایهاجتماعیرادرسهستاحبنگتاه،ملتیومناقتهایبتهطتور
جداگانهمعرفیمیکنند آنهابرایاندازهگیریسرمایهاجتماعیدرستاحملتیازشتاخصهتایی
مانندعضویتدرسازمانها،نرخجترائم،شتاخصهنجارهتایمتدنی،نتابرابری،شتاخصاعتمتاد،
اعتماداجتماعی،اعتمادتعمیمیافتهو استاادهکردهاند(  )Westlund &Adam, 2010
براساقنتایجحاصلازماالعه،)2010(Westlund &Adamنحوهاثرگذاریرانتمنتابعبتر
سرمایهاجتماعیبهنحوهمحاسبهاینمت یروابستهاست گواهاینادعاوجودنتتایجمتناقضتیاستت
کهدرارتباطبااثرگذاریرانتمنابعبرانباشتسرمایهاجتماعیوجوددارد درحقیقتدرمقابتل
ماالعاتیکهبهآنهااشارهشدوعمدتاًاثرگذاریمنایرانتمنابعبرسرمایهاجتمتاعیراشناستایی
کردهاند،بسیاریازماالعاتتجربینیزوجوددارنتدنشتانمتیدهنتدکتهدرآمتدحاصتلازمنتابع
طبیعیدارایاثرگذاریمببتبرانباشتسرمایهاجتماعیاست بتراستاقایتندستتهازماالعتات،
یکننتد
شرکتهتایناتتیدولتتی،معمتوالًبرنامته هتایع تیماجتمتاعیرامستتقیماًتتیمینمتالیمت 
()Ellsworth, 2004وهمینامرسببباالرفتنسرمایهاجتماعیدرایندستهازکشورهامیشتود 
)2009(Davisبهماالعهسرنوشتفقرادر88کشورپرداختتهودریافتتهاستتکتهشتانببتاالیی
برایکاهشفقرونابرابریدراقتصادهایغنیازمنتابعنستبتبتهکشتورهایفاقتدمنتابعدرطتول
دورهموردماالعهوجوددارد ) 2003(Boothنترخنستبتاًپتایینفقتررادرکشتورانتدونزیبترای
استانهاییکهمنابعمعدنیدرآنهاوجودداردنسبتبهاستانهتاییکتهفاقتدمنتابعمعتدنیهستتند
گزارشکردهاست درکشوربوتسوانانیتزطتیدورهزمتانی،1988-1979درآمتدهایحاصتلاز
منابعمعدنی،کمبودبودجهدولتتراتتیمینکتردوموجتبجلتوگیریازافتزایشفقتردرمنتاطق
شتتهریشتتدودرواقتتعکتتاهشفقتتربتتهدنبتتالختتودافتتزایشستترمایهاجتمتتاعیراآوردهاستتت
( )Valentine, 1993
درمجموعبراساقمبانین ریموجودمیتوانگاترانتمنابعطبیعیبترسترمایهاجتمتاعی
اثرگذاراستومیتواناثرآنرابربُعدملیسترمایهاجتمتاعیازطریتقمت یرهتایین یتراعتمتاد،
دموکراسی،فساد،سرکوبهایسیاسیومواردیازایندستدرکشورهایغنیازمنابعجستتجو
کرد هرچندتمامیاینمت یرهاجنبههایمهمیازسرمایهاجتماعیرابهتصتویرمتیکشتندامتادر
اینتحقیق،ازشاخصاعتمادعمومیتیافتهکهپیشترتوس )2011(Balimoune-Lutzنیزمتورد
استاادهقرارگرفتهبهعنوانشاخصیمناسبوقابلاندازهگیریبرایسرمایهاجتماعیاستاادهشدهاست
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ادبیات نظری تأثیر شاخص توسعه مالی بر شاخص سرمایه اجتماعی در کشورهای غنیی ا
منابع طبیعی:

براساقماالعاتیکهتاکنوندرارتباطبااهمیتتوسعهمالیدررشداقتصادیکشورهاانجتام
شدهاستمیتوانگاتکهسیستم مالی میتواننتد نقتش مهمتی در رشتد اقتصتادیایاتا کنتد در
پباندازکنندگان به وامگیرندگان انتقال میدهد ومنابع
حقیقت سیستم کارای مالی ،سرمایه را از 
را به سمت پروژههای سرمایهگذاری مولد و سودده هدایت میکندوهتر چته بهترهوریسترمایه-
گتذاری بیشتتر باشتد ،نترخ رشتد اقتصتادی نیتز بیشتتر خواهتد بتود( )Dadgar & Nazari, 2009
Stiglitzنیزمعتقد است که بازارهای مالی م ز سیستتم اقتصتادی و کتانون اصتلی تصتمیمگیتری
هستندو چنانچه این بازارها با شکست و نارستایی مواجته شتوند ،عملکترد کتل سیستتم اقتصتادی
آسیبخواهد دید( )Stiglitz, 1994
درحقیقتتوسعهسیستممالییکیازارکتانکلیتدیرشتداقتصتادیمحستوبمتیشتودوبتا
نگاهیبهسیرماالعاتیکهتاکنونپیراموناهمیتتوسعهمالیانجامشدهاستمیتوانفهمیتدکته
طی50سالاخیربهطرزعجیبیدیدگاهاقتصادداناننسبتبهاهمیتسیستمهتایمتالیبترایرشتد
اقتصادیکشورهات ییرکردهاست براساقماالعاتیکهتاکنوندرارتباطبانقشتوسعهمالیدر
رشدوتوسعهکشورهاانجامشدهاست،عمدتاًوجودیکراباهمببتمیانآنهتاتیییتدشتدهاستت
()2008(Ghali،)1997(Levineو)2008(James ))2008(Levine & Demirguc-Kuntنیتز
درماالعهایبرایاقتصادمالزینشتاندادهاستتکتهتوستعهمتالیازطریتقافتزایشپتبانتدازو
سرمایهگذاریخصوصیمتی توانتدموجتبرشتداقتصتادیبتاالتربترایایتنکشتورشتود Ritab
()2007نیزدرماالعهایبرایکشورهایمناقهمِنانشانمیدهدکتهتوستعهبختشبتانکیدرایتن
دستهازکشورهاموجبافزایشرشداقتصادیآنهامیشود )2007(Suleiman &Aamerنیتزدر
ماالعهایبرایاقتصادکشورمصربهایننتیجهرسیدهاندکتهتوستعهمتالیازطریتقافتزایشمنتابع
برایسرمایهگذاریوافزایشکاراییسرمایهگذاریموجبرشداقتصادیدراینکشورمیشود  
براساقماالعاتانجامشده،توسعهمالیموجبمیشتودکتهاولتخصتیصبهینتهسترمایهاز
طریقگزینشبهترینطربهتایسترمایهگتذاریصتورتگیترد،دومطتربهتایبتزراازطریتق
افزایشنرخپباندازوتجهیزبیشترپب اندازهاتتیمینمتالیشتود،ستومآنکتهابزارهتایمتالی(بتا
تیکیدبرمدیریتریسک)تنوعوگسترشیابند،چهارمآنکهامکاندریافتپاداشنوآوریبترای

