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 چکیده

خاصطوربهتوسعهسیستممالینقشغیرقابلانکاریدردستیابیبهتوسعهپایداردرکشورهایمختلفو
مندیایندستتهاززیراعموماًیکیازمشکالتاساسیکهمانعازبهره؛کشورهایغنیازمنابعطبیعیدارد

یافتگیسیستتممتالیاستت شود،عدمتوسعهعیخدادادیمیکشورهاازمواهبحاصلازفروشمنابعطبی
سیستممالیازاینپتانسیلبالقوهبرخورداراستکهباتبدیلدرآمدحاصلازمنابعطبیعتیبتهستایردرواقع

رایتنماالعتهن تربتهاهمیتتختاصسعهاقتصادیدراینکشورهاشتود داشکالسرمایه،منجربهایجادتو
ماالعهنقشاینبخشکلیدیدرهدایترانتتحاصتلازمنتابعطبیعتیبتهمن تورافتزایشسیستممالی،به

اعتمادعمومیتیافته)بهعنوانشاخصیازسرمایهاجتماعی(درایرانپرداختتهشتدهاستت بتهایتنمن تور
مورداستتاادهقترارگرفتته2014-1970،طیدورهزمانیARDLتکنیکرگرسیونغلتانبرمبنایروش

توسعهچندبُعدیسیستممالیدربخشبتانکی،دارایدهدکهاست نتایجحاصلازبرآوردالگو،نشانمی
؛اینپتانسیلاستکهبتواندمنجربهبهبوداثرگذاریرانتمنابعطبیعیبراعتمادعمومیتدرایرانیافتهشود

گیتریمببتتازمنتابعبتهمن توربهترهبنابراینتوسعهسیستممالیبهعنوانیکسیاستستاختاریکلیتدی،
 شود طبیعیدرایرانتوصیهمی
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 ،توسعهمالی،رگرسیونغلتاناعتمادعمومیتیافتهرانتمنابعطبیعی،:هاواژهکلید

 JEL :O13 ،E22 ،G21 ،C22 بندیطبقه

 

 مقدمه

هاادبیاتمربوطبهنقتشتوستعهسیستتممتالیدررشتدوتوستعهاقتصتادیکشتورکهدرحالی

رسدکهیکاجماعقاعیمیتاناقتصتادداناندرارتبتاطهمچناندرحالگسترشاست،بهن رمی
( ایتناثرگتذاریمببتتBeck et al., 2000بااثرگذاریمببتآنبررشداقتصتادیوجتوددارد)

گیریتحقیقاتیدراینحوزهشدهاستکهدرآنهابهنقشمحتوریتوستعهمتالیدرمنجربهشکل

صادکشورهاپرداختهشدهاست اقت
اهمیتتوسعهمالیدرکشورهاییکهازدرآمدهایسرشارحاصلازفروشمنابعطبیعتیبهتره

ایاست؛زیرااینکشورهابهدلیلعدممدیریتاینمنتابعدرآمتدیگیرند،دارایاهمیتویژهمی
رشداقتصادیپایداردستپیداکننتد اندازمزایایآنبهرهجستهوبهدربسیاریازمواردنتوانسته

(،چنانچتته2010) International Monetary Fundبتتراستتاقتحقیقتتاتانجتتامشتتدهتوستت 

تواننتدبتادرراستایتوسعهسیستممالیخودقدمبردارندمتیتوسعهدرحالکشورهایغنیازمنابع
ازفتروشمنتابعطبیعتیهایخدادادی،ظرفیتجذبمنابعمتالیناشتیمدیریتصحیحاینثروت

خودراباالبردهوازاثراتمنایاحتمالیناشیازآندرامانبمانند 
رشداقتصادیدرکشورهایغنیازمنابعطبیعیبامحوریتتوسعهسیستممالیازچهتارمستیر

یهتاهایطبیعیبهچهارشکلسرمایه؛اعمازسرمایهشودکههمانتبدیلسرمایهاساسیمحققمی
ملموق)شاملسرمایهختارجیوسترمایهفیزیکتی(ونتاملموق)شتاملسترمایهانستانیوسترمایه

هایناملموقدررشداقتصتادیپایتدارکشتورهاایکهسرمایهاجتماعی(است ن ربهاهمیتویژه

ایه(،دراینمقالهبراعتمادعمومیتیافته)بهعنوانشاخصتیازسترمTiwari et al., 2012دارند)
اجتماعی(تمرکزشدهاست 

اطالعتتاتوگتتذاریاشتتترا درحقیقتتاعتمتتادمیتتانافترادویتتامیتتانافترادونهادهتتا،بتتابته
رشتددرنتیجتهشتودوستاوببتاالترآنبتامولتدترشتدنافترادوهنجارهایاجتماعینمایتانمتی
کننتد(بیانمتی2010)Algan & Cahuc( Elkhuizen, 2016: 6اقتصادیباالتردرارتباطاست)

کنندهکلیدیدرتوسعهاقتصادیکشورهااست برایتناستاقبیتانکهاعتمادیکیازعواملتعیین
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 Alganکنندکهاعتمادعمومیتیافتهکلیداصلیموفقیتدردستیابیبهتوسعهاقتصادیاست)می

& Cahuc, 2010: 2060مسیاسی،عمتدتاًبترنقتششمارینیزدرحوزهعلو( ماالعاتتجربیبی

-تعیینکنندهاعتمادبهعنوانشاخصیازسرمایهاجتماعیدررشدوتوسعهاقتصادیتمرکزکترده

؛Greif،1993؛Coleman،1990؛Gambetta،1988؛Arrow،1972؛Banfield،1985انتتتتتد)
Fukuyama،1995وPutnam،2000 ) 

یبرایدستیابیبهرشداقتصادیپایداردرکشتورهایباتوجهبهنقشکلیدیتوسعهسیستممال
غنیازمنابعوازآنطرفاهمیتباالییکهاعتمادعمومیتیافتهبترایتحقتقهتدففتوردارد،

گیتریمببتتازتوانتدمنجربتهبهترهآیاتوستعهسیستتممتالیمتی"شودکهپرسشمهمیماربمی
 درحقیقتت"ایشاعتمتادعمومیتتیافتتهشتود درآمدحاصلازفروشمنابعطبیعیدرمسیرافتز

شود،مرتب بتااثرگتذاریمناتیآنچهکهدرادبیاتمنابعطبیعیبهعنواننارینمنابعازآنیادمی

گیتریاشتکالمختلتفسترمایهاستتودرکشتورهاییکتهرانتحاصلازمنابعطبیعیبترشتکل
بهینهمتدیریتکننتد،کمتترویتاطوربهمالیخودسیستماندایندرآمدهاراازمسیرتوسعهتوانسته

برختیکشتورهایغنتیازمنتابعبنابراینوجود؛(Van der Ploege, 2010اصالًدیدهنشدهاست)
درآمتدهایورودیجریتانومنابعاندهایمالیتوسعهیافتهخودتوانستهطبیعیکهازطریقسیستم

دستتایمالح تهقابتلاقتصادیرشددیریتکردهوبهرابهدرستیمطبیعیخودمنابعازحاصل
گیرییکالگویعملیاتیمناستببترایتواندمنجربهشکلیابند)مانندنروژ،استرالیاوهلند(،می

 ازجملهایرانشود توسعهدرحالکشورهایغنیازمنابع

اهمیتداردکهگذاری،در اینموضوعبسیاردرمجموعبایددانستکهازدیدگاهسیاست
رانتمنابعطبیعیدارایچهاثریبراعتمادعمومیتیافتهاستواینکهآیااثرات)مببتیامنای(

یافته،بهبودخواهتدرانتمنابعطبیعیبراینشکلازسرمایه،باوجودنهادهایمالیبهخوبیتوسعه
 یافت 

نخستعوامتلکتالنتیثیرگتذاربتردرماالعهحاضر،برایپاسخبهپرسشاساسیاینتحقیق،

انتدوست ببتهمن توراعتمادعمومیتیافته)بهعنوانشاخصیازسرمایهاجتماعی(شناساییشتده
ماالعهتیثیرتوسعهسیستممالی)دربخشبانکی(برنحوهاثرگتذاریرانتتمنتابعطبیعتیبترمت یتر
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استتاادهشتدهARDLبترمبنتایروش1هایثابت(الذکرازتکنیکرگرسیونغلتان)باپنجرهفور
است 2014-1970است الزمبهتوضیحاستکهدورهزمانیموردماالعه

براساقاهدافموردن ردراینمقالهدربخشدومابتدامروریبرادبیاتن تریموجتوددر
موجوددربارهارتباطبااثرگذاریرانتمنابعبرانباشتسرمایهاجتماعیوس بمروریبرادبیات

شود دربختشستوم،نحوهاثرگذاریتوسعهمالیبرراباهرانتمنابعوسرمایهاجتماعیانجاممی

انتد دربختشچهتارمنتتایجحاصتلازالگویموردن رطراحیومت یرهایموردن رمعرفیشده
گیتریکلتیدربختشپتنجمنتیجتهدرنهایتتگیرنتدوبرآوردالگوموردبحثوبررسیقرارمتی

