
-- Iranian Energy Economics------ 
Fall 2021, 39(10), 11-33 
Jiee.atu.ac.ir  
DOI: http://dx.doi.org/10.22054/jiee.2022.66206.1890 

 

eI
S

S
N

: 
2

4
7

6
-6

4
3

7
  

  
  

 I
S

S
N

: 
2
4
2
3

-5
9
5
4

  
  

  
 A

cc
ep

te
d
: 

2
1
/M

ay
/2

0
2

2
  

  
  
 R

ec
ei

v
ed

: 
2

5
/J

an
/2

0
2

2
  

  
  

  
  

  
  

O
ri

g
in

al
 R

es
ea

rc
h

 
 

The Effect of Fintech Innovation on Green  

Growth in Iran 

Hadi Esmaeilpour Moghadam

 

Assistant Professor, Department of Economics, 
Faculty of Economics and Administrative 
Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, 
Mashhad, Iran 

  

Arezoo Karami  

Student in Economics, Faculty of Economics 
and Administrative Sciences, Ferdowsi 
University of Mashhad, Mashhad, Iran 

Abstract 
The green economy is a concept introduced in recent decades and has been defined 

as a framework for improving social welfare and justice by reducing environmental 

risks. Green growth has become the economic development strategy of many 

countries worldwide. In the meantime, FinTech can be effective in promoting green 

growth. Considering the development of FinTech in Iran, this article tries to examine 

the effect of the development of FinTech innovation on green growth in Iran. For 

this purpose, quarterly research data analysis was performed from 2013 to 2022 

using the ARDL model. The results show that with a one percent expansion of 

FinTech services development, green growth will improve by 0.44 percent. FinTech 

innovation can reduce costs and improve the quality of financial services. It can also 

lead to green economic growth through green credit and green investment. 

Therefore, measures for systematization, integration, and synergy of Fintech 

services development to expand green investment and improve the environment can 

help improve green growth. 
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 ایران در سبز رشد بر تک فین نوآوری اثر

 مپورمقد اسماعیل هادی

 ایران مشهد، مشهد، فردوسی دانشگاه اقتصاد، گروه استادیار 
  

 ایران مشهد، مشهد، فردوسی دانشگاه اقتصاد، رشته دانشجوی کرمی آرزو

  چکیده
 و رفاه بهبود منظور به چارچوبی عنوان به و شده مطرح اخیر های دهه در که است مفهومی سبز اقتصاد
 به سبز رشد که طوری به است؛ شده تعریف محیطی زیست خطرات کاهش طریق از اجتماعی عدالت

 بر تواند می تک فین میان، این در است. شده تبدیل جهان کشورهای از بسیاری اقتصادی توسعه استراتژی
 نوآوری توسعه اثر کند می تالش مقاله این ایران، در تک فین توسعه به نظر باشد. ثرؤم سبز رشد ارتقای

 به تحقیق های داده تحلیل و تجزیه منظور این برای دهد. قرار بررسی مورد ایران در سبز رشد بر را تک فین
 تحقیق نتایج است. گرفته انجام ARDL الگوی از استفاده با 1392-1400 زمانی دوره طی فصلی صورت
 درصد 44/0 میزان به سبز رشد تک، فین خدمات توسعه درصدی یک گسترش با که است آن از حاکی
 و سبز اعتبار طریق از مالی، خدمات کیفیت بهبود و ها هزینه کاهش ضمن تک فین نوآوری یابد. می بهبود

 مندی، نظام جهت در اقداماتی بنابراین گردد. می  سبز اقتصادی رشد بهبود موجب سبز گذاری سرمایه
 زیست، محیط بهبود و سبز گذاری سرمایه گسترش طریق از تک فین خدمات توسعه افزایی هم و یکپارچگی

 نماید. کمک سبز رشد بهبود به تواند می

 ایران سبز، اقتصاد سبز، رشد مالی، فناوری ها: کلیدواژه

 JEL: O44 , O31 , G23 بندی طبقه

                                                      
  :نویسنده مسئولesmaeilpour@um.ac.ir 
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 مقدمه .0
 اما است؛ بوده مطرح اقتصادی توسعه های مؤلفه از یکی عنوان به همواره مالی بخش توسعه
 حالت، این در و است همراه محیطی زیست جدی های آلودگی با اقتصادی رشد اغلب،

 طور به سبز، رشد به دستیابی موضوع، این به توجه با نیست. پایدار دیگر اقتصادی رشد
 ؛2011 ،1دیمون و )استرنر است گرفته قرار جهان کشورهای اکثر توجه مورد گسترده
 و سان ؛2020 ،4هرناندز وارگاس ؛2019 ،3همکاران و لیو ؛2019 ،2همکاران و کاپاسو

 اجتماعی و اقتصادی کمیسیون توسط بار اولین برای سبز رشد مفهوم (.2020 ،5همکاران
 این (.2005 ،7)اسکاپ شد پیشنهاد 2005 سال در 6اقیانوسیه و آسیا برای متحد ملل سازمان
 شده پذیرفته یافته توسعه کشورهای از بسیاری در که است پایدار توسعه به شبیه مفهوم،
 محیط از حفاظت که هاست مدت توسعه، حال در کشورهای از بسیاری حال، این با است.