مطالعه تأثیر توسعه مالی بر نحوۀ اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اعتماد عمومیت یافته در ایران

145

بنگاههاییکهروشهایجدیدتولیدراتجربهمیکنند،فتراهمشتود( )Aboutorabi, 2014بتدین
ترتیب،توسعهمالیازطریقایجادوگسترشنهادها،ابزارهاوبازارهتایمتالیبتهفرآینتدسترمایه-
گذاریورشداقتصادیکمکمیکند همچنینواساههایمالیباانتقالپتبانتدازهایداخلتیو
خارجیبهبنگاههایسرمایهگذارواستاادهکاراازمنابعمتالی،بترفرآینتدسترمایهگتذاریورشتد
اقتصادیموثرهستند( )Rasekhi, & Ranjbar, 2009
بایدتوجهداشتکهتوسعهمالییکماهتومچنتدوجهتیاستتکتهعتالوهبترتوستعهبختش
بانکی،ابعاددیگریچونتوسعهبخشمالیغیربانکی،توسعهبخشپولیوسیاستگذاریپولی،
مقرراتون ارتبانکی،بازبودنبخشمالیومحی نهادیرانیزدربترمتیگیترد( & Dadgar

 )Nazari, 2009درواقعازسال2008کهبراینخستینبتارگتزارشتوستعهمتالیجهتانیتوست 
مجمعجهانیاقتصاد1منتشرشد،تعریفجدیدیازتوسعهمالیارائهگردید برایناساق،توستعه
سیاستها و نهادهایی است که بهواستاههتا و بازارهتای متالی کارآمتد و دسترستی

مالی،عوامل،
میشتود بتراستاقماالعتاتانجتامشتدهایتنطتور
عمیق و وسیع به سرمایه و خدمات مالی منجر 
نتیجهگیریشدهاستکهدرهرکشوریکهازسیستممتالیکتاراتریبرختورداراستت،متیتتوان
انت ارنرخرشدباالتریراداشت(  )Dadgar & Nazari, 2009: 2
درماالعهحاضر،من ورازتوسعهمالی،یکماهومچندوجهیاستکهشاخصتیازوضتعیت
ابعادمختلفسیستممالییککشوراست درواقع،سیستممالیبراساقتعریففوروباتوجهبه
کارکردهاییکهبرایآنتبیینشدهاست2دارایاینپتانسیلاستکهرانتحاصلازمنابعطبیعی
راکهبهعنوانمنابعدرآمدبادآوردهوارداقتصادکشورهایغنیازمنابعطبیعتیمتیشتود،جتذب
________________________________________________________________
1- World Economic Forum
 -2درحقیقت،ن اممالیوظایایرابرع هدهداردکهاجرایصحیحآن،منجربهتخصیصبهینهمنابعخواهدشد Levine
()1997اینعملکرداساسیسیستممالیرابهپنجکارکردتقسیممیکند-1:هدایتپباندازها؛-2ارزیابیبنگاهها،مدیرانو
پروژهها؛ -3قیمتگذاریریسکوفراهمکردنمکانیسمهایادغام،اصالبومبادلهآن؛ -4تسهیلتجارتومبادالت؛-5

ن ارتبرمدیرانواعمالکنترلشرکتی براساقماالعاتانجامشدهسیستممالیباتوجهبهکارکردهاییکهبرایآنوجود
دارد ،از طریق این چهار کانال توسعه پیدا می کند :آزادسازی مالی ،تعمیق مالی ،مدیریت ریسک و نوآوری مالی
()Aboutorabi, 2014: 25
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کردهوآنهارابهسمتپربازدهترینپروژههایسرمایهگذاریسوردهد دراینارتباطBeck & ،

)2017(Poelhekkeنشاندادهاندکهکشورهایغنتیازمنتابعطبیعتینیازمنتدجتذبدرآمتدهای
بادآوردهحاصلازفروشمنابعخودومدیریتصحیحآنهاهستند براساقنتتایجحاصتلازایتن
ماالعه،کاهشنسبیدرس ردههایسیستممالیدرکشورهاییمشاهدهشدهاستتکتهدرآمتدهای
بادآوردهحاصلازفروشمنابعطبیعیبهصورتغیرمنت رهوارداقتصادآنهاشتدهاستت( Beck