 شود حاصلازاینمقالهارائهمی



 ادبیات موضوع

 ادبیات نظری اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر انباشت سرمایه اجتماعی:

سرمایهاجتماعیمت یریاستکهبتهانستجاماجتمتاعیوفرهنگتیدرونتیجامعته،هنجارهتاو
-یکتهدرآنوجتوددارنتدبرمتیکندونهادهتایییکهرواب متقابلمردمرامدیریتمیهاارزش

گونتههیچداردوبدونآناستکهجامعهراکنارهمنگهمی2گردد سرمایهاجتماعیمانندچسبی

( Grootaert, 1998: 3تواندوجودداشتهباشد)رشداقتصادییارفاهانسانینمی
هتاوسیاستتپرداختنبهموضتوعسترمایهاجتمتاعیبتاتوجتهبتهنقتشاساستیآندردرواقع

ایاست؛زیتراخاصدرکشورهایغنیازمنابعطبیعیدارایاهمیتویژهطوربهاصالحاتتوسعه
گتذاریرانتتیکیازملزوماتدستیابیبهرشدوتوسعهپایداردرایندستتهازکشتورها،سترمایه

باتوجهبهروینازا( Tiwari et al., 2012: 120حاصلازمنابعطبیعیدرسرمایهاجتماعیاست)

نتایجتجربیکهدربسیاریازکشورهادیدهشده،ماالعتاتاخیتردرایتنحتوزهعمتدتًابترنقتش
سرمایهاجتماعیبهعنتوانیکتیازعوامتلکلیتدیمعنتادار)ازلحتایآمتاری(متوثربترتولیتددر

اقتصتادها،کنتدکتهدرایتناست اینموضوعبیتانمتیOECDکشورهایبادرآمدباالدرگروه
پتانسیلنهاتهدرسرمایهاجتماعیممکناستیکیازعواملاصلیتولیدورشتددرایتنکشتورها

________________________________________________________________ 

1-Rolling Regression Technique with fixed windows 

2- glue 
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 Tiwari etباشتد)توستعهدرحتالتواندتجربهبسیارخوبیبرایکشورهایباشدواینموضوعمی

al., 2012: 14 )

ایتنتحقیقتاتبتهتتوانگاتتعمتدهبامروریبرماالعاتصورتگرفتتهدرایتنحتوزهمتی
بهبعددرارتباطبابررسینقشسرمایهاجتماعیدررشدوتوسعهاقتصادی1990خصوصازدهه

کشورهابودهاست البتهدراینماالعاتعمدتًابتاطراحتیمعادلتهرشتداقتصتادی،نقتشسترمایه

استت هترچنتدکتهاجتماعیدرکنارسایرمت یرهایکالناثرگذاربرآنموردبررسیقرارگرفته
دستهدیگریازماالعاتنیزدراینحوزهوجوددارنتدکتهدرآنهتابترراباتهمیتاننهادهتایغیتر

 & MacKenzieرسمی)یتاستاختاراجتمتاعی(ورشتداقتصتادیکشتورهامتمرکتزشتدهاستت)

Millo،2003؛Mouw،2003؛Granovetter،2005وGomez & Jehiel،2005درهتتردو )
هماالعاتمذکور،ازسرمایهاجتماعیبهعنوانیکعاملمببتتیثیرگتذاربتررشتدوتوستعهدست

سیاستتیهایشکستعلتبسیاریازتواندمیاقتصادینامبردهشدهاستکهدرکنارسایرعوامل
توجیهنماید 1990هایقبلازکشورهارادردهه

وSacks & Warner(1995صبتاماالعتاتختاطتوربتهو1990بااینوجتودازاواختردهته
(،تمرکزماالعاتاینحوزهبیشتربهسویماالعهتیثیرپتذیریسترمایه2001)Gylfason(و1997

اجتماعیازرانتمنابعطبیعیوبررسیاثراتمنابعطبیعتیبتررشتداقتصتادیکشتورهایغنتیاز
ایهاجتمتاعی(ت ییترکتردهاستتودرآنهتاهایاشکالسرمایه)ازجملهسترممنابعطبیعیازکانال

هایسرمایهاجتماعیدردسترق،مکانیسمایتناثرگتذاریتالششدهبااستاادهازبهترینشاخص

تجزیهوتحلیلشود 
هتایمختلتفسترمایهاجتمتاعی)ماننتدشتاخصایندستهازماالعتات،بتااستتاادهازشتاخص

انتدکتهرانتتمنتابعدارایاثرگتذاریمناتیبترهرسیدهدموکراسیویاشاخصفساد(بهایننتیج
(بیتان2001)Autyسرمایهاجتماعیدرکشورهایغنیازمنابعطبیعیبودهاستت درایتنارتبتاط

جوییبرخیازتولیدکننتدگانکتهمنجتربتهکندکشورهایغنیازمنابعطبیعیمعموالًازرانتمی

(نیتزبترای2001)Gylfasonبیننتد شود،آسیبمیمایدمیهایاقتصادیانحرافمنابعازفعالیت
کنتدکتهتبییناثرگذاریرانتمنابعبردموکراسی)بهعنوانشتاخصسترمایهاجتمتاعی(بیتانمتی

معموالًنزاعبرسررانتع یممنابع،منجربهتمرکتزقتدرتاقتصتادیوسیاستیدردستتاناقلیتتی
یمینمالیحامیانسیاسیخودوتضتمینبقتایآنهتابترقتدرتازهابرایتشودکهازاینرانتمی
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(نیتز2001)Rossکننتد ایتننتیجتهتوست طریقمتوقفکردنیاتضعیفدموکراسیاستاادهمی
تیییدشدهاستکهثروتناتاثرمعکوقبردموکراسیدارد 

Tavares & Wacziarg(2001بیانمی)اءساحتحصتیالتکنندکهدموکراسیازطریقارتق
امتاازطترفدیگترازطریتقکتاهش؛کندوکاهشنابرابریدرآمدیبهرشداقتصادیکمکمی

شود،البتهخالصاثرگذاریآنبترگذاریوافزایشمخارجدولتمنجربهکاهشرشدمیسرمایه

استاقنتتایج(نیزدراینارتباطتحقیقیراانجامدادهکتهبتر2000)Drazenباشد رشد،منایمی
ردایازیکاثرگذاریمشخصازدموکراسیبتررشتدشناستایینشتدهاستت نشانهگونههیچآن

ها،شواهدتجربیداللتتبتروجتودیتکهمبستتگیمببتتمیتانافتزایششتاخصمقابلاینیافته
سرانهدارندوبرمبنایاینشتواهد،دموکراستیمتانعیدرمستیررشتدGDPدموکراسیوافزایش

( World Bank, 2007شود)تصادیمحسوبنمیاق

درارتباطبانحوهاثرگذاریرانتمنابعبرشاخصفساد)بهعنوانشتاخصدیگتریازسترمایه
وکارهتاکستبجوییفراگیرمنجربهگسترشفساددرکندرانت(بیانمی2001)Autyاجتماعی(،

دکهشیبخ همبستتگیمیتانشتاخصده(نشانمی2008)Gylfasonشود ودربدنهدولتمی
باشتد ایتننتیجتهداریمنایمتیمعنیطوربهادرا فسادوسهمکشورموردن رازسرمایهطبیعی

Mauroتوس 
خالصتهطتوربته( درنتیجهGylfason, 2008: 22-23(نیزثبتشدهاست)1995)

جتویی،فستاد،جتماعیازطریقرانتسرمایها1توانگاتکهسرمایهطبیعیتمایلبهبرونرانیمی
یاینهامتمایلبهازبینبردنسرمایهاجتماعیهستند ونابرابریاستکههمه2تمایالتدیکتاتورانه

هنتوزهتمتوافتقمیتانازآنجاکهکننددرمقابلایندستهازماالعات،برخیازمحققینادعامی
معرفسرمایهاجتماعیباشتد،وجتودنتداردلتذاتعیینشاخصدقیقوکاملیکهیاقتصاددانانبرا

توانبهدقتادعاکردکهرانتمنابعدارایاثرگذاریمنایبترسترمایهاجتمتاعیاستت زیترانمی
ها)ماننددموکراسیوفساد(سرمایهاجتماعیدارایابعادمختلایاستکههرکدامازاینشاخص

Putnamیمبالدهند براتنهایکبُعدازآنرانشانمی
هتایمتدنیو(،ستاوبمشتارکت1993)

کند کیایتنهادیرابهعنوانشاخصسرمایهاجتماعیمعرفیمی
________________________________________________________________ 

1- crowd out  

2- autocratic tendencies 
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گیتریسترمایه(ماالعتهجتامعیدرارتبتاطبتاانتدازه2010)Westlund &Adamبااینحتال
طتوربتهایقتهاندوشاخصسرمایهاجتماعیرادرسهستاحبنگتاه،ملتیومنااجتماعیانجامداده
هتاییگیریسرمایهاجتماعیدرستاحملتیازشتاخصبرایاندازههاآنکنند جداگانهمعرفیمی

،شتاخصهنجارهتایمتدنی،نتابرابری،شتاخصاعتمتاد،جترائمها،نرخمانندعضویتدرسازمان
( Westlund &Adam, 2010اند)اعتماداجتماعی،اعتمادتعمیمیافتهو   استاادهکرده

