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 چکیده

 منابع مورد در بحث. است نیاز کشور اقتصادی توسعة فقرات ستون عنوانبه سالم و مولد مالی ساختار به اقتصادی، هایفعالیت ارتقاء منظوربه

 ناخالص ولیدت متغیرهای ترکیب با حاضر مطالعة. است بوده تحقیقاتی مهم حوزة یک گذشته دهة چند در مالی توسعة بر آن تأثیر و طبیعی

 توسعة بین نامتقارن ، رابطة1535 تا 1571 از ساالنه هایداده از استفاده با طبیعی منابع و سازیجهانی آموزش، سرمایه، تشکیل واقعی، داخلی

 ختاریسا شکست چندین با واحد ریشة آزمون از معمولی، واحد ریشة آزمون بر عالوه مطالعه، این. کندمی بررسی را طبیعی منابع و مالی

 هم این، بر عالوه. است شدهاستفاده  ساختاری شکست 7 تا بلندمدت رابطة تعیین برای نیز مکی انباشتگی هم روش از. کندمی استفاده

 منابع بلندمدت بضرای. گردید اعمال متغیرها بین بلندمدت نامتقارن رابطة تعیین برای غیرخطی گستردة هایوقفه با خودتوضیح انباشتگی

 طبیعی منابع درصدی 1 افزایش که است معنی بدین این. شده برآورد 011/6 و 157/6 ترتیببه( بلندمدت منفی و مثبت اثر دو هر) طبیعی

 خواهددرصد  011/6 مقدار به مالی توسعة افزایش باعث طبیعی منابع در درصدی 1 کاهش و دهدمی افزایش را مالی توسعة درصد1573/6

 در مالی توسعة یابد، افزایشدرصد  1 شدنجهانی اگر. باشدمی دارمعنی و مثبت آماری نظر از مالی توسعه و سازیجهانی بین رابطة. شد

 مالی توسعة بر توجهیقابل و منفی تأثیر داخلی ناخالص تولید کهدرحالی ،کندمی رشددرصد  661/6 ودرصد  106/6 بلندمدت و مدتکوتاه

 نشان این. است تأیید شده مالی توسعة و طبیعی منابع بین مدتکوتاه و مدتبلند در نامتقارن رابطة یک وجود همچنین،. دارد بلندمدت در

 .دهد قرار تأءثیر تحت ایران در را طبیعی منابع بخش تواندمی بانکی بخش در گذاریسرمایه که دهدمی
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 مقدمه

توسعة بخش مالی در کشورهای غنی از منابع، اهمیت زیادی 

ین منابع ترمهمدارد زیرا درآمد حاصل از منابع طبیعی از 

آید و چنانچه بتوانند از این منابع و شمار میها بهدرآمد دولت

یابی به توسعة بخش مالی دستدرآمد حاصل از آن در جهت 

 ةوسعت یاصل یاز کارکردها یریگبا بهره استفاده کنند، یا

 هایگذارییهرانت منابع به سرما تیموجب هدا ،یبخش مال

وند، ش هیاشکال سرما ریها به ساآن لیتبد یتنها مولد و در

 جادیدر اقتصاد کشورشان ارا  داریپا ةو توسع درش توانندیم

بت به منابع طبیعی نس صادرکنندةکشور عنوان ایران به کنند.

 و داردمالی  ةاز توسع تریپایینمیانگین جهانی سطح 

ما با ؛ اباشدنمیمقایسه با کل دنیا مناسب  در آنوضعیت 

 دریافت که حتی توانمی ،به آمارهای جهانی تردقیقنگاهی 

 یهانابرابریمنابع طبیعی  ةدر بین کشورهای صادرکنند

 مالی وجود دارد. ةدر سطح توسع ایمالحظهقابل

 یافته و کشورهایتوسعهامروزه شکاف بین کشورهای  

است و اکثر کشورهای جهان در  درکقابل توسعهدرحال

تالش برای این حذف این شکاف هستند. با توجه به اینکه 

توسعة بخش مالی یک مکانیسم بالقوه مهم برای رسیدن به 

ر بلندمدت است، مطالعه در زمینة عوامل رشد اقتصادی د

برسد  نظربهگونه ینامؤثر بر آن ضروری است. شاید در ابتدا 

که درآمد حاصل از منابع طبیعی برای یک کشور ایجاد ثروت 

 گذاریکرده و زمینة الزم را برای افزایش سپرده و سرمایه

یت منجر به توسعة بخش مالی نها درکند و فراهم می

تواند هایی که میدر این صورت یکی از بخششود. می

ها به سمت وام دادن و اعتبار به کارآفرینان محرک بانک

بخش خصوصی باشد، بخش منابع طبیعی خواهد بود 

(Javaheri et al, 2021.) 

در بهترین وضعیت کشورهایی که از منابع طبیعی مانند 

نابع م توانند از ایننفت، گاز و مواد معدنی غنی هستند، می

                                                      
 ترکیه، اندونزی، هند، برزیل، شامل (E7) اختصاربه ظهور حال در کشورهفت1 

 یک در بودن ظهور درحال ویژگی دلیلبه که است چین و روسیه مکزیک،

 .اندقرارگرفته بندیگروه

های خصوصی در کشور استفاده کنند. یهسرماجهت جذب 

انتقال سرمایه از طریق  بخش مالی هدایت  که ازآنجا

شود. در کشورهایی شود، منجر به توسعة بخش مالی میمی

که وابستگی بیشتری به بخش منابع طبیعی دارند، ممکن 

 ردلیل پر نوسان بودن قیمت منابع طبیعی دچاها بهاست بانک

های قیمتی منجر به عدم توسعة ثباتی شوند و شوکیب

فراوانی منابع طبیعی از طریق  واقع دربخش مالی شود. 