 )& Poelhekke, 2017
درواقعیکیازچالشهایتوستعه ایاقتصتادهایغنتیازمنتابعآناستتکتهبتواننتدسترمایه
طبیعیناشیازمنابعتجدیدناپذیررابهسایراشکالثروتمولدتبدیلکنند یکیازسیاستتهتای
موثربهمن وردستیابیبهاینهدف،مرتب باحوزهسیستممالیاست؛بهاینترتیبکتهایتندستته
ازکشورهانیازمندیکسیاستروشنبرایسرمایهگذاریرانتمنابعدرداراییهایمولتدهستتند
(بانکجهانی)120،2012،واینامرمحققنخواهدشدمگربابرقرارییکسیستممالیکارآمتد
کهبتوانداینمنابعرابهدرستیتخصیصدهد؛بنابراینباپذیرشچنینکارکردیازسیستتممتالی
اینامکانفراهممیشودکهازآنبهعنوانیکزیرساختارموثردرفرآیندتبدیلسرمایهطبیعیبه
بهطورخاصسرمایهاجتماعییادشود  
سایراشکالسرمایهو 
براساقماالعاتانجامشده،ت ییراتدرسیستممالیمیتواندمنجربهت ییردرساوبسترمایه
اجتماعیشود()2011(Marchionne & Niccoli )Knack & Keefer: 1997درماالعهاینشان
میدهندبازارهایمالیسوداگرانه1باعثکاهشاعتماد(بهعنتوانشاخصتیازسترمایهاجتمتاعی)
میشوند بهطورخاصآنهااینفرضیهرابیانمیکنندکهتعمیقمالیبیشازحتدکتهبتهصتورت
گسترشمشتقاتدربازارهایمالی2تعریفمیشود،اعتمتادرادرنهادهتاکتاهشدادهومنجتربته
فروپاشیسرمایهاجتماعیازطریقیکمکانیسمخودتقویتی3میشود درواقعوامهایرهنیبدون
پشتوانهپیشازبحرانمالی،2007نقشیککاتالیزوررابازیکردندومنجربهتولیدبیاعتمتادی
شدندوسرمایهگذارانرابیاعتمادکردند()1977(Minskyو ))2008(Whalenبتراستاقایتن
________________________________________________________________
1-speculative financial markets
2-the proliferation of derivatives in financial markets
3-a self-reinforcing mechanism
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فرضیه،بیثباتیپبازبحران،منجربهفروپاشیاعتمادشد(  )Marchionne & Niccoli, 2011: 2
)2002(Anderson & Lockerبیانمیکنندکهبرنامههایتتیمینهتایمتالیخترد(بتهمعنتای
وامهایکوچکبهقرضگیرندگانفقیر)ازسهمسیرمیتواندبرامتوالعمتومیتتیثیربگتذارد؛دو
مسیراولودومعبارتندازت ییردرتولیدوت ییتردرمصترفختانوارومستیرستومازطریتقخلتق
سرمایهاجتماعیوانسانیاست براساقاینماالعه،مسیرستومازطریتقآمتوزشهتایگروهتی،
تصمیمسازیهایگروهیوتحملریسکگروهیکهبابهرهگیتریازویژگتیتکنیتکهتایوام-
دهیگروهیتوس سیستمبانکیبهوجودآمده،ایجادمیشود درواقعدرایتنماالعتهنشتانداده
شدهاستکهعملکردسیستممالیمیتواندمنجربهخلقسرمایهاجتماعیشتود درارتبتاطبتاایتن
موضوع)2006(Dowlaبیانمیکندکتهبانتکگترامین1کشتوربتنگالدشازطریتقشتکلدهتی
شبکههایعمودیوافقی،ایجادهنجارهایجدیدوپترورشستاحجدیتدیازاعتمتاد،منجتربته
خلقسرمایهاجتماعیشدهاستکهازطریقآنبهحلمشکالتدسترستیافترادفقیتربتهسترمایه
پرداختهاست( )Dowla, 2006: 102درواقعایندستهازماالعاتبیانمیکنندنهادهایمالیکته
تیمینمالیخردانجاممیدهنتدمتی تواننتدمنجتربتهخلتقسترمایهاجتمتاعیشتوندوایتنواقعیتت
کاربردهایسیاستیقویدارد  
درمجموعمیتوانگاتدراقتصادهایوابستهبهمنابعطبیعی،بهدلیلوجودرانتهایفتراوان
ناشیازفروشاینمنابع،تشکیلسرمایهاجتماعیبهشدتتحتالشعاعتصمیمسازیهتایافترادی
استکهمدیریتاینرانتهارابرعهدهدارند چنانچهسیستتممتالیازتوستعهمناستبیبرختوردار
باشدلذامیتواندانگیزهایباشدبرایعامالناقتصادیتاباتزریقایندرآمدهایسرشاربهسیستتم
مالیکشور،مقدماتاستاادهبهینهازاینمنتابعودرنهایتتموجبتاتتشتکیلسترمایهاجتمتاعیرا
فراهمآورند همچنینبراساقماالعاتاندکیکهدرارتباطباتیثیرتوسعهمالیبرتشکیلسرمایه
اجتماعیصورتگرفتهمی توانگاتتوستعهسیستتممتالیدارایایتنپتانستیلاستتکتهسترمایه
اجتماعیخلقکندوچنانچهتوستعهسیستتممتالیاتاتارنیاتتدمتیتوانتداثترمعکتوقبترسترمایه
اجتماعیبگذارد 
________________________________________________________________
1-Grameen Bank
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الزمبهذکراستکهدرارتباطبااهمیتتوستعهمتالیدرکشتورهایغنتیازمنتابع،ماالعتاتی
وجودداردکهدرآنهاعمدتاًبهاثراتمستقیمنهادهایمالیبررشداقتصادیایندستهازکشتورها
پرداختتهشتدهاستت(ماننتدElhannani et al.،)2016(Iheanacho،)2017(Badeeb & Lean
(Bakwena et al.،)2008(Van der Ploege & Poelhekke،)2009(Aghion et al.،)2016
()2008و ))2007(Iimiدرکنتتارایتتنماالعتتات،ماالعتتاتانتتد دیگتترینیتتزازستتویبرختتی
محققینانجامشدهاستکهدرآنهاتنهابراهمیتتوسعهمالیدرکشورهایغنتیازمنتابع،تیکیتد
شدهاستاماماالعهتجربیصتورتنگرفتتهاستت؛بترایمبتال،)2008(Bakwena & Bodman
)2007(Nili &Rastadو  )2010(Van der Ploege
بهطورکلیبایدگاتنکاتمهمیکهدرتمامیماالعاتانجامشدهدراینحوزهوجتوددارد
آناستکهاوالً،درهمهاینماالعاتاثرشاخصهایتوسعهمالیتنهابررشداقتصتادیکشتورها
(ونهاشکالمختلفسرمایه)،موردماالعهقرارگرفتهاست ثانیاً،درهمتهایتنماالعتات،شتاخص
جامعیازتوسعهمالیارائهنشدهوتوسعهمالیبهعنوانیکماهومچندبُعتدیمتوردغالتتواقتع
شدهاست همچنیندرسایرماالعاتیکهدرحوزهرانتمنابعوسرمایهاجتماعیانجتامشتده(کته
درابتدایاینبخشبهآنپرداختهشد)،تنهااثرگتذاریمستتقیمسترمایهطبیعتیبترشتاخصهتای
مرتب باانباشتسرمایهاجتماعیموردماالعهقرارگرفتهاستودرادامهراهکاریاساستیجهتت
بهبودایناثرگذاریارائهنشدهاست؛بنابرایندرمجموعبراساقماالعتاتانجتامشتدهمتیتتوان
گاتعلیر غمآنکهاخیراًبهنقشتوسعهسیستتممتالیدراقتصتادهایوابستتهبتهمنتابعطبیعتیدر
ادبیاتاقتصادیازسویبرخیاقتصاددانانتوجهشدهاستاماتاکنونبهماالعهکمّتیاثرگتذاری
شاخصچندبُعدیتوسعهمالیبرراباهمیانمنابعطبیعتیواعتمتادعمومیتتیافتتهدراقتصتادهای
مبتنیبرمنابعطبیعیپرداختهنشدهاست؛ بنابرایندرماالعهحاضتربتاتوجتهبتهنیتازمبترمبتهحتل
موضوعبهره گیریمببتازمنابعطبیعیوباالبردنظرفیتتجتذبایتنمنتابعدرراستتایاهتداف
توسعهایکشورهایغنیازمنابعودستیابیبهساوبباالتریازاعتمادعمومیتتیافتته(بتهعنتوان
شاخصیازسرمایهاجتماعی) ،تیثیرتوستعهمتالی(بتهعنتوانیتکشتاخصچنتدبعتدی)بترنحتوه
اثرگذاریرانتمنابعبراینمت یرکلیدیدرایرانموردماالعهقرارگرفتهاست  
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الگوی مورد مطالعه:

دراینبخشابتدابتهمعرفتیمت یرهتایکتالناثرگتذاربتراعتمتادعمومیتتیافتته(بتهعنتوان
شاخصیازسرمایهاجتماعی)پرداختهشدهاست :
( )1