 شود ها آن اقتصادی رشد مانع پایدار توسعه که نگرانند و دانند می پرهزینه را زیست
 تعادل جستجوی با اقتصادی توسعه و رشد ارتقای برای راهی سبز رشد (.1987 ،8)بروندلند
 (.2011 ،9همکاران و )پوپ است اقتصادی رشد و محیطی زیست مخاطرات بین بلندمدت

 در اساسی تحول ایجاد موجب پایداری، و شدن دیجیتالی های زمینه میان، این در
 و )باتیستا است کرده ایجاد را تک فین به موسوم مالی جدید فناوری و گشته مالی خدمات
 (.2021 ،12فروزآگودو و چکاورگرا و 2020 ،11همکاران و پاچمن ؛2020 ،10ویکنت

 ،13کریکپاتریک و )جلیلیان کند می ترویج را مالی خدمات به تر گسترده دسترسی تک، فین
 را پول انتقال هزینه و داده گسترش را مالی های تراکنش (؛2020 ،14هی و وانگ ؛2002

 کند می ایجاد را جدیدی شغلی های فرصت (؛2019 ،15همکاران و )ژنگ دهد می کاهش

                                                      
1. Sterner and Damon 

2. Capasso et al. 

3. Liu et al. 

4. Vargas-Hernandez 

5. Sun et al. 

6. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) 

7. ESCAP 

8. Brundtland 

9. Popp et al. 

10. Batista and Vicente 

11. Puschmann et al. 

12. Chueca Vergara and Ferruz Agudo 

13. Jalilian and Kirkpatrick 

14. Wang and He 

15. Zhang et al. 
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تأثیر  ها شرکت عملکرد و تولید بر (؛2019 ،2ناسور بن و ژنگ و 2018 ،1آیک و )هو
 ؛2020 ،3هو و )احمد باشد مؤثر زیست محیط و اقتصاد بر تواند می رو این از و گذارد می

  (.2021 ،5همکاران و کائو ؛2020 ،4همکاران و موروویسکونتی
 حال در تک فین های پرداخت طریق از نیز ایران در تک فین یا مالی فناوری صنعت

 مالی و حقیقی بازارهای فعالیت و تعامل موجب کشور، یک پرداخت سیستم است. توسعه
 توجه مورد چندان توجه، قابل اهمیت وجود با که (1996 ،6همکاران و )هامفری گردد می

 از استفاده روزافزون گسترش به نظر (.2009 ،7رابردز و )کان است نگرفته قرار اقتصاددانان
 کشورهای توسعه مهم اهداف از یکی به سبز رشد اینکه به توجه با و مالی های فناوری

 در سبز رشد بر را تک فین نوآوری توسعه اثر کند می تالش مقاله این است، شده تبدیل جهان
 (،2017) 8همکاران و گو نظیر المللی بین عرصه در مطالعات دهد. قرار بررسی مورد ایران
تأثیر  سبز، رشد مفهوم بر عمدتاً (2021) 10همکاران و یانگ و (2020) 9همکاران و ژنگ

 سبز اقتصادی رشد بر فناوری نوآوریتأثیر  و اقتصادی رشد بر تک فین و فناوری نوآوری
 وجود سبز رشد بر تک فین نوآوریتأثیر  مورد در کمی ادبیات حال، این با اند. شده متمرکز

 مالی توسعهتأثیر  یا و اقتصادی رشد بر فناوریتأثیر  بر عمدتاً ایران در موجود مطالعات دارد.
 سبز رشد بر تک فین نوآوریتأثیر  بررسی پیرامون ای مطالعه و است متمرکز اقتصادی رشد بر

 نظری مبانی به مقاله بعدی بخش در است: ذیل صورت به مقاله ادامه است. نگرفته انجام
 تحلیل و تجزیه و پژوهش روش آن، از پس و شود می پرداخته پژوهش پیشینه و موضوع

 گیرد. می صورت گیری نتیجه و بحث نهایت، در و شود می معرفی تحقیق های داده

 موضوع ادبیات .2

 رشد باالترین تحقق منظور به را خود های سیاست تا هستند تالش در همـواره هـا دولت
 های دولت از برخی اقتصادی، رشد تداوم منظور به گیرند. کار به دوره هـر در اقتصادی

                                                      
1. Ho and Iyke 

2. Zhang and Ben Naceur 

3. Ahmed and Huo 

4. Moro-Visconti et al. 

5. Cao et al. 

6. Humphrey et al. 

7. Kahn and Roberds 

8. Guo et al. 

9. Zhang et al. 

10. Yang et al. 
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 کنند می ای گسترده مالی حمایت باال آلودگی و انرژی مصرف دارای های شرکت از محلی
 از یکی رو، این از (.2020 ،3همکاران و وانگ ،2020 ،2همکاران و وو ؛2019 ،1ژو و )لین

 صورت به مهم تحولی با که است سبز رشد کالن، اقتصاد گذاری سیاست اصلی اهداف
 و )ژو است شده رو روبه تک فین به موسوم مالی نظام تحول و شدن دیجیتالی از تلفیقی

 (.2022 ،4همکاران
 فناوری و مالی توسعه منظر دو از توان می را سبز اقتصادی رشد با تک فین ارتباط
 ادبیات در اقتصادی رشد و مالی توسعه ارتباط داد. قرار بررسی مورد ارتباطات و اطالعات