(،نحوهاثرگذاریرانتمنتابعبتر2010)Westlund &Adamبراساقنتایجحاصلازماالعه
سرمایهاجتماعیبهنحوهمحاسبهاینمت یروابستهاست گواهاینادعاوجودنتتایجمتناقضتیاستت

رمقابتلکهدرارتباطبااثرگذاریرانتمنابعبرانباشتسرمایهاجتماعیوجوددارد درحقیقتد
ماالعاتیکهبهآنهااشارهشدوعمدتاًاثرگذاریمنایرانتمنابعبرسرمایهاجتمتاعیراشناستایی

دهنتدکتهدرآمتدحاصتلازمنتابعاند،بسیاریازماالعاتتجربینیزوجوددارنتدنشتانمتیکرده
هازماالعتات،بتراستاقایتندستتطبیعیدارایاثرگذاریمببتبرانباشتسرمایهاجتماعیاست 

کننتدهتایع تیماجتمتاعیرامستتقیماًتتیمینمتالیمتیهتایناتتیدولتتی،معمتوالًبرنامتهشرکت
(Ellsworth, 2004وهمینامرسببباالرفتنسرمایهاجتماعیدرایندستهازکشورهامی) شتود

Davis(2009بهماالعهسرنوشتفقرادر)شتانببتاالییکشورپرداختتهودریافتتهاستتکته88
برایکاهشفقرونابرابریدراقتصادهایغنیازمنتابعنستبتبتهکشتورهایفاقتدمنتابعدرطتول

(نترخنستبتًاپتایینفقتررادرکشتورانتدونزیبترای2003)Boothدورهموردماالعهوجوددارد 
نتابعمعتدنیهستتندهتاییکتهفاقتدمهاییکهمنابعمعدنیدرآنهاوجودداردنسبتبهاستاناستان

،درآمتدهایحاصتلاز1988-1979گزارشکردهاست درکشوربوتسوانانیتزطتیدورهزمتانی
منابعمعدنی،کمبودبودجهدولتتراتتیمینکتردوموجتبجلتوگیریازافتزایشفقتردرمنتاطق

کتتاهشفقتتربتتهدنبتتالختتودافتتزایشستترمایهاجتمتتاعیراآوردهاستتتدرواقتتعشتتهریشتتدو
(Valentine, 1993 ) 

توانگاترانتمنابعطبیعیبترسترمایهاجتمتاعیدرمجموعبراساقمبانین ریموجودمی
تواناثرآنرابربُعدملیسترمایهاجتمتاعیازطریتقمت یرهتایین یتراعتمتاد،اثرگذاراستومی

منابعجستتجوهایسیاسیومواردیازایندستدرکشورهایغنیازدموکراسی،فساد،سرکوب
کشتندامتادرهایمهمیازسرمایهاجتماعیرابهتصتویرمتیکرد هرچندتمامیاینمت یرهاجنبه

(نیزمتورد2011)Balimoune-Lutzاینتحقیق،ازشاخصاعتمادعمومیتیافتهکهپیشترتوس 
 اجتماعیاستاادهشدهاست گیریبرایسرمایهاستاادهقرارگرفتهبهعنوانشاخصیمناسبوقابلاندازه
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ادبیات نظری تأثیر شاخص توسعه مالی بر شاخص سرمایه اجتماعی در کشورهای غنیی ا   

 منابع طبیعی:

براساقماالعاتیکهتاکنوندرارتباطبااهمیتتوسعهمالیدررشداقتصادیکشورهاانجتام

کنتد در اقتصتادیایاتا درشت در مهمتی نقتش تواننتدمی مالی توانگاتکهسیستمشدهاستمی
 ومنابع دهدمی انتقال گیرندگانوام به کنندگاناندازپب از را سرمایه مالی، کارای سیستم حقیقت

-وریسترمایهبهتره چته کندوهترمی هدایت سودده و مولد گذاریسرمایه هایپروژه سمت به را

( Dadgar & Nazari, 2009بتود) خواهتد بیشتتر نیتز اقتصتادی رشتد نترخ باشتد، بیشتتر گتذاری
Stiglitz
 گیتریتصتمیم اصتلی کتانون و اقتصتادی سیستتم م ز مالی بازارهای که است نیزمعتقد

 اقتصتادی سیستتم کتل عملکترد شتوند، مواجته نارستایی و شکست با بازارها این چنانچه هستندو

( Stiglitz, 1994دید) آسیبخواهد
شتودوبتاکلیتدیرشتداقتصتادیمحستوبمتیدرحقیقتتوسعهسیستممالییکیازارکتان

توانفهمیتدکتهنگاهیبهسیرماالعاتیکهتاکنونپیراموناهمیتتوسعهمالیانجامشدهاستمی
هتایمتالیبترایرشتدسالاخیربهطرزعجیبیدیدگاهاقتصادداناننسبتبهاهمیتسیستم50طی

یکهتاکنوندرارتباطبانقشتوسعهمالیدراقتصادیکشورهات ییرکردهاست براساقماالعات
رشدوتوسعهکشورهاانجامشدهاست،عمدتاًوجودیکراباهمببتمیانآنهتاتیییتدشتدهاستت

(Levine(1997،)Ghali(2008و)Levine & Demirguc-Kunt(2008 ))James(2008نیتز)

انتدازووستعهمتالیازطریتقافتزایشپتبایبرایاقتصادمالزینشتاندادهاستتکتهتدرماالعه
Ritabتوانتدموجتبرشتداقتصتادیبتاالتربترایایتنکشتورشتود گذاریخصوصیمتیسرمایه

دهدکتهتوستعهبختشبتانکیدرایتنایبرایکشورهایمناقهمِنانشانمی(نیزدرماالعه2007)
(نیتزدر2007)Suleiman &Aamerشود دستهازکشورهاموجبافزایشرشداقتصادیآنهامی

اندکتهتوستعهمتالیازطریتقافتزایشمنتابعایبرایاقتصادکشورمصربهایننتیجهرسیدهماالعه
شود گذاریموجبرشداقتصادیدراینکشورمیگذاریوافزایشکاراییسرمایهبرایسرمایه

تخصتیصبهینتهسترمایهازشتودکتهاولبراساقماالعاتانجامشده،توسعهمالیموجبمی

هتایبتزراازطریتقگیترد،دومطتربگتذاریصتورتهتایسترمایهطریقگزینشبهترینطرب
اندازهاتتیمینمتالیشتود،ستومآنکتهابزارهتایمتالی)بتااندازوتجهیزبیشترپبافزایشنرخپب

شنوآوریبترایتیکیدبرمدیریتریسک(تنوعوگسترشیابند،چهارمآنکهامکاندریافتپادا
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( بتدینAboutorabi, 2014کنند،فتراهمشتود)هایجدیدتولیدراتجربهمیهاییکهروشبنگاه
-ترتیب،توسعهمالیازطریقایجادوگسترشنهادها،ابزارهاوبازارهتایمتالیبتهفرآینتدسترمایه

انتدازهایداخلتیوهایمالیباانتقالپتبکند همچنینواساهگذاریورشداقتصادیکمکمی
گتذاریورشتدگذارواستاادهکاراازمنابعمتالی،بترفرآینتدسترمایههایسرمایهخارجیبهبنگاه

( Rasekhi, & Ranjbar, 2009اقتصادیموثرهستند)

بایدتوجهداشتکهتوسعهمالییکماهتومچنتدوجهتیاستتکتهعتالوهبترتوستعهبختش
گذاریپولی،بخشمالیغیربانکی،توسعهبخشپولیوسیاستبانکی،ابعاددیگریچونتوسعه

 & Dadgarگیترد)مقرراتون ارتبانکی،بازبودنبخشمالیومحی نهادیرانیزدربترمتی

Nazari, 2009 )کهبراینخستینبتارگتزارشتوستعهمتالیجهتانیتوست 2008ازسالدرواقع
توستعهدیدیازتوسعهمالیارائهگردید برایناساق،منتشرشد،تعریفج1مجمعجهانیاقتصاد

 دسترستی و کارآمتد متالی بازارهتای و هتابهواستاه که است نهادهایی و هاسیاست مالی،عوامل،

طتوربتراستاقماالعتاتانجتامشتدهایتن شتود می منجر مالی خدمات و سرمایه به وسیع و عمیق

تتوانسیستممتالیکتاراتریبرختورداراستت،متیگیریشدهاستکهدرهرکشوریکهازنتیجه
( Dadgar & Nazari, 2009: 2انت ارنرخرشدباالتریراداشت)

درماالعهحاضر،من ورازتوسعهمالی،یکماهومچندوجهیاستکهشاخصتیازوضتعیت
توجهبه،سیستممالیبراساقتعریففوروبادرواقعابعادمختلفسیستممالییککشوراست 

دارایاینپتانسیلاستکهرانتحاصلازمنابعطبیعی2کهبرایآنتبیینشدهاستکارکردهایی

شتود،جتذبراکهبهعنوانمنابعدرآمدبادآوردهوارداقتصادکشورهایغنیازمنابعطبیعتیمتی

________________________________________________________________ 

1- World Economic Forum 

Levineهدهداردکهاجرایصحیحآن،منجربهتخصیصبهینهمنابعخواهدشد درحقیقت،ن اممالیوظایایرابرع-2