(FCسرمایهخارجی):اینشاخص،ازکسرمجموعبدهیهایخارجیازمجموعدارایتیهتای
خارجیکهتوس مقاماتپولیوبانکهایس ردهپذیرکشورنگهداریمیشوند(بترحستبپتول
یآید 1
داخلی)تقسیمبرتولیدناخالصداخلیبهدستم 
(PCسرمایهفیزیکی):تشکیلسرمایهناخالصبهصورتدرصدیازGDPاست  
(HCسرمایهانسانی):متوس سالهایرفتنبهمدرسهاست 2بتراستاقماالعتاتانجتامشتده،
سیاستهاییکهمنجربهبتاالرفتتنسترمایهانستانیشتوند،متیتواننتدمنجتربتهبتاالرفتتنسترمایه
اجتماعیشوندوبالعکب براساقاینماالعات،سترمایهاجتمتاعیبتاسترمایهانستانیدرارتبتاط
استومعموالًدستبهدستمیشوند 3زیراباباالرفتناستانداردآموزش،تقاضابترایشتاخص-
هایسرمایهاجتماعیایجادمیشودوبرعکب( )Gylfason, 2008
الزمبهتوضیحاستکهاشکالمختلفسرمایهکتهاجتزایتشتکیلدهنتدهثتروتملتیهستتند
هایملموقشاملسرمایهخارجیوسرمایهفیزیکیوسرمایههایناملموقاعتماز


(اعمازسرمایه
شاملسرمایهانسانیوسرمایهاجتماعی)،بهجزاثرگذاریمستقیمیکهبررشداقتصادیدارنتد،از
یکدیگرنیزتیثیرمیپذیرند( )Andersen & Canuto, 2011بهاینترتیتب،شتکلگیتریسترمایه
اجتمتتاعیتحتتتتتتیثیرستترمایهختتارجی،فیزیکتتیوستترمایهانستتانیموجتتوددراقتصتتاداستتت
( )Ahmadian Yazdi, 2016: 63درواقع،فعالیتهایدولتمرتب باسرمایهانستانیوآمتوزش،
برتصمیمگیریبرایسرمایهگذاریدرفعالیتهایمرتب باسترمایهاجتمتاعینیتزاثرگتذاراستت
( )Alpaslan, 2015: 14درکنارایندو،سرمایهگذاریهایفیزیکتیمتیتواننتدبستترالزمبترای
________________________________________________________________
-1برایماالعهبیشتربه)Lane & Milesi-Ferreti (2007و)Ahmadian Yazdi & Aboutorabi (2019
مراجعهشود 
-2برایماالعهبیشتربه)Barro & Lee (2013مراجعهشود 
3-go hand in hand
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سرمایهگذاریهایمالیدولتدرارتباطباتشکیلسرمایهاجتماعیرافراهمکند
(SCاعتمادعمومیتیافته):الزمبهتوضتیحاستتکتهبترایسترمایهاجتمتاعی،شتاخصهتای
گوناگونیتوس محققینمورداستاادهقرارگرفتهاست،اماعمدتاًازاعتمادبهعنتوانشاخصتیاز
سرمایهاجتماعیاستاادهمیشود )2011(Balimoune-Lutzبیانمیکنتدکتهاعتمتادیتکمعیتار
مناسببرایسرمایهاجتماعیمیباشدومیتواندجنبههایمببتسرمایهاجتماعیناشیازشتبکههتا
وهمکاریهارانشاندهد()2001(Woolcock )Balimoune-Lutz, 2001: 338نیزبحثمتی-
کندکهسرمایهاجتماعینتیجۀاعتماداست )2005( Granovetterدرمورداثراتاعتمتادقتوییتا
رواب مستحکمبحثمیکندوخاطرنشانمیستازدکتهفروشتندگانممکتناستتبتهدوستتانو
خانوادهخوددرمقابلافرادغریبهقیمتهایپایینتریراارائهکنندکهممکناستمنجربتهایجتاد
بازارهایتکهتکه1شود()Granovetter, 2005: 38-41؛بهعبتارتدیگتراعتمتادتعمتیمیافتتهیتا
رواب ضعیفممکناستمنجربهبس بازارهتاشتوند معیتاراعتمتادکتهدرایتنمقالتهنیتزمتورد
استاادهقرارمیگیردمنعکبکنندةاعتمادتعمیمیافته(رواب ضعیف،باریتکیتااعتمتادپتلزده
شده)2است اینمعیارمیبایستمنعکبکنندةاعتمادمیانافرادغریبهبتودهومحتدودبتهاعتمتاد
میاندوستانواعضایخانوادهنباشد  
3

دراینماالعهپولقویمبتنیبرقترارداد ()HCIMبتهصتورتنستبت

،

معرفویژگیهایفوراستومیتواندبهعنوانشاخصیازسرمایهاجتماعیمتورداستتاادهقترار
گیرد البتهاینمت یترتوست ))1999(Clague et al. (1999و)2009(Escosura &Villarroya
بهعنوانمعیاریازقابلاجرابودنقراردادهاوامنیتحقورمالکیتکهبتهن ترمتیرستدفزاینتدة
اعتمادهستند،مورداستاادهقرارگرفتهاست هرچندکهاینمعیتار،شتاخصختوبیبترایحقتور
مالکیتنیستوبراساقماالعاتانجامشدهدارایهمبستگیکمیبتاحقتورمالکیتتمتیباشتد
(  )Balimoune-Lutz, 2011: 338
پولمبتنیبرقراردادمنعکبکنندةاندازةاعتمادتعمیمیافتهباتوجهبهبعدمکانی(اعتمادمیتان
________________________________________________________________
1-fragmented markets
2-weak ties, thin or bridging trust
3-Highly Contract-Intensive Money
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تعدادزیادیازافرادوازآنمهمتراعتمادمیانآنهاییکههمتدیگررانمتیشناستند)وبعتدزمتانی
(اینکهیکعاملاقتصادیدرزمانحالواردیکمعاملهمتیشتودودرزمتانآینتدهدرآمتدویتا
حقالزحمهخودرادریافتمیکند)است؛بنابراینمعامالتیکهدربرگیرندةپولمبتنیبترقترارداد
هستند،قراردادهایحساقبهاعتماد1هستند( )Knack & Keefer, 1997همچنینپتولمبتنتیبتر
قراردادیکمعیارغیرمستقیمبرمبنایدادههایعینیمتیباشتدوایتنیکتیازرویکردهتایعلمتی
برایشاخصسازیبرایمت یرهاییکیایمانندسرمایهاجتماعیمتیباشتد( Fleitas et al., 2011:
)9وهمچنینمیتواندیکمت یرابزاریبرایتحلیتلهتایتتاریخیباشتد( Fleitas et al., 2011:

 )10
،)2008(Williams & Siddiqueمزیتاصلیشاخص"پولقویمبتنیبرقرارداد"رادراین
میدانندکهانعکاسیازعمقسیستممالیاستوازسویدیگراینمت یرمیتواندبتهطتورمستتقیم
اثراتت ییراتدرسیاستهایاقتصادکالنراحتیزمانیکهکیایتنهادهاثابتنگهداشتتهشتده،
منعکبکند همچنینمیتواندسریزمانیطوالنیتریراپوششدهد( Williams & Siddique,