ین گذارد. اهای مختلف بر توسعة مالی تأثیر میمکانیسم

یی، کاهش جورانتها، بیماری هلندی، فساد و مکانیسم

گذاری سرمایة اجتماعی و انسانی و کاهش سطح سرمایه

هستند که در کشورهای برخوردار از فراوانی منابع تولید 

طبیعی اتفاق افتاده و زمینه را برای تضعیف و کاهش سطح 

 (.Hosseini, 2019آورد )توسعة مالی فراهم می

، مطالعات متعددی به رابطة بین فراوانی 1376در دهة  

ن اند. در ایمنابع طبیعی و رشد اقتصادی کشورها پرداخته

طور شد که فراوانی منابع طبیعی به مطالعات مشخص

 Rostowکند. توجهی به توسعة اقتصاد کمک میقابل

 توسعه را (، اهمیت منابع طبیعی در کشورهای درحال1301)

توانند وضعیت یک منابع طبیعی، می .مورد توجه قرارداد

زندگی  یافته تغییر و سطحنیافته به توسعهکشور را از توسعه

ل عم "صنعت"قا دهد. منابع طبیعی مانند شهروندان را ارت

های عظیمی را در جهت چنین گذاریکند و سرمایهمی

کند. این امر حاکی از آن است که هایی هدایت میانتقال

 .توسعه مفید استوفور منابع طبیعی برای کشورهای درحال

در برخی از ادبیات موجود نتایج متناقضی در کشورهای 

ن های زمانی متفاوت نشامختلف دارای منابع طبیعی طی بازه

(،در مورد ارتباط 6666و همکاران ) Sunشده است. داده 

 1(E7)کشور نوظهور منابع طبیعی و توسعة مالی، در هفت

ه عو تحلیل پرداختند. مطالبه تجزیه  1336 - 6615طی سال 

 ها اثر منفی رانت منابع طبیعی بر توسعة مالی را نشان داد. آن



 یراندر اقتصاد ا یعیو منابع طب یتوسعة مال ینوجود رابطة نامتقارن ب یو همکاران، بررس یگیبهواس 

 146صفحه 

 Chaudhry ( 6661و همکاران ،)نفرین منابع  ةفرضی

تا  1317ماهه از سه هایدادهیرورا بر  در عربستان سعودی

 غیرخطی رگرسیونخود با استفاده از دو روش  6615

(NARDL6 و )لیکوانتا کردیبر رو یروش موجک مبتن 

منابع طبیعی در  ةکه اجار نشان دادنتایج رسی کردند. بر

مدت تأثیر مثبتی دارد، اما پس از دستیابی به ثبات تأثیر کوتاه

 .مالی دارد ةمنفی بر توسع

Han ( 6666و همکاران ،)یعیمنابع طب ریتأث یبه بررس 

 ةوردر د ،یعیمنابع طب یکشور برتر دارا 16در  یمال ةبر توسع

 جیانت استفاده از روش پانل دیتا پرداختند.با  6666-1336

ر را د یمال ةتوسع یعیمنابع طبنشان داد که  هاآنمطالعه 

 . دهدیمنابع کاهش م یدارا یکشورها

Majidzadeh ( در مطالعة خود ب6666و همکاران ،) ه

بررسی نقش کیفیت نهادی در اثرگذاری رانت منابع طبیعی 

. ندپرداخت 1314-6613انی زم ةمالی ایران در دور ةدر توسع

برای این منظور از الگوی مارکوف سویچینگ جهت بررسی 

دو  مالی در کشور در ةاثرگذاری رانت منابع طبیعی بر توسع

حالت با لحاظ و بدون در نظر گرفتن شاخص کیفیت نهادی 

یعی افزایش رانت منابع طبنتایج نشان داد که . کردند استفاده

ثیر أدر سطح و رژیم پایین باشد، ت مالی ةکه توسع یدر حالت

لحاظ بهبود شاخص کیفیت و در حالت دار یمنفی و معن

ایین مالی در کشور پ ةسطح و رژیم توسعکه وقتینهادی تنها 

 مالی دارد. ةدار بر توسعیثیر مثبت و معنأ، تباشد

حال، ادبیات مربوط به منابع و توسعة مالی بااین

شتر بیشتر این مسئله در بی متناقض است و نیاز به بررسی

کشورهای وابسته به منابع طبیعی مانند ایران با فرضیة تأثیر 

 ؛منابع طبیعی بر توسعة مالی یا آزمون پدیده نفرین منابع دارد

بنابراین هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطة بین منابع 

باشد و احتماالً نتیجة این مطالعه یمطبیعی و توسعة مالی 

ر کشورهای دارای منابع غنی در سراسر جهان مفید برای سای

باشد. این مطالعه از این نظر متفاوت است که از آزمون ریشة 

بینی وقفه( برای پیش 7واحد با چند شکست ساختاری )تا 

                                                      
linear Autoregressive Distributed Lag-Non2 

توالی همبستگی استفاده کرده است. عالوه بر این، در این 

(، از 6611و همکاران ) Faisalمطالعه به دنبال مطالعة 

های مختلف برای ایجاد یک شاخص استفاده پروکسی

از مسئله چندخطی شدن ناشی از استفاده از  شود کهمی

کند. شاخص منابع های مختلف، جلوگیری میپروکسی

 گیری بهتر رابطة بین توسعة مالی و منابعطبیعی برای اندازه

و  Shahbazدر مطالعات قبلی،  .شده استطبیعی ساخته 

(، نقش شکست ساختاری را در بررسی 6611همکاران )

های همبستگی رابطة منابع طبیعی و توسعة مالی با شکست

ا بنابراین، آزمون هم انباشتگی مکی ب؛ متعدد نادیده گرفتند

گیری نشانه یک رابطة اندازه های مختلف برایسیستم

عالوه بر این، رویکرد  شود.شکست اعمال می 7بلندمدت تا 

و همکاران  Shinطور که توسط همان  NARDLنامتقارن

یشنهاد شده است که در این مطالعه برای بررسی پ(، 6614)