ها،مدیرانوارزیابیبنگاه-2اندازها؛هدایتپب-1کند:(اینعملکرداساسیسیستممالیرابهپنجکارکردتقسیممی1997)

-5تسهیلتجارتومبادالت؛-4مبادلهآن؛هایادغام،اصالبوگذاریریسکوفراهمکردنمکانیسمقیمت-3ها؛پروژه

ن ارتبرمدیرانواعمالکنترلشرکتی براساقماالعاتانجامشدهسیستممالیباتوجهبهکارکردهاییکهبرایآنوجود

می پیدا توسعه کانال چهار این طریق از مالیدارد، نوآوری و ریسک مدیریت مالی، تعمیق مالی، آزادسازی کند:

(Aboutorabi, 2014: 25 )
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 & Beckارتباط،دراینگذاریسوردهد هایسرمایهترینپروژهکردهوآنهارابهسمتپربازده

Poelhekke(2017نشانداده)اندکهکشورهایغنتیازمنتابعطبیعتینیازمنتدجتذبدرآمتدهای

بادآوردهحاصلازفروشمنابعخودومدیریتصحیحآنهاهستند براساقنتتایجحاصتلازایتن
آمتدهایهایسیستممالیدرکشورهاییمشاهدهشدهاستتکتهدرماالعه،کاهشنسبیدرس رده

 Beckبادآوردهحاصلازفروشمنابعطبیعیبهصورتغیرمنت رهوارداقتصادآنهاشتدهاستت)

& Poelhekke, 2017 )
ایاقتصتادهایغنتیازمنتابعآناستتکتهبتواننتدسترمایههایتوستعهیکیازچالشدرواقع

هتاییلکنند یکیازسیاستتطبیعیناشیازمنابعتجدیدناپذیررابهسایراشکالثروتمولدتبد
موثربهمن وردستیابیبهاینهدف،مرتب باحوزهسیستممالیاست؛بهاینترتیبکتهایتندستته

هایمولتدهستتندگذاریرانتمنابعدرداراییازکشورهانیازمندیکسیاستروشنبرایسرمایه

برقرارییکسیستممالیکارآمتد(واینامرمحققنخواهدشدمگربا2012،120)بانکجهانی،
بنابراینباپذیرشچنینکارکردیازسیستتممتالی؛کهبتوانداینمنابعرابهدرستیتخصیصدهد

شودکهازآنبهعنوانیکزیرساختارموثردرفرآیندتبدیلسرمایهطبیعیبهاینامکانفراهممی
ادشود خاصسرمایهاجتماعییطوربهسایراشکالسرمایهو

تواندمنجربهت ییردرساوبسترمایهبراساقماالعاتانجامشده،ت ییراتدرسیستممالیمی
اینشان(درماالعه2011)Marchionne & Niccoli( Knack & Keefer: 1997اجتماعیشود)

تمتاعی(ایهاجمباعثکاهشاعتماد)بهعنتوانشاخصتیازستر1دهندبازارهایمالیسوداگرانهمی

کنندکهتعمیقمالیبیشازحتدکتهبتهصتورتخاصآنهااینفرضیهرابیانمیطوربهشوند می
شود،اعتمتادرادرنهادهتاکتاهشدادهومنجتربتهتعریفمی2گسترشمشتقاتدربازارهایمالی

هنیبدونهایروامدرواقعشود می3تقویتیفروپاشیسرمایهاجتماعیازطریقیکمکانیسمخود
اعتمتادی،نقشیککاتالیزوررابازیکردندومنجربهتولیدبی2007پشتوانهپیشازبحرانمالی

(( بتراستاقایتن2008)Whalen(و1977)Minskyاعتمادکردند)گذارانرابیشدندوسرمایه

________________________________________________________________ 

1-speculative financial markets 

2-the proliferation of derivatives in financial markets 

3-a self-reinforcing mechanism 
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( Marchionne & Niccoli, 2011: 2ثباتیپبازبحران،منجربهفروپاشیاعتمادشد)فرضیه،بی
Anderson & Locker(2002بیانمی)هتایمتالیخترد)بتهمعنتایهایتتیمینکنندکهبرنامه

تواندبرامتوالعمتومیتتیثیربگتذارد؛دوگیرندگانفقیر(ازسهمسیرمیهایکوچکبهقرضوام
ستومازطریتقخلتقمسیراولودومعبارتندازت ییردرتولیدوت ییتردرمصترفختانوارومستیر

هتایگروهتی،سرمایهاجتماعیوانسانیاست براساقاینماالعه،مسیرستومازطریتقآمتوزش

-هتایوامگیتریازویژگتیتکنیتکهایگروهیوتحملریسکگروهیکهبابهرهسازیتصمیم

ندادهدرایتنماالعتهنشتادرواقعشود دهیگروهیتوس سیستمبانکیبهوجودآمده،ایجادمی

تواندمنجربهخلقسرمایهاجتماعیشتود درارتبتاطبتاایتنشدهاستکهعملکردسیستممالیمی
دهتیکشتوربتنگالدشازطریتقشتکل1کندکتهبانتکگترامین(بیانمی2006)Dowlaموضوع
هایعمودیوافقی،ایجادهنجارهایجدیدوپترورشستاحجدیتدیازاعتمتاد،منجتربتهشبکه

ایهاجتماعیشدهاستکهازطریقآنبهحلمشکالتدسترستیافترادفقیتربتهسترمایهخلقسرم
کنندنهادهایمالیکتهایندستهازماالعاتبیانمیدرواقع( Dowla, 2006: 102پرداختهاست)

تواننتدمنجتربتهخلتقسترمایهاجتمتاعیشتوندوایتنواقعیتتدهنتدمتیتیمینمالیخردانجاممی
سیاستیقویدارد کاربردهای

هایفتراوانتوانگاتدراقتصادهایوابستهبهمنابعطبیعی،بهدلیلوجودرانتدرمجموعمی
هتایافترادیسازیناشیازفروشاینمنابع،تشکیلسرمایهاجتماعیبهشدتتحتالشعاعتصمیم

وستعهمناستبیبرختوردارهارابرعهدهدارند چنانچهسیستتممتالیازتاستکهمدیریتاینرانت

ایباشدبرایعامالناقتصادیتاباتزریقایندرآمدهایسرشاربهسیستتمتواندانگیزهباشدلذامی
موجبتاتتشتکیلسترمایهاجتمتاعیرادرنهایتتمالیکشور،مقدماتاستاادهبهینهازاینمنتابعو

اتیثیرتوسعهمالیبرتشکیلسرمایههمچنینبراساقماالعاتاندکیکهدرارتباطبفراهمآورند 
توانگاتتوستعهسیستتممتالیدارایایتنپتانستیلاستتکتهسترمایهاجتماعیصورتگرفتهمی

توانتداثترمعکتوقبترسترمایهاجتماعیخلقکندوچنانچهتوستعهسیستتممتالیاتاتارنیاتتدمتی

اجتماعیبگذارد 

________________________________________________________________ 

1-Grameen Bank 
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همتالیدرکشتورهایغنتیازمنتابع،ماالعتاتیالزمبهذکراستکهدرارتباطبااهمیتتوستع
وجودداردکهدرآنهاعمدتاًبهاثراتمستقیمنهادهایمالیبررشداقتصادیایندستهازکشتورها

.Badeeb & Lean(2017،)Iheanacho(2016،)Elhannani et alشتدهاستت)ماننتدپرداختته
(2016،)Aghion et al.(2009،)Van der Ploege & Poelhekke(2008،)Bakwena et al.
درکنتتارایتتنماالعتتات،ماالعتتاتانتتد دیگتترینیتتزازستتویبرختتی(Iimi(2007 )(و2008)

محققینانجامشدهاستکهدرآنهاتنهابراهمیتتوسعهمالیدرکشورهایغنتیازمنتابع،تیکیتد
Bakwena & Bodman(2008،)شدهاستاماماالعهتجربیصتورتنگرفتتهاستت؛بترایمبتال

Nili &Rastad(2007و)Van der Ploege(2010 )
کلیبایدگاتنکاتمهمیکهدرتمامیماالعاتانجامشدهدراینحوزهوجتودداردطوربه

هایتوسعهمالیتنهابررشداقتصتادیکشتورهاآناستکهاوالً،درهمهاینماالعاتاثرشاخص

فسرمایه(،موردماالعهقرارگرفتهاست ثانیاً،درهمتهایتنماالعتات،شتاخص)ونهاشکالمختل
جامعیازتوسعهمالیارائهنشدهوتوسعهمالیبهعنوانیکماهومچندبُعتدیمتوردغالتتواقتع

شدهاست همچنیندرسایرماالعاتیکهدرحوزهرانتمنابعوسرمایهاجتماعیانجتامشتده)کته
هتایینبخشبهآنپرداختهشد(،تنهااثرگتذاریمستتقیمسترمایهطبیعتیبترشتاخصدرابتدایا