 میلر (،1969) 5گلدسمیت نظیر ادبیات از بخشی است. شده توصیف متفاوت صورت سه به
 توسعه از مثبت ارتباط عرضه، طرف پارادایم عنوان تحت (2005 ؛1997) 6لوین و (1998)

 افزایش کانال طریق از یافته، توسعه مالی نظام با اقتصادهای در را اقتصادی رشد به مالی
 لوین که طوری به کنند؛ می توجیه سرمایه تشکیل و وری بهره اقتصادی، های فعالیت سطح

 و گذاری سرمایه برای اطالعات تولید با کارا مالی سیستم است معتقد (2005 ؛1997)
 تجارت، بهبود شرکتی، حاکمیت اعمال و ها گذاری سرمایه نظارت سرمایه، تخصیص

 های هزینه کاهش و اندازها پس تجمیع و پذیری تحرک ریسک، مدیریت و سازی متنوع
  شود. می اقتصادی رشد تحریک موجب مبادله،
 با (2011) 8همکاران و زاگورچف و (1952) 7رابینسون نظیر ادبیاتی در مقابل، در
 حقیقی بخش تقاضای به پاسخ در مالی توسعه است شده بیان تقاضا طرف پارادیم عنوان
 و اقتصادی رشد بین که معتقدند سوم گروه نیست. اقتصادی رشد عامل ،خود و شده ایجاد

 از مالی بخش رشد، اولیه مراحل در که طوری به دارد؛ وجود دوطرفه ارتباط مالی توسعه
 با اما کند؛ می ایفا اقتصادی رشد در مهمی نقش مالی، خدمات و بازارها گسترش طریق

تأثیر  تحت مالی بخش گسترش رشد، باالی سطوح به دستیابی و اقتصادی رشد افزایش
 (.1393 همکاران، و )محمدی گیرد می قرار اقتصادی رشد

                                                      
1. Lin and Zhu 

2. Wu et al.  

3. Wang et al. 

4. Zhou et al. 

5. Goldsmith 

6. Levine 

7. Robinson 

8. Zagorchev et al. 
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 افزایش در نوین های فناوری مثبت نقش به اقتصادی، رشد و فناوری ارتباط زمینه در ادبیات
 نوآوری این، بر عالوه (.2013 ،2همکاران و کاردونا ؛2001 ،1)یورگنسان دارد اشاره وری بهره

 ایجاد اقتصادی رشد برای خوبی های فرصت توسعه حال در کشورهای به فناوری سرریز و
 حال، این با (.2016 ،5همکاران و تینتائو ؛2021 ،4همکاران و ایلکی ؛2012 ،3)سک کند می

 و )یانگ است سبز رشد و زیست محیط آلودگی برای دولبه شمشیر یک فناوری نوآوری
 تولید کارایی بهبود با را محصول های هزینه فناوری، نوآوری سو، یک از (.2021 همکاران،

 (؛2014 ،6همکاران و )زنگ دهد می افزایش را کننده مصرف تقاضای و داده کاهش ها شرکت
 ،7تنریرو و )کورن دهد می گسترش را سبز پایدار رشد و نموده تضعیف را منابع نفرین پدیده
 سوی از (.2021 ،10همکاران و نوشین ؛2021 ،9همکاران و وانگ ؛2019 ،8لیو و تیان ؛2013
 و داده افزایش را طبیعی منابع برای کل تقاضای ،فناوری نوآوری برگشتی، اثر به توجه با دیگر،

 (.2007 ،11ری و )هرینگ نماید می تشدید را زیست محیط آلودگی نتیجهدر
 )گرین سبز گذاری سرمایه افزایش و سبز اعتبار ظرفیت بهبود با مالی فناوری کلی، طور به

 سازی بهینه مالی، حمایت افزایش سپس و سبز مالی توسعه تسریع (،1990 ،12جووانوویچ و وود
 ،13همکاران و )دینان مالی اصطکاک کاهش منابع، تخصیص کارایی بهبود صنعتی، ساختار
  (.2022 همکاران، و )ژو کند می ترویج را سبز رشد محیطی، زیست  شرایط بهبود و (2006

 و گو به توان می که است گرفته انجام موضوع این بررسی پیرامون محدودی مطالعات
 این کرد. اشاره (2021) همکاران و یانگ و (2020) همکاران و ژنگ (،2017) همکاران
تأثیر  و اقتصادی رشد بر تک فین و فناوری نوآوریتأثیر  سبز، رشد مفهوم بر عمدتاً مطالعات،
 (2022) همکاران و ژو مطالعه اند. شده متمرکز سبز اقتصادی رشد بر وریافن نوآوری

 ها آن پژوهش نتایج است. کرده بررسی چین در سبز رشد بر را تک فین نوآوری اثرگذاری

                                                      
1. Jorgenson 

2. Cardona 

3. Seck 

4. Ilkay et al. 

5. Tientao et al. 

6. Zeng et al. 

7. Koren and Tenreyro 

8. Tian and Liu 

9. Wang et al. 

10. Nosheen et al. 

11. Herring and Roy 

12. Greenwood and Jovanovic 

13. Dynan et al. 
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 موجب تواند می سبز، گذاری سرمایه رونق و اعتباردهی تسهیل با تک فین است داده نشان
 (،2019) 1همکاران و ابراگیموف مطالعات نتایج همچنین گردد. چین در سبز رشد گسترش
 که است آن بیانگر (2017) 4لیولیوف و (2018) 3همکاران و لوچنکو (،2018) 2کواسی
 اقتصادی رشد مهم های مؤلفه عنوان به توان می را مالی بخش توسعه پایه بر نوآورانه های فعالیت