 شود.هم انباشتگی نامتقارن استفاده می

 

 مواد و روش ها

ة سازی، تشکیل سرمایجهانی با لحاظ متغیرهای مطالعه این

 ینب رابطة اقتصادی، رشد و انسانی سرمایة ثابت ناخالص،

 مالی توسعة. کندمی بررسی را مالی توسعة و طبیعی منابع

 و ازیسجهانی تشکیل سرمایه، طبیعی، منابع تحت تأثیر

 أثیرت اقتصادی رشد بر خود نوبهاست که به انسانی سرمایة

 Ibrahim and Alagidede, 2018; Nawaz) گذارندمی

et al., 2019; Yu et al., 2020)در این مطالعه، رابطة  ؛

 :است زیر صورتبه 1رابطة  توسعة مالی در

 1رابطة 

)t , GFCFt, RGDPt, HCIt, GIt=f(NRRtFD 

 خلیدااعتبار  با که دهدمی نشان را مالی توسعة tFD در رابطه

( یداخل ناخالص تولید درصد) خصوصی بخش بهشده  اعطا

 Pan et al., 2019; Rustamov and) شودمی گیریاندازه

Gokmenoglu, 2019)؛ tNRR منابع رانت دهندةنشان 

 تولید زا درصدی) طبیعی منابع کل رانت با که است طبیعی
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(.  2019et alZeidi ,.) است شدهمشخص( داخلی ناخالص

tGI سازیجهانی شاخص با که است سازیجهانی 

 شودمی گیریاندازه( سیاسی و اجتماعی اقتصادی،)

(., 2019et al., 2017; Zeidi et alShahbaz  .)tHCI 

 سانیان سرمایة شاخص با که است انسانی سرمایة نشانگر

 Feenstra et al., 2015; Han and) شودمی گیریاندازه

Lee, 2020 .)tGFCF تشکیل سرمایة ثابت ناخالص و 

tRGDP تولید با که است اقتصادی رشد دهندةنشان 

 تثاب هایقیمت) شودمی گیریاندازه واقعی داخلی ناخالص

آوری جمع 1535 تا 1571 هایداده از مطالعه، این در(. 1536

 موسسة دادة پایگاه جهانی، توسعة هایشاخص از شده

 .استشده  استفاده و بانک مرکزی KOF سوئیس اقتصادی

 لگاریتم فرم یک در و تحلیل تجزیه برای متغیرها همه

 زیرا شوندمی استفاده( Shahbaz et al., 2018 a,b) طبیعی

 را تقلمس و وابسته متغیرهای بین متقابل نتایج خطی مدل

 6ة رابط در مالی تقاضای تابع تجربی رابطة. کندمی ایجاد

 :است زیرصورت به است که شده سازیمعادل

 6رابطة 

 lnFDt = β0 + β1lnNRRt + β2lnGIt +

β3lnHCIt + β4lnRGDPt + β5lnGFCFt + εt 
 زمانی دورة t عرض از مبدأ، 0β مالی، توسعة tFD در اینجا

(5711–5153) ،1β،2β ،3β ،4β  5وβ منابع پارامترهای 

 انسانی سرمایة شاخص ،(tGI) سازیجهانی ،(tNRR) طبیعی

(tHCI)، اقتصادی رشد (tRGDP) تشکیل سرمایة ثابت ،

 .است خطا اصطالح tε و (tGFCFناخالص )

 استفاده از قبل: GLS5شبه  بر مبتنی واحد ریشة آزمون

 الزم انباشتگی ترتیب شناسایی انباشتگی،هم  روش هر از

حد وا ریشة آزمون از استفاده با دارد سعی مطالعه این. است

 غلبه ساختاری یهاشکست از مسئله این بر ساختار، شکست

 یا یک واحد که ریشة آزمون چندین این، بر عالوه. کند

 کنند؛یم شناسایی رازا درون ساختاریدوشکست 

 را شکست یک Zivot-Andrews (6666،)، مثالعنوانبه

                                                      
based unit root test-Quasi generalized least square3 

 احدو ریشة آزمون یک بعداً عالوه بر این،. کندمی شناسایی

 Strazicichو  Lee یهاآزمون مانند ساختاریدوشکست  با

 ینا . باشد ارائه( 1331) و همکاران Clemente و( 6665)

 تغیرهایم در بیشتر یادوره تغییرات با فعلی، ادبیات در حال،

 رویکردها، سایر برخالف زمان، طول در کالن اقتصاد

پنج  ،(6663) همکاران و Carrion-i-Silvestre رویکرد

 یانباشتگ ترتیب شناسایی برای را شکست ساختاری

 روش از مطالعه این بنابراین، گیرد؛یم نظر در مجموعه

Carrion-i-Silvestre مانا تعیین برای ،(6663) همکاران و 

 .کندیم استفاده مجموعه بودن

 با Maki آزمون و NARDL آزمون هم انباشتگی

 یخط یهاروش از ادبیات، در قبلی مطالعات: شکست چند

 یعیطب منابع و مالی تعمیق بین خطی رابطة بررسی برای

 همکارانو  Shahbaz ین راستا،ا . دراندکرده استفاده

 ستفادها با را مالی تعمیق و طبیعی منابع بین ، رابطة(6611)