کاریاساستیجهتتمرتب باانباشتسرمایهاجتماعیموردماالعهقرارگرفتهاستودرادامهراه
تتوانبنابرایندرمجموعبراساقماالعتاتانجتامشتدهمتی؛بهبودایناثرگذاریارائهنشدهاست

غمآنکهاخیرًابهنقشتوسعهسیستتممتالیدراقتصتادهایوابستتهبتهمنتابعطبیعتیدررگاتعلی

ادبیاتاقتصادیازسویبرخیاقتصاددانانتوجهشدهاستاماتاکنونبهماالعهکمّتیاثرگتذاری
دراقتصتادهایاعتمتادعمومیتتیافتتهشاخصچندبُعدیتوسعهمالیبرراباهمیانمنابعطبیعتیو

بنابرایندرماالعهحاضتربتاتوجتهبتهنیتازمبترمبتهحتل؛یبرمنابعطبیعیپرداختهنشدهاستمبتن
گیریمببتازمنابعطبیعیوباالبردنظرفیتتجتذبایتنمنتابعدرراستتایاهتدافموضوعبهره
اناعتمادعمومیتتیافتته)بتهعنتوایکشورهایغنیازمنابعودستیابیبهساوبباالتریازتوسعه

،تیثیرتوستعهمتالی)بتهعنتوانیتکشتاخصچنتدبعتدی(بترنحتوهشاخصیازسرمایهاجتماعی(
اثرگذاریرانتمنابعبراینمت یرکلیدیدرایرانموردماالعهقرارگرفتهاست 
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 الگوی مورد مطالعه:

نتوان)بتهعاعتمتادعمومیتتیافتتهدراینبخشابتدابتهمعرفتیمت یرهتایکتالناثرگتذاربتر

شاخصیازسرمایهاجتماعی(پرداختهشدهاست:
(1)

 
FCهتایهایخارجیازمجموعدارایتی)سرمایهخارجی(:اینشاخص،ازکسرمجموعبدهی

شوند)بترحستبپتولداریمیپذیرکشورنگههایس ردهخارجیکهتوس مقاماتپولیوبانک

 1آیدیداخلی(تقسیمبرتولیدناخالصداخلیبهدستم
PCسرمایهفیزیکی(:تشکیلسرمایهناخالصبهصورتدرصدیاز(GDP است

HCبتراستاقماالعتاتانجتامشتده،2هایرفتنبهمدرسهاست)سرمایهانسانی(:متوس سال 
تواننتدمنجتربتهبتاالرفتتنسترمایههاییکهمنجربهبتاالرفتتنسترمایهانستانیشتوند،متیسیاست

وبالعکب براساقاینماالعات،سترمایهاجتمتاعیبتاسترمایهانستانیدرارتبتاطاجتماعیشوند
- زیراباباالرفتناستانداردآموزش،تقاضابترایشتاخص3شونداستومعموالًدستبهدستمی

( Gylfason, 2008شودوبرعکب)هایسرمایهاجتماعیایجادمی

دهنتدهثتروتملتیهستتندکتهاجتزایتشتکیلالزمبهتوضیحاستکهاشکالمختلفسرمایه
هایناملموقاعتمازهایملموقشاملسرمایهخارجیوسرمایهفیزیکیوسرمایه)اعمازسرمایه

شاملسرمایهانسانیوسرمایهاجتماعی(،بهجزاثرگذاریمستقیمیکهبررشداقتصادیدارنتد،از
گیتریسترمایه( بهاینترتیتب،شتکلAndersen & Canuto, 2011پذیرند)یکدیگرنیزتیثیرمی

اجتمتتاعیتحتتتتتتیثیرستترمایهختتارجی،فیزیکتتیوستترمایهانستتانیموجتتوددراقتصتتاداستتت

(Ahmadian Yazdi, 2016: 63 )هایدولتمرتب باسرمایهانستانیوآمتوزش،،فعالیتدرواقع
رمایهاجتمتاعینیتزاثرگتذاراستتهایمرتب باستگذاریدرفعالیتگیریبرایسرمایهبرتصمیم

(Alpaslan, 2015: 14درکنارایندو،سرمایه )تواننتدبستترالزمبترایهایفیزیکتیمتیگذاری
________________________________________________________________ 

 Ahmadian Yazdi & Aboutorabi (2019)وLane & Milesi-Ferreti (2007)برایماالعهبیشتربه-1

هشود مراجع

مراجعهشود Barro & Lee (2013)برایماالعهبیشتربه-2

3-go hand in hand 
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 هایمالیدولتدرارتباطباتشکیلسرمایهاجتماعیرافراهمکند گذاریسرمایه

SC(الزمبهتوضتیحاستتکتهبترایسترمایهاجتمتااعتمادعمومیتیافته:)هتایعی،شتاخص

گوناگونیتوس محققینمورداستاادهقرارگرفتهاست،اماعمدتاًازاعتمادبهعنتوانشاخصتیاز
کنتدکتهاعتمتادیتکمعیتار(بیانمی2011)Balimoune-Lutzشود سرمایهاجتماعیاستاادهمی

هتااعیناشیازشتبکههایمببتسرمایهاجتمتواندجنبهباشدومیمناسببرایسرمایهاجتماعیمی

-(نیزبحثمتی2001)Woolcock( Balimoune-Lutz, 2001: 338هارانشاندهد)وهمکاری

(درمورداثراتاعتمتادقتوییتا2005)Granovetter اعتماداست ۀکندکهسرمایهاجتماعینتیج

وستتانوستازدکتهفروشتندگانممکتناستتبتهدکندوخاطرنشانمیرواب مستحکمبحثمی
تریراارائهکنندکهممکناستمنجربتهایجتادهایپایینخوددرمقابلافرادغریبهقیمتخانواده

بهعبتارتدیگتراعتمتادتعمتیمیافتتهیتا؛(Granovetter, 2005: 38-41شود)1بازارهایتکهتکه

لتهنیتزمتوردرواب ضعیفممکناستمنجربهبس بازارهتاشتوند معیتاراعتمتادکتهدرایتنمقا
اعتمادتعمیمیافته)رواب ضعیف،باریتکیتااعتمتادپتلزدهةگیردمنعکبکننداستاادهقرارمی

اعتمادمیانافرادغریبهبتودهومحتدودبتهاعتمتادةبایستمنعکبکنند(است اینمعیارمی2شده
میاندوستانواعضایخانوادهنباشد 

،(بتهصتورتنستبتHCIM)3قترارداددراینماالعهپولقویمبتنیبر

تواندبهعنوانشاخصیازسرمایهاجتماعیمتورداستتاادهقترارهایفوراستومیمعرفویژگی
Escosura &Villarroya(2009)(و1999)Clague et al. (1999)گیرد البتهاینمت یترتوست 

ةرستدفزاینتداوامنیتحقورمالکیتکهبتهن ترمتیبهعنوانمعیاریازقابلاجرابودنقرارداده
اعتمادهستند،مورداستاادهقرارگرفتهاست هرچندکهاینمعیتار،شتاخصختوبیبترایحقتور
باشتدمالکیتنیستوبراساقماالعاتانجامشدهدارایهمبستگیکمیبتاحقتورمالکیتتمتی

(Balimoune-Lutz, 2011: 338 )
اعتمادتعمیمیافتهباتوجهبهبعدمکانی)اعتمادمیتانةاندازةراردادمنعکبکنندپولمبتنیبرق

________________________________________________________________ 

1-fragmented markets 

2-weak ties, thin or bridging trust 

3-Highly Contract-Intensive Money 
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شناستند(وبعتدزمتانیتعدادزیادیازافرادوازآنمهمتراعتمادمیانآنهاییکههمتدیگررانمتی
شتودودرزمتانآینتدهدرآمتدویتا)اینکهیکعاملاقتصادیدرزمانحالواردیکمعاملهمتی

پولمبتنیبترقتراردادةبنابراینمعامالتیکهدربرگیرند؛کند(استالزحمهخودرادریافتمیحق
( همچنینپتولمبتنتیبترKnack & Keefer, 1997هستند)1حساقبهاعتمادقراردادهایهستند،

متیباشتدوایتنیکتیازرویکردهتایعلهایعینیمتیقراردادیکمعیارغیرمستقیمبرمبنایداده

 :Fleitas et al., 2011باشتد)سازیبرایمت یرهاییکیایمانندسرمایهاجتماعیمتیبرایشاخص

 :Fleitas et al., 2011هتایتتاریخیباشتد)تواندیکمت یرابزاریبرایتحلیتل(وهمچنینمی9

10 )
Williams & Siddique(2008مزیتاصلیشاخص،)"راینراد"پولقویمبتنیبرقرارداد

مستتقیمطتوربتهتوانددانندکهانعکاسیازعمقسیستممالیاستوازسویدیگراینمت یرمیمی

هایاقتصادکالنراحتیزمانیکهکیایتنهادهاثابتنگهداشتتهشتده،اثراتت ییراتدرسیاست
 ,Williams & Siddiqueتریراپوششدهد)تواندسریزمانیطوالنیمنعکبکند همچنینمی

2008 )
Stixدرارتباطبااهمیتاینشاخص،

دهتدکتهپتایینبتودناعتمتادبته(نیزنشتانمتی2013)