 (،2018) 6همکاران و دیدنکو (،2017) 5دیو مطالعات در تک فین بررسی گرفت. نظر در
 بهبود با آن بیشتر هرچه اثرگذاری داد نشان (2018) 8تیوتیونیک و (2018) 7همکاران و لئونوف
 به مرتبط داخلی مطالعات زمینه در شود. می فراهم مالی خدمات به دسترسی تسهیل و کیفیت

 و صادقی های پژوهش به توان می که خورد می  چشم به اندکی مطالعات پژوهش، موضوع
 در (1391) همکاران و اسفندآبادی جالئی و سبز تولید شاخص محاسبه پیرامون (1382) عاقلی

  کرد. اشاره ایران در سبز تولید بر نفتی های شوکتأثیر  بررسی

  روش .3
 گسترده های وقفه با برداری توضیح خود الگوی قالب در متغیرها بین ارتباط تحقیق، این در

(ARDL) روش که دارند اشاره اخیر مطالعات بیشتر است. گرفته قرار بررسی مورد 
ARDL مانند هایی روش دیگر بر متغیرها بین بلندمدت و جمعی هم رابطه بررسی برای 

 یا I(0) مدل در موجود متغیرهای اینکه از نظر صرف روش این دارد. برتری گرنجر-انگل
I(1) ،در بیشتری نسبتاً کارآیی کوچک های نمونه در همچنین و است کاربرد قابل باشند 

 است: زیر صورت به توزیعی های وقفه با توضیح خود مدل دارد. دیگر های روش با مقایسه
 

(1)  (   )   ∑   (    )           
 
    

 

 داریم: آن در که
 

(2)  (   )            
         

 

(3)   (    )                 
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 از برداری wt و وقفه عملگر L هستند. مستقل متغیرهای Xit و وابسته متغیر Yt باال روابط در
 متغیرهای مبدأ، از عرض شامل مدل در شده تعیین پیش از متغیرهای شامل قطعی متغیرهای
 متغیر برای رفته کار به های وقفه تعداد P است. زا برون متغیرهای سایر و زمانی روند مجازی،

 های وقفه تعداد باشد. می مستقل متغیرهای برای استفاده مورد های وقفه تعداد q و وابسته
 آکائیک، معیارهای از یکی کمک با توان می را توضیحی متغیرهای از هریک برای بهینه

 مطالعه این در کرد. تعیین شده تعدیل تعیین ضریب یا و کوئین ـ حنان بیزین، ـ شوارتز
 استفاده وقفه تعیین در جویی صرفه و ها داده کم حجم به توجه با بیزین ـ شوارتز معیار

 شود: می محاسبه زیر صورت به بلندمدت ضرایب شود. می
 

(4)                     
 ̂    ̂      ̂  

   ̂   ̂     ̂ 
     

 ̂ (    )

   ̂(   )
     

 
 

 پویای مدل در اول مرحله است. بلندمدت روابط تخمین برای مرحله دو شامل ARDL روش
ARDL و بلندمدت ضرایب تخمین دوم مرحله و شود می بررسی بلندمدت رابطه وجود 

 بلندمدت رابطه اول مرحله در که شود می انجام زمانی تنها و گیرد می صورت مدت کوتاه
 گیرد: می قرار آزمون مورد زیر فرضیه ،ARDL پویای مدل تخمین از پس شود. تأیید

 

(5)    ∑        
 
    

 

    ∑        
 
    

 

 از بلندمدت رابطه بررسی منظور به است. بلندمدت رابطه وجود عدم بیانگر صفر فرضیه
 بلندمدت رابطه وجود عدم بر مبنی صفر فرض آزمون این در شود. می استفاده 1باند آزمون

 زیر صورت به که متغیرهاست میان بلندمدت رابطه وجود مقابل، فرض و متغیرها بین
 شود: می تعریف

 

(6) {
                           

                         
 

 

 بودن I(0) فرض با تر پایین مقدار شود. می مقایسه بحرانی مقدار دو با آمده دست به F آماره
 باالی حد از محاسباتی F آماره اگر متغیرهاست. تمامی بودن I(1) فرض با باالتر مقدار و

 و شود می رد بلندمدت رابطه وجود عدم بر مبنی صفر فرضیه باشد تر بزرگ بحرانی مقدار
 و کرد رد توان نمی را صفر فرضیه باشد، بحرانی مقدار پایین حد از کمتر آزمون آماره اگر
 در بود. خواهد قطعی غیر نتیجه باشد بحرانی مقادیر پایین حد و باال حد بین آماره اگر

                                                      
1. Bond test 
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 معادله سپس و بلندمدت روابط شود، تأیید بلندمدت رابطه وجود چنانچه دوم مرحله
 (.1378 )نوفرستی، شود می برآورد خطا تصحیح

 سری های مدل کاربرد در متداول خطای» عنوان تحت ای مطالعه در (1390) محمدی
 با خودرگرسیونی مدل کارگیری هب شرایط مورد در «ARDL مدل نادرست کاربرد زمانی:

 کند: می تأکید را ذیل موارد توزیعی، های وقفه
 راست سمت متغیرهای واقعاً که دارد درست کاربرد صورتی در تنها ،ARDL مدل ●