  )2008


درارتباطبااهمیتاینشاخص)2013( Stix،نیزنشتانمتیدهتدکتهپتایینبتودناعتمتادبته
بانکهایکعاملمحر کلیدیدراقتصاداست )2014( Aboutorabiبیانمیکنندکهاعتمتاد
میانواساههایمالی(مانندبانکها)وتیمینمالیشوندگاندرسیستمهایبانکیراباهمدار(ماننتد
ایران)مستقیماًسرمایهاجتماعیراتحتتیثیرقرارمیدهد ازاینروشاخصفورمیتوانتدتوضتیح
دهندهاعتمادمیاندوبخشمهم(مردموواساههایمالی)دراقتصادباشتدکتهبتهختوبیگویتای

سرمایهاجتماعیاست  
(OPENدرجهبازبودنتجاری):براساقماالعاتصورتگرفتهیکیازمت یرهتایاثرگتذار
برانباشتسرمایهاجتماعیدرایران،درجهبازبودنتجاریاستتکتهمتیتوانتدازطریتقافتزایش
رواب تجاریمیانایرانوسایرکشورهامنجربهافزایشسرمایهاجتماعیگردد( Taeibnia et al.,

  )2011
________________________________________________________________
1-trust-intensive transactions
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:NRRنسبترانتمنابعطبیعیبه، GDPاستکتهبتهعنتوانشاخصتیازستودحاصتلازهتر
واحدفروشمنابعطبیعیاست اینمت یرازتااضلهزینهمتوس هرواحدتولیتدازقیمتتفتروش
هرواحدمنابعطبیعیحاصلمیشود 1من وراز،GنرخرشتدستاالنهGDPبتهقیمتتعوامتل(بته
قیمتهایثابت)است درحقیقت،رشداقتصادییکیازعواملاصلیدرنحوههزینهکترددولتت
وتصمیمسازیهایسیاستگذاراندرحوزهفعالیتهایمرتب بتااعتمادستازیدرسیستتممتالیو
ایجادسرمایهاجتماعیاست همچنینمن وراز،DIشاخصدموکراسیاستکهتوس  Marshal

)2014(& Gurrارائهشدهاست 2
الزمبهتوضیحاستکهباتوجهبهبانکمحوربودنسیستم

(FDشاخصترکیبیتوسعهمالی):
مالیایران،دراینماالعهتیکیداصلیبررویشاخصهایتوسعهمالیدربخشبتانکیبتودهواز

هاتشاخصنسبتاعتباراتاعاتاییبانتکهتایست ردهپتذیروستایرموسستاتمتالیبتهبختش
خصوصیبهتولیدناختالصداخلتی،نستبتدارایتیهتایداخلتیبانتکهتایست ردهپتذیربتهکتل
هاوبانکمرکزی،نسبتداراییهایبانکمرکتزیبتهتولیتدناختالصداخلتی،


هایبانک

دارایی
نسبتداراییهایبانکهایس ردهپذیربهتولیدناخالصداخلی،نسبتبدهیهتاینقتدیبتهتولیتد

ناخالصداخلی،نسبتاعتباراتاعااییبانکهایس ردهپذیربهبخشخصوصیبهتولیدناختالص
هایبانکیکهازشاخصهایاستانداردموردتیییتدبانتک

داخلیونسبتاعتباراتبانکیبهس رده
جهانیمیباشند،بهعنوانمعیارهایسنجشعملکردسیستتممتالیدربختشبتانکیاستتاادهشتده

است  
دراینماالعهبااستاادهازتجزیهمولاههایاصلی)PCA(3یکشاخصچندبُعدیبهصتورتی

میانگینوزنیازهاتشاخصمعرفیشدهدرتحلیلهادرن رگرفتهخواهدشتد 4معادلتۀطراحتی

شدهبراساقتکنیکرگرسیونغلتان(باپنجرههایثابت)بترمبنتایروشARDLبترآوردمتی-
________________________________________________________________
-1برایماالعهبیشتربه) Ahmadian Yazdi & Mahdavi Adeli (2015مراجعهشود 
 -2اینشاخصنمایشگرت ییراتسیاسیمهمشاملپسرفتهایدیکتاتوری،کودتاهایاجرایی،انقالب،سقوطدولتمرکزی
وکودتاهاین امیموفقطیدوره2014-1800استکهتوس گِربرای167کشوردنیامحاسبهشدهاست  
3-Principal Component Analysis
-4برایماالعهبیشتربه)2016(Ahmadian Yazdiمراجعهشود 
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شود الزمبهتوضیحاستکهتکنیکرگرسیونغلتانبهمن وربررسیاثراتیکمت یربترراباته
میتاندومت یتردیگتراستتاادهمتیشتودکتهپیشتتردرماالعتاتTang ،)2017(Rocicot et al.

Arslanturk et al.،)2013(Tang &Tan،)2015(Tang &Chua،)2015(&Abosedra
(،)2008(Timmermann،)2009(Ibrahim،)2010(Tang ،)2011(Zanin &Marra،)2011
)1998(Swanson،)2003(Ibrahim &Azizکاربردداشتهاست  
بابهرهبرداریازاینتکنیکمیتواننقشتوسعهمالیرابرنحوةاثرگذاریرانتمنابعطبیعتی
ازاینروش،ابتدارگرستیون
برانباشتسرمایهاجتماعیبهدقتمشخصکرد درحقیقتبااستااده 
اولیهبایکساحمشاهداتمناقیبرآوردشدهوس بدرمراحلبعدییتکمشتاهدهازابتتدای
ساحمشاهداتمرحلهقبلیکمویکمشاهدهبهانتهایآناضافهخواهدشدوبهاینترتیبطول
مشاهداتدرهرمرحلهیکسانخواهتدبتود 1بتهایتنترتیتباولتیندورهزمتانی()1999-1970و
آخریندورهزمانیموردن ربهمن ورانجامبترآورد2014-1985،استت ازایتنرودرنهایتت16
برآوردانجامشدهاستکهنتایجآنهادربخشچهارمارائهشدهاست الزمبهتوضتیحاستتکته
اطالعاتمربوطبهمت یرسرمایهانسانیازپایگاهدادهپنوردتیبل2وسایرمت یرهایمتورداستتااده
درمعادلهرگرسیونی()1ازپایگاهدادهبانکجهانیاستخراجشدهوکلیهبرآوردههایانجامشتده
توس نرمافزارEviews 9.5صورتگرفتهاست  
نتایج حاصل ا برآورد مدل:

نخستالزمبهذکراستکهباتوجهبهضرورتانجتامآزمتونپایتاییبترایمت یرهتایستری
زمانی،پیشازبرآوردالگو،ابتداآزمونپایاییبرایکلیهمت یرهایالگتوبترمبنتایآمتارهKPSS
کهتوس )Kwiatkowski et al. (1992معرفیشده(بتادرن ترگترفتنعترضازمبتدوورونتد)
انجامشدهاست براساقنتایجحاصلازآن،کلیهمت یرهایالگتودرستاحمعنتیداری1درصتد
پایاشدهاند3؛بنابراینانجامآزمونARDLبالمانعاست 1
________________________________________________________________
-1برایماالعهبیشتربه )2016(Ahmadian Yazdiمراجعهشود 
2-penn world table
-3نتایجاینآزموندربخشضمیمهمقالهگزارششدهاست 
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پیشازارائهنتایج،بیانایننکتهضروریاستکهبهمن ورتعمیتقنتتایجایتنتحقیتق،امکتان
بررسینقشتمامیابعادموردن ردرسیستممالیدربخشبانکیوهمچنینامکتانمقایستهنتتایج
آنها،عالوهبربررسیاثرشاخصچندبعدیتوسعهمالیبرنحوهاثرگذاریرانتمنابعبترسترمایه
اجتماعی،اثرات7شاخصتکیتوسعهمالینیزبهتاکیکموردتجزیهوتحلیلقرارگرفتهاستت 
اینبدانمعناستکهدرمعادالترگرسیونیمربوطبهشاخصهایتکیتوسعهمالی،ازهرکتدام
ازاینشاخص ها(بهجایشاخصچنتدبعتدیتوستعهمتالیدرستمتراستتمعادلته (،))1بترای
برآوردالگووانجامرگرسیونغلتاناستاادهشدهاست 
ابتتدابتهمن توربررستیوجتتودهمبستتگیمیتانضتریببتترآوردشتدهرانتتمنتابعدرمعادلتته
رگرسیونی()1شاخصتکیوشاخصهایچندبعدیتوسعهمتالی،آزمتونهمبستتگیمیتانآنهتا
همدربلندمدتوهمدرکوتاهمدتانجامشدهاستتکتهنتتایجآندرجتدول()1قابتلمشتاهده
است

جدول -1آ مون همبستگی میان توسعه مالی و ضرایب کوتاهمدت و بلندمدت رانت منابع
بلندمدت
کوتاهمدت
متغیرهای آزمون
*
168207/0 979585/0
βNRR & DBACBA
)(660878/0) (87229/18
*
*
961626/0 95467/0
βNRR & LLGDP
)(57462/13) (42131/12
*
*
772633/0 820136/0
βNRR & CBAGDP
)(713524/4) (551464/5
*
*
921123/0 963932/0
βNRR & DBAGDP
)(164553/9) (0271/14
*
*
899714/0 96595/0
β
& PCRDBOFGDP
(983351/7) (45954/14) NRR
*
*
907922/0 937468/0
βNRR & FDGDP
)(389478/8) (4312/10
*
*
978241/0 982819/0
βNRR & BCBD
)(26135/18) (62303/20
*
*
981781/0 983137/0
βNRR & FD
)(01091/20) (82162/20
اعداد داخل پرانتز آماره  tمحاسباتی است.
* نشاندهنده معنیدار بودن ضریب محاسباتی در سطح  %1درصد است.
منبع :یافتههای تحقیق

-1بایدتوجهداشتکهانجامآزمونARDLتنهابرایسریهایزمانیقابلانجاماستکهمرتبهپایاییآنهابیشتراز1نباشد 
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همتتانطتتورکتتهنتتتایججتتدول()1نشتتانمتتیدهتتد ،بتتهجتتزءشتتاخص  DBACBAدرحالتتت
میانتوسعهمالیوضرایبکوتاهمدتوبلندمدترانتتمنتابع بترای

بلندمدت،ضریبهمبستگی
یتوسعهمالی،مببتودرساحیکدرصدمعنیداراست 

تمامشاخصهایتکیوچندبعد

درادامهبرایبررسیتیثیرشاخصتوسعهمالیبرنحوهاثرگذاریرانتمنابعطبیعیبرسترمایه
اجتماعیدرطول16بازهزمانیموردماالعته()2000-1971(،)1999-1970و ()2014-1985
کهیکمیزانمناقیازمشاهداتدرهتربتازهزمتانیاستت،نمتودارمربتوطبتهزوجهتایمرتتب
(ضریبرانتمنابع( -)αNRRشاخصتوسعهمتالی)بتهترتیتببترایشتاخصچنتدبعتدی ()FDو
شاخصهایتکی(بهتاکیک)بارعایتترتیبزمانیآنهاترسیمشدهاست
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نمودار  -1نتایج رگرسیون غلتان در ارتباط با نحوه اثرگذاری توسعه مالی بر ضریب رانت منابع طبیعی در معادله
رگرسیونی ()1
منبع :یافتههای تحقیق