کنندکهاعتمتاد(بیانمی2014)Aboutorabi هایکعاملمحر کلیدیدراقتصاداست بانک
مدار)ماننتدیراباههایبانکها(وتیمینمالیشوندگاندرسیستمهایمالی)مانندبانکمیانواساه

توانتدتوضتیحشاخصفورمیروازایندهد ایران(مستقیماًسرمایهاجتماعیراتحتتیثیرقرارمی

هایمالی(دراقتصادباشتدکتهبتهختوبیگویتایدهندهاعتمادمیاندوبخشمهم)مردموواساه
سرمایهاجتماعیاست 

OPENعاتصورتگرفتهیکیازمت یرهتایاثرگتذار)درجهبازبودنتجاری(:براساقماال
توانتدازطریتقافتزایشبرانباشتسرمایهاجتماعیدرایران،درجهبازبودنتجاریاستتکتهمتی

 ,.Taeibnia et alرواب تجاریمیانایرانوسایرکشورهامنجربهافزایشسرمایهاجتماعیگردد)

2011 ) 

________________________________________________________________ 

1-trust-intensive transactions 
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NRRنسبترانتمنابعطبیعیبه:GDPاستکتهبتهعنتوانشاخصتیازستودحاصتلازهتر،
واحدفروشمنابعطبیعیاست اینمت یرازتااضلهزینهمتوس هرواحدتولیتدازقیمتتفتروش

بتهقیمتتعوامتل)بتهGDP،نرخرشتدستاالنهG من وراز1شودهرواحدمنابعطبیعیحاصلمی
کترددولتتازعواملاصلیدرنحوههزینههایثابت(است درحقیقت،رشداقتصادییکیقیمت
هایمرتب بتااعتمادستازیدرسیستتممتالیوگذاراندرحوزهفعالیتهایسیاستسازیوتصمیم

 Marshal،شاخصدموکراسیاستکهتوس DIایجادسرمایهاجتماعیاست همچنینمن وراز

& Gurr(2014ارائهشدهاست)2  

FDمحوربودنسیستمالزمبهتوضیحاستکهباتوجهبهبانکالی(:)شاخصترکیبیتوسعهم
هایتوسعهمالیدربخشبتانکیبتودهوازمالیایران،دراینماالعهتیکیداصلیبررویشاخص

پتذیروستایرموسستاتمتالیبتهبختشهتایست ردههاتشاخصنسبتاعتباراتاعاتاییبانتک

پتذیربتهکتلهتایست ردههتایداخلتیبانتکدارایتینستبتخصوصیبهتولیدناختالصداخلتی،
هایبانکمرکتزیبتهتولیتدناختالصداخلتی،هاوبانکمرکزی،نسبتداراییهایبانکدارایی

هتاینقتدیبتهتولیتدپذیربهتولیدناخالصداخلی،نسبتبدهیهایس ردههایبانکنسبتدارایی
پذیربهبخشخصوصیبهتولیدناختالصس ردههایناخالصداخلی،نسبتاعتباراتاعااییبانک

هایاستانداردموردتیییتدبانتکهایبانکیکهازشاخصونسبتاعتباراتبانکیبهس ردهداخلی
باشند،بهعنوانمعیارهایسنجشعملکردسیستتممتالیدربختشبتانکیاستتاادهشتدهجهانیمی
است 

(یکشاخصچندبُعدیبهصتورتیPCA)3هایاصلیدراینماالعهبااستاادهازتجزیهمولاه
طراحتیۀمعادلت 4هادرن رگرفتهخواهدشتدمیانگینوزنیازهاتشاخصمعرفیشدهدرتحلیل

-بترآوردمتیARDLهایثابت(بترمبنتایروششدهبراساقتکنیکرگرسیونغلتان)باپنجره

________________________________________________________________ 

مراجعهشود  Ahmadian Yazdi & Mahdavi Adeli (2015)برایماالعهبیشتربه-1

هایدیکتاتوری،کودتاهایاجرایی،انقالب،سقوطدولتمرکزیاینشاخصنمایشگرت ییراتسیاسیمهمشاملپسرفت-2

کشوردنیامحاسبهشدهاست 167استکهتوس گِربرای2014-1800وکودتاهاین امیموفقطیدوره
3-Principal Component Analysis 

(مراجعهشود 2016)Ahmadian Yazdiبرایماالعهبیشتربه-4
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من وربررسیاثراتیکمت یربترراباتهشود الزمبهتوضیحاستکهتکنیکرگرسیونغلتانبه
 Rocicot  et al.(2017،)Tangشتودکتهپیشتتردرماالعتاتمیتاندومت یتردیگتراستتاادهمتی

&Abosedra(2015،)Tang &Chua(2015،)Tang &Tan(2013،)Arslanturk et al.
(2011،)Zanin &Marra(2011،)Tang (2010،)Ibrahim(2009،)Timmermann(2008،)

Ibrahim &Aziz(2003،)Swanson(1998 کاربردداشتهاست)

اثرگذاریرانتمنابعطبیعتیةتواننقشتوسعهمالیرابرنحوبرداریازاینتکنیکمیبابهره
ش،ابتدارگرستیونروازاینبرانباشتسرمایهاجتماعیبهدقتمشخصکرد درحقیقتبااستااده

احمشاهداتمناقیبرآوردشدهوس بدرمراحلبعدییتکمشتاهدهازابتتدایاولیهبایکس
ساحمشاهداتمرحلهقبلیکمویکمشاهدهبهانتهایآناضافهخواهدشدوبهاینترتیبطول

(و1999-1970 بتهایتنترتیتباولتیندورهزمتانی)1مشاهداتدرهرمرحلهیکسانخواهتدبتود

16درنهایتتروازایتناستت 2014-1985آخریندورهزمانیموردن ربهمن ورانجامبترآورد،
هادربخشچهارمارائهشدهاست الزمبهتوضتیحاستتکتهبرآوردانجامشدهاستکهنتایجآن

وسایرمت یرهایمتورداستتااده2وردتیبلپایگاهدادهپناطالعاتمربوطبهمت یرسرمایهانسانیاز
هایانجامشتدهوکلیهبرآورده(ازپایگاهدادهبانکجهانیاستخراجشده1درمعادلهرگرسیونی)

صورتگرفتهاست Eviews 9.5افزارتوس نرم

 

 نتایج حاصل ا  برآورد مدل:

نجتامآزمتونپایتاییبترایمت یرهتایسترینخستالزمبهذکراستکهباتوجهبهضرورتا
KPSSزمانی،پیشازبرآوردالگو،ابتداآزمونپایاییبرایکلیهمت یرهایالگتوبترمبنتایآمتاره

معرفیشده)بتادرن ترگترفتنعترضازمبتدوورونتد(Kwiatkowski et al. (1992)کهتوس 
درصتد1دارییرهایالگتودرستاحمعنتیانجامشدهاست براساقنتایجحاصلازآن،کلیهمت 

 1بالمانعاستARDL؛بنابراینانجامآزمون3اندپایاشده

________________________________________________________________ 

مراجعهشود  Ahmadian Yazdi(2016)برایماالعهبیشتربه-1
2-penn world table 

نتایجاینآزموندربخشضمیمهمقالهگزارششدهاست -3
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پیشازارائهنتایج،بیانایننکتهضروریاستکهبهمن ورتعمیتقنتتایجایتنتحقیتق،امکتان
نتتایجبررسینقشتمامیابعادموردن ردرسیستممالیدربخشبانکیوهمچنینامکتانمقایسته

آنها،عالوهبربررسیاثرشاخصچندبعدیتوسعهمالیبرنحوهاثرگذاریرانتمنابعبترسترمایه
شاخصتکیتوسعهمالینیزبهتاکیکموردتجزیهوتحلیلقرارگرفتهاستت 7اجتماعی،اثرات

رکتدامهایتکیتوسعهمالی،ازهاینبدانمعناستکهدرمعادالترگرسیونیمربوطبهشاخص

((،بترای1ها)بهجایشاخصچنتدبعتدیتوستعهمتالیدرستمتراستتمعادلته)ازاینشاخص
 برآوردالگووانجامرگرسیونغلتاناستاادهشدهاست 

ابتتدابتهمن توربررستیوجتتودهمبستتگیمیتانضتریببتترآوردشتدهرانتتمنتابعدرمعادلتته
سعهمتالی،آزمتونهمبستتگیمیتانآنهتاهایچندبعدیتو(شاخصتکیوشاخص1رگرسیونی)

(قابتلمشتاهده1مدتانجامشدهاستتکتهنتتایجآندرجتدول)همدربلندمدتوهمدرکوتاه

 است 


  رانت منابع بلندمدت و مدت کوتاه ضرایب همبستگی میان توسعه مالی و آ مون -1جدول

  بلندمدت  مدت کوتاه  متغیرهای آزمون

βNRR & DBACBA  
979585/0*  

(87229/18)  

168207/0  

(660878/0)  

βNRR & LLGDP  
95467/0*  

(42131/12)  

961626/0*  

(57462/13)  

βNRR & CBAGDP  
820136/0*  

(551464/5)  

772633/0*  

(713524/4)  

βNRR & DBAGDP  
963932/0*  

(0271/14)  