 و نبوده شده یاد متغیر معلول یعنی باشند؛ بوده وابسته متغیر ضعیف( زایی )برون علت معادله،
 نباشند. زا درون آن به نسبت
 مدل برآورد در توانند می I(1) و I(0) متغیرهای ترکیب اگرچه صورت، این در حتی ●

ARDL مگر بود؛ نخواهد درست انباشتگی هم تحلیل تا مسیر ادامه لزوماً اما شوند؛ وارد 
 باشد. داشته وجود چندگانه انباشتگی هم آنکه یا باشد یکسان متغیرها انباشتگی مرتبه آنکه

 های آزمون گیرد، قرار بررسی مورد هم نامناسب کاربرد این در انباشتگی هم چنانچه ●
 سازد. می مشخص را بردارها از غلطی تعداد انباشتگی هم مرسوم

 ارائه ECM ضریب از داری اریب نتایج ARDL مدل که است این لهئمس این پیامد ●
 دهد.

 را ARDL مدل هستند، برقرار مطالعه این در شده تصریح شرایط تمامی که آنجا از
 مبتنی تجربی، مطالعات در اقتصادسنجی سنتی های روش از استفاده گرفت. کار هب شود می
 در که است آن دهنده نشان زمینه این در شده انجام های بررسی متغیرهاست. پایایی فرض بر

 نظریه طبق بنابراین، نیست. برقرار فرض این اقتصادی کالن های سری از بسیاری مورد
 بر شود. حاصل اطمینان متغیرها پایایی از تا دارد ضرورت اقتصادسنجی، در انباشتگی هم

 آزمون از معمول طور به زمانی سری متغیرهای پایایی بررسی جهت تجربی مطالعات اساس
  شود. می استفاده یافته تعمیم فولر دیکی

 ها داده تحلیل و تجزیه .0
 ها داده .0-0
 مورد الگوی شود، می شناخته فناوری بر مبتنی مالی نوآوری عنوان به تک فین که آنجا از

 مبنای بر سبز، رشد و تک فین خدمات توسعه رابطه تصریح منظور به تحقیق این در استفاده
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 به توجه با شود. می استفاده (2002) 1پاچوال پژوهش اساس بر پایدار حالت در رشد الگوی
 رشد بین ارتباط الگوی تصریح (،2022) همکاران و ژو مطالعه از الهام با و تک فین ماهیت

 باشد: می ذیل شکل به تک فین خدمات توسعه و سبز
 

(7)                                               
                

 

 در نام ثبت نسبت           اشتغال، نرخ       سبز، رشد          آن در که
 ناخالص تشکیل سرانه از که است فیزیکی سرمایه         و جمعیت کل به دبیرستان

 بازار بر تک فین بخش تحول وتأثیر  ترین مهم است. شده حاصل حقیقی ثابت سرمایه
 از است؛ انتقاالت و نقل و ها پرداخت یعنی بانکی، خدمات به مربوط ایران مالی خدمات

 ارزش نسبت صورت به (2020) 2همکاران و سدیگو مطالعه از تبعیت به         رو، این
 نظر در GDP به قبض پرداخت و آنالین خرید منظور به موبایل و اینترنت طریق از مبادالت

 های روش محققان دارد، متفاوتی مفاهیم سبز رشد تعریف که آنجایی از است. شده گرفته
 اولیه، مطالعات بیشتر حال، این با اند. داده قرار نظر مد سبز رشد شاخص ایجاد برای مختلفی

 از ناتوان و نموده گیری اندازه را واحد شاخص یک تنها پایدار توسعه و سبز رشد مورد در
 ،5همکاران و فهر ؛2012 ،4او ؛2010 ،3همکاران و )هوگ اند بوده سبز رشد از جامع ارزیابی

 معرفی سبز رشد شاخص و (2022) همکاران و ژو مطالعه از الهام با مقاله این در (.2004
 برای چندبعدی شاخص (،2009) 6توسعه و اقتصادی های همکاری سازمان توسط شده

 های مؤلفه تحلیل روش از استفاده با و شود می گرفته نظر در سبز رشد سطح گیری اندازه
 توسعه و رشد که است رشد از حالتی سبز، رشد گردد. می محاسبه سبز رشد شاخص اصلی،

 و زیستی تنوع رفتن بین از زیست، محیط تخریب از حال عین در و کند می دنبال را اقتصادی
 اساس، این بر (.2016 ،7لی و )ژانگ کند می جلوگیری طبیعی منابع از ناپایدار استفاده

 حقیقی، داخلی ناخالص تولید سرانه متغیرهای اصلی های مؤلفه تحلیل از سبز رشد شاخص
 دست هب تجدیدپذیر های انرژی سهم و کربن انتشار ضریب کربن، وری بهره انرژی، وری بهره

                                                      
1. Pohjola 

2. Sadigov et al. 

3. Huge et al. 
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5. Fehr et al. 

6. OECD 

7. Zhang and Li 



 03 |پورمقدم و همکار  اسماعیل | ایران در سبز رشد بر تک فین نوآوری اثر

 داده های پایگاه از 1392-1400 زمانی دوره طی فصلی صورت به تحقیق های داده آید. می
 است. شده استخراج جهانی بانک و انرژی ترازنامه ایران، آمار مرکز ایران، مرکزی بانک
 اند. شده لحاظ مدل در لگاریتمی صورت به متغیرها کلیه