براساقنتایجبهدستآمده،افزایششاخصچنتدبعتدیتوستعهمتالی(،)FDتوانستتهاستت
منجربهبهبوداثرگذاریرانتمنابعبراعتمادعمومیتیافتهدربلندمدتوکوتاهمدتشتود نتتایج
شاخصهایتکیتوسعهمالیدربخشکوتاهمدتنیزبیانکننتدهآناستتکتهبتاافتزایشچهتار
شاخصتکیتوسعهمالیازمیانهاتشاخصمتوردبررستی،اثرگتذاریرانتتمنتابعطبیعتیبتر
اعتمادعمومیتیافتهبهبودمییابد؛اینشاخصهاعبارتندازنسبتداراییهایبانتکهتایست رده-
پذیربهکلداراییهایبانکهایس ردهپذیرودارایتیهتایبانتکمرکتزی(،)DBACBAنستبت
داراییهایبانکهایس ردهپذیربهتولیدناخالصداخلی()DBAGDPوشاخصنسبتاعتبتارات
اعااییبانکهایس ردهپذیروسایرموسساتمالیبهبخشخصوصیبتهتولیتدناختالصداخلتی
( )PCRDBOFGDPنتتایجشتاخصهتتایتکتیشتتاخصعمتقمتتالی()LLGDPوانتدازهبانتتک
مرکزیدرتیمینمالیدراقتصادایران()CBAGDPدرکوتاهمتدتبیتانکننتدهآناستتکتهبتا
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افزایششاخصهایفور،ت ییرقابلمالح هایدرضریبرانتتمنتابعدرمعادلتهرگرستیونی()1
حاصلنشدهاست؛اینبدانماهوماستکهباافزایشایندوشاخصتکیتوسعهمتالیدربختش
بانکی،ت ییریدرنحوهاثرگذاریرانتمنابعطبیعیبراعتمادعمومیتیافتهدرایتراندیتدهنشتده
است نتایجرگرسیونغلتاندرموردشاخصتکینسبتس ردههایسیستممالیبهتولیدناختالص
داخلی()FDGDPدرکوتاهمدتنیزگویایآناستکهباافتزایشایتنشتاخص،ضتریبمببتت
رانتمنابعدرمعادلهرگرسیونیموردن ربهبودپیدانمیکند؛بهاینمعناکهاینشاخصنمیتواند
منجربهبهبودنحوهاثرگذاریرانتمنابعبراعتمادعمومیتیافتهدرایرانشود 
بتراستتاقنمتودار(،)1نتتتایجرگرستیونغلتتتاندرمتوردشتتاخصهتایتکتتیتوستعهمتتالیدر
بلندمدتنیزنشاندهندهآناستکهازمیانهاتتشتاخصتکتیتوستعهمتالی،تنهتادوشتاخص
توانسته اندمنجربهبهبوداثرگذاریرانتمنتابعبتراعتمتادعمومیتتیافتتهدرایترانشتوند؛ایتندو
شاخصعبارتنداز:اندازهبانکمرکزیدرتیمینمتالیدراقتصتادایتران()CBAGDPوشتاخص
نسبتاعتباراتبانکیبهس ردههتایبتانکی( )BCBDدرمقابتل،نتتایجبتهدستتآمتدهدرمتورد
شاخصهاینسبتداراییهایبانکهایس ردهپذیربهکلدارایتیهتایبانتکهتایست ردهپتذیرو
داراییهایبانکمرکزی(،)DBACBAشاخصنسبتاعتباراتاعااییبانکهایست ردهپتذیرو
سایرموسساتمالیبهبخشخصوصتیبتهتولیتدناختالصداخلتی()PCRDBOFGDPونستبت
س ردههایسیستممالیبهتولیدناخالصداخلی(،)FDGDPگویایآناستتکتهبتاافتزایشسته
شاخصفور،ضریبرانتمنابعدرمعادلهرگرسیونی()1افزایشپیدانمیکند؛ایتنبتدانماهتوم
استک هباافزایشاینستهشتاخص،نحتوهاثرگتذاریرانتتمنتابعبتراعتمتادعمومیتتیافتتهدر
بلندمتتدتبهبتتودنکتتردهاستتت همچنتتیننتیجتتهرگرستتیونغلتتتاندرمتتوردشتتاخصعمتتقمتتالی
()LLGDPدربلندمدتبتانتیجتهآندرکوتتاهمتدتیکستاناستتودرهتردوحالتت،افتزایش
شاخصموردن ردارایتیثیرقابلمالح هایبرضریبرانتمنابعنبودهاست؛بهایتنماهتومکته
همدربلندمدتوهمدرکوتاهمدت،منجربهافزایشویاکاهشاثرگذاریرانتمنابعطبیعتیبتر
اعتمادعمومیتیافتهنشدهاست  
درواقعبراساقنتایجبهدستآمدهازبرآوردمدلبرمبنایرگرسیونغلتانمیتوانادعاکرد
کهبهطور کلیتوسعهسیستممالیدربخشبانکیبتادرن ترگترفتنهاتتبُعتدآندرکنتارهتم،
دارایاینپتانسیلاستکهبتواندمنجربهبهبوداثرگذاریرانتمنتابعطبیعتیبتراعتمتادعمومیتت
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یافتهشود؛بنابراینفرضیهاینتحقیقدرارتباطباشاخصچندبُعدیتوستعهمتالیتیییتدمتیشتود 
نتایجبهدستآمدهازهاتشاخصتکینیزگویاینتایجمتناقضیاستکهدرماالعاتمختلتف
صهتایتکتی
نیزحاصلشدهاست؛درحقیقتتصمیم ستازیبترمبنتایاثتراتهترکتدامازشتاخ 
توسعهمالی(بهتنهایی)میتواندنتایجگمراهکنندهایازاثراتبالقوةتوسعهسیستممالیبراقتصتاد
ازاینروبرمبناینتایجشاخصهایتکیتنهامیتواناینطورقضتاوتکتردکتهممکتن
ارائهدهد  
استبرخیابعادسیستممالیبخشبانکیدرایراندارایاثتراتبهبوددهنتدهبترنحتوهاثرگتذاری
رانتمنابعبراعتمادعمومیتیافتهنباشند،امادرمقابلبرآینداینشتاخصهتادارایاثترمببتتبتر
راباهرانتمنابعواعتمادعمومیتیافتهبودهاست 
براساقنتایجحاصلازتکنیک،PCAبرایمحاسبۀشاخصچندبُعدیتوسعهمالی،شتاخص
نسبتاعتباراتبانکیبهس ردههایبتانکی(،)BCBDبتیشاز60درصتدازشتاخصچنتدبُعتدی
توسعهمالیراتوصیفمیکندوباالترینوزنرادرمیانسایرشاخصهایتکیبهخوداختصاص
دادهاست همچنینهمانطورکهدرنمودار()1مشخصاست،اینشاخصهتمدرکوتتاهمتدتو
همدربلندمدتدارایاثربهبوددهندهبرضریبرانتمنابعمعادلهرگرسیونی()1بودهاست ایتن
شاخصنشاندهندهاعتباردادهشدهبهبخشخصوصتیتوست بانتکهتایست ردهپتذیرنستبتبته
س ردههایدیداری،مدتداروپباندازدربانکهایتجتاریاستت()World Bank, 2014ودر
حقیقتاینشاخص،تواناییبانکهادربس پولرانشانمتیدهتد( )Ahmadian Yazdi, 2016
همچنینشاخصاندازهبانکمرکزیدرتیمینمالیدراقتصتادایتران()CBAGDPدرمرتبتهدوم
ازلحایتوضیحدهندگیشاخصچندبُعدیتوسعهمالیقرارداردوحدود33درصدازت ییترات
اینشاخصراتوصیفمیکند؛سایرشاخصهاباوزنهایبسیارکوچکدررتبههایبعتدیقترار
دارند اینشاخص،ازجملهمعیارهایمرتب بااندازهبانکمرکزیدراقتصاداست(Beck et al.,

بهطورکلیبراساقنتایجتکنیک،PCAمیتوانادعاکردکهسیستممالیایراندر
  )2000: 600
بخشبانکیعمدتاًتحتتیثیرتواناییبانکهایس ردهپذیردربس پولوهمچنتینانتدازهبانتک
مرکزیدراقتصادایراناست 
درمجموعبهن رمی رسدکتهت ییتراتایجتادشتدهدردوشتاخصتکتیتوستعهمتالینستبت
اعتباراتبانکیبهس ردههایبانکی()BCBDوهمچنینشاخصانتدازهبانتکمرکتزیدرتتیمین
مالیدراقتصادایران()CBAGDPازطریقاثراتقابلتوجهشانبترشتاخصچنتدبُعتدیتوستعه
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مالی،نقشعمدهایدرظهوراثراتمببتافزایششاخصچندبُعدیتوستعهسیستتممتالیبختش
بانکیبرنحوهاثرگذاریرانتمنابعبراعتمادعمومیتیافتهداشتهاند