921123/0*  

(164553/9)  

βNRR & PCRDBOFGDP  
96595/0*  

(45954/14)  

899714/0*  

(983351/7)  

βNRR & FDGDP  
937468/0*  

(4312/10)  

907922/0*  

(389478/8)  

βNRR & BCBD  
982819/0*  

(62303/20)  

978241/0*  

(26135/18)  

βNRR & FD  
983137/0*  

(82162/20)  

981781/0*  

(01091/20)  

  .است محاسباتی t اعداد داخل پرانتز آماره
  % درصد است.1در سطح  محاسباتی بودن ضریب دار معنی دهنده اننش *

  های تحقیق منبع: یافته

                                                                                                     
نباشد 1نجاماستکهمرتبهپایاییآنهابیشترازهایزمانیقابلاتنهابرایسریARDLبایدتوجهداشتکهانجامآزمون-1
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درحالتتت DBACBA بتتهجتتزءشتتاخص دهتتد،(نشتتانمتتی1طتتورکتتهنتتتایججتتدول)همتتان
بترای مدتوبلندمدترانتتمنتابعمیانتوسعهمالیوضرایبکوتاه بلندمدت،ضریبهمبستگی

 داراست یتوسعهمالی،مببتودرساحیکدرصدمعنیهایتکیوچندبعدتمامشاخص
درادامهبرایبررسیتیثیرشاخصتوسعهمالیبرنحوهاثرگذاریرانتمنابعطبیعیبرسترمایه

(2014-1985(و   )2000-1971(،)1999-1970بازهزمانیموردماالعته)16اجتماعیدرطول

هتایمرتتببتازهزمتانیاستت،نمتودارمربتوطبتهزوجکهیکمیزانمناقیازمشاهداتدرهتر
(وFDشاخصتوسعهمتالی(بتهترتیتببترایشتاخصچنتدبعتدی)-(αNRR)ضریبرانتمنابع)

 هاترسیمشدهاست هایتکی)بهتاکیک(بارعایتترتیبزمانیآنشاخص
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اثرگذاری توسعه مالی بر ضریب رانت منابع طبیعی در معادله نحوه نتایج رگرسیون غلتان در ارتباط با  -1نمودار 

 (1رگرسیونی )

  تحقیقهای  منبع: یافته


(،توانستتهاستتFDبراساقنتایجبهدستآمده،افزایششاخصچنتدبعتدیتوستعهمتالی)
ایجمدتشتود نتتمنجربهبهبوداثرگذاریرانتمنابعبراعتمادعمومیتیافتهدربلندمدتوکوتاه

مدتنیزبیانکننتدهآناستتکتهبتاافتزایشچهتارهایتکیتوسعهمالیدربخشکوتاهشاخص
شاخصتکیتوسعهمالیازمیانهاتشاخصمتوردبررستی،اثرگتذاریرانتتمنتابعطبیعتیبتر

-هتایست ردههایبانتکهاعبارتندازنسبتدارایییابد؛اینشاخصاعتمادعمومیتیافتهبهبودمی

(،نستبتDBACBAهتایبانتکمرکتزی)پذیرودارایتیهایس ردههایبانکبهکلداراییپذیر
(وشاخصنسبتاعتبتاراتDBAGDPپذیربهتولیدناخالصداخلی)هایس ردههایبانکدارایی

پذیروسایرموسساتمالیبهبخشخصوصیبتهتولیتدناختالصداخلتیهایس ردهاعااییبانک
(PCRDBOFGDPن )تتایجشتاخص(هتتایتکتیشتتاخصعمتقمتتالیLLGDPوانتدازهبانتتک)

متدتبیتانکننتدهآناستتکتهبتا(درکوتاهCBAGDPمرکزیدرتیمینمالیدراقتصادایران)
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(1ایدرضریبرانتتمنتابعدرمعادلتهرگرستیونی)هایفور،ت ییرقابلمالح هافزایششاخص
باافزایشایندوشاخصتکیتوسعهمتالیدربختشحاصلنشدهاست؛اینبدانماهوماستکه

بانکی،ت ییریدرنحوهاثرگذاریرانتمنابعطبیعیبراعتمادعمومیتیافتهدرایتراندیتدهنشتده
هایسیستممالیبهتولیدناختالصاست نتایجرگرسیونغلتاندرموردشاخصتکینسبتس رده

آناستکهباافتزایشایتنشتاخص،ضتریبمببتتمدتنیزگویای(درکوتاهFDGDPداخلی)

تواندکند؛بهاینمعناکهاینشاخصنمیرانتمنابعدرمعادلهرگرسیونیموردن ربهبودپیدانمی
منجربهبهبودنحوهاثرگذاریرانتمنابعبراعتمادعمومیتیافتهدرایرانشود 

هتایتکتتیتوستعهمتتالیدرشتتاخص(،نتتتایجرگرستیونغلتتتاندرمتورد1بتراستتاقنمتودار)
بلندمدتنیزنشاندهندهآناستکهازمیانهاتتشتاخصتکتیتوستعهمتالی،تنهتادوشتاخص

اندمنجربهبهبوداثرگذاریرانتمنتابعبتراعتمتادعمومیتتیافتتهدرایترانشتوند؛ایتندوتوانسته

(وشتاخصCBAGDPایتران)شاخصعبارتنداز:اندازهبانکمرکزیدرتیمینمتالیدراقتصتاد
 درمقابتل،نتتایجبتهدستتآمتدهدرمتورد(BCBDهتایبتانکی)اعتباراتبانکیبهس ردهنسبت

پتذیروهتایست ردههتایبانتکپذیربهکلدارایتیهایس ردههایبانکهاینسبتداراییشاخص
پتذیروست ردههای(،شاخصنسبتاعتباراتاعااییبانکDBACBAهایبانکمرکزی)دارایی

(ونستبتPCRDBOFGDPسایرموسساتمالیبهبخشخصوصتیبتهتولیتدناختالصداخلتی)
(،گویایآناستتکتهبتاافتزایشستهFDGDPهایسیستممالیبهتولیدناخالصداخلی)س رده

کند؛ایتنبتدانماهتوم(افزایشپیدانمی1شاخصفور،ضریبرانتمنابعدرمعادلهرگرسیونی)

هباافزایشاینستهشتاخص،نحتوهاثرگتذاریرانتتمنتابعبتراعتمتادعمومیتتیافتتهدراستک
بلندمتتدتبهبتتودنکتتردهاستتت همچنتتیننتیجتتهرگرستتیونغلتتتاندرمتتوردشتتاخصعمتتقمتتالی

(LLGDPدربلندمدتبتانتیجتهآندرکوتتاه)متدتیکستاناستتودرهتردوحالتت،افتزایش
ایبرضریبرانتمنابعنبودهاست؛بهایتنماهتومکتهبلمالح هشاخصموردن ردارایتیثیرقا
مدت،منجربهافزایشویاکاهشاثرگذاریرانتمنابعطبیعتیبترهمدربلندمدتوهمدرکوتاه

اعتمادعمومیتیافتهنشدهاست 
دعاکردتوانابراساقنتایجبهدستآمدهازبرآوردمدلبرمبنایرگرسیونغلتانمیدرواقع

کلیتوسعهسیستممالیدربخشبانکیبتادرن ترگترفتنهاتتبُعتدآندرکنتارهتم،طوربهکه
دارایاینپتانسیلاستکهبتواندمنجربهبهبوداثرگذاریرانتمنتابعطبیعتیبتراعتمتادعمومیتت
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شتود یییتدمتیبنابراینفرضیهاینتحقیقدرارتباطباشاخصچندبُعدیتوستعهمتالیت؛یافتهشود
تکینیزگویاینتایجمتناقضیاستکهدرماالعاتمختلتفنتایجبهدستآمدهازهاتشاخص

هتایتکتیستازیبترمبنتایاثتراتهترکتدامازشتاخصنیزحاصلشدهاست؛درحقیقتتصمیم
لیبراقتصتادتوسعهسیستمماةایازاثراتبالقوتواندنتایجگمراهکنندهتوسعهمالی)بهتنهایی(می

طورقضتاوتکتردکتهممکتنتواناینهایتکیتنهامیبرمبناینتایجشاخصروازاینارائهدهد 

استبرخیابعادسیستممالیبخشبانکیدرایراندارایاثتراتبهبوددهنتدهبترنحتوهاثرگتذاری
هتادارایاثترمببتتبتررانتمنابعبراعتمادعمومیتیافتهنباشند،امادرمقابلبرآینداینشتاخص

راباهرانتمنابعواعتمادعمومیتیافتهبودهاست 
شاخصچندبُعدیتوسعهمالی،شتاخصۀبرایمحاسب،PCAبراساقنتایجحاصلازتکنیک

درصتدازشتاخصچنتدبُعتدی60(،بتیشازBCBDهایبتانکی)اعتباراتبانکیبهس ردهنسبت

هایتکیبهخوداختصاصباالترینوزنرادرمیانسایرشاخصکندوتوسعهمالیراتوصیفمی
متدتو(مشخصاست،اینشاخصهتمدرکوتتاه1طورکهدرنمودار)دادهاست همچنینهمان