 ایران در تک فین خدمات توسعه روند .2-0
 غیر پرداخت ابزارهای زمینه در دستگاهی دو )پوز(، فروش پایانه و خودپرداز های دستگاه

 و بانکی های کارت شدن فراگیر از پس یافتند. گسترش 1368 سال از که هستند نقدی
 بیشتری سرعت با مبادالت، اقتصادی چرخه و بانکی امور ها، کارت از افراد عموم استقبال

 استفاده کشور، الکترونیک بانکداری سیستم به شاپرک ورود با ،1390 سال در و شد انجام
 پوز، های دستگاه و بانکی کارت طریق از پرداخت و رسید اوج به پوز های دستگاه از

 را تک فین خدمات توسعه تواند می که شاخصی ترین مهم شد. نقدی پرداخت جایگزین
 به اینترنت و موبایل طریق از ها پرداخت برای غیرنقدی ابزارهای گسترش میزان دهد، نشان

 این در ها تراکنش حجم دیگر، عبارت به و است قبض پرداخت و آنالین خرید منظور
 دوره در اینترنتی و موبایلی های تراکنش حقیقی ارزش (1) نمودار است. کننده تعیین رابطه
  دهد. می نشان مطالعه مورد زمانی

 

 قبض پرداخت و آنالین خرید منظور به اینترنتی و موبایلی های تراکنش حقیقی ارزش .0 نمودار
 ریال( )میلیارد

 
 پژوهش های یافته منبع:
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 های سال طی تک فین حقیقی های پرداخت روند شود می مشاهده (1) نمودار براساس
 گسترش دهنده نشان تواند می موضوع این و است بوده افزایشی روند یک مطالعه مورد

 نشان آمار آنکه ویژه به باشد. مطالعه مورد زمانی دوره طی تک فین خدمات از استفاده
 سایر جایگزین خوبی به است توانسته اخیر سال چند در تک فین های پرداخت دهد می

 12 از بیش به درصد 5/0 زیر از تک فین های تراکنش نسبت که طوری به شود؛ ها تراکنش
 که غیرنقدی ابزارهای گسترش جهانی، بانک استانداردهای براساس است. رسیده درصد

 سهم (،2) نمودار است. پرداخت سیستم توسعه های شاخص از یکی دارند، باالتری کارایی
 دهد. می نشان خرد پرداخت در ها تراکنش سایر با مقایسه در را تک فین های تراکنش

 توجهی قابل رشد ،1390 دهه اوایل در اگرچه خودپرداز، و فروش پایانه مانند ابزارهایی
 از استفاده امکان پرداخت، به فناوری ورود با و کارآمدتر ابزارهای مرور، به اما یافتند؛

 های تراکنش از درصد 12 از بیش سهم که طوری به گردید؛ فراهم ها پرداخت در تک فین
 بوده صفر تقریباً آن میزان ،1392 سال در که حالی در دادند؛ اختصاص خود به را نقد غیر

  است.
 

 خرد پرداخت در ها تراکنش سایر با مقایسه در تک فین های تراکنش سهم .2 نمودار

 
 تحقیق های یافته منبع:
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 این اساس بر دهد. می نشان را GDP به تک فین های تراکنش ارزش نسبت (3) نمودار
 1400 سال در درصد 13 از بیش به 1392 سال در درصد 5/0 زیر از نسبت این نمودار،
 از بیش 1400 سال در تک فین های پرداخت ارزش است این دهنده نشان که است رسیده

 افزایش است. شده برابر 13 از بیش دوره، ابتدای به نسبت که بوده GDP برابر 13
  است. تک فین حوزه های زیرساخت و ابزارها گسترش از نشان مذکور، های تراکنش

 

 GDP به تک فین های تراکنش ارزش نسبت .3 نمودار

 
 تحقیق های یافته منبع:

 مدل برآورد نتایج .3-0
 ویژه مقادیر سبز، رشد شاخص کننده منعکس متغیرهای اصلی های مؤلفه تحلیل از استفاده با
( 

 
 رشد شاخص در متغیر هر (  ) سهم سپس و آمد دست هب متغیرها از هریک به مربوط (
 شد: محاسبه زیر رابطه از استفاده با سبز،

 

(8)    
  

∑   
 
   

 
 

 یک هیچ که شود حاصل اطمینان تا شود می بررسی متغیرها همه پایایی مدل، برآورد از قبل
 اعتماد قابل F های آماره مدل، در I(2) متغیرهای وجود صورت در نباشند. I(2) متغیرها از

 از الگو در استفاده مورد زمانی سری متغیرهای ناپایایی و پایایی از اطمینان برای نیستند.
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 نتایج دهنده نشان (1) جدول است. شده استفاده (ADF) یافته تعمیم فولر دیکی آزمون
 معیار معموالً باشد. می نظر مورد متغیرهای برای سطح در یافته تعمیم فولر دیکی آزمون
SBC

 بهینه های وقفه تعداد تحقیق این در رو این از کند، می جویی صرفه ها وقفه تعداد در 1
         و          استثنای به متغیرها تمام است. شده انتخاب SBC معیار اساس بر
 تر بزرگ بحرانی مقادیر از یافته تعمیم فولر دیکی آماره مطلق قدر که باشند می پایا سطح در