 رابطه اینکه  آنجا . ازنمودند بررسی ARDL روش از

 روش از در این مطالعه بنابراین نیست، خطی همیشه

 برای (NARDLهای گسترده غیرخطی )خودتوضیح با وقفه

مالی  تعمیق و طبیعی منابع بین نامتقارن انباشتگیهم بررسی

ز ا برای تشخیص بهتر روابط بین متغیرها. است شده استفاده

 توسط یشنهاد شده،پ (NARDL) یرخطیغ ARDL آزمون

Shin این آزمون. استشده ه استفاد (6614) همکاران و 

 رابطة و مشترک نامتقارن رابطة که دارد آن را پتانسیل

 ( زیر5)رابطة  مدل از استفاده با متغیرها میان در را یرخطیغ

 .دهد تشخیص

 5رابطة 

 𝑙𝑛𝐹𝐷𝑡 = 𝛽0 + 𝛽𝐹𝐷𝑙𝑛𝐹𝐷𝑡−1 +

𝛽𝑁𝑅𝑅
+ 𝑙𝑛𝑁𝑅𝑅𝑡−1

+ + 𝛽𝑁𝑅𝑅
− 𝑙𝑛𝑁𝑅𝑅𝑡−1

− +

𝛽𝐺𝐼𝑙𝑛𝐺𝐼𝑡−1 + 𝛽𝐻𝐶𝐼𝑙𝑛𝐻𝐶𝐼𝑡−1 +

𝛽𝑅𝐺𝐷𝑃𝑙𝑛𝑅𝐺𝐷𝑃𝑡−1 + 𝛽𝐺𝐹𝐶𝐹𝑙𝑛𝐺𝐹𝐶𝐹𝑡−1 +

∑ 𝛽ℎ∆𝑙𝑛𝐹𝐷𝑡−ℎ
𝑝
ℎ=1 + ∑ 𝛽𝑖∆𝑙𝑛𝑁𝑅𝑅𝑡−𝑖

+𝑝
𝑖=1 +

∑ 𝛽𝑑∆𝑙𝑛𝑁𝑅𝑅𝑡−𝑑
−𝑝

𝑑=1 + ∑ 𝛽𝑗∆𝑙𝑛𝐺𝐼𝑡−𝑗
𝑝
𝑗=1 +

∑ 𝛽𝑘∆𝑙𝑛𝐻𝐶𝐼𝑡−𝑘
𝑝
𝑘=1 + ∑ 𝛽𝑙∆𝑙𝑛𝑅𝐺𝐷𝑃𝑡−𝑙

𝑝
𝑙=1 +

∑ 𝛽𝑚∆𝑙𝑛𝐺𝐹𝐶𝐹𝑡−𝑚
𝑝
𝑚=1  
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 نشان را بلندمدت و مدتکوتاه ها ضرایب 𝛽 فوق،رابطة  در

 ترتیب تأثیربه مدتکوتاه ضرایب وجودباا ین . دهندمی

قرار  یبررس مورد زادرون متغیر بر مستقل متغیرهای

𝛽𝑁𝑅𝑅) بلندمدت تقارن عدم بررسی برای دهند.می
+ =

𝛽𝑁𝑅𝑅
− = 𝛽𝑖) مدتکوتاه تقارن عدم ( و0 = 𝛽𝑑 =  از( 0

 دو ره بهینة هایوقفه بررسی برای. شد استفاده والد آزمون

 تفادهاس اطالعاتی شوارتز معیار از مستقل، و یر وابستهمتغ

رابطة  وجود مورد در گیریتصمیم برای Fآزمون  از. شد

 کی از شواهدی شناسایی برای. شودمی استفاده بلندمدت

 هم انباشتگی عدم-صفر آزمون فرضیة بلندمدت، رابطة

 ابطةر قطعی، نتایج شناسایی بر عالوه انجام شد.-نامتقارن

 هایآزمون از استفاده با باید متغیرها بلندمدت بین

 نرمال هایروش .گرفت قرار مورد بررسی انباشتگیهم

 دینچن حضور در را بلندمدت وجود توانندنمی انباشتگیهم

 انباشتگیهم هایآزمون کنند. برخی شناسایی شکست

 مجموعه در رادوشکست  یا یک فقط ساختاری شکست

انباشتگی هم هایآزمون مثال،عنوانبه. کندمی مشخص

Gregory  وHansen (1330 ،)Hatemi J (6661) فقط 

 ن ازی. بنابراگیرندمیبر  در را ساختاری یک و دو شکست

 که استفاده گردید Maki (6616) جدید  انباشتگیهم آزمون

 شکست 7 با مختلف هایمدل تحت را انباشتگیهم

 .کندمی مشخص

 

 و بحث نتایج

و  در این مطالعه برای شاخص منابع طبیعی از روش تجزیه

مانند  ن،بنابرای؛ اصلی استفاده گردیده است هایمؤلفه تحلیل

( 6613)و همکاران  Le وNam-Tran (6611 )و  Le لعةمطا

 بودن مناسب تا  ضروری است ،PCA4 ایجادمنظور به

برده  پی هاداده شناسایی قابلیت به شاخص منابع طبیعی

 روش از مطالعه این موضوع، این به پرداختن برای. شود

 استفاده بردارینمونه کفایت ازBartlett (1376 ) آزمون

 را PCA ساخت برای نمونه اندازة بودن مناسب که کندمی

                                                      
Principal Component Analysis4 

در این مطالعه با توجه به مقدار آمارة آزمون . کندمی بررسی

Bartlett باشد می 613/56، برای شاخص منابع طبیعی که

برای آن،  آمده دستبهو احتمال کمتر از پنج درصد 

 Chi2 بارتلت آزمون شود. مقدارداری آزمون تأیید مییمعن

 توصیة برای که شودیم محاسبه مربوطه احتمال مقداربا 

 نشان این باشد. 67/6 از کمتر باید اصلی اجزای بودن مناسب

 است یقو کافیاندازه  به متغیرها بین همبستگی که دهدمی

 ساخت برای بنابراین، دهد؛می نشان را PCA بودن مناسب و

 شاخص .کرد استفاده PCA از توانیم طبیعی منابع شاخص

 مواد انتر جنگل، رانت از استفاده با ترتیببه طبیعی منابع

سنگ زغال رانت و طبیعی، رانت نفت گاز رانت معدنی،

 استفاده گردید.