ایتن(بودهاست 1همدربلندمدتدارایاثربهبوددهندهبرضریبرانتمنابعمعادلهرگرسیونی)
پتذیرنستبتبتههتایست ردهبهبخشخصوصتیتوست بانتکدهندهاعتباردادهشدهشاخصنشان

(ودرWorld Bank, 2014هایتجتاریاستت)اندازدربانکداروپبهایدیداری،مدتس رده
( Ahmadian Yazdi, 2016دهتد)هادربس پولرانشانمتیحقیقتاینشاخص،تواناییبانک

(درمرتبتهدومCBAGDPدراقتصتادایتران)همچنینشاخصاندازهبانکمرکزیدرتیمینمالی

درصدازت ییترات33ازلحایتوضیحدهندگیشاخصچندبُعدیتوسعهمالیقرارداردوحدود
هایبعتدیقترارهایبسیارکوچکدررتبههاباوزنکند؛سایرشاخصاینشاخصراتوصیفمی

 ,.Beck et alنکمرکزیدراقتصاداست)اینشاخص،ازجملهمعیارهایمرتب بااندازهبادارند 

توانادعاکردکهسیستممالیایراندر،میPCAکلیبراساقنتایجتکنیکطوربه( 600 :2000
پذیردربس پولوهمچنتینانتدازهبانتکهایس ردهبخشبانکیعمدتاًتحتتیثیرتواناییبانک

مرکزیدراقتصادایراناست 
نستبترسدکتهت ییتراتایجتادشتدهدردوشتاخصتکتیتوستعهمتالییدرمجموعبهن رم

انتدازهبانتکمرکتزیدرتتیمینهمچنینشاخص(وBCBDهایبانکی)اعتباراتبانکیبهس رده
بترشتاخصچنتدبُعتدیتوستعهتوجهشانازطریقاثراتقابل(CBAGDPمالیدراقتصادایران)
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تافزایششاخصچندبُعدیتوستعهسیستتممتالیبختشایدرظهوراثراتمببمالی،نقشعمده
 اند داشتهاعتمادعمومیتیافتهبانکیبرنحوهاثرگذاریرانتمنابعبر



 گیرینتیجه 

دراینمقالهبهبررسینقشتوسعهمالیدرنحوهاثرگذاریرانتحاصلازفروشمنابعطبیعی
سترمایهاجتمتاعی(پرداختتهشتدهاستت بتهبرشاخصاعتمادعمومیتیافته)بهعنوانشاخصیاز

ARDLهتایثابتت،بترمبنتایروشمن ورتحققهدففور،ازتکنیکرگرسیونغلتانباپنجتره

،استاادهشدهاستت بترایبررستیدقیتقنحتوهاثرگتذاریشتاخص2014-1970طیدورهزمانی
کتهوضتعیتکلتیبختشPCAتوسعهمالیابتداازیکشاخصچندبُعدیبااستاادهازتکنیتک

کشد،استاادهشدهاستت بتهعتالوهبتهمن توربانکیرابرمبنایهاتشاخصبانکیبهتصویرمی
ای،نقشهرکدامازهاتشاخصتکیتوسعهمتالیبختشبتانکینیتزبتهارائهیکتحلیلمقایسه

تاکیکموردماالعهقرارگرفتهاست 

نابعطبیعیدرمعادلهرگرسیونیموردن تردرایتنبرایتحققهدففور،ابتداضرایبرانتم
برآوردARDL پنجرهباطولیکسانطیدورهزمانیفور،بااستاادهازتکنیک16مقاله،درطول

شدهاست س ببررسینحوهاثرگذاریشاخصتوسعهمالیبرضریببترآوردشتدهرانتتمنتابع
شتاخصتوستعهمتالی(بتا-ب)ضریبرانتمنتابعهایمرتدرمرحلهقبل،ازنمودارمربوطبهزوج

هااستاادهشدهاست براساقبرآوردهایانجتامشتدهدرارتبتاطبتاتتیثیررعایتترتیبزمانیآن

توانگاتکتهشاخصچندبُعدیبرنحوهاثرگذاریرانتمنابعطبیعیبراعتمادعمومیتیافتهمی
کنتد همچنتیناعتمادعمومیتیافتهبهبودپیدامتیباافزایشاینشاخص،اثرگذاریرانتمنابعبر

مدتبهدستآمدهاست؛بهاینترتیبکتهبتاهایتکیدرکوتاهمشابهایننتیجهدرموردشاخص
-هتایست ردههایبانتکپذیربهکلداراییهایس ردههایبانکهاینسبتداراییافزایششاخص

پتذیربتهتولیتدهایس ردههایبانکنسبتدارایی(،DBACBAهایبانکمرکزی)پذیرودارایی
پتذیروستایرهتایست رده(وشاخصنسبتاعتبتاراتاعاتاییبانتکDBAGDPناخالصداخلی)

(،اثرگذاریرانتتPCRDBOFGDPموسساتمالیبهبخشخصوصیبهتولیدناخالصداخلی)

هتایتکتیعمتقمتالیدرموردشتاخصیابد البتهایننتیجهمنابعبراعتمادعمومیتیافتهبهبودمی
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(LLGDP(اندازهبانکمرکزیدرتیمینمالیدراقتصادایران،)CBAGDPونسبتس رده)هتای
 مدتبهدستنیامدهاست (درکوتاهFDGDPسیستممالیبهتولیدناخالصداخلی)

اندهنتدهآنهایتکیتوسعهمالیدربلندمدتنیتزنشتنتایجرگرسیونغلتاندرموردشاخص
(وشتاخصCBAGDPاستکهدوشاخصاندازهبانکمرکزیدرتیمینمالیدراقتصادایتران)

اندباعثبهبوداثرگذاریرانتتمنتابعتوانسته(BCBDهایبانکی)اعتباراتبانکیبهس ردهنسبت

دربلندمتدتبراعتمادعمومیتیافتهدرایرانطیدورهموردبررسیشوند هرچندکهایتننتیجته
-هایست ردههایبانکپذیربهکلداراییهایس ردههایبانکهاینسبتداراییدرموردشاخص

هتای(،شتاخصنستبتاعتبتاراتاعاتاییبانتکDBACBAهتایبانتکمرکتزی)پذیرودارایی
(PCRDBOFGDPپذیروسایرموسساتمالیبهبخشخصوصیبهتولیدناخالصداخلی)س رده
(،بهدستنیامدهاست FDGDPهایسیستممالیبهتولیدناخالصداخلی)س ردهونسبت

توانادعاکرددرکلبراساقنتایجبهدستآمدهازبرآوردمدلبرمبنایرگرسیونغلتانمی
کهتوسعهسیستممالیدربخشبانکیبتادرن ترگترفتنهاتتبُعتدآندرکنتارهتم،دارایایتن

تواندمنجربهبهبوداثرگذاریرانتمنابعطبیعیبراعتمادعمومیتیافتهدرایترانپتانسیلاستکهب
-شود؛بنابراینفرضیهاینتحقیقدرارتباطباشاخصچندبُعدیتوسعهمتالیوبرختیازشتاخص

رسدکهت ییراتایجادشدهدردوشاخصتکیتوستعهشود همچنینبهن رمیهایتکیتیییدمی
همچنینشاخصاندازهبانکمرکتزی(وBCBDهایبانکی)اعتباراتبانکیبهس ردهمالینسبت

برشاخصچنتدبُعتدیتوجهشان(ازطریقاثراتقابلCBAGDPدرتیمینمالیدراقتصادایران)

ایدرظهوراثراتمببتافزایششاخصچندبُعتدیتوستعهسیستتممتالیتوسعهمالی،نقشعمده
اند اثرگذاریرانتمنابعبراعتمادعمومیتیافتهداشتهبخشبانکیبرنحوه

توانگاتکهباتوجهبهپتانسیلبالقوهتوسعهسیستممالیدربخشبانکیبترایدرمجموعمی
،توجتهاعتمتادعمومیتتیافتتهگیریمببتازرانتحاصلازمنابعطبیعیدرراستتایافتزایشبهره

شتود ایتنهمتالیدرسیستتممتالیایترانبتهشتدتاحستاقمتیویژهبهعواملایجادکنندهتوسع

هایمتالی،وجتودهاییکهدراینسیستموجودداردمانندوجودسرکوبموضوعدرکنارکاستی
هایمالیدربختشبتانکیختودگتواههایغیربهینهوعدموجودفضایرقابتیمیانواساهکنترل

توانشتاهدافتزایشاثتراتالیدرایرانبرطرفشودمیآناستکهچنانچهموانعتوسعهسیستمم
بهبوددهندهآندرراباهباتبدیلدرآمتدحاصتلازمنتابعطبیعتیبتهانباشتتسترمایهاجتمتاعیو
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گتذارانبایتدتوجتهداشتتهباشتندکتهبتهدستیابیبهرشدوتوسعهپایداربود دراینراستاسیاست
اعتمتادهسیستممالیبترنحتوهاثرگتذاریرانتتمنتابعبترمن ورتقویتنقشبهبوددهندگیتوسع

 ایداشتهباشند هایتوسعهمالیتوجهویژهبایستبهتحققکانال،میعمومیتیافته
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