 شود. می رد واحد ریشه وجود فرض و بوده
 

 سطح حالت در واحد ریشه های آزمون نتایج .0 جدول

 روند** و مبدأ از عرض با روند* بدون و مبدأ از عرض با 

 آزمون نتیجه ADF آماره بهینه وقفه آزمون نتیجه ADF آماره بهینه وقفه متغیرها

 ناپایا -57/2 4 ناپایا -43/1 4         

 ناپایا -84/2 4 پایا -55/6 0        

 پایا -98/4 1 ناپایا -68/1 2      

 پایا -11/5 2 پایا -67/3 1          

 ناپایا -18/2 1 ناپایا -74/0 2        

  است. -96/2 روند بدون حالت در درصد 95 اطمینان سطح در بحرانی مقدار *
 است. -56/3 روند با حالت در درصد 95 اطمینان سطح در بحرانی مقدار **

 تحقیق های یافته منبع:
 

 تفاضل برای یافته تعمیم فولر دیکی آزمون متغیرها، سایر پایایی درجه تشخیص برای
 گیری تفاضل بار یک با متغیرها که دهد می نشان آزمون نتایج است. شده تکرار اول مرتبه

 اند. شده پایا
 

 متغیرها اول مرتبه تفاضل روی واحد ریشه های آزمون نتایج .2 جدول

 روند** و مبدأ از عرض با روند* بدون و مبدأ از عرض با 

 آزمون نتیجه ADF آماره بهینه وقفه آزمون نتیجه ADF آماره بهینه وقفه متغیرها

 پایا -59/3 5 پایا -45/3 5         

 پایا -27/5 2 پایا -85/3 1        

     است. -99/2 روند بدون حالت در درصد 9۹ اطمینان سطح در بحرانی مقدار *

  است. -۹5/3 روند با حالت در درصد 9۹ اطمینان سطح در بحرانی مقدار **
 تحقیق های یافته منبع:

 

                                                      
1. Schwarz Bayesian Criterion 
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 مدت کوتاه و بلندمدت پویا، رابطه بخش سه بر مبتنی ،ARDL مدل برآورد نتایج
 شود: می برآورد و تصریح متغیرها بین پویای رابطه عنوان به ذیل معادله باشد. می

 

(9)            ∑                ∑              
  
   

 
    

 

 ∑             ∑                
  
    ∑              

  
      

  
    

 

 شود. می انتخاب بهینه وقفه بیزین، ـ شوارتز معیار از استفاده با فوق، رابطه برآورد برای
 ARDL(1,0,0,0,1) صورت به مدل و مشخص متغیرها از هرکدام بهینه وقفه روی بدین

 باند آزمون با بلندمدت رابطه وجود ،ARDL پویای معادله تخمین از پس شد. برآورد
 است: شده ارائه (3) جدول در آزمون این نتیجه شود. می بررسی

 

 ها کرانه آزمون نتایج .3 جدول

 39/7 آزمون F آماره مقدار

 درصد 1 سطح در ها کرانه آزمون بحرانی مقادیر

I(1) I(0) 

55/6 88/4 

 

 بحرانی مقادیر باالی کران از که است 39/7 برابر F آماره مقدار آزمون این طبق بر
 متغیرهای بین همگرایی عدم بر مبنی صفر فرضیه رد دهنده نشان این است. بیشتر آزمون

 درصد 99 اطمینان با مطالعه متغیرهای بین بلندمدت رابطه وجود بنابراین است. نظر مورد
 ضرایب متغیرها، بین بلندمدت رابطه وجود از اطمینان حصول از پس شود. می تأیید

 برآورد نتایج (4) جدول در شود. می زده تخمین مدل متغیرهای بلندمدت و مدت کوتاه
 است. شده ارائه بلندمدت رابطه

 

 بلندمدت رابطه برآورد از حاصل نتایج .0 جدول

 بحرانی ارزش t آماره معیار انحراف ضرایب متغیرها

        44/0 09/0 88/4 000/0 

      02/1 43/0 37/2 028/0 

          22/0 07/0 14/3 000/0 

        77/1 59/0 00/3 003/0 

C 52/10 01/2 23/5 000/0 

 تحقیق های یافته منبع:
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 درصد 95 اطمینان فاصله در متغیرها تمامی که دهد می نشان (4) جدول از آمده دست به نتایج
 وجود عـدم دهنـده نشـان کالسیک آزمون از حاصل نتایج که آنجا از هستند. دار معنی

 توزیـع دارای اخـالل اجزاء شده، تصریح صحیح معادله اخالل، اجزاء بین پیاپی همبستگی
 .باشد می اعتماد قابل بلندمدت رابطه از حاصل نتایج لذا هستند، همسـان واریـانس و نرمـال
 یا تحصیالت تک، فین به نسبت سبز رشد بلندمدت کشش شود می دیده که طور همان

 نشان مطالعه نتایج باشد. می مثبـت و دار معنی اشتغال و فیزیکی سرمایه انسانی، سرمایه
 44/0 میزان به سبز رشد ایران، در تک فین خدمات توسعه درصدی یک گسترش با دهد می

 منعکس امر این در عمدتاً سبز رشد بر تک فین نوآوری مثبتتأثیر  یابد. می بهبود درصد
 در گذاری سرمایه بهبود نتیجه در و سبز اعتبار به دسترسی تک، فین نوآوری که شود می