 زا مالی، و توسعة منابع رابطة فراوانی بررسی برای

 ARDL مدل. شد استفاده مختلفی غیرخطی هایروش

 هر برای توانمی را غیرخطی ARDL رویکردهای شامل

 ترتیب یا I (1) یا وI (6) با سری متغیر اینکه از اعم سری

 لحاص اطمینان باید اما؛ گردید اعمال شود، تلفیق مختلط

 Pesaran) نیستند I (6) سری متغیرها از یکهیچ که شود

et al., 2001 .)زا مطالعه این ادغام، ترتیب شناسایی برای 

-یدیک آزمون راستا، این در. شد استفاده معمولی واحد ریشة

. دش اعمال مطالعة متغیرهای کلیة یافته برایفولر تعمیم

 که 7دهدمی نشان ADFاز آزمون آمدهدست به نتایج

ا ب. هستندمانا  یرغ سطح در مدل در شده برآورد متغیرهای

. شدند مانا گیریمتغیرها با یکبارتفاضل همه حال، این

 سری در ناگهانی تغییرات شد، گفته که طورهمان حال،بااین

 آزمون یراز شوندمی پشتیبانی ساختاری هایشکست با زمانی

 رد را متغیرها این بودن مانا تواندنمی متعارف واحد ریشة

 ن،الوه بر ایع. کند گیریاندازه ساختاری هایشکست حضور

 رد موانعی است ممکن ساختاری هایشکاف گرفتن نادیده

 ینا توجه به با .کند ایجاد اریب و صحیح برآوردگرهای ارائه

 شکست واحد ریشة آزمون آخرین مطالعه در این شرایط،

 Carrion-i-Silvestre توسط که انجام شد چندگانه ساختار

 نگردیده استمنظور کاهش حجم مقاله ارائه به5 
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 آزمون از حاصل نتایج. است شدهارائه ( 6663) همکاران و

Carrion-i-Silvestre ریشة ازنظر (6663همکاران ) و 

 و شکست تاریخ با همراه سطح در ساختاری شکست واحد

 شدهارائه  6 و 1 هایجدول در ترتیببه تفاضل مرتبة اول

 در شده برآورد متغیرهای تمام که دهدمی نشان نتایج است.

. وندشمی مانا تفاضل اولین در اگرچه هستند، غیرمانا سطح

 ننشا که است بحرانی مقدار از باالتر Pt مقدار مثال،عنوانبه

 این و است واحد ریشة مشکل یک به مربوط شواهد دهدمی

 با یکبارتفاضل، حال با این. است غیرمانا سطح در مجموعه

 مقدار از کمتر tP مقدار سطح زیرا شوند،می مانا هاسری

 (.Saraç and Zeren, 2015) است بحرانی

 بین در ادغام برای فردمنحصر به  نظم یک درواقع

 در سطح GLSمانایی شبه  -1جدول 

 Pt MPt MZalpha MSB MZT متغیر
 -646/5 104/6 -414/11 151/64 715/64 مالی توسعة

 (-104/4) (166/6) (-565/45) (661/3) (661/3) %7احتمال 
 1514 1557 1503 1506 1574 هاشکست

 -551/6 660/6 -740/11 071/54 656/53 سازیجهانی
 (-500/4) (164/6) (-541/47) (551/1) (551/1) احتمال
 1551 1551 1505 1505 1571 هاشکست

 -531/6 151/6 -073/17 333/60 165/61 سرمایة انسانی
 (-111/4) (165/6) (-501/40) (361/1) (361/1) احتمال
 1514 1553 1556 1506 1576 هاشکست

 -606/5 101/6 -311/11 346/66 164/65 تشکیل سرمایة ثابت ناخالص
 (-150/4) (166/6) (-344/40) (646/3) (646/3) احتمال
 1511 1556 1506 1575 1576 هاشکست

 -144/6 155/6 -573/10 731/64 106/60 ناخالص داخلی تولید
 (-573/4) (164/6) (-563/47) (547/1) (547/1) احتمال
 1515 1553 1551 1573 1577 هاشکست

 -637/5 106/6 -541/13 713/66 535/66 منابع طبیعی
 (-146/4) (166/6) (-613/45) (636/3) (636/3) احتمال
 1555 1501 1505 1575 1576 هاشکست

 

 بار تفاضلبا یک GLS مانایی شبه -2جدول 

 Pt MPt MZalpha MSB MZT متغیر

 -640/7 166/6 -301/41 554/0 360/0 توسعة مالی
 (-500/4) (164/6) (-065/47) (366/1) (366/1) %7سطح 
 -651/7 164/6 -451/41 156/0 663/0 سازیجهانی
 (-563/4) (164/6) (-561/44) (541/1) (541/1) %7 سطح

 -114/7 166/6 -051/76 311/0 031/0 سرمایة انسانی
 (-106/4) (166/6) (-741/45) (643/3) (643/3) %7سطح 

 -654/7 166/6 -535/43 061/0 171/0 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
 (-565/4) (167/6) (-465/44) (517/1) (517/1) %7 سطح
 -347/7 166/6 -035/45 156/0 437/0 ناخالص داخلی تولید

 (-037/4) (160/6) (-453/45) (471/5) (471/5) %7سطح 
 -605/7 161/6 -660/43 661/0 166/0 منابع طبیعی

 (-164/4) (165/6) (-315/40) (566/3) (566/3) %7سطح 
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 تعمیق دیگر،عبارت به دارد؛ وجود شده برآورد متغیرهای

