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تاريخ دريافت 93/10/9 :تاريخ پذيرش94/1/18 :

چكيده
طبق نظريههاي اقتصاد کالن انباشت سرمايه فيزيکي يکي از شرايط الزم براي رشد اقتصادي به حساب ميآيد .اثرات
مثبت بازار سهام بر توسعه اقتصادي از جمله افزايش انگيزه سرمايهگذاري از طريق کاهش ريسک ،قيمت گذاري ريسک
و تسهيل ريسک و تجهيز و بسيج سپردهها آن چنان زياد و حساس است که برخي از اقتصاددانان بر اين عقيده اند که
تفاوت اقتصادهاي توسعه يافته و توسعه نيافته نه در تکنولوژي پيشرفته بلکه در وجود بازارهاي مالي يکپار چه فعال و
گسترده است .اقتصاددانان معتقدند که سطح توسعه بازارهاي مالي بويژه بازار سهام با تاثيري که بر تامين مالي
شرکتها دارد ،تاثير شگرفي بر رشد اقتصادي بر جاي ميگذارد .کينگ و لوين( )1993تاييد ميکنند که وجود
بازارهاي سهام کارا ،هزينههاي معامالتي و اطالعاتي را کاهش داده و کمک بزرگي به تخصيص مناسب منابع نموده و
منجر به رشد اقتصادي بلند مدت ميشوند .يکي از مشکالت بازار سهام ايران ،عدم تقارن اطالعات و تاثير آن بر رشد
اقتصاد است .لذا هدف اين مقاله بررسي اثر بازار سهام بر رشد اقتصادي در ايران با در نظر گرفتن شرايط عدم تقارن
اطالعات ميباشد .نتايج برآورد مدل با استفاده از دادههاي فصلي بورس اوراق بهادار تهران طي بازه زماني  1370الي
 1391به روش خودتوضيحي با وقفههاي توزيعي ( )ARDLبيانگر آن است که توسعه بازار سهام اثر مثبت و عدم تقارن
اطالعات در بازار سهام اثر منفي بر رشد اقتصادي در ايران دارد.
طبقه بندي G1, O4, C1 :JEL
واژگان كليدي :اطالعات نامتقارن ،توسعه بازار سهام ،رشد اقتصادي ،روش ARDL
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توسعه مالي به طور کلي از طريق تجميع و تجهيز منابع
سرمايهاي و نيز تخصيص بهينه اين منابع بر رشد اقتصادي
اثر ميگذارد .به عبارت ديگر شاخصهاي توسعه مالي بر
شاخصهاي تجميع سرمايه و بهرهوري آن تاثير ميگذارند و
اين شاخصها نيز رشد اقتصادي را متاثر ميسازند.
نقطه عزيمت محققاني که روي رابطه کيفيت بخش
مالي و رشد متمرکز ميشوند اين است که بخش مالي با
کاهش هزينههاي مبادله و عدم تقارنهاي اطالعي در اقتصاد
نهايتاً باعث ارتقاي سطح پس انداز ،انباشت سرمايه ،رشد
فناوري و رشد اقتصادي ميشود .که همگي بر وجود تاثير
مثبت از سمت توسعه يافتگي بازارهاي مالي به رشد
اقتصادي تاکيد ميکنند.
نظام کاراي مالي ،سرمايه را از پساندازکنندگان به
وامگيرندگان انتقال داده و به سوي پروژههاي سرمايهگذاري
مولد و سودده هدايت ميکند .هر چه بهرهوري
سرمايهگذاري بيشتر باشد ،نرخ رشد اقتصاد نيز باالتر خواهد
بود.
1
گرين وود و جاوانوويچ بيان ميکنند بازار سرمايه،
هزينه جابجايي پس انداز را کاهش ميدهد و امکانات
2
سرمايهگذاري با بهترين تکنولوژي را فراهم ميآورد .آبسفلد
معتقد است ريسک سهام بينالمللي به واسطه ادغام
بازارهاي سرمايه ،تخصيص منابع را بهبود بخشيده و رشد
اقتصادي را تسريع ميکند .برخي اقتصاددانان بيان ميکنند
که بازار سرمايه نميتواند اطالعات نامتقارن را بهبود ببخشد
و علت آن اين است که سرعت تغيير قيمت باال است و
مشکل سواري مجاني پيش ميآيد.
آمارهاي موجود نشان ميدهد که بورسهاي توسعه
يافته در کشورهاي پيشرفته قرار داشته و در اين کشورها
پيش از هر امري امنيت سرمايهگذاري براي ورود
سرمايهگذاران داخلي و خارجي به بورس فراهم ميشود .
در کشور ايران به بازارهاي سرمايه توجه کمتري شده
است و اقتصاد بانک محور ميباشد در صورتي که بورس از
طريق جذب و به کار انداختن سرمايههاي راکد ،حجم
سرمايهگذاري در جامعه را باال ميبرد.
بايد توجه داشت که در هر تصميمي جهت
سرمايهگذاري ،دو عامل از اهميت بسزايي برخوردار بوده و
مبناي سرمايهگذاري ميباشد .اين دو عامل ريسک و بازده
ميباشد.
هر سرمايهگذاري که افزايش ارزش سرمايهگذاريهاي
خود را تعقيب مينمايد مجبور است که ريسک و عوامل
تشکيل دهنده آن و بازده سرمايهگذاري را شناسائي و

محاسبه نمايد .يکي از انواع ريسکها ريسک سيستماتيک
(ريسک بازار) ميباشد که ناشي از شرايط محيطي بوده
ومديريت کنترلي بر روي آن ندارد .به نظر ميرسد اين
ريسک در کشور ما به لحاظ تغييرات زياد و شديد عوامل
محيطي باال باشد.
اگر به علت عدم تقارن اطالعات طرفين معامله ،بازار از
وظيفه اصلي خود عاجز بماند و در نتيجه ناکارا عمل کند
شکست بازار اتفاق خواهد افتاد .اطالعات در دنياي امروز و
معامالت بورس ،هسته کارايي بازار ميباشد.
از طرفي سرعت انتشار و تقارن اطالعات نقش عمده و
حساسي در کارايي بازار دارد .بنابراين هر چه بازار کاراتر
باشد و تقارن اطالعات بيشتر باشد امنيت بازار بيشتر بوده و
با هدايت سرمايهگذاران به سمت توليد ميتوان به رشد
اقتصادي باالتري دست يافت .مساله اطالعات نامتقارن زماني
اتفاق ميافتد که عامالن بازار از اطالعات يکساني برخوردار
نباشند و يکي از عامالن ،اطالعات بيشتري نسبت به ديگري
داشته باشد.
در اين مقاله يك مرحله جلوتر رفته و با نگاه دقيقتري
رابطه علّي بين توسعه بازار سهام و رشد اقتصادي را در ايران
تحت وجود اطالعات نامتقارن مورد بررسي قرار ميگيرد.
بنابراين ،تاثير توسعه بورس اوراق بهادار و اطالعات نامتقارن
بر رشد اقتصادي مشخص ميگردد.
 .2مباني نظري
اقتصاد هر کشور از دو بخش واقعي و مالي تشکيل
ميشود که بخش واقعي دربرگيرندة مجريان کاال و خدمات
و نيروي انساني است و بخش مالي ،شامل جريان وجوه،
اعتبارات و سرمايه است.
مطابق نظريههاي اقتصاد کالن ،انباشت سرمايه فيزيکي
يکي از شروط الزم براي رشد اقتصاد ملي به حساب ميآيد.
بسياري از مطالعات اقتصادي تاييد ميکند که در صورت
فقدان سرمايه کافي ،رشد اقتصادي با مشکل جدي مواجه
ميشود .بسياري از کشورهاي در حال توسعه با مشکل
اساسي کمبود سرمايه روبرو هستند .از آنجا که انباشت
سرمايه يکي از مهم ترين منابع رشد مداوم اقتصادي به
شمار ميرود ،از طريق بازارهاي مالي ميتوان فرايند اين
تشکيل سرمايه را سرعت بخشيد.
مطالعات نشان ميدهد که سطح توسعه بازارهاي مالي
به ويژه بازار سهام و بانکها و تاثيري که آنها بر تامين مالي
شرکتها دارد ،در نهايت تاثير شگرفي بر رشد اقتصادي به
جاي ميگذارد (تقوي و همکاران .)39-38 ،1390
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بازارهاي مالي به سبب نقش اساسي در گردآوري منابع
از طريق پس اندازهاي کوچک و بزرگ موجود در اقتصاد
ملي ،بهينه سازي گردش منابع مالي و هدايت آنها به سوي
مصارف و نيازهاي سرمايهگذاري در بخشهاي مولد
اقتصادي ،مورد توجه قرار ميگيرند.
اثرات مثبت بازار اوراق بهادار بر توسعه اقتصادي از
جمله افزايش انگيزه سرمايهگذاري از طريق کاهش ريسک،
قيمت گذاري ريسک و تسهيل ريسک نقدينگي و تجهيز
سپردهها و ...آن قدر زياد است که به عقيده برخي
اقتصاددانان تفاوت اقتصادهاي توسعه يافته و توسعه نيافته،
در وجود بازارهاي مالي يکپارچه ،فعال و گسترده توسعه
يافتهها است نه در تکنولوژي پيشرفتة آنها .در تئوريهاي
جديد به همبستگي باالي رشد اقتصادي و نوآوري تاکيد
شده است که اين نوآوري بازارهاي مالي با معرفي ابزارهاي
جديد توسعه مالي و در بخش واقعي اقتصاد با معرفي
کاالهاي جديد صورت ميپذيرد .با ورود واسطههاي مالي در
مدلهاي رشد با معرفي ابزارهاي جديد تامين مالي اهدافي
مانند کاهش ريسک ،افزايش کارايي سرمايه از طريق تحرک
پذيري پس انداز و تخصيص بهينه منابع به کار گرفته
ميشود که منجر به توسعه رشد اقتصادي بلندمدت ميشود.
برخي از پژوهشگران مانند "لوين" ( 3)1991بر نقش
مثبت افزايش نقدينگي ايجاد شده توسط مبادالت سهام بر
روي اندازة واقعي داراييهاي شرکتهاي سهامي عام تاکيد
کردند .دومين کمک مهم مبادالت سهام به رشد اقتصادي،

افزايش فرصتهاي پراکنده ريسکي در سطح بينالمللي
است .بنابراين لوين ( 4)1997بيان ميکند که در ارتباط با
نقش واسطههاي مالي به دو طريق ميتوانند رشد اقتصادي
را کاهش دهند :تشکيل سرمايه و ابداعات تکنولوژيکي .در
بعضي از مقاالت اثر گسترش مالي بر رشد اقتصادي به کلي
مورد بررسي قرار گرفته است .در کل انتظار ميرود که
مبادالت سهام ،تسريع کننده رشد اقتصادي باشند مثالً از
طريق افزايش نقدينگي و داراييهاي مالي ،به وجود آوردن
زمينه گستردهتري جهت سرمايهگذاري با ريسکهاي
مختلف در سطح بينالمللي ،توسعه و بهبود روند تصميم
گيري در سرمايهگذاري واحدهاي ذخيره کننده مازاد درآمد
بر اساس اطالعات قابل دسترس.
پايههاي ساختار بازار مالي تحت شرايط اطالعات
نامتقارن در دهه  1970توسط محققان بزرگ اقتصادي
مانند جرج آکرلف5و جوزف استيگلتيز 6بنا نهاده شد .آنان به
اين نتيجه رسيدند که توسعه ساختار مالي در محيط شفاف
اقتصادي با عنايت کامل به اين فرض بازار رقابتي يعني
متقارن بودن اطالعات رخ خواهد داد .اين فرض بر اين مبنا
است که تمام شرکت کنندگان در بازار ،از تمام قيمتها و
تمام اطالعات کامال آگاهند ،اما اگر به علت عدم تقارن
اطالعات طرفين معامله ،بازار از وظيفه اصلي خود عاجز
بماند و در نتيجه ناکارا عمل کند شکست بازار اتفاق خواهد
افتاد.

هزینه هاي بازار:

هزینه هاي اطالعات
هزینه هاي معامالت

بازار سرمایه و واسطه گري مالی

تجهيز پس انداز  ،تخصيص منابع  ،اعمال كنترل بر شركت ها  ،تسهيل مدیریت ریسک  ،سهولت در امر معامالت  ،خدمات و قراردادها

مجرایی در جهت رشد:
تجميع سرمایه
نوآوري تكنيكی و مالی

رشد اقتصادي
نمودار  :1ارتباط توسعه مالي و رشد اقتصادي
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نقش بازار مالی:
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اطالعات در دنياي امروزو معامالت بورس ،هسته کارايي
بازار ميباشد .هرچه بازار کاراتر باشد ،قيمتها منعکس
کننده کامل اطالعات موجود خواهند بود .در نتيجه امنيت
بازار بيشتر و اطمينان مردم به بازار خواهد بود .اين موضوع
منجر به جذب سرمايههاي سرگردان و هدايت آنها به سوي
توليد و افزايش توليد و درآمد ملي ميشود و در نهايت منجر
به بهبود شرايط اقتصادي خواهد شد.
در ادبيات اقتصادي مساله عدم تقارن معموال در دو
گروه عمده (انتخاب نامساعد و خطر رفتاري ) تقسيم بندي
ميشود:
دسته اول مسائلي است که در آن يک طرف مبادله از
اطالعات طرف ديگر بي خبر است در حالي که ميتوانست بر
تصميم وي اثر بگذارد .اين دسته با عنوان اطالعات پنهان
شناخته ميشود که منجر به بروز پديده انتخاب نامساعد
ميگردد(زيکنو  . )6 ،2002دسته دوم مربوط به حاالتي
است که يک طرف مبادله اعمالي را انجام ميدهد که بر
طرف ديگر پوشيده است اما بر رفاه طرف دوم نيز تاثيرگذار
است .از اين دسته به عنوان عمل پنهان نام برده ميشود که
سبب بروز خطر رفتاري خواهد شد(زيکنو .)30 ،2002
بسياري از مطالعات نشان داده اند رابطه اي قوي بين
بازارهاي مالي و سطح سرمايهگذاري و انباشت سرمايه وجود
دارد .بازارهاي مالي فعال در شرايط عدم تقارن اطالعاتي نه
تنها ميتوانند نوسانات تجاري القا نمايند بلکه به گسترش
آنها هم کمک ميکنند .پس ميتوان گفت يک ربطه مثبت
بين متقارن بودن اطالعات و نرخ رشد اقتصادي حاکم است
(زيکنو .7)2002،22
 .3پيشينه تحقيق
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طي چند سال گذشته ،مطالعات بسياري در کشورهاي
توسعه يافته و در حال توسعه و ايران صورت گرفته است که
تالش نموده اند تاثيرات توسعه مالي بر رشد اقتصادي را
اندازه گيري کنند و هم چنين مطالعات مختلفي درخصوص
اثر متغيرهاي کالن اقتصادي بر بورس وجود دارد اما تاکنون
اثر توسعه بازار سهام بر رشد اقتصادي ايران با تاکيد بر
اطالعات نامتقارن بررسي نگرديده است .برخي از تحقيقات
به شرح ذيل اند:
مطالعات داخلي
نظيفي ( )1383اثر توسعه مالي بر رشد اقتصادي ايران
را مورد آزمون قرار داده است .نتايج اين تحقيق نشان دهنده
اثر منفي توسعه مالي بر رشد اقتصادي ايران طي دوره زماني

 1338-1381شمسي ميباشد .اين اثر منفي را ميتوان به
دليل نحوه آزاد سازي بازارهاي مالي ،ضعف مديريت نظام
مالي منسجم و بهره مند از مقررات دانست که منجر به
کاهش کارايي سرمايهگذاري از طريق تخصيص بهينه منابع
شده است.
هيبتي و محمد زاده اصل ( )1383با بررسي رابطه علّي
بازار سهام و رشد اقتصادي در ايران دريافتند در کوتاه مدت
عليت گرنجري يک طرفه از نقدينگي بازار سرمايه بر رشد
اقتصادي در دوره بسيار کوتاه مدت وجود دارد.
عباسيان ( )1384به بررسي اثر متغيرهاي کالن
اقتصادي بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.
در اين پژوهش اثر متغيرهاي کالن مثل نرخ ارز ،تراز
تجاري ،تورم ،نقدينگي و نرخ بهره را بر شاخص کل بورس
در سالهاي  1377-1384با دادههاي فصلي مورد بررسي
قرار گرفته است  .روش مورد استفاده در اين پژوهش روش
هم جمعي ومدلهاي تصحيح خطا وتوابع عکس العمل آني
وتجزيه واريانس است  .يافتهها نشان دهنده اثر مثبت نرخ
ارز وتراز تجاري در بلند مدت بر بورس اوراق بهادار واثر
منفي تورم ،نقدينگي و نرخ بهره است.
کريم زاده ( )1385به بررسي رابطه ي بلندمدت شاخص
قيمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با متغيرهاي کالن
پولي پرداخت و براي رسيدن به اين هدف از دادههاي ماهانه
سالهاي  1369تا  1381براي متغيرهاي شاخص قيمت
سهام بورس ،نقدينگي ،نرخ ارز ،و نرخ سود واقعي بانکي
استفاده کرد .او براي برآورد اقتصادسنجي معادله از روش
خود توضيح برداري با وقفههاي گسترده استفاده کرد .نتيجه
برآورد نشان داد که يک بردار همجمعي بين شاخص قيمت
سهام بورس و متغيرهاي کالن پولي وجود دارد .رابطه
بلندمدت برآورد شده تاثير مثبت معني دار نقدينگي و تاثير
منفي معنادار نرخ ارز و نرخ سود واقعي بانکي بر شاخص
قيمت سهام بورس را نشان ميدهد.
صامتي و مراديان تهراني ( )1386به بررسي ارتباط
ميان ارزش شرکت با نرخ تورم با استفاده از شاخص Q
توبين در بورس اوراق بهادار تهران ميپردازد .هدف آنها در
اين تحقيق بررسي رابطه ميان ارزش شرکت برمبناي
شاخص  Qتوبين ونرخ تورم براي شرکتهاي فعال در بورس
اوراق بهادار تهران طي دوره  1373-1383است  .علي رغم
عدم وجود رابطه معنا دار بين Qتوبين ونرخ تورم بر اساس
آزمون همبستگي پيرسون ،اين ارتباط براي هشت شرکت رد
نشده است .نتايج آزمون رگرسيون کل دوره نشان دهنده ي
عدم معني داري نرخ تورم بر ارزش کليه شرکتها بوده
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است .در حالي که بررسي ارتباط بين اين نرخ با ارزش تک
تک شرکتها نشان دهنده ي تاثير گذاري نرخ تورم بر
ارزش ده شرکت بوده است .
فخر حسيني و شهابي ( )1386به بررسي رابطه بين
توسعه بازار سهام و رشد اقتصادي پرداختند .در اين مطالعه
نيز اهميت سيستم مالي در اقتصاديهاي امروزي در زمينه
ارتباط بين توسعه بازار سهام و رشد اقتصادي بررسي شد .با
بررسيهاي انجام شده در اين تحقيق مشخص گرديد که
متغير اندازه بازار سهام عليت گرنجري نرخ رشد اقتصادي
نمي باشد و متغير نسبت نقدينگي با نرخ رشد اقتصادي
رابطه علَي دارد که از طرف نسبت نقدينگي به رشد
اقتصادي است .از اين رو ميتوان گفت که گسترش بازار
سهام ميتواند رشد بيشتر را به همراه داشته باشد.
صمدي و همکاران ( :)1386برآورد آزمون عليت بين
اندازه بورس و رشد توليد ،نشان ميدهد در ايران بانک و
بورس تاثير قابل مالحظه اي بر رشد  GDPدارد ولي تاثير
رشد اقتصادي بر بورس ،مثبت و معنادار است .نتيجه برآورد
مدل به روش پانل ديتا نشان ميدهد در مجموع 14کشور
مورد بررسي در بخش واقعي سرمايهگذاري و نيروي کار ،اثر
کامالً مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي دارند .در بخش
پولي ،اثر بانکها مثبت و معني دار است .تاثير بورس هر
چند مثبت است ولي معنا دار نمي باشد .نتيجه آزمون
 ARDLبراي ايران بين سالهاي  1976تا  2003نشان
ميدهد رابطه مثبت هم جمعي بلندمدت بين بازارهاي مالي
و رشد اقتصادي وجود ندارد .به طور خالصه ،رابطه بلندمدت
بين بازار پول و رشد اقتصادي منفي است و بين بازار سرمايه
و رشد اقتصادي کشور ،هيچ رابطه بلندمدت معناداري وجود
ندارد.
عصاري و همکاران ( )1387در مقاله اي تحت عنوان
توسعه مالي و رشد اقتصادي ،مقايسه کشورهاي نفتي عضو
اوپک و غير نفتي در حال توسعه ،در اين دو گروه کشورها به
بررسي آثار توسعه مالي بر رشد اقتصادي با استفاده از روش
گشتاورهاي تعميم يافته پرداختند که نتايج مشخص نمود
توسعه مالي در کشورهاي نفتي عضو اوپک اثر منفي بر رشد
اقتصادي دارد در حالي که در کشورهاي در حال توسعه غير
نفتي اين تاثير مثبت است ،اين نتيجه را ميتوان ناشي از
کاهش کارايي سرمايهگذاري از طريق عدم تخصيص بهينه
منابع در کشورهاي عضو اوپک دانست.
فتحي و همکاران ( ) 1387رابطه کوتاه مدت و بلند
مدت ميان معيارهاي توسعه مالي بخش کشاورزي و رشد
اين بخش براي دوره 1341-1383را با استفاده از مدل
تصحيح خطاي برداري مورد بررسي قرار دادند .متغيرهاي

ميزان تسهيالت واگذاري به بخش کشاورزي توسط بانک
کشاورزي و ساير بانکها ،نسبت حجم نقدينگي با کسر
اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به توليد ناخالص
داخلي و تشکيل سرمايه ثابت در بخش کشاورزي به عنوان
معيارهاي توسعه مالي مورداستفاده قرار گرفت .نتايج اين
تحقيق نشان داد که عليت بلند مدت دوسويه بين رشد
بخش کشاورزي و توسعه مالي وجود دارد .همچنين ،رشد
بخش کشاورزي در کوتاه مدت علت توسعه مالي در اين
بخش است و توسعه مالي باعث رشد اقتصادي ميشود.
آرمن و همکاران ( )1387در پژوهشي تحت عنوان
مثلث توسعه مالي ،رشد اقتصادي و تجارت خارجي در ايران
به بررسي روابط علّي بين سه متغير اقتصاد کالن شامل رشد
اقتصادي ،توسعه مالي و تجارت خارجي پرداختند .در اين
پژوهش ،چند فرضيه به طور همزمان مورد آزمون قرار
گرفت .در خصوص رابطه بين توسعه مالي و رشد اقتصادي،
فرضيههاي تعقيب تقاضا و هدايت عرضه و در خصوص رابطه
رشد اقتصادي و تجارت خارجي نيز فرضيههاي رشد صادرات
محور و رشد واردات محور آزمون شده است .در مورد رابطه
بين توسعه مالي و تجارت نيز آزمون فرضيه هايي انجام شده
است .نتايج حاکي از رابطه علّي از رشد اقتصادي به توسعه
مالي و تاييد فرضيه تقاضا در ايران است .همچنين عليت
دوسويه بين رشد اقتصادي و صادرات تاييد شد.
سعيدي و اميري ( )1387به بررسي رابطه تورم وقيمت
سهام صنايع موجود در بورس اوراق بهادار تهران ميپردازد
در اين پژوهش نيز به منظور بررسي رابطه ي تورم وقيمت
سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
در دوره ي زماني هفت ساله  1380-1386ميپردازد واز
آزمونهاي کولموگروف-اسميرنوف ،آزمون ، Fمدل
رگرسيون خطي ومدل همبستگي پيرسون استفاده شده
است .نتايج مبين اين است که تورم با قيمت سهام وشاخص
قيمت سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران ،رابطه معني دار ومعکوس وبا شاخص کل قيمت
بورس تهران ،رابطه ي معني دار ومستقيم دارد .
موتمني ( )1387در مقاله اي با عنوان " بررسي رابطه
توسعه مالي و رشد اقتصادي در ايران" کوشيده است تا اين
رابطه را بر اساس شيوه عليت گرنجر مورد بررسي قرار دهد.
دادههاي استفاده شده در اين مطالعه توليد ناخالص داخلي و
بدهي بخش غيردولتي به بانکها در دوره زماني -1385
 1340بوده است .هر چند دادهها حاکي از بهبود توسعه
مالي در سالهاي اخير ميباشند ،اما وضعيت توسعه مالي
ايران در مقايسه با ساير کشورهاي منطقه مطلوب نمي باشد.
نتيجه اين تحقيق نشان ميدهد که در اقتصاد ايران ،رشد
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اقتصادي موجب بهبود توسعه مالي ميشود در حالي که
شواهد آماري ،رابطه علَي عکس را تاييد نمي کند.
مهر آرا ،طالکش ناييني ( )1388با استفاده از دادههاي
پانل  40کشور توسعه يافته و در حال توسعه ،طي دوره
 1979-2003ميالدي مبتني بر روشهاي گشتاوري تعميم
يافته  GMMپرداخت  .در اين مقاله تاثير توسعه مالي بر
سطح و رشد توليد ناخالص داخلي صريح از يکديگر تفکيک
گرديد .نتايج حاصله نشان ميدهند که در بلند مدت
شاخص توسعه نظام بانکي اثر مثبتي بر سطح توليد ناخالص
داخلي داشته است.
حسن زاده و احمديان ( ،)1388به بررسي اثر توسعه
بازار بورس بر رشد اقتصادي در مقايسه با اثر توسعه سيستم
بانکي بر رشد اقتصادي در ايران ميپردازد  .نتايح حاکي از
ان است که ارتباط مثبتي بين رشد اقتصادي و شاخصهاي
توسعه بازار بورس وجود دارد .ولي به علت عدم توسعه
يافتگي بورس تهران ،اثر آن بر رشد اقتصادي کمتر از اثر
اعتبارات اعطايي از سوي سيستم بانکي به بخش خصوصي
است.
راستي ( )1389تحت عنوان آثار توسعه تجارت بر
توسعه مالي دراقتصاد ايران با استفاده از روش  VARو
روش توابع عکس العمل آني ) (IRFsو تجزيه واريانس به
اين موضوع ميپردازد که تا چه حد توسعه تجارت ميتواند
بر بازارهاي مالي موثر واقع شود .وي از روشهاي برآوردي
اشاره شده و آزمون عليت گرنجر به اين نتيجه ميرسد که
توسعه مالي و آزاد سازي تجاري در اقتصاد ايران موجب
کاهش سطح توسعه مالي نمي گردد ،بلکه اعمال اين
سياستها ميتواند از منظر بهبود بخش مالي که در بر
گيرنده دو بازار از چهار بازار اصلي در اقتصاد توصيه گردد.
شيرزور ( )1389در مقاله خود با عنوان "بررسي کارايي
اطالعاتي بورس به روش آزمون نسبت واريانس" به بررسي
کارايي اطالعاتي بازار سهام پرداخته و اين که سازمان بورس
چقدر در ايفاي نقش خود موفق بوده است .او اين تحقيق را
براي  269هفته انجام داده است .در اين تحقيق کارايي در
سطح ضعيف با آزمون فرضيه گام تصادفي مورد ارزيابي واقع
شده است ،با اين تفاوت که براي انجام اين آزمون از نسبت
واريانس استفاده شده است .علت استفاده از اين آزمون ،به
روز بودن و قدرت انعطاف پذيري آن نسبت به ساير آزمونها
است .او با استفاده از اين آزمون نتيجه گرفت که در بازار
سهام تهران اثرات روزهاي هفته آن چنان مطرح نيست و
ميتوان يک روز خاص را به عنوان شاخص مناسبي براي
انعکاس بازدهي هفتگي قيمت سهام در نظر گرفت .در
تحقيق حاضر از نرخهاي بازدهي هفتگي قيمت سهام در نظر

گرفت .در تحقيق حاضر از نرخهاي بازدهي روز چهارشنبه
هر هفته به عنوان تقريبي براي بازدهي هفتگي استفاده شده
است  .نتايج تحقيق نشان ميدهد که بازار سرمايه تهران
داراي کارايي اطالعاتي ضعيف ميباشد و لذا بازاري با
بازدهيهاي غير متعارف نمي باشد.
مهدوي و همکاران ( )1389تأثير بازار مالي را در
تأثيرگذاري سرمايهگذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي
بررسي مينمايد .براي بررسي اين موضوع از دادههاي
تلفيقي  57كشور در دوره ي  1990-2005و تكنيك
اقتصاد سنجي پانل ديتا استفاده شده است ،نتايج نشان
ميدهد كه در كشورهاي توسعه يافته به لحاظ بازار مالي
تأثير سرمايهگذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي مثبت
و معني دار و در كشورهاي كم تر توسعه يافته به لحاظ بازار
مالي تأثير سرمايهگذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي
معني دار نيست .
فطرس و همکاران ( )1389در مقاله اي تحت عنوان
بررسي رابطه توسعه مالي در ايران با استفاده از روش تحليل
عاملي يک شاخص توسعه مالي را استخراج و سپس اين
شاخص را در يک مدل رشد به کار برده اند و رابطه عليت
گرنجري را نيز مورد آزمون قرار داده اند که نتايج مؤيد
رابطه مثبت بين متغيرهاي رشد اقتصادي و توسعه مالي و
همچنين جهت عليت از سمت رشد اقتصادي به توسعه مالي
است.
حسيني و همکاران ( :)1390در اين مقاله بررسي
ارتباط توسعه مالي و رشد اقتصادي با معرفي و استفاده از
متغيرهاي جديدي مانند اعتبارات تامين شده توسط بخش
بانکي ،اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي ،تعريف گسترده
پول ،پس انداز ناخالص داخلي و همچنين متغيرهاي مخارج
دولت و حجم تجارت به عنوان بخش واقعي اقتصاد و تورم
در ايران طي دوره ( )1967-2007انجام پذيرفته است .با
توجه به متغيرهاي مذکور ابتدا رابطه بلندمدت توسعه مالي
و رشد اقتصادي مورد آزمون قرار گرفته که نتايج نشان
دهنده رابطه منفي توسعه مالي و رشد اقتصادي ميباشد.
همچنين رابطه کوتاه مدت بين متغيرهاي توسعه مالي و
رشد اقتصادي با استفاده از آزمون عليت گرنجر بلوکي انجام
شده که نتايج حاکي از اين است که اعتبارات تامين شده
توسط بخش بانکي و رشد اقتصادي عليت يکديگر نيستند.
همچنين وجود رابطه عليت دوسويه ميان رشد اقتصادي و
اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي و تعريف گسترده پول
تاييد شده است.
اسالملوييان و سخايي ( )1390با استفاده از الگوهاي
تصحيح خطا براي دادههاي پانل به بررسي روابط عليت
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دمتردياز و حسين ( )1991در مقاله خود در پي پاسخ
به اين پرسش بودند که آيا توسعه مالي دليل رشد اقتصادي
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کوتاه مدت و بلندمدت ميان توسعه مالي و رشداقتصادي در
خاورميانه براي دوره  1991-2007پرداخته اند .آنها از سه
شاخص متفاوت براي اندازه گيري توسعه مالي استفاده کرده
و با استفاده از روش اثرات ثابت به يک رابطه عليت گرنجري
دو طرفه ميان توسعه مالي و رشداقتصادي در کوتاه مدت و
بلندمدت دست يافته اند.
پور بهزاد و همکاران ( ،)1390سعي دارند تا ارتباط و
توسعه بازار بورس بر رشد اقتصاد ايران براي دوره زماني
 1368-1388شمسي را مورد بررسي قرار دهد .الگوي مورد
نظر در اين مقاله OLSميباشد و با استفاده از روش
اقتصادسنجي عليت گرنجري ،ارتباط بين متغيرهاي بازار
بورس اوراق بهادار و متغير رشد اقتصادي بررسي شده است.
همچنين از روش الگوي خود بازگشت برداري  VARو تابع
واكنش آني و تجزيه و تحليل واريانس براي تجزيه وتحليل
متغيرها استفاده شده است .نتايج آزمونهاي مورد بررسي
نشان از ارتباط يك طرفه از سمت رشد اقتصاد به متغيرهاي
بورس ميباشد .نوع و جهت عليت بين توسعه مالي و رشد
اقتصادي يك مساله تجربي است كه براي كشورهاي مختلف
ميتواند متفاوت باشد .به منظور بررسي رابطه بين توسعه
مالي و رشد اقتصادي در اين تحقيق از متغير توليد ناخالص
داخلي به عنوان رشد اقتصادي و از متغير هاي(ارزش سهام
مبادله شده  VEو ارزش جاري بازار  VPو شاخص مالي )IF
به عنوان متغيرهايي كه ميتواند بازار سهام را به خوبي نشان
دهند ،استفاده شده است.
در مقاله سامتي و همکاران ( )1391ارتباط بين توسعه
بخش مالي و رشد اقتصادي تحت اطالعات نامتقارن مورد
بررسي قرار داده اند ،زيرا رشد واقعي مديون توسعه ساختار
مالي است به گونه اي که کشورهايي با ساختار مالي توسعه
يافته تر از سرعت رشد باالتري نسبت به ديگر کشورها
برخوردارند .در اين بررسي ميزان رشد اقتصادي معيار توسعه
بخش واقعي و متغيرهايي همچون ارزش بازار سهام نسبت
به توليد ناخالص داخلي به عنوان معيار توسعه بخش مالي
معرفي شده است همچنين لگاريتم انحراف معيار شاخص
کل قيمت سهام بورس و شاخص اعتبارات بانکي به بخش
خصوصي به عنوان معيار اطالعات نامتقارن در بازارهاي مالي
استفاده شده است .نتايج دال بر اثر بخش بودن بازار مالي و
به خصوص پولي در کشورهاي توسعه يافته طي دوران
 1993-2008دارد.

است؟ براي پاسخ به اين پرسش از اطالعات  15کشور
آسيايي استفاده کرده و در نهايت به اين نتيجه رسيدند که
توسعه مالي ارتباط ضعيفي با رشد اقتصادي دارد و نمي
تواند محرک اصلي توسعه اقتصادي محسوب گردد.
کينگ و لوين ( 9 )1993دادههاي  80کشور طي دوره
 1960-1998را براي آزمون تاثير توسعه مالي بر رشد
اقتصادي به کار گرفته اند که نتايج زير حاصل شده است:
-1شاخصهاي مختلف توسعه مالي رابطه مثبتي با رشد
اقتصادي دارند -2 .دخالت دولت در سيستم مالي اثر منفي
روي نرخ رشد دارد.
10
دميرگاک کنت و لوين ( )1993در مطالعه خود با
روش پانل ديتا براي دوره  1986-1993و مشتمل بر 44
کشور به رابطه مثبت ميان توسعه بازار سهام و رشد
اقتصادي دست يافتند.
زيکنو( 11)2002در مقاله اي با عنوان "سا ختار مالي و
فعاليت اقتصادي بر اساس اطالعات نامتقارن" تحليلي
درمورد رابطه پويا بين شرايط مالي بنگاهها و سطح
سرمايهگذاري با استفاده از دادههاي پانل سطح بنگاه از 36
کشور در فاصله زماني 1988-1998ارائه نموده است تا تائيد
تجربي براي اين ادعا را نشان دهد که ميزان دسترسي به
منابع نقدي داخلي در تصميمات سرمايهگذاري بنگاههاي
فعال در کشورهاي توسعه نيافته از لحاظ مالي اهميت دارد
ونتيجه حاکي از رابطه بين توسعه مالي و رشد اقتصادي
ميباشد .از آنجايي که سطح سرمايهگذاري بنگاههاي داراي
محدوديت در دسترسي به تامين مالي بيروني ،متاثر از شوک
وارده بر منابع داخلي ميباشد ،انباشت سرمايه در کشورهاي
توسعه نيافته از لحاظ مالي کمتر ميباشد و اين موضوع
باعث رشد اقتصادي کندتر ميشود.
گيسو و همکاران ( 12)2004با استفاده از روش عليت
گرنجري و متغيرهاي ابزاري در دوره زماني  1981-1991به
بررسي ارتباط "يکپارچه سازي بازار مالي و رشد اقتصادي در
اتحاديه اروپا " پرداختند آنها بيان ميکنند که از نظر
شاخصهاي کيفي دسترسي به وام و بازار اوراق بهادار و
کيفيت خدمات بانکداري ،کشورهاي نزديک به اتحاديه اروپا،
رتبه اي معادل يا پايين تر از توسعه نيافته ترين کشورهاي
عضو اتحاديه اروپا از لحاظ سيستم مالي دارند .به طور کلي
تاثير يکپارچه سازي مالي بر رشد صنايع توليد اروپا بين 0/6
تا  0/7درصد است .تفاوت اين تاثير کلي بر رشد در کشورها
و بخشهاي مختلف ،انعکاسي از ناهمگني کشورها اتحاديه
اتحاديه اروپا از لحاظ ترکيب بخشهاي اقتصادي و سطح
توسعه مالي است .پيش بيني ميشود کشورهاي با ساختار
مالي نسبتاً ضعيف تر (مانند بلژيک ،دانمارک ،يونان و ايتاليا)
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بيشترين منفعت را به دست آورند و کشورهايي (مانند
انگلستان ،سوئد و هلند) که قبالً به سطح بااليي از توسعه
مالي دست يافته اند کمترين منفعت را به دست آورند.
کشورهايي مانند اتريش ،بلژيک ،يونان ،ايتاليا ،اسپانيا و
سوئد از توسعه مالي داخلي بيشتر نفع ميبرند.
بک و همکاران ( 13)2000اثر توسعه مالي را روي رشد
اقتصادي و منابع رشد -انباشت سرمايه فيزيکي ،رشد بهره
وري کل و نرخ سرمايهگذاري خصوصي -بررسي کرده اند.
ايشان از متغير ابزاري براي استخراج ترکيب عوامل برونزا و
از روش گشتاورهاي تعميم يافته  6براي کنترل تورش
همزماني و اثرات مشاهده نشده استفاده کرده و مدل را براي
 63کشور طي دوره 1960-1995برآورد نموده اند و در
نهايت اين ديدگاه را که توسعه مالي ،تخصيص منابع را
بهبود داده و با افزايش رشد بهره وري عوامل باعث رشد
بلندمدت اقتصادي ميشود را تاييد ميکنند.
کالدرون و ليو ( 14)2002در مقاله اي تحت عنوان رابطه
عليت ميان رشد اقتصادي و توسعه مالي با در نظر گرفتن
 109کشور صنعتي و غير صنعتي به نتايج زير دست
يافتهاند:
 توسعه مالي باعث رشد اقتصادي ميگردد. رابطه عليت گرنجري دو سويه ميان رشد اقتصادي وتوسعه مالي وجود دارد.
بر اساس اين مقاله ،اين موضوع که توسعه مالي با تاثير
بر سطح سرمايهگذاري و باال بردن بهره وري سرمايهگذاري
در مدلهاي رشد درونزا ،سبب ايجاد رشد اقتصادي باالتر
ميشود مورد آزمون قرار گرفت .براي بررسي رابطه عليت در
اين تحقيق از مدلهاي VARاستفاده شده است .نتايج
حکايت از آن دارد که گسترش بازارسهام با باال بردن کارايي
و بهره وري سرمايهگذاري سبب افزايش رشد اقتصادي در
اين کشورها شده است.
کاپاسو ( 15)2004در تحقيق خود با عنوان " بازارهاي
مالي ،توسعه و رشد اقتصادي ،واقعيت هايي درباره عدم
تقارن اطالعات" به تبيين سيستم مالي در نظام اقتصادي بر
اساس مباني تئوريک اقتصاد خرد ميپردازد .او به بررسي
پيشرفتهاي اخير در زمينه اين ادبيات جديد پرداخته است
و نشان ميدهد مقدار عدم تقارن اطالعات در بازار اعتبارات
و درجه ناهمگني قرض گيرندگان (نوعاً بنگاه ها) و قرض
دهندگان (نوعاً کارگران يا پس انداز کنندگان) ماهيت
سيستم مالي را تعيين ميکنند .اختالفات در مقدار کسب
شده و سطح توزيع اطالعات ،قراردادهاي مالي مختلفي را
بوجود ميآورد که بر انباشت سرمايه و رشد تاثير ميگذارد و
از آن تاثير ميپذيرد  .او به اين نتيجه رسيده است که

انتخاب ناسازگار ميتواند سبب سهميه بندي اعتبار و کاهش
مقدار وجوه تخصيص يافته به سرمايهگذاريها گردد يا
ميتواند پايش را افزايش دهد و بنابراين مقدار سرمايهگذاري
را از طريق هزينههاي پايش کاهش دهد .همچنين معلوم
شده است که شکلهاي ساده يا پيچيده تر خطرات اخالقي
ميتواند سبب انگيزش عوامل براي ايجاد شکلهاي جديدي
قراردادها و تضمينها گردد ،توسعه بازارهاي سهام يکي از
مثالهاي مهم است .مقاله او نشان ميدهد توسعه بازارهاي
مالي فرايندي چند بعدي و پيچيده است که تبيين کامل آن
بسيار دشوار ميباشد .به منظور تعيين ويژگيهاي ارتباطات
ميان توسعه مالي و توسعه اقتصادي به تحقيقات بيشتري
نياز است.
16
روسه آ و واتيپادادورن ( )2005بررسي رابطه ميان
توسعه مالي و سرمايهگذاري و نيز توسعه مالي و رشد
اقتصادي را در 10کشور آسيايي طي دوره زماني(-2000
 )1950مورد توجه قرار دادند .در اين مطالعه از الگوي
اقتصادسنجي VARو  VECMبراي بررسي عليت آماري
ميان متغيرهاي توسعه مالي و رشد اقتصادي استفاده شد.
در اين راستا اختالف ميان نقدينگي و حجم پول(M2-
)M1به توليد ناخالص داخلي) (GDPو نيز سرمايهگذاري
ثابت ناخالص داخلي ) (Iبه ترتيب به عنوان معيار توسعه
مالي و معيارهاي عملکرد و رشد اقتصادي انتخاب شده اند.
نتايج مشخص ميسازند که در اغلب کشورها رابطه اي يک
سويه و قوي از توسعه مالي به سرمايهگذاري وجود دارد .هم
چنين ،در بيشترکشورها رابطه يک سويه و قوي از توسعه
مالي به توليد ناخالص داخلي وجود دارد .البته در برخي
موارد نيز يک رابطه از رشد اقتصادي به توسعه مالي مشاهده
شده است که بسيار نادر ميباشد ،لذا نتايج بيانگر آن است
که يک رابطه قوي ميان توسعه مالي و رشد اقتصادي وجود
دارد که جهت اين رابطه در اکثر موارد ازتوسعه مالي به
سمت رشد اقتصادي است .در اين ارتباط ،محقق پيشنهاد
ميکند با توجه به اين که سرمايهگذاري خود تحت تاثير
توسعه مالي قرار دارد به عنوان يک عامل اصلي رشد
اقتصادي مورد مالحظه قرار ميگيرد .هم چنين ،در اين
مطالعه به منظور افزايش صحت نتايج از اعتبارات اختصاص
داده شده به بخش خصوصي) (CPVبه عنوان معيار توسعه
مالي استفاده شده است که نتايج اين قسمت از مطالعه نيز
مشخص ميسازد که يک رابطه قوي بين توسعه مالي و رشد
اقتصادي وجود دارد.
نتايج مطالعه ضمن تاييد رابطه بلند مدت ميان
متغيرهاي مالي و حقيقي اقتصاد نشان ميدهند که در اکثر
کشورها ،جهت عليت از بخش مالي به بخش حقيقي اقتصاد
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ميباشد .همچنين نتايج حاصله ،برونزايي ضعيف بخش مالي
را نسبت به سرمايهگذاري در  5کشور مورد تاييد قرار
ميدهد.
17
وان نيوربارگ ( ، )2005با استفاده از روش ،VAR
ارتباط بلندمدت توسعه بازار مالي و توسعه اقتصادي را در
بلژيک بررسي کرده است .وي از شاخص بازار سهام به عنوان
شاخص توسعه مالي ،استفاده نموده است .مطالعات وي
نشان ميدهد که در دورههاي مختلف ،با توجه به درجه
توسعه يافتگي بازار سهام ،اثرگذاري بازار سهام بر رشد
اقتصادي متفاوت بوده است .به طوري که هرچه بازار سهام
توسعه يافته تر باشد ،رشد اقتصادي نيز باالتر خواهد بود.
ابو بادر و ابو قران ( 18) 2006در تحقيقي به رابطه بين
بازارهاي مالي و رشد اقتصادي براي  5کشور منتخب شرق
خاورميانه و شمال آفريقا) (MENAبراي دوره زماني
 1960-2004ميالدي با استفاده از مدل خود رگرسيوني
)(VARو روش اقتصاد سنجي) (VECMپرداخته است.
نتايج تجربي اين مطالعه نشان ميدهد که رابطه بلندمدتي
بين توسعه بازارهاي مالي و رشد اقتصاد وجود دارد.
ليانگ و تنگ (19)2006با استفاده از يک مدل  VARو
روش هم انباشتگي و اعمال قيود ،به بررسي رابطه بين
توسعه مالي و رشد اقتصادي براي چين طي دوره -2001
 1952پرداخته و به يک رابطه علَي يک طرفه از رشد
اقتصادي به توسعه مالي دست يافته اند.
20
نيوربرگ ،بولنس و کويفرس ( )2006به رابطه
بلندمدت بين توسعه بازار سهام و رشد اقتصادي در بلژيک
پرداختند .آنها با استفاده از دادههاي سالهاي 1873-1935
ميالدي به اين نتيجه رسيدند که بين توسعه بازار سهام و
رشد اقتصادي رابطه معنادار مثبت وجود دارد.
لج يونگ وال ( 21)2007به بررسي موضوع توسعه بخش
مالي ،سرمايهگذاري مستقيم خارجي و رشد اقتصادي در
چين پرداختند .آنها در اين تحقيق از روش گشتاورهاي
تعميم يافته براي  28استان چين در دوره ي زماني -2003
 1986استفاده کردند و نشان دادند که تاثير متقابل بين
سرمايهگذاري مستقيم خارجي و شاخص مالي ،رشد
اقتصادي را بهبود ميدهد.
22
رابل کول و مشيريان و کيون بين ( ) 2008به بررسي
اهميت رابطه بين توسعه و بازدهي بازار سهام و اوراق قرضه
پرداختند اين تحقيق که با استفاده از الگوي اقتصادسنجي
GMMو الگوي تکنيک پانل براي  18کشور توسعه يافته و
 18کشور که داراي بازارهاي نوپاي مالي بودند ،صورت
گرفت و به اين نتيجه رسيدند که رابطه مثبتي بين بازار

اوراق قرضه بازدهي سهام و بانکها با رشد اقتصادي وجود
دارد.
23
ابوبادر و ابوقرن ( )2008با به کار گيري چهار شاخص
مختلف براي اندازه گيري توسعه مالي ،به بررسي رابطه
توسعه مالي و رشد اقتصادي طي دوره  1960-2001براي
مصر پرداخته و به رابطه علَي دو طرفه بين رشد اقتصادي و
توسعه مالي دست يافتند .ايشان هم چنين به اين نتيجه
رسيدند که توسعه مالي از طريق افزايش منابع مالي براي
سرمايهگذاري و نيز افزايش کارايي ،بر رشد اقتصادي اثر
ميگذارد.
24
جفري و همکاران ( ) 2009در تحقيقي با عنوان " آيا
بورس سهام چين رشد اقتصادي آن را توجيه ميکند ؟" به
مطالعه رابطه متقابل بين اقتصاد کالن چين و بازارهاي
سهام چين شامل بورس شانگهاي و بورس شنزن پرداخته
است با اين هدف که رابطه بين بخشهاي اقتصادي چين از
طريق روش آماره نرخ حداکثر راستنمايي بهبود يابد در اين
تحليل نويسندگان رابطه ي بازده سهام و شاخص امنيت
بازار را با رشد اقتصادي در نظر ميگيرند و اثبات ميکنند
که اثر شاخص امنيت بورس بر رشد اقتصادي بيشتر از اثر
شاخص سهام ميشود.
شهباز ( 25)2009با بررسي رابطه ميان توسعه مالي و
رشد اقتصادي در پاکستان نتيجه ميگيرد که توسعه مالي با
افزايش توليد داخلي از طريق فراهم آوردن تسهيالت ارزان
قيمت براي بنگاهها ،تاثير مثبتي بر رشد اقتصادي داشته
است.
26
چيانگ لي و همکاران ( )2009در تحقيقي با استفاده
از دادههاي  37کشور در دوره ي زماني  1970-2002تاثير
بازار مالي را در تاثيرگذاري سرمايهگذاري مستقيم خارجي
بر رشد اقتصادي بررسي کردند .آنها در اين تحقيق با
استفاده از روش تصحيح خطا و هم انباشتگي به اين نتيجه
رسيدند که در بلند مدت تاثير توسعه ي بازار مالي بر رشد
اقتصادي بيشتر از سرمايهگذاري مستقيم خارجي است.
کبيرحسن و همکاران ( 27)2011در مطالعه اي تحت
عنوان توسعه مالي و رشد اقتصادي ،تجربيات جديدي از
تابلويي با تقسيم بندي کشورها و درنظرگرفتن مناطق
جغرافيايي آنها به اين نتيجه رسيده اند که رابطه دوسويه،
بين رشداقتصادي و توسعه مالي وجود دارد ،اما در برخي از
مناطق که درآمد سرانه پايين ميباشد اين رابطه از سمت
توسعه مالي به رشد اقتصادي است.
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 .4روش تحقيق
به طور کلي الگوي پويا ،الگويي است که در آن وقفههاي
متغيرها ،همانند رابطه زير وارد شوند.
براي کاهش تورش مربوط به برآورد ضرايب الگو در
نمونههاي کوچک ،بهتر است تا حد امکان از الگويي استفاده
شود که تعداد وقفههاي زيادي براي متغيرها در نظر بگيرد:

از روش دو مرحلهاي به نحو زير استفاده كرد .در مرحله اول
وجود ارتباط بلند مدت بين متغيرهاي تحت بررسي آزمون
ميشود .در اين مرحله ،براي بررسي اينکه رابطه بلندمدت
حاصل از اين روش ،کاذب نيست ،دو راه وجود دارد:
در روش اول پس از تخمين مدل پوياي  ARDLفرضيه
زير مورد آزمون قرار ميگيرد
p

H 0 : i  1  0
i 1
p

H a : i  1  0
i 1

متغيرهاي
متغير وابسته و
در روابط باال
مستقل هستند .جمله  Lعملگر وقفه و  wtبرداري S×1
است كه نمايانگر متغيرهاي از پيش تعيين شده در مدل
شامل عرض از مبدأ ،متغيرهاي مجازي ،روند زماني و ساير
متغيرهاي برونزا است P .تعداد وقفههاي به كار رفته براي
متغير وابسته و  qتعداد وقفههاي مورد استفاده براي
متغيرهاي مستقل ( ) ميباشد.
الگوي فوق يک الگوي خود توضيحي با وقفههاي
توزيعي ( )ARDLنام دارد ،که در آن داريم:

فرض يه ص فر بي انگر ع دم وج ود همجمع ي ي ا رابط ه
بلندمدت است .براي انج ام آزم ون م ورد نظ ر ک ه توس ط
بنرجي و همک اران ،28ارائ ه ش ده اس ت ،باي د ع دد ي ک از
مجموع ضرايب با وقف ه متغي ر وابس ته کس ر و ب ر مجم وع
انحراف معيار ضرايب مذکور تقسيم شود که آماره آزم ون از
نوع آماره  tحاصل ميشود.
p

ˆi  1
i 1
p

 S

t

ˆ

i

فصلنامه اقتصاد كاربردي  /سال پنجم  /بهار و تابستان 1394

تعداد وقفههاي بهينه براي هريك از متغيرهاي توضيحي
را ميتوان با كمك يكي از ضوابط آكائيك ( ،)AICشوارتز-
بيزين ( ،)SBCحنان -كوئين ( )HQCو يا ضريب تعيين
تعديل شده تعيين كرد .معموالً در نمونههاي کمتر از ،100
از معيار شوارتز -بيزين استفاده ميشود ،تا درجه آزادي
زيادي از بين نرود .اين معيار در تعيين وقفهها صرفه جويي
مينمايدودرنتيجه،
تخمين ازدرجه آزادي بيشتري برخوردارخواهد بود .
براي محاسبه ضرايب بلندمدت مدل ،از همان مدل پويا
استفاده ميشود .ضرايب بلندمدت مربوط به متغيرهاي  Xاز
اين رابطه به دست ميآيند.:
bˆ  bˆ  ...  bˆiq
) bˆi ( L, qi
 i 0 i1
, i  1,2,..., k
1  ˆ( L, p) 1  ˆ1  ˆ2  ...  ˆp

i 

از رابطه قبل ،مقدار آماره  tمربوط به ضريب محاسبه
شده بلندمدت نيز قابل محاسبه است و نشان ميدهد که
آمارههاي  tاز اين نوع ،داراي توزيع نرمال حدي معمول
هستند و آزمون  tبر اساس کميتهاي بحراني معمول از
ميتوان
توان خوبي برخوردار است .بنابراين به کمک
آزمونهاي معتبري را در مورد وجود رابطه بلندمدت انجام
داد .در روش  ARDLبراي تخمين رابطه بلند مدت ميتوان

i 1

اگر قدرمطلق آماره  tبه دست آمده از قدرمطلق مق ادير
بحراني ارايه شده توسط بنرج ي ،دوالدو و مس تر در س طح
اطمينان  %95بزرگ تر باشد ،فرض يه ص فر مبن ي ب ر ع دم
وجود همجمعي رد شده و وجود رابط ه بلندم دت پذيرفت ه
ميشود( .در اين مقاله از اين روش استفاده شده است).
روش دوم که توسط پسران و شين 29ارايه شده است،
وجود رابطه بلندمدت بين متغيرهاي تحت بررسي به وسيله
محاسبه آماره  Fبراي آزمون معنيداري سطوح باوقفه
متغيرها در فرم تصحيح خطا مورد بررسي قرار ميگيرد .
در صورت رد فرضيه صفر در مرحله بعد مدل تصحيح
خطا ( 30)ECMهم برآورد ميشود تا بتوان حرکت مدل به
سمت تعادل بلند مدت (همجمعي) و سرعت تعديل را
برآورد کرد .در صورت وجود رابطه بلندمدت قطعا مدل
پوياي کوتاه مدت که نشان دهنده سرعت تعديل به سمت
شرايط تعادل است بايد وجود داشته باشد که وجود مدل
تصحيح خطاي متناظر (نشان دهنده پويايي مدل) در مقابل
رابطه بلندمدت به قضيه نمايندگي گرنجر  31معروف است .
عکس اين قضيه نيز صادق است يعني وجود رابطه کوتاه
مدت يا به عبارت بهتر مدل تصحيح خطا ي( )ECMبه
معناي وجود رابطه بلندمدت ميباشد .از اين روش پسران و
شين يک روش تکميلي براي  ARDLتحت عنوان آزمون
کران ( )Bound Testارائه نموده اند.
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 .5ارائه مدل تحقيق و متغيرهاي آن
مدل مورد بررسي در اين تحقيق با الهام از الگ وي
زيکنو( 32)2002بنا نهاده شده است .زينکو در مقاله اش با
عنوان "سا ختار مالي و فعاليت اقتصادي بر اساس اطالعات
نامتقارن" به تحليل درمورد رابطه پويا بين شرايط مالي
بنگاهها و سطح سرمايهگذاري با استفاده از دادههاي پانل
سطح بنگاه از  36کشور در فاصله زماني -1998
1988پرداخته است تا تائيد تجربي براي اين ادعا را نشان
دهد که ميزان دسترسي به منابع نقدي داخلي در تصميمات
سرمايهگذاري بنگاههاي فعال در کشورهاي توسعه نيافته از
لحاظ مالي اهميت دارد ونتيجه بدست آمده رابطه بين
توسعه مالي و رشد اقتصادي را نشان ميدهد البته از آنجايي
که سطح سرمايهگذاري بنگاههاي داراي محدوديت در
دسترسي به تامين مالي بيروني ،متاثر از شوک وارده بر
منابع داخلي ميباشد ،انباشت سرمايه در کشورهاي توسعه
نيافته از لحاظ مالي کمتر ميباشد و اين موضوع باعث رشد
اقتصادي کندتر ميشود.
اين مدل با استفاده از دادههاي فصلي بورس اوراق
بهادار طي بازه زماني  1370الي  1391در کشور ايران به
روش خودتوضيحي با وقفههاي توزيعي ( )ARDLب ه ش كل
زي رمعرف يميگردد:
LnGDP=β0+β1lnSQRT+ β2VOT+ β3SMS

شاخص كل قيم ت س هام ،تمام شركتهاي پذيرفته
شده در بورس را در برم يگي رد  .ه رچه قدر تعداد
شركتهاي پذيرفته شده در بورس بيشترشود به طور مثبت
در شاخص كل قيم ت س هام اثرگ ذار هس تند و از آن
جايي كه شركتها براي ورود به بازار م الي مل زم ب ه ارائ ه
اطالعات شفاف در فواصل زماني كوتاهمدت
(ماهيانه،فص ليو ) ...هستند پس با ورود تعداد بيشتري از
شركتها به ب ورسحجم اطالعات موجود در بورس به ميزان
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در اين راستا سعي بر آن استكه تأثير توسعه بازار سهام
بر رشد اقتصادي در شرايط عدم تقارن اطالعات بررسي
شود.
متغيرهاي مورد استفاده عبارتند از:
 : Ln GDPنرخ رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت
ثابت به عنوان شاخصي براي رشد اقتصادي ميباشد و توليد
ناخالص داخلي عبارت است از ارزش کليه داراييها و
خدمات نهايي که در داخل يک کشور در يک دوره زماني
معلوم شده است.
 :SMSنسبت ارزش بازار سهام به توليد ناخالص داخلي
يا ب ه عبارتي شاخص ارزش كل سهام يا حجم ب ازار ب ورس
اوراق بهادار يكي از معياره اي عم ده معرف ي ش ده توس ط
بان ك جهاني براي اندازهگيري توسعه بازار سهام هر
كشورميباش د و عبارت است از كل سهام منتشره در
بازاربورس يك كش ور دريك سال معين .اين شاخص نسبت
به توليد ناخالص داخلي بيانم يشود و نشان دهنده اندازه
بازار س هام ي ك كش ور در برابر كل اقتصاد آن ميباشد به
بيان ديگر تعداد كل سهام هر شركت در قيمت پاي اني " روز
معامالتي" سهم ضرب م يش ود ت ا ارزش ب ازاري ه رس هم
بدست آيد .در صورتي كه ارزش كل بازار سهام مدنظر باشد،

مجموع ارزش بازاري هر شركت بيانگر ارزش كل بازار س هام
خواهد بود.
 :Pitقيمت پاياني سهم هر شركت "در ه ر روز
مع امالتي " در بورس
 :qitكل تعداد سهام شركت كه از تقس يم س رمايه
ش ركت ب ر ارزش اسمي هرسهم بدست مي آيد.
:ارزش بازار سهام هر شركت
ارزش كل بازار
سهام
 : t :معرف تعداد كل سهام شركت و : jمعرف شركتl،
.معرف زمان ميباشد
 :VOTنسبت ارزش سهام مبادله شده در بازار سهام ب ه
تولي د ناخالص داخلي يا به عبارتي شاخص ارزش سهام
مبادله ش ده در بازار سهام ميباشد كه اين شاخص نيز
نس بت ب ه تولي د ناخالص داخلي بيان ميشود و توانايي
خريد و ف روش آس ان اوراق بهادار را نشان ميدهد و بيان
ديگري از عمق بازار م الي مبتني بر اوراق بهادار (سهام) در
كشور ميباشد .ه رق در اي ن نسبت بزرگتر ،به همان نسبت
مبادله اوراق بهادارتر آسان انجام ميگيرد .براي محاسبه اين
شاخص تعداد سهام مبادله شده ه ر شركت در هر روز
معامالتي در قيمت آخ رين معامل ه ض رب ميشود تا ارزش
سهام مبادله شده هر شركت بدس ت آي د  .در صورتيكه
مجم وع ارزش س هام مبادل ه ش ده ه ر ش ركت را بدست
بياوريم ،در واقع ارزش سهام مبادله شده كل بازار سهام
بدست خواهد آمد.
 :ln SQRTلگاريتم انحراف معيار شاخص كل قيمت
سهام .در مدل موردنظر اين متغير ب ه عن وان يك تقريب
براي نشان دادن س طح تق ارن اطالع اتي در ب ازار مالي
استفادهم يش ود  .ش اخص ك ل قيم ت س هام نماي انگر
تغييرات قيمت كل بازار است كه ب ه ص ورت مي انگين
وزن ي محاس به م يش ود.
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جدول  :1مشخصههاي آمار توصيفي متغير ها
ميانگين

متغير

ميانه ماکزيمم مينيمم انحراف معيار

نسبت ارزش سهام مبادلهشده در بازار سهام ب ه تولي د ناخالص داخلي فصلي

0/48

0/28

2/49

0/00

0/56

نسبت ارزش بازار سهام به توليد ناخالص داخلي فصلي

2/61

1/16

14/35

3/03

3/11

لگاريتم توليد ناخالص داخلي فصلي

11/42

11/40

11/99

10/83

0/30

لگاريتم انحراف معيا رشاخص كل قيمت سهام فصلي

6/59

6/98

10/54

3/23

1/71

ماخذ :يافتههاي تحقيق

قابل توجهي افزايشمييابد و با افزايش اين اطالعات،
قيمتهاي مورد معامل ه ب ه حالت واقعي خود نزديكتر
ميشوند و شفافيت اقتصادي بدين ترتيب افزايشمييابد.
پس ميت وان گف ت محاس به انح راف معيار شاخص كل
قيمت سهام كه پراكندگي شاخص قيم ت را در يك بازه
زماني نشان ميدهد ميتواند به عنوان ي ك معي ار نسبي
براي تقارن اطالعات موجود در بازار مالي مورد اس تفاده
قرارگيرد و به لحاظ آماري هر قدر  nافزايش مييابد
انح راف معيار شاخص كل قيمت سهام كمتر ميش ود
در اين مطالعه اطالعات مورد استفاده براي متغيرهاي
مورد نظر به صورت سري زماني ميباشند.
در مطالعه سريهاي زماني ،در صورت ناپايايي متغيرها
از روش هايي چون روش انگل -گرنجر ،جوهانسون
جوسيليوس و يا روش  ARDLاستفاده خواهد شد .جدول
زير نتايج پايايي متغيرهاي مدل را نشان ميدهد:
همانطور که از نتايج آزمون ايستايي مربوط به آزمون
دﯾک ﯽ  -ف ولر تعميم يافت ه پيداس ت ،کليه متغيرها نهايتا با
يک بار تفاضل گيري پايا ميشوند.

يعن ي پراكن دگي اطالعات كمتر شده و لذا در رشد
اقتصادي اثر مثبت ب ه ج اي ميگذارد .در اين تحقيق براي
بدس ت آوردن انح راف معي ار شاخص كل قيمت سهام از
فرمول انحراف معيار متحرك  4فصلي استفاده شده كه به
صورت زيرميباشد.
 :Xشاخصكلقيمتسهام

 .6برآورد مدل
متغيرهاي اين تحقيق ) I(1و ) I(0ميباشند لذا از روش
خود توضيحي با وقفههاي توزيعي ) (ARDLبراي بررسي
روابط ميان متغيرها استفاده ميشود.
نتايج برآورد اوليه الگو با استفاده از روش ARDLبدست
آمد که ب راينط ول وقفهي بهينه ،از آمارهشوارتز  -بيزين
استفاده شد ،الزم به ذکر است که در اين پژوهش از
دادههاي فصلي استفاده شده است بنابراين ،متغيرهاي
مجازي براي در نظر گرفتن فصول در مدل وارد شده است