 توسعه مثبت اثر دهد. می ارتقا را سبز رشد کانال، این از و کند می ترویج را سبز امور
 (2022) همکاران و ژو مطالعه نتیجه با مطابق مطالعه این در سبز رشد بر تک فین خدمات

 انسانی، سرمایه درصدی یک بهبود که است آن از حاکی مدل برآورد نتایج عالوه به است.
 سبز رشد درصدی 77/1 و 02/1 ،22/0 ارتقای موجب ترتیب به فیزیکی سرمایه و اشتغال

 1گاندا و (2022) همکاران و ژو مطالعه با مطابق سبز رشد بر متغیرها این مثبت اثر گردد. می
 است. (2021)

 سمت به مدت کوتاه های تعادل عدم تعدیل بررسی برای خطا تصحیح الگوی برآورد
  است. شده داده نشان (5) جدول در بلندمدت تعادل

 

 خطا تصحیح مدل برآورد از حاصل نتایج .۹ جدول
 بحرانی ارزش t آماره معیار انحراف ضرایب متغیرها

         (  ) 63/0 05/0 60/12 000/0 

         12/0 03/0 01/4 000/0 

       86/0 30/0 86/2 021/0 

           14/0 03/0 67/4 000/0 

         02/1 41/0 48/2 028/0 

dC 14/1 34/0 35/3 001/0 

ECM(-1) 41/0- 12/0 41/3- 001/0 

 تحقیق های یافته منبع:

                                                      
1. Ganda 
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 درصدی 41 تعدیل معنی به که است آمده دست به -41/0 خطا، تصحیح جمله ضریب
 CUSUMSQ و CUSUM های آزمون نتایج است. بلندمدت تعادل برقراری تا دوره هر در

 در بلندمدت و مدت کوتاه ضرایب پایداری آزمون و شده برآورد ضرایب بررسی برای
 داخل در ها آماره آزمون دو هر در که آنجا از است. شده آورده (1) شکل در زمان طول

 در و شده پذیرفته ضرایب ثبات بر مبنی صفر فرض دارند قرار درصد 95 اطمینان فواصل
 هستند. معتبر و اتکا قابل آمده دست به نتایج درصد 95 اطمینان سطح

 

 مدل ثبات مورد در CUSUMSQ و CUSUM عطفی پسماندهای انباشت مجموع .0 شکل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحقیق های یافته منبع:

  گیری نتیجه .۹

 مورد سبز مالی و سبز رشد سبز، اقتصاد نظیر مفاهیمی جهانی، جمعیت سریع افزایش با
 قابل پتانسیل عنوان به تواند می تک، فین میان این در است. گرفته قرار کشورها توجه

 در سبز رشد بر تک فین اثرگذاری بررسی به مقاله این در شود. مطرح زمینه این در توجهی
 تک فین خدمات توسعه که است این از حاکی مدل برآورد نتایج است. شده پرداخته ایران

 یک گسترش با که طوری به گردد؛ ایران در سبز رشد بهبود موجب تواند می ایران در
 عبارت به یابد. می بهبود درصد 44/0 میزان به سبز رشد تک، فین خدمات توسعه درصدی

 نوآوری که شود می منعکس امر این در عمدتاً سبز رشد بر تک فین نوآوریتأثیر  دیگر،
 بهبود درنتیجه و سبز اعتبار به دسترسی بهبود طریق از را مالی توسعه تک، فین

 از دهد. می ارتقا را سبز رشد کانال، این از و کند می ترویج سبز امور در گذاری سرمایه
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 و سبز رشد دهد. ارتقا را سبز رشد تواند می فناوری و مالی علوم نوآوری سطح دیگر، سوی
 بهبود با طریق، این از و است فناوری و علمی های نوآوری محرک به وابسته پایدار رشد

 کند. می تقویت را سبز رشد درنتیجه و افزایش را ها فعالیت وری بهره کارایی،
 خدمات توسعه افزایی هم و یکپارچگی مندی، نظام جهت در اقداماتی منظور، بدین

 دستاوردهای اجرای فعاالنه ترویج نماید. کمک سبز رشد بهبود به تواند می تک فین
 سودمند سبز رشد ترویج برای تک فین نوآوری انتقال مکانیسم تسهیل و تک فین نوآوری

تأثیر  از تا شود تقویت تک فین نوآوری بر نظارت است الزم همچنان حال، این با است.
 به تک فین نوآوری توسعه حال عین در و شود جلوگیری تک فین های ریسک نامطلوب

 نمودن روشن و تکلیف تعیین همچون اقداماتی به بایست می البته شود. تقویت مداوم طور
 تهیه در نفعان ذی دادن مشارکت تک، فین گذاری قانون نهادهای وظایف مرز

 های محیط ایجاد وسیع، مقیاس در مشورتی نظرات از استفاده و قانونی های نویس پیش
 محیط به ها نوآوری مطمئن ورود به بخشیدن سرعت برای سندباکس قالب در تست

 سازی یکسان ملی، سطح در اعتبارسنجی و هویت احراز های نظام تقویت وکار، کسب
 تر وسیع جغرافیای در را ها تک فین فعالیت گسترش امکان که استاندارهایی و مقررات

 ایجاد و مرتبط های ریسک کاهش و کنندگان مصرف حقوق از حفاظت سازد، ممکن
 ورزید. اهتمام پیش از بیش سنتی، مالی مؤسسات با ها تک فین میان همکاری امکان
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