 و شآموز طبیعی، منابع واقعی، داخلی ناخالص تولید مالی،

 شکست آزمون تحت سازیتشکیل سرمایه و جهانی

 این ،این بر عالوه. شوندمی با یکبار تفاضل ادغام ساختاری

 تا دهدمی اجازه ما به فردمنحصر به  سازییکپارچه ترتیب

، 5ر جدول د .کنیم بینیپیش را نامتقارن انباشتگیهم حضور

با پنج شکست ساختاری  Makiانباشتگی نتایج آزمون هم

است. دلیل استفاده از آزمون مکی در این مطالعه  شده ارائه

ع تر موضوهای شکست برای بررسی دقیقنشان دادن سال

تصادی و با توجه به شرایط اق هاشکستاست که این 

 شوند.نوسانات در مدل مربوطه ارائه می

دهد که فرض صفر نشان می آمده دستبهنتایج آزمون 

 وردمانباشتگی بین متغیرهای که هیچ رابطة هممبنی بر این

شود. رد می 5و  1، 6های ی وجود ندارد، برای مدلبررس

، در صورت وجود چندین شکست ساختاری، گرید عبارتبه

 آزمون هب مربوط نتایج مدت بین متغیرها وجود دارد.بلندرابطة 

 نتایج .است شدهارائه  4 جدول در نامتقارن هم انباشتگی

است.  F از آمده دستبه مقدار اساس بر انباشتگی هم آزمون

 حد از باالتر که دهدمی نشان را( 171/5) مقدار F آمارة

 رابطة یک دهندةنشان است، ٪7در سطح  بحرانی باالی

 یعی،طب منابع سرمایه، مالی، تعمیق بین بلندمدت محکم

 .واقعی است داخلی ناخالص تولید و سازیآموزش، جهانی

 اثر عنوانبه NARDL با استفاده از مدل بلندمدت ضریب

 راین،بناب است؛ شده مشخص در مدل منفی و مثبت بلندمدت

 طبیعی منابع بلندمدت ( ضرایب7با توجه به نتایج )جدول 

 011/6 و 157/6 ترتیببه( بلندمدت منفی و مثبت اثر دو هر)

 درصدی 1افزایش  که است معنی بدان این. اندشده برآورد

دهد می افزایش را مالی توسعة درصد 1573/6طبیعی،  منابع

الی م توسعه افزایش باعث طبیعی منابع در درصد 1 کاهش و

 دهدنتایج نشان می این. شد خواهد درصد 011/6 به مقدار

 بر نکاهش آ با مقایسه در طبیعی منابع تأثیر افزایش که

ندمدت بل شوک منفی ضریب. کمتر است مالی توسعة میزان

 بیعیمنابع ط ضریب با مقایسه در برآورد شده منابع طبیعی

 که کندمی دتأیی نتایج این است، شوک مثبت بیشتر بلندمدت

 ابعمن از باید منابع، رفت هدر از جلوگیری برای ایران دولت

 بهینه ادةاستف این، بر عالوه. کند استفاده مؤثر طوربه طبیعی

 ثبتم تأثیر اقتصادی توسعة بر تواندمی طبیعی منابع از

 داخلی ناخالص تولید باعث افزایش تواندمی بگذارد، بنابراین

 وسطت کافی اندازةبه باید کارآمد استفادة این. شود واقعی

 خشب دو این بین توجهیقابل رابطة تا شود تضمین دولت

 نای منابع، از کارآمد استفاده صورت در عالوه،به. شود ایجاد

 ند،ک کمک بیشتر شغلی هایفرصت ایجاد به تواندمی امر

 از حال،بااین. یابدمی افزایش شهروندان درآمد سطح بنابراین

 بر شود،ن استفاده درستیبه طبیعی منابع از اگر دیگر، سوی

 نتایج آزمون هم انباشتگی مکی -3 جدول
 ی شکستهاسال مقادیر ویژه() آزمونآمارة  مدل

 1536و  1510، 1511، 1554، 1505 (-151/7؛-460/7 ؛-373/7) ** -176/7 6مدل 
 1511و  1511، 1554، 1505، 1505 (-443/7؛ -033/7 ؛-135/0) ** -115/7 1مدل 
 1513و  1515، 1551، 1555، 1507 (-675/0 ؛-575/0 ؛-317/0) -654/0 6مدل 
 1536و  1514، 1516، 1557، 1507 (-116/5؛-414/5 ؛-664/1) * -133/5 5مدل 

 (های تحقیقمنبع: یافته) است. %33و  %37داری در سطح دهنده معنینشان بیترتبهاست. ** و ***،  شدهارائهدر پرانتز  %16و  %7، %1قادیر بحرانی در م
 

 انباشتگی نامتقارننتایج هم -0جدول 
 I(0) I(1) احتمال ارزش آمارة آزمون

 F 171/5 16% 50/1 55/6آمارة 
K 11 7% 31/1 64/5 
  7/6% 11/6 61/5 
  1% 41/6 01/5 
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 اهشک باعث این که گذاردمی تأثیر اقتصاد در مالی توسعة

شود درنتیجه تقاضا برای می مالی بخش خدمات کیفیت

 بلندمدت مثبت یابد. ضریبخدمات این بخش کاهش می

 ،(6611) همکاران و Shahbaz با مطالعة منابع طبیعی

 مالی عهتوس بر را طبیعی منابع مثبت تأثیر که دارد مطابقت

 .اندکرده گزارش

 آماری ازنظر مالی توسعة و سازیجهانی بین رابطة

 افزایش درصد 1 شدنجهانی اگر. باشددار میمعنی و مثبت

 درصد 106/6بلندمدت از  تا مدتکوتاه در مالی توسعة یابد،

 دارمعنی ٪7 سطح در نتایج و کندمی رشد درصد 661/6تا 

( 6615) همکاران و Shahbaz مطالعات مشابه نتایج. است

در این  سازیجهانی که است( 6613) همکاران و Zaidi و

 مدترابطة بلندمدت و کوتاه -5ول جد
 انحراف معیار ضرایب متغیر

 650/6 **157/6 شوک مثبت منابع طبیعی

 665/6 **011/6 شوک منفی منابع طبیعی

 657/1 -*761/4 داخلی واقعی ناخالص یدتول

 507/6 *167/1 تشکیل سرمایة ثابت ناخالص

 117/6 *315/0 سرمایة انسانی

 165/6 **661/6 سازییجهان

D65 531/6** 630/6 

D75 656/6- 664/6 

D80 653/6- 540/6 

D84 151/6- 661/6 

D92 375/6-** 506/6 

C 665/45* 161/11 

 مدتکوتاه
 665/6 **654/6 شوک مثبت منابع طبیعی

 635/6 **606/6 شوک منفی منابع طبیعی

 545/6 *-555/1 تولید ناخالص داخلی واقعی

 563/6 ***-731/6 (-1تولید ناخالص داخلی واقعی )