نتیجهگیری

دراینمقالهبهبررسینقشتوسعهمالیدرنحوهاثرگذاریرانتحاصلازفروشمنابعطبیعی
برشاخصاعتمادعمومیتیافته(بهعنوانشاخصیازسترمایهاجتمتاعی)پرداختتهشتدهاستت بته
من ورتحققهدففور،ازتکنیکرگرسیونغلتانباپنجترههتایثابتت،بترمبنتایروشARDL
طیدورهزمانی، 2014-1970استاادهشدهاستت بترایبررستیدقیتقنحتوهاثرگتذاریشتاخص
توسعهمالیابتداازیکشاخصچندبُعدیبااستاادهازتکنیتکPCAکتهوضتعیتکلتیبختش
بانکیرابرمبنایهاتشاخصبانکیبهتصویرمیکشد،استاادهشدهاستت بتهعتالوهبتهمن تور
ارائهیکتحلیلمقایسهای،نقشهرکدامازهاتشاخصتکیتوسعهمتالیبختشبتانکینیتزبته
تاکیکموردماالعهقرارگرفتهاست  
برایتحققهدففور،ابتداضرایبرانتمنابعطبیعیدرمعادلهرگرسیونیموردن تردرایتن
مقاله،درطول16پنجرهباطولیکسانطیدورهزمانیفور،بااستاادهازتکنیک ARDLبرآورد
شدهاست س ببررسینحوهاثرگذاریشاخصتوسعهمالیبرضریببترآوردشتدهرانتتمنتابع
درمرحلهقبل،ازنمودارمربوطبهزوجهایمرتب(ضریبرانتمنتابع-شتاخصتوستعهمتالی)بتا
رعایتترتیبزمانیآنهااستاادهشدهاست براساقبرآوردهایانجتامشتدهدرارتبتاطبتاتتیثیر
شاخصچندبُعدیبرنحوهاثرگذاریرانتمنابعطبیعیبراعتمادعمومیتیافتهمیتوانگاتکته
باافزایشاینشاخص،اثرگذاریرانتمنابعبراعتمادعمومیتیافتهبهبودپیدامتیکنتد همچنتین
مشابهایننتیجهدرموردشاخصهایتکیدرکوتاهمدتبهدستآمدهاست؛بهاینترتیبکتهبتا
افزایششاخصهاینسبتداراییهایبانکهایس ردهپذیربهکلداراییهایبانتکهتایست رده-
پذیروداراییهایبانکمرکزی(،)DBACBAنسبتداراییهایبانکهایس ردهپتذیربتهتولیتد
ناخالصداخلی()DBAGDPوشاخصنسبتاعتبتاراتاعاتاییبانتکهتایست ردهپتذیروستایر
موسساتمالیبهبخشخصوصیبهتولیدناخالصداخلی(،)PCRDBOFGDPاثرگذاریرانتت
منابعبراعتمادعمومیتیافتهبهبودمییابد البتهایننتیجهدرموردشتاخصهتایتکتیعمتقمتالی
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(،)LLGDPاندازهبانکمرکزیدرتیمینمالیدراقتصادایران()CBAGDPونسبتس ردههتای
سیستممالیبهتولیدناخالصداخلی()FDGDPدرکوتاهمدتبهدستنیامدهاست
نتایجرگرسیونغلتاندرموردشاخصهایتکیتوسعهمالیدربلندمدتنیتزنشتاندهنتدهآن
استکهدوشاخصاندازهبانکمرکزیدرتیمینمالیدراقتصادایتران()CBAGDPوشتاخص
نسبتاعتباراتبانکیبهس ردههایبانکی()BCBDتوانستهاندباعثبهبوداثرگذاریرانتتمنتابع
براعتمادعمومیتیافتهدرایرانطیدورهموردبررسیشوند هرچندکهایتننتیجتهدربلندمتدت
درموردشاخصهاینسبتداراییهایبانکهایس ردهپذیربهکلداراییهایبانکهایست رده-
پذیروداراییهتایبانتکمرکتزی(،)DBACBAشتاخصنستبتاعتبتاراتاعاتاییبانتکهتای
س ردهپذیروسایرموسساتمالیبهبخشخصوصیبهتولیدناخالصداخلی()PCRDBOFGDP
ونسبتس ردههایسیستممالیبهتولیدناخالصداخلی(،)FDGDPبهدستنیامدهاست 
درکلبراساقنتایجبهدستآمدهازبرآوردمدلبرمبنایرگرسیونغلتانمیتوانادعاکرد
کهتوسعهسیستممالیدربخشبانکیبتادرن ترگترفتنهاتتبُعتدآندرکنتارهتم،دارایایتن
پتانسیلاستکهبتواندمنجربهبهبوداثرگذاریرانتمنابعطبیعیبراعتمادعمومیتیافتهدرایتران
شود؛بنابراینفرضیهاینتحقیقدرارتباطباشاخصچندبُعدیتوسعهمتالیوبرختیازشتاخص-
هایتکیتیییدمیشود همچنینبهن رمیرسدکهت ییراتایجادشدهدردوشاخصتکیتوستعه
مالینسبتاعتباراتبانکیبهس ردههایبانکی()BCBDوهمچنینشاخصاندازهبانکمرکتزی
درتیمینمالیدراقتصادایران()CBAGDPازطریقاثراتقابلتوجهشانبرشاخصچنتدبُعتدی
توسعهمالی،نقشعمدهایدرظهوراثراتمببتافزایششاخصچندبُعتدیتوستعهسیستتممتالی
بخشبانکیبرنحوهاثرگذاریرانتمنابعبراعتمادعمومیتیافتهداشتهاند 
درمجموعمیتوانگاتکهباتوجهبهپتانسیلبالقوهتوسعهسیستممالیدربخشبانکیبترای
بهرهگیریمببتازرانتحاصلازمنابعطبیعیدرراستتایافتزایشاعتمتادعمومیتتیافتته،توجته
یشتود ایتن
ویژهبهعواملایجادکنندهتوسع همتالیدرسیستتممتالیایترانبتهشتدتاحستاقمت 
موضوعدرکنارکاستیهاییکهدراینسیستموجودداردمانندوجودسرکوبهایمتالی،وجتود
کنترلهایغیربهینهوعدموجودفضایرقابتیمیانواساههایمالیدربختشبتانکیختودگتواه
آناستکهچنانچهموانعتوسعهسیستممالیدرایرانبرطرفشودمیتوانشتاهدافتزایشاثترات
بهبوددهندهآندرراباهباتبدیلدرآمتدحاصتلازمنتابعطبیعتیبتهانباشتتسترمایهاجتمتاعیو
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دستیابیبهرشدوتوسعهپایداربود دراینراستاسیاست گتذارانبایتدتوجتهداشتتهباشتندکتهبته
من ورتقویتنقشبهبوددهندگیتوسعهسیستممالیبترنحتوهاثرگتذاریرانتتمنتابعبتراعتمتاد
 میبایستبهتحققکانالهایتوسعهمالیتوجهویژهایداشتهباشند،عمومیتیافته
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