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 چکیده

سیار متفاوت و ناهمگون است. با این وجود، رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهدافی است که هر  جهان دارای اقتصادهایی ب

، وجود منافع و مزایای فراوانی است که در روند رشد تحقق می یابد. اما، دستیابی اقتصادی دنبال می کند. دلیل این مساله 

رشد اقتصادی باال و پایدار نیازمند پاسخ به این سؤال است که، چه عواملی نرخ رشد اقتصادی را تأمین می کند؟ و یا نرخ  به

ست های مختلف تحت تاثیر قرار می گیرد؟  سیا صادی چگونه و از طریق عوامل و  شد اقت سعه یافتگی بازارهای ر اهمیت تو

های اخیر . اما در سددالاحث فراموش شددده در اقتصدداد توسددعه بوده اسددتمالی در رشددد اقتصددادی تا همین اواخر جز  مب

بررسددی رابطه بین تنوع بازارهای هدف این مطالعه . الملل دیده شددده اسددترویکردری جدید به بخش مالی در مطالعات بین

سعه طی دوره زمانی  شورهای منتخب درحال تو صادی در ک ست.های به روش داده 0111-2102مالی و ثبات اقت  ترکیبی ا

شان داد که سرمایه گذاری خارجی و اثر متغیر اعتبارات بانکی نتایج ن سازی شاخصاثر ، اثر متغیر تجارت خارجی،    تنوع 

 ه است.دار بود مالی بر رشد اقتصاد مثبت و از لحاط آماری معنی

 

 دیتا.تنوع بازارهای مالی، ثبات اقتصادی، کشورهای درحال توسعه، پانل  واژگان کلیدی:
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  بیان مسأله

مند تشخیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است و این مهم بدون کمک مدت و مداوم اقتصادی نیازیابی به رشد بلنددست

سرمایه گسترده وبازار مالی به سهولت امکان پذیر نیست. رکا ویژه بازار  نداز ابازارهای مالی امکانات الزم برای انتقال پسآمد به 

گذاری مولد را در اختیار دارند و نیازمند منابع مالی های سددرمایهاز اشددخاح حقیقی و حقوقی به سددایر اشددخافددی که فرفددت

 اقتصدادی توسدعه در زیادی بسدیار تأثیر مالی بازار از بخشدی عنوانبه (. بورس0732کنند )شدباهن،، هسدتند را فراهم می

سیاری کهطوری به دارد، کشورها  مالی هایبخش سایر با گامهم را بهادار اوراق بازار رشد (0731فخرحسینی، محققان ) از ب

صادی ساززمینه شد و ثبات اقت شارکت و گذارانسرمایه برای را زیادی مزایای دانند. بازارهای مالیمی ر  بازار این کنندگانم

شت و پراکنده و جزیی هایسرمایه آوریجمع .کندمی فراهم شوندگی و ها، قابلیت نقدشرکت مالی منابع تجهیز برای آن انبا

 مرحله دو معموالً بهادار اوراق در بورس درست گذاریسرمایه یک انجام گذاری از جمله این مزایا است. برایهزینه کم سرمایه

 و شددناخت اول، مرحله از منظور .پورتفوی مدیریت سدد س و بهادار اوراق تحلیل و تجزیه گردد: نخسددتمی پیشددنهاد کلی

شیابی ست؛ یعنی بهادار اوراق ارز سک بازده، واقعی، قیمت کهاین اطالع از ا ست. چگونه بهادار اوراق کیفیت و ری  مرحله در ا

شکیل با گذارسرمایه دوم، سک کاهش در سعی آن مدیریت و گذاریسرمایه سبد ت ، 0نماید )جونزمی بازدهی افزایش و ری

 عبارت دیگر، هر داشددته باشددند. به ایتوجه ویژه گذاریسددرمایه به مربوط گذاران باید به ریسددک(. بنابراین سددرمایه0733

سک خود هایگذاریسرمایه ارزش افزایش گذار برایسرمایه شکیل عوامل و باید ری  را گذاریسرمایه بازده و آن دهنده ت

سبه سایی و محا شان داده0117) 2نماید. فاما و فریچ شنا ستماتیک اند که( ن سی سک  سک بازار(، به یک  7محدود کردن ری )ری

دست دهد. از این های مالی بهگذاری داراییتواند درک درستی از قیمتای نمیهای سرمایهگذاری داراییعامل بر اساس قیمت

 ای مبذول گردد. رو، باید به تأثیرگذاری عوامل دیگر از جمله متغیرهای اقتصادی توجه ویژه

بخش از اضافی تولید عوامل جذب به یابند، قادر گسترش اقتصاد کارآمد هایبخش اگر اقتصاد، کالسیک هایئوریت اساس بر

 یابدمی افزایش گذاریسرمایه سو حجمیک از کند، عمل درست آن سرمایه بازار که اقتصادی در بود. خواهند غیرکارآمد های

شتر هاگذاریسرمایه سالمت و کیفیت دیگر سوی از و سرمایه، درمی بی شناخت عوامل مؤثر بر بازار   چنین شود. بنابراین با 

شد افزایش امکان چارچوبی صادی ر سوی دیگر طبقفراهم می اقت شی پورتفولیو تئوری گردد. از  سک از بخ  از توانمی را ری

گذاران با توجه به شناخت تأثیر متغیرهای سرمایه برد. بین از داد یا کاهش سهام سبد در بهادار اوراق به بخشیدن تنوع طریق

سهام و بورس اوراق بهادار،  سعه بازار  صادی و ... بر  تو شد اقت فادرات، ر صادی، بخش بانکی،  ساد اقت صادی از جمله ف کالن اقت

  4)هال، گذاری را کاهش و بازده آن را افزایش دهندریسددک سددرمایه کنند کهای متنوع میگونهگذاری خود را بهسددبد سددرمایه

                                                 
1  Junze 
2  Fama and fryche 

ستماتیک  -3 سی ستماتیک و غیر سی سک به دو نوع  سیم بندی میدر حالت کلی ری شود. تق

شی می شرکت نا سایل درونی و عوامل مدیریتی  ستماتیک از م سی سک غیر سک ری شود. ری

 شود.سیستماتیک از شرایط کلی اقتصاد ناشی می
4 Hull 
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صادی موقعیت0734 سازی بازار مالی بر ثبات اقت شتن از تأثیر عوامل اثرگذار متنوع  شتری را ب(. بنابراین آگاهی دا رای های بی

 کند.هایشان فراهم میگذاریسازی سرمایهمنظور متنوعگذاران بهسرمایه

صادی هدف این مطالعه  سی رابطه بین تنوع بازارهای مالی و ثبات اقت سعه طی دوره زمانی برر شورهای منتخب درحال تو در ک

 های ترکیبی است.به روش داده 2102-0111

 

 ادبیات نظری و پیشینه تجربی

. بازار سرمایه 1گذاری استیابی به رشد پایدار و مستمر، سرمایهترین عوامل برای دستیکی از مهم 5زابر طبق مدل رشد درون

های تولیدی کشددور را بر عهده دارد. ی مالی وظیفه تأمین مالی بلندمدت سددرمایه برای بنگاهای از بازارهاعنوان زیرمجموعهبه

اندازهای افراد به سددرمایه برای واحدهای تجاری و تولیدی اسددت. نقش اولیه بازارهای مالی خصددوفدداً بازار سددرمایه، تبدیل پس

ساسی بازار سرمایه بابورس اوراق بهادار به شار که از فسمت بازار سرمایه عالوه بر آنتجهیز منابع مالی به عنوان یکی از ارکان ا

ضا می شکوفا میکاهد، تواناییتقا سبی  صاد را نیز به نحو منا ضه اقت ت ای که از برآیند این دو حرکگونهکند بههای تولید و عر

سرمایه ضای مطلوبی برای  صادی بهف شد اقت سگذاری و نهایتاً ر سعه یافته به وجود خواهد آمد. بازار   معنای نقدینگی وهام تو

سرمایه سرمایه اعم از داخلی و خارجی که برای  ست، و این عمل هزینه  شتر ا شوندگی بی ست، را کاهش نقد ضروری ا گذاری 

فورتیمی سعه در  شورهای در حال تو سعهکه پسدهد. در ک سهام تو شد، وجود بازار  سرمایه انداز داخلی کافی نبا یافته هزینه 

صادی کمک فراوانی میشدت کاهش میجی را بهخار شد اقت سر و گوگلردهد و از این طریق به ر (. از طرفی 0113، 3کند )نو

هایی که کند و به این ترتیب، بنگاهسازی و کاهش ریسک از طریق تشکیل سبد سهام را فراهم میدیگر بازار سهام امکان متنوع

شرکت در باز مخاطره روی ستند با  سهام به افزایش منابع مالی کمک فراوانی میگردان ه سهام، به هر ازار  کنند. تنوع در بازار 

دهد که به تولید تخصدددص خود ب ردازد و چنین امکانی کارایی عملکرد اقتصددداد را به همراه دارد بنگاه اقتصدددادی اجازه می

کند که به رشددد ای ثبات سددیاسددی فراهم میای بر(. از سددوی دیگر مالکیت گسددترده و متنوع سددهام زمینه0113، 3بوتی)زالی

های اقتصددادی که نرخ بازده باال دارند، نیازمند تعهدات مالی (. پروژه0111، 1کند )پروتی و اوجناقتصددادی کمک فراوانی می

رند، کار گیهایی بهاندازهای خود را برای تأمین مالی چنین پروژهگذاران مایل نیستند پسطور کلی، سرمایهبلندمدت هستند. به

های بلندمدت با کاهش مواجه خواهد شد. بازار سرمایه گذاری در پروژهبنابراین، بدون یک بازار دست دوم و نقدکننده، سرمایه

 هایگذاریهای خود را با سرمایهگذاریدهد که سرمایهشوند، این امکان را میگذارانی که دچار مشکل نقدینگی میبه سرمایه

اران در بازار که در آن زمان با شوک نقدینگی مواجه نیستند عوض کنند و از این طریق به ایجاد جریان مستمر گذسایر سرمایه

 (.   0737تبریزی، کنند )عبدهنقدینگی کمک می

 مطالعات تجربی خارجی و داخلی

                                                 
5 Indigenous Growth Model 

شد درون 6 سرمایه و نرخ نوآوری در الگوهای ر شت  زا کارکرد مالی از دو کانال نرخ انبا

های گذارد. همچنین با فرض بازدهی غیر نزولی، سددیاسددتپایدار اقتصددادی ا ر میبر رشددد 

اقتصددادی و امتماعی از یریا ا رگذاری بر انباشددت سددرمایه انسددانی و فیزینی و همچنین 

 کارایی عوامل تولید، بر رشد بلندمدت اقتصادی مؤ ر هستند.
7 Neusser and Kugler 
8 zilibotti 
9 Perotti and Oijen 
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ط ان با توسددعه بخش مالی های نظری برای رشددد اقتصددادی و ارتباشددودکه به بررسددی مدلدر این بخش مطالعاتی را ارائه می 

شده در این زمینه )گلدامیتپرداخته شان می2115و دیگران  02، لوین0137، 00، مکینون0111، 01اند. مطالعات انجام  دهد (، ن

صادی می شد و ثبات اقت ستم مالی باعث افزایش و ترفیع ر سی ستم که  سی سط  شده تو شود. ابزارهای مالی مانند اعتبار ارایه 

صاد با پسبانکی، بدهی نق ستم موجود به اقت سی ست. با توجه دینه  ستگی ا اندازهای ناخالص داخلی و آزادی تجاری دارای همب

 ای برای رشد اقتصادی هستند. زا، این متغیرهای پروکسی )جایگزین(، متغیرهای توضیح دهندههای رشد درونبه مدل

ستم مالی و (، بیان می2111لوین و دیگران ) سی سن و دیگران کنند که بین  ستگی مثبتی وجود دارد. ح صادی همب شد اقت ر

کند یک رابطه علی میان نهادهای مالی و رشددد اقتصددادی هایی وجود دارد که بیان میدهند که اسددتدالل(، نشددان می2100)

دارد که  (، جهت علیت میان نهادهای مالی و رشد اقتصادی را دریافت. مدارک و شواهدی قوی وجود2110) 07وجود دارد. خان

سمن و هل مناتجارت بین ست )گرا صادی ا شد اقت ستگی مثبت با ر ، 2101، 01، لیتائو0110، 05، ربلو0110، 04لملل دارای همب

سن سندگان مانند الیی2100و دیگران،  03ح ضی از نوی ستاک 01( و اوناران2111و دیگران ) 03(. هرچند بع (، 2113) 21هامرو ا

 ادی تجاری و رشد اقتصادی وجود دارد.دریافتند که یک رابطه منفی میان آز

ند.  (، این ایده را تعریف کرده2100(، حسدددن و دیگران )2101(، لیتائو )2111(، لوین و دیگران )0113و دیگران ) 20الپورتا ا

 یشددده داخلی وجود ندارد که این متغیر جایگزین باعث افزایش رشددد اقتصددادگونه توافق عمومی درباره اعتبارات پرداختهیچ

یابد که میان اعتبار داخلی و رشدددد اقتصدددادی همواره یک همبسدددتگی مثبت وجود دارد. این (، درمی2101شدددود. لیتائو )می

 BRICنویسنده اقدام به بررسی رابطه میان توسعه مالی و رشد اقتصادی برای کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو گروه 

(، یک مدل پانل پویا را برای بررسی 2111نموده است. لوین و دیگران ) 2111تا  0131)برزیل، روسیه، هند و چین( برای دوره 

توانند باعث افزایش رشددد اقتصددادی شددوند. در حقیقت اند. نویسددندگان دریافتند که بازارهای مالی میاین رابطه به کار گرفته

سرمایهمی ساس، میانداز میپسگذاری و توان گفت که پرداخت اعتبارات بانکی داخلی باعث کاهش  ک توانیم یشود. بر این ا

و  27، کوچ2112، 22رابطه منفی را میان اعتبارات بانکی و رشدددد اقتصدددادی در نظر بگیریم. مطالعات تجربی )پادووانو و گالی

شان دادند که وجود دریافت مالیات24، لی و گردن2115دیگران،  شد اقت( ن ستم مالیاتی باعث کاهش ر سی  صادیهای باالتر در 

ست سیا شد. از طرف دیگر،  شاخص کنترل و یا تعدیل برای مخارج دولت و های مالی را میخواهد  شاخص  توان به عنوان یک 

 تورم در نظر گرفت.

                                                 
10 Goldsmith 
11 McKinnon 
12Levine  
13 Khan 
14 Grossman and Helpman 
15 Rebelo 
16Leitão  
17 Hassan 
18 Lai 
19 Onaran  
20 Stockhammer  
21 La Porta 
22 Padovano and Galli 
23 Koch 
24 Lee and Gordon 
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، به "گرایی منطقه ایی بخش مالی و رشددد پایدار اقتصددادی در بازارهای همتوسددعه"( در مطالعه ای باعنوان 2113، )25ریتاب

سعه سی تو شمال آفریقا در دورهی بازبرر شور خاورمیانه و  صادی بر ای هفت ک شد اقت ی زمانی ارهای مالی )بخش بانکی ( و ر

ی بخش بانکی سبب افزایش رشد پرداخت. او به این نتیجه رسید که در شش کشور از این هفت کشور توسعه 2112تا  0115

صادی می شد اقاقت سه کشور از این هفت کشور، ر صادی نیز توسعهشود. هم چنین در  ستفاده ها بای بخش بانکی را آنت  از ا

 وجود کشور هفت در اقتصادی رشد و مالی ی بخشتوسعه بین بلندمدت تعادلی رابطة یک که دادند نشان همجمعی، تحلیل

فل نتایج به توجه با اما دارد صحیح برآورد از حا سعه مدت کوتاه در برداری، دو خطای مدل ت  قابل تأثیر بانکی بخش یتو

  .ندارد کشورها این اقتصادی در رشد بر توجهی

 و بررسی به ،"کشور مصر تجربه اقتصادی رشد و اعتبارات پرداختی "عنوان با خود یمطالعه در(، 2113) ، 21آمر و سلیمان

  .پرداختند 2110 تا 0111 زمانی یدوره مصر در کشور در اقتصادی رشد و مالیبخش   یتوسعه ی بینرابطه و تحلیل تجزیه

 هم است مصر کشور در اقتصادی رشد وها اعتبارات داخلی پرداخت شده توسط بانک متقابل یرابطه از حاکی حافل نتایج

سرمایه افزایش و گذاریسرمایه برای منابع افزایش طریق ازاعتبارات  که کردند ها اثباتچنین آن شد سبب گذاریکارآیی   ر

 شروع کشور این در 0110 سال از که مالی افالح ساختارهای اگر که کردند ها پیشنهادآن .شودمیکشور  این در اقتصادی

  .شودموجب می را اقتصادی بلندمدت رشد نتیجه در و انداز پس و گذاریتحریک سرمایه سبب شود، تسریع شده،

 یمنطقه تجربی شددواهد :اقتصددادی رشددد ها وبانک سددهام، بازار "عنوان تحت ایدرمطالعه (2113) 23غازونی و نافددر بن

 و مالی بازارهای یتوسعه بین یرابطه بررسی به نامتوازن داده های تابلوئی مدل یک از استفاده با ،"آفریقا شمال و خاورمیانه

شد صادی ر شور خاورمیانه یازده در اقت فل نتایج . پرداختند آفریقا شمال و ک شان می مطالعه از حا ارتباط  که دهدمذکور ن

سعه بین داری معنی شد و سهام بازار و بانکی بخش یتو صادی ر شورها این در اقت  کردن کنترل از بعد حتی. ندارد وجود ک

 به ارتباط، این فقدان . است منفی کشورها این اقتصادی در رشد و بانکی بخش یتوسعه بین وابستگی سهام، بازار یتوسعه

 بنابراین،. است کرده مختل ها راآن اقتصادی رشد که شودمربوط می منطقه در این های مالیسیستم و بازارها نیافتگی توسعه

 این از نتایج حافل اساس بر . یابد بهبود باید مالی مؤسسات و سیستم عملکرد منطقه، این در اقتصادی بهبود رشد منظور به

 باید دارند، مشددابهی مالی وضددعیت بازارهای که التین آمریکای یا شددرقی اروپای آفریقا، نظیر مناطق سددایر مطالعه مذکور،

  .شود کاسته کشورها این اقتصادی رشد بر سهام بازار منفی نوسانات تأثیر از تا بخشند، بهبود را خود مالی سیستم عملکرد

ستی ضو "ای با عنوان ( در مقاله2111) 23را شورهای ع صادی در ک شد اقت سعه مالی و ر سی رابطه تو اوپک: آزمون فروض  برر

شد  "پاتریک  سعه مالی و ر سی ارتباط میان تو ست.  وی به برر صادی پرداخته ا شد اقت سعه مالی بر ر سی رابطه بین تو به برر

پردازد. نویسدنده اقتصدادی با اسدتفاده از الگوی خود توضدیحی برداری و آزمون علیت گرنجری  در کشدورهای عضدو اوپک می

گیرد که کشورهای عضو اوپک، کشورهای در حال توسعه هستند و این امر،  در خصوح وجود جه میمذکور در پایان چنین نتی

سعه  صادی در ابتدای مراحل تو شد اقت سعه مالی به ر ضه یا جهت علیت از تو شورها تایید  -پدیده راهبری عر در مورد این ک

 گردد. نمی

                                                 
25. Ritab  
26. Suleiman and Aamer  

27.Ben Naceur and Ghazouani 
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 تأثیر بررسی به "مالزی چیست؟ در اقتصادی رشد و مالی یتوسعه ارتباط مکانیسم "عنوان با ای مطالعه (، در2107) 21جیمز

سعه شد بر مالی یتو صادی ر شور در اقت ستکانال از مالزی ک سی برای وی .های گوناگون پرداخته ا سم این برر  ها درمکانی

 طریق از مالی یتوسعه که داد نشان معادالت این تخمین از نتایج حافل . کرده است آورد بر را معادله شش خود یمطالعه

 وی، از مطالعات حافل نتایج  .است شده مالزی کشور در باال اقتصادی رشد موجب و و اعتبارات پرداختی، انداز پس افزایش

 رشد سبب گذاری سرمایه کارایی طریق افزایش از مالی یتوسعه که این بر مبنی رشد، و مالی یتوسعه زایی درون یفرضیه

 کرد. تأئید نیز را است شده اقتصادی

ه ب "اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی  "ای با عنوان( در مقاله0733راسخی و رنجبر)

گیرند بررسی اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی پرداخت. نویسندگان چنین نتیجه می

ثبت بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی داشته است. همچنین توسعه مالی توسط که توسعه مالی اثر م

شورهای دارای  ست. ک شته ا صادی دا شد اقت سط بخش بانکی اثر بزرگتری بر ر سعه مالی تو سه با تو فی در مقای صو بخش خ

سرمایه گ شتر، تجارت بازتر، نرخ  سعه مالی باالتر، اعتبارات پرداختی بی شد نیروی کارتو سانی باالتر، و نرخ ر  ذاری فیزیکی و ان

 اند رشد سریع تری را طی دوره زمانی مورد بررسی تجربه کنندباالتر و اندازه دولت کوچکتر، توانسته

ی کشورهای نفتی عضو اوپک و غیر ی مالی و رشد اقتصادی: مقایسهتوسعه "ای با عنوان( در مقاله0711عصاری و همکاران )

به بررسی ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی پرداخته  "در حال توسعه، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته نفتی

سعهاند. در مطالعه مذکور رابطه سرمایهی تو صادی با توجه به درآمدهای نفتی و در نظر گرفتن  شد اقت ای گذاری بری مالی و ر

دی در ی مالی بر رشد اقتصاگیرند. نتایج حافل از تحقیق، دال بر تأثیر منفی توسعهمی کشورهای عضو اوپک مورد بررسی قرار

ی ی غیر نفتی، مثبت است. تأثیر توسعهکشورهای نفتی عضو اوپک است در حالی که همین رابطه در کشورهای در حال توسعه

فل ضو اوپک، با توجه به نتایج حا شورهای ع سرمایه گذاری در ک ست، در حالی که درآمدهای  مالی بر نرخ  از تخمین منفی ا

شاخص شت. در میان  سرمایه گذاری دا شد  صادی نفتی تأثیر مثبتی بر ر شد اقت سعه مالی اثر اعتبارات پرداختی بر ر های تو

 مثبت بوده است.

 

 روش تجزیه و تحلیل مدل

ستفاده قرار می ست که از ممدلی که د راین مطالعه مورد ا فورت زیر ا شده 2107) 71طالعه والر و همکارانگیرد به  ( اقتباس 

 است:

 

𝐺𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡 + 𝛽2𝑇𝑟𝑎𝑑𝑒𝑖𝑡 + 𝛽3𝛽𝐵𝑎𝑛𝑘𝑖𝑡 + 𝛽4𝐹𝐼𝑁𝑖𝑛𝑑𝑖𝑡 
 

، FDI، تجارت خارجی، Trade، اعتبارات بانکی، Babk، رشدددد اقتصدددادی به عنوان پراکسدددی ثبات مالی، Gدر مدل باال، 

 ، شاخص متنوع سازی مالی است.FINindگذاری مستقیم خارجی و سرمایه

ستفاده از داده سی علّی با ا ضوع روش تحقیق از نظر نوع برر شده در داخل و خارج در مو ست. از مطالعات انجام  های موجود ا

ساخت مدل مورد نظر، کمک گرفته  ستمورد بحث به منظور  سب، به منظوو بعد از ارائه شده ا ضیهی مدل منا ها، ر آزمون فر

                                                 
29. James 
30 Weller 
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ستفاده میداده شود. در این مطالعه از روشهای این مدل برآورد میپارامتر ستفاده شود. وقتی از دادههای ترکیبی ا های پانلی ا

سب انجام داد. رایجشود باید آزمونمی و  70ترین آزمون در این زمینه آزمون چاوهای مختلفی برای تشخیص روش تخمین  منا

ی در همجمعهای ترکیبی نیز مهم اسددت. برای انجام آزمون ی متغیرها در دادههمجمعبررسددی وجود اسددت.  72سددمنآزمون ها

در این مطالعه همچنین برای شدود. ( اسدتفاده می0111) 74( و پدرونی0111) 77های ترکیبی، در این مطالعه از روش کائوداده

  از نرم افزار هادادهدر این مطالعه برای تجزیه و تحلیل خواهد شدددد.  اسدددتفاده 75ویوزاز نرم افزار ای هادادهتجزیه و تحلیل 

 .شودیماستفاده  371ویوزای

 

 

 برآورد مدل

 های پایایینتایج آزمون

ست. بنابراین برای جلوگیری از رخ دادن هاروشی ریکارگبه ستا بودن متغیرها ا سنجی مبتنی بر فرض ای صاد سنتی در اقت ی 

سیون کاذبپدیده سی و آزمون قرار گیرد؛ ی رگر ستایی متغیرها مورد برر ست که ای  طورهماندر هنگام برآورد الگو، ابتدا الزم ا

ها های خاح این نوع از دادههای تابلویی از آزمونکه در فصددل روش تحقیق بیان شددد، برای بررسددی پایایی متغیرها در داده

های ،ایم که کاربرد بیشدتری در بررسدی ایسدتایی متغیرها در داده(LL) جا از آزمون لین و لوینتوان اسدتفاده کرد. در اینمی

ستفاده می سی آزمونترکیبی دارد ا ساس و از طریق معنی 1افزار ایویوز ها از طریق نرمشود. برر سطح پنج  Probداری بر ا در 

P-واحد برای هر متغیر است، چنانچه ی ی وجود ریشهدهندهآزمون نشان 0Hیگردد. با توجه به اینکه فرضیهدرفد تعیین می

Value ضیه شد، فر فد با شده کمتر از پنج در سبه  شه واحد برای آن متغیر رد میمحا ستایی ی وجود ری شود. نتایج آزمون ای

 ( نشان داده شده است. 0متغیرها در جدول )

 نتایج آزمون ایستایی متغیرها به روش لین و لوین )سطح((:0جدول )

 ییاستینا اایستایی یا  احتمال آزمونی آماره متغیر

 سطح

Trade 20/7- 111/1 ایستا 

G 11/2- 110/1 ایستا 

FDI 13/4- 111/1 ایستا 

Finind 11/7- 112/1 ایستا 

Bank 45/2- 101/1 ایستا 

 : نتایج تحقیقمنبع                           

توان رگرسددیونی عاری از کاذب بودن مدل ایسددتا هسددتند. بنابراین میبر اسدداس نتایج آزمون لین، و لوین و چاو، متغیرهای 

 تخمین زد.

                                                 
31 Chow Test 
32 Hausman Test 
33.Kao 
34.Pedroni 

35 Eveiws8 

36 Eveiws8 
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سیاری از مطالعات های به کار گرفته شده که شامل اطالعات سری زمانی و دادهبا توجه به ویژگی داده های مقطعی است، در ب

ه گردیده اسددت. اسددتفاده از این رهیافت های پانل شددده برای بررسددی اسددتفادی اقتصدداد از مجموعه دادهانجام شددده در زمینه

دهد تا اثر متغیرهای حذف شدددده را که در طول زمان تداوم دارند در های متعددی دارد. این تکنیک به ما امکان میمزیت

ی ناهمگن را از رگرسددیون حذف توان اثرات غیرقابل مشدداهدههای پانل شددده میرگرسددیون وارد کنیم. در چارچوب روش داده

ی که بر اساس این روش باید به آن پاسخ داده شود نوع مدل انتخاب شده است. برای آزمون فحت و قوت سؤاالتیکی از کرد. 

افزار های چاو و هاسمن و  است. در نرمها، آزمونترین این آزمونشود. رایجهای متعددی استفاده میهای مختلف از آزمونمدل

ه شده است. از آزمون چاو برای انتخاب میان روش حداقل مربعات تجمیع شده و روش های چاو و هاسمن تعبیآزمون 3ایویوز 

ی اسددتفاده از روش حداقل مربعات تجمیع شددده اسددت و دهندهنشددان 0Hیشددود. در این آزمون فرضددیهپانل اسددتفاده می

تفاوت میان مقاطع را بتوان با  یرفتنی اسددت کهپذی رویکرد اثر ثابت اسددت. رویکرد اثر ثابت زمانی دهندهنشددان 1Hیفرضددیه

توضددیح داد. اما روش حداقل مربعات تجمیع شددده از حالت وجود عرض از مبدأهای مشددابه اسددتفاده  از مبدأجمالت عرض 

ضیهمی فورت رد فر ستفاده می ،0Hیکند. در  سب ا سمن برای انتخاب مدل منا سمن بر از آزمون ها ساس آزمون ها شود. ا

ود ارتباط خطای رگرسددیون تخمین زده شددده و متغیرهای مسددتقل مدل، شددکل گرفته اسددت. اگر این ی وجود یا عدم وجپایه

شت. در این  صادفی کاربرد خواهد دا شد، مدل اثر ت شته با شد مدل اثر ثابت و اگر این ارتباط وجود ندا شته با ارتباط وجود دا

ضیه شاندهنده 0Hیآزمون فر ستقل و خطای تن ضیهی عدم ارتباط متغیرهای م شان 1Hی خمین و فر ی وجود ارتباط دهندهن

ست. البته چنانچه تعداد دوره صادفی نمیا شد، از مدل اثر ت ضرایب برآوردی در مدل کمتر با ستفاده کرد. در ها از تعداد  توان ا

سب بر طبق نتایج آزموناین مطالعه در هر مرحله آزمون شد و مدل منا صی انجام  شخی همچنین نبود ها انتخاب گردید. های ت

 کند.یری روش نامتوازن را گریزناپذیر میکارگبهها، های آماری برخی متغیرها در برخی دورهداده

شود. برای آزمون چاو، ابتدا مدل های تشخیصی )چاو و هاسمن( نوع مدل انتخاب میبرای برآورد مدل ابتدا با استفاده از آزمون

 اثر ثابت زمانی تخمین زده شده است.

ستفاده از روش حداقل مربعات تجمیع شده رد خواهد شد.نتایج آزمون  Fس س آزمون چاو را انجام داده بر اساس آماره  لیمر ا

 است. ( آمده 2خالفه در جدول ) به فورت

 تلفیقی ای یبیترکی هادادهی الگو صیتشخی برا چاو آزمون(:2جدول )

 آزمون اثرات ثابت

 )چاو(

 نتیجه F P-Valueی مقدار محاسبه شده

 0Hرد  1111/1 70/04

 : نتایج تحقیقمنبع 

سمن انجام می س س آزمون ها صادفی تخمین زده و  فورت اثر ت سمن ابتدا مدل را به  . نتایج آزمون شودبرای انجام آزمون ها

 است.است که حاکی از استفاده از تائید اثرات ثابت در برابر اثرات تصادفی  ( آمده7هاسمن در جدول )

 ی اثرات ثابت یا تصادفیالگو صیتشخی براهاسمن  آزمون(:7جدول )

 آزمون هاسمن
 نتیجه F P-Valueی مقدار محاسبه شده

 0Hرد  111/1 11/3

 : نتایج تحقیقمنبع       

 ( به روش اثرات ثابت برآورد شده است. 4نتایج برآورد مدل در جدول )

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 تولید ناخالص داخلی سرانه نتایج برآورد مدل با متغیر وابسته (:4جدول )

 احتمال Tآماره ضریب متغیر توضیحی

C 11/4- 13/7- 112/1 

Trade 434/1 75/2 127/1 

Bank 532/1 01/7 110/1 

FINind 751/1 31/0 137/1 

FDI 1214/1 14/2 1407/1 

R2 = 1/14                     Prob (F-statistic) = 1/1111      DW=0/33 

  : نتایج تحقیقمنبع   

بیانگر  Fهای آماری در وضدددعیت مناسدددبی قرار دارد. آماره دهد که مدل برآوری از نظر شددداخص( نشدددان می4نتایج جدول )

ود و کل شد رد میتوانند ففر باشنمعناداری کل رگرسیون است. به عبارتی این فرضیه که ضرایب متغیرهای مستقل مدل می

گر عدم وجود خود قرار گرفته است که بیان 5/0-5/2دار است. همچنین آماره دوربین واتسن در بازه قابل قبول رگرسیون معنی

 های مدل است. همبستگی در باقیمانده

به عبارتی باز بودن  داری است.( عالمت شاخص باز بودن اقتصاد مثبت و از لحاظ آماری معنی4-4براساس سایر نتایج جدول )

دهد. روابط تجاری که هر کشددور در سددطح بین اقتصدداد تولید ناخالص داخلی سددرانه در کشددورهای مورد مطالعه را افزایش می

هایی تواند بر رشد اقتصادی آن کشور تأثیر گذار باشد، این روابط منجر به کارگیری عوامل تولید در بین بخشالملل داراست می

شددود که از مزیّت بیشددتری برخورد دارند و این امر منجر به بهبود بازدهی کل عوامل تولید و تولید کشددور میاز اقتصدداد هر 

گردد. میزان تاثیر گذاری تجارت بربهره وری کل عوامل تولید و به دنبال آن بر رشددد اقتصددادی ناخالص داخلی هر کشددور می

نسانی در یک کشور باشد. به عبارتی بهره مندی از تجارت برای کشورهای زمانی قوی تر خواهد بود که توام با انباشت سرمایه ا

سانی و تجارت عمال  سرمایه ان ست. ترکیب  شتر ا شورهای دارای مهارت کم به مراتب بی سبت به ک شتر، ن برخوردار از مهارت بی

 تری ایجاد می کند کارایی باالتر بخش های تجاری کشورها را نشان می دهد و بر رشد اقتصادی کشورها اثر قوی 

دار ( بر رشد اقتصاد مثبت و از لحاظ آماری معنیFDIگذاری مستقیم خارجی )بر اساس سایر نتایج این مطالعه نیز اثر سرمایه

ست.  صادی محسوب می گردد. از این رو، ا شد اقت صادی در تمام نظریات و الگوهای ر سعه اقت شد و تو سرمایه، موتور محرکه ر

های ترین دغدغهاز جمله مهم که های اقتصدددادیتأمین منابع مالی طرح اری مسدددتقیم خارجی از طریقگذافزایش سدددرمایه

 شود.سبب افزیش تولید و به دنبال آن رشد اقتصادی می گیرندگان اقتصادی در هر جامعه استتصمیم

به عبارتی افزایش اعتبارات   اقتصادی است.دار بر رشد بر اساس سایر نتایج این مطالعه اعتبارات بانکی دارای اثر مثبت و معنی

ویکردی ربه عنوان بانکی عتبارات ادهد. بانکی، رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه را به فورت مثبتی تحت تاثیر قرار می

های شغلی برای بهبود وضعیت اقتصادی و منظور ایجاد فرفتی، به به منابع اعتبارافراد در توسعه اقتصادی با هدف دسترسی 

سب درآمد و اجتماعی آنان، به  ست و زمینهسرمایهعنوان ابزاری برای ک صادی گذاری ا شد اقت ساز افزایش تولید و به تبع آن ر

 ست.ا

دار بوده است. به عبارتی درفد مثبت و معنی 01همچنین بر اساس سایر نتایج تحقیق اثر شاخص متنوع سازی مالی، در سطح 

 یابد. با افزایش تنوع سازی مالی، رشد و ثبات اقتصادی افزایش می
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دهند، های اقتصدددادی نشدددان میگویی به نیازهای رو به رشدددد مردم، ما نیاز به تولید بیشدددتر داریم. تئوریبه منظور پاسدددخ

شود های اطالعات، مبادالت و نظارت می، موجب کاهش هزینهشوندو توسعه بخش مالی میهایی که در جهت تقویت سیاست

 و رشددد هایشددرطپیش  از یکی مالی یتوسددعه یا تعمیق . امروزهگرددوری موجب افزایش تولید میو در نتیجه با بهبود بهره

  برخوردار کمتری عمق از هاآن مالی بخش که کشورهایی دهندمی نشان هابررسی. رودمی شماربه کشورها دیاقتصا یتوسعه

ست،   بودنن دسترس در مشکل با کشورها، این مواقعی در یا یابدنمی تخصیص نیازها بین کارا فورتبه هاآن در مالی منابع ا

  شوندنمی آوریجمع کافی منابع فورت این در که شوندمی مواجه مناسب مالی تأمین ابزارهای

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه

 ی پایدارچنان  است که فاحب نظران، توسعهی اقتصادی کشورها آننقش و اهمیت نظام های مالی در فرایند رشد و توسعه

یافته توسعه تفاوت اقتصادهای اقتصادداناندانند. حتی برخی از پذیر نمیی بازارهای مالی امکاناقتصادی را بدون رشد و توسعه

توسعه یا یافته و عدم رشد این بازارها در کشورهای درحالی بازارهای مالی در کشورهای توسعهتوسعه را در توسعه حالو در

یت و کیفاند و معتقدند تفاوت در کمیت دانند.  بخش مالی دارای نقش کلیدی در رشددد اقتصددادی دانسددتهنیافته میتوسددعه

خدمات مالی ارائه شده، می تواند به عنوان عامل مهمی تفاوت نرخ رشد اقتصادی کشورها را توضیح دهد. بنابراین هماهنگی و 

ترین اجزای نظام مالی یکی از مهم .حرکت هم ای بخش های مالی از ضروریات، جهت نیل به رشد و توسعه ی اقتصادی است

کند که بدون آن ی هر اقتصادی تصور نمود؛ زیرا خدماتی را ارائه میتوان آن را موتور محرکههر اقتصاد است، به فورتی که می

ای از نظام اقتصددادی اطالق توان به زیر مجموعهیک اقتصدداد مدرن قادر به انجام وظایف خود نیسددت. در واقع نظام مالی را می

سرمایه می شامل بازارهای پول و  شد. به عبارت نمود که خود  ست که در آن داراییبا های مالی مبادله دیگرنظام مالی، نظامی ا

ی اعتبارات ها و پس اندازهاست. نظام مالی عرضه کنندهی اعتبار، سازوکار پرداختترین وظایف نظام مالی عرضهشود. مهممی

 ها وها، پلبناها، بزرگراهگذاری، نظیر سدداختن برای کمک به خرید کاال و خدمات مصددرفی و تامین مالی خرید کاالی سددرمایه

 شود.با توجه به دالیل فوق ضرورت تحقیق حاضر بیش از پیش روش می آالت و ابزارهاست.خرید ماشین

 

 نتایج کلی این مطالعه به فورت زیر بود:

ی سازگار ردار بود که نتایج مطالعات قبلی و تئواثر متغیر اعتبارات بانکی بر رشد اقتصاد مثبت و از لحاط آماری معنی -

 است.

دار بود که نتایج مطالعات قبلی و تئوری اثر متغیر تجارت خارجی بر رشدددد اقتصددداد مثبت و از لحاط آماری معنی -

 سازگار است.

دار بود که نتایج مطالعات قبلی و اثر متغیر سدددرمایه گذاری خارجی بر رشدددد اقتصددداد مثبت و از لحاط آماری معنی -

 تئوری سازگار است.

دار بود که نتایج مطالعات قبلی و تئوری تنوع سددازی مالی بر رشددد اقتصدداد مثبت و از لحاط آماری معنیاثر متغیر  -

 سازگار است.

 توانند مورد توجه قرار بگیرند:با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهادات زیر می
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ورود آسان به بخش بانکی، استقالل هدای سود، زدایدی نرخهای اعتباری، مقرراتآزادسازیها در بخش مالی شامل کاهش کنترل

شود. کمیته تجدید ساختار مدالی یدا بانک مرکدزی و خدصوفی سدازی بخدش بانکی است که به آزادسازی سرمایه منتهی می

های تثبیت اقتصادی ارجح به آزادسازی مالی در بعد داخلی و سیاست .باشدآزادسازی مالی نقش راهبردی در این امور دارا می

اجرای این سیاست جهت ایجاد فضای مناسدب آزادسدازی مدالی و اجرایدی نمدودن ساختار مزبدور طدی یدک   .ی اسدتخارج

همچنین آزادسازی بخش واقعی اقتصاد قبل و یا همزمان  .ضدرورت دارد (در ایدران )به ویژه برنامده میدان مددت و بلندمددت

اف کالن اقتصادی مینماید. می باید خصوفی سازی در بخش واقعی فورت با آزادسازی مدددالی کمدددک بیشتری به تأمین اهد

گرفته تا بهرهوری و کارآیی بخش واقعی افزایش یابد. در ایددددن فددددورت کارآیی بخش مالی با درجه اعتماد بیشتری تضمین 

های الزم جهت حضور ایجاد بستر .شده و بانکها و سدددایر مؤسدددسات مالی از ریسک ورشکستگی کمتری برخوردار خواهند شد

 ، گسترش بانکداری بینهاو کارآیی در عرضه خدمات مالی در کشور ، تنوع بخش مالیبانکهای خارجی با هدف گسترش رقابت

داری بانکالمللی و منطقه د دا همک د دا بانکای ب د دصوفی ب دی و خد د دای دولت د دشورها و خصوفیه د دایر ک دای سد د سازی ه

 .داری و بازار مالی به منظور افزایش رقابت و کارآیی در این بازارادغام و خرید در فنعت بانکشروع  های دولتی وبانک
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