 101/6 **470/6 ثابت ناخالص تشکیل سرمایة

 145/6 614/6 (-1) تشکیل سرمایة ثابت ناخالص

 643/1 *354/6 سرمایة انسانی

 507/6 **106/6 سازییجهان

D65 546/6* 115/6 

D75 631/6- 634/6 

D80 671/6 635/6 

D80(-1) 155/6-*** 635/6 

D84 677/6- 613/6 

D92 603/6-* 631/6 

D92(-1) 150/6- 631/6 

ecm 467/6-* 641/6 

=9801792R =0.9657642Adjusted R 

)منبع:  های مربوطه به شکست  است.معرف شکست است که جلوی آن سال Dباشد. حرف می %16و  %7، %1داری در سطح *،**و ***به معنای معنی
 های تحقیق(یافته
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 سرمایه تأثیرات. دهدمی افزایش را مالی توسعة مطالعات

 در اما است، مثبت مالی توسعة در بلندمدت در انسانی

 افزایش درصد 1 انسانی سرمایة اگر. است ناچیز مدت،کوتاه

 نتایج این و یابدمی افزایش درصد 536/1 مالی توسعة یابد،

 و Sare (6611)، Zafar و Ibrahim با مطالعات مطابق

 بیان که است (6613) همکاران و Zaidi و( 6613) همکاران

 انسانی سرمایة هایمهارت افزایش طریق از آموزش کردند

 تبلندمد در چه اقتصادی رشد .کندمی کمک مالی رشد به

 مالی توسعة بر توجهیقابل و منفی تأثیر مدتکوتاه در چه و

 منجر اقتصادی افزایش رشد ٪1 که دهدمی نشان نتایج. دارد

 و مدتکوتاه در مالی توسعة از ٪-5550/1کاهش  به

 است. شده بلند مدت در ٪ -7611/4

مدت کوتاه مورد دو هر در سرمایه ضریب دیگر طرف از

 ضرایب که است 1675/1 و 4700/6 ترتیببه بلندمدت و

که در  دهدمی نشان این. هستند دارمعنی آماری ازنظر

 را مالی توسعة سرمایه، درصدییک افزایش بلندمدت

 مثبت اثر کهدرحالی دهد،می افزایش درصد 1675/1

 -ECM 4673/6 ضریب دارد.می نگه ناچیز را مدتکوتاه

 رد متغیرها بین مدتطوالنی رابطة یک دهندةنشان و است

 هر طتوس را انباشتگی نتایج و درصد است 1 توجهقابل سطح

 رایب والد آزمون مقادیر این، بر عالوه .کندمی آزمون تأیید دو

و  077/4ترتیب به بلندمدت و مدتکوتاه هایتقارن عدم

و با  آمده دستبه NARDL چارچوب از باشد کهمی 456/5

 665/6و  666/6آمده که دست های بهتوجه به احتمال

 مورد در مدتبلندمدت و کوتاه تقارن عدم هایهستند فرضیه

 شود.می تأیید طبیعی منابع

 که دهدمی نشان 0جدول  در تشخیصی هایآزمایش

 ودنب نرمال سریالی، همبستگی سری، این در مشکلی هیچ

  و 2R مقادیر. ندارد وجود بودن ناهمسان و خطا
2Rاز ٪31 دهد، که حدودمی نشان  فرمول در شدهتعدیل 

 آزموندهد.متغیرها را توضیح می توسط مالی توسعة واریانس

CUSUM مربع و CUSUM برای پایداری بررسی برای 

 شکل در که طورهمان. شد انجام نیز ARDL آزمون نتایج

 در آن هایمربع و CUSUM آمار است، شدهداده  نشان 1

 .است بحرانی حد

 

 گیرینتیجه

 توسعة و طبیعی منابع بین رابطة تعیینهدف  با مطالعة حاضر

 نجاما ایران در مالی توسعة هایسیاست بهبود منظوربه مالی

 رمایةس سازی،جهانی طبیعی، منابع اثر مطالعه این. است شده

 آزمون فرضیات کالسیک -6 جدول 
 احتمال آماره آزمون

 166/6 777/6 خودهمبستگی سریالی
 511/6 671/1 ناهمسانی واریانس

 116/6 665/6 فرم تبعی
 031/6 551/6 نرمالیتی

 های محققمنبع: یافته

 
 های تحقیق(ی نتایج )منبع: یافتهپایدار -1 شکل
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 از مالی توسعة بر را اقتصادی رشد و انسانی، تشکیل سرمایه

 که داد نشان نتایج. کندمی بررسی 1535 تا 1571 سال

. تندهس مرتبطها باهم آن کنندةیینتع عوامل و مالی توسعة

 منابع شاخص نیب مدتبلند ةرابط شدهانجام یهاآزمون

 یسازیجهان ه،یسرما لیتشک آموزش، ،یمال ةتوسع ،یعیطب

 ،ینعالوه بر ا. کردند دییتأ را یواقع یداخل ناخالص دیتول و

 و بلندمدتعدم تقارن  ،NARDL مدل جینتا به توجهبا

یم دییتأ یمال ةتوسع و یعیطب منابع شاخص نیب مدتکوتاه

 اچیزین اما مثبت تأثیر مالی توسعة در طبیعی منابع. شود

 بلندمدت در واقعی داخلی ناخالص تولیدکه ی حال . دردارد

 دیتول شیافزا لیدلبه  تواندیم مورد نیا. دارد یمنف اثرات

 نقش و باشد (نفت به وابسته) رانیا در یداخل ناخالص

 است؛ زیناچ آن در یخصوص بخش و  یکشاورز صنعت،

هیسرما یراب زهیانگ یداخل ناخالص دیتول در شیافزا ن،یبنابرا

هیسرما یبرا یخصوص بخش به اعتبارات یاعطا و یگذار

 یةسرما ه،یسرما لیتشک. دینماینم جادیا شتریب یگذار

 دارند؛ یمال ةتوسع در مثبت ریتأث یسازیجهان و یانسان

 شیافزا و بهتر آموزش کنار در شتریب یگذارهیسرما ن،یبنابرا

 تواندیم اقتصاد بودن باز شیافزا و یانسان یروین

 شیافزا را اقتصاد در مشارکت یبرا یخصوص بخشزهیانگ

 از یخصوص بخش شتریب یتقاضا باعث مورد نیا که دهد

 یاعطا و یگذارهیسرما منظوربه وام افتیدر یبرا هابانک

 .شودیم یخصوص بخش به وام شتریب

ع طبیعی بین مناب دست آمده،با توجه به نتایج به بنابراین،

و توسعة مالی رابطة مثبت وجود دارد، اما اثر شوک منفی از 

ل باشد یدل ه اینبتواند اثر شوک مثبت بیشتر است که می

گذاری در آن عمدتاً در که چون منابع طبیعی ایران و سرمایه

ین الزم است برای رشد و توسعة بنابرات است دست دول

گذاری در این بخش مالی، نقش بخش خصوصی در سرمایه

شد و وری بیشتر همراه بابیشتر شود البته  با کارایی و بهره

باعث افزایش رشد اقتصادی و توسعة پایدار شود. همچنین، 

 گذاری بر توسعة مالی،با توجه به اثر مثبت سرمایه

 أثیرت کشور مالی بخش در تواندمی بیشتر یگذارسرمایه

گذاری، آموزش همچنین، در کنار سرمایه. بگذارد مطلوبی

مناسب و مرتبط با توجه به اثر مثبت سرمایة انسانی بر توسعة 

ی بخش خصوصیزهانگتواند نقش زیادی در افزایش مالی می

گذاری بیشتر در اقتصاد و افزایش توسعة مالی برای سرمایه

همچنین، تولید ناخالص داخلی اثر منفی بر . داشته باشد

دهندة این است که افزایش تولید توسعة مالی دارد که نشان

ت رشد بخش نفت اس به خاطرناخالص داخلی در ایران بیشتر 

که دولتی است و در استخراج منابع طبیعی از بخش 

وری و تخصص بهتری دارند خصوصی که امکان کار با بهره

شود و در این مورد الزم است نقش بخش اده نمیاستف

تر شود. همچنین، درآمدهای نفتی صرف خصوصی پررنگ

ویژه در های کشور بههای جاری نشود و زیرساختهزینه

تا انگیزه برای بخش خصوصی  بخش تولیدی تقویت شود

برای مشارکت بیشتر در اقتصاد تقویت شود و همچنین، 

ویژه در زمینش امور صوصی بههای اعطایی به بخش خوام

تولیدی افزایش یابد. در این زمینه، دولت مانند یک رقیب 

کند که این امر سبب کاهش برای بخش خصوصی عمل می

شود و بخش خصوصی برای انجام فعالیت تولیدی مییزهانگ

الزم است که دولت فعالیت تولیدی خود را کاهش دهد و 

 ژی و سرمایه انسانیاین امر به بخش خصوصی با تکنولو

تر محول گردد که در این زمینه استفاده از تجربیات پیشرفته

صورت گذاری بخش خارجی بههای خارجی و سرمایهشرکت

زیادی  تواند کمکویژه در بخش منابع طبیعی میمستقیم به

به بهبود شرایط اقتصادی کشور نماید و استفاده از دانش و 

 هفراهم کند. با توجه به اینکتر را توان و تخصص پیشرفته

نهاد دهد، پیشمی نشان را کشور یک حاکمیت طبیعی منابع

صورت کارآمدتری استفاده شود از درآمد حاصل از آن بهمی

. گیرد رارق یبازنگر مورد بیشتر وریبهره با تولید برای شود و

 و هددفساد را کاهش می سالم، مالی سیستم یک همچنین،

کند.می تقویت را دولت کارایی
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Abstract 
In order to promote the economic activities of a country, it needs a productive and healthy financial structure 

and financial development as the backbone of the country's economic development. The debate over the 

impact of natural resources and their impact on financial development has been an important area of 

research over the past few decades. The present study examines the asymmetric relationship between 

financial development and natural resources by combining the variables of real GDP, capital, education, 

globalization and natural resources using annual data from 1979 to 2018.  In addition to the standard unit 

root test, this study uses a single root test with several structural failures. The Maki co-integration method 

is also used to determine the long-run relationship of up to 5 structural breaks. In addition, self-explanatory 

co-integration with wide nonlinear intervals is applied to determine the long-term asymmetric relationship 

between variables. Long-term results show the confirmation of the positive effect of natural resources with 

coefficients of 0.175 and 0.611 on financial development in long-term positive and negative shocks. In 

addition, education with a coefficient of 6.983 has a positive and significant effect on financial development 

in the long run, while GDP has a significant negative impact on financial development in the long run. Also, 

the existence of an asymmetric long-term and short-term relationship between natural resources and 

financial development has been confirmed. This shows that significant investment in the banking sector for 

Iran can affect the natural resources sector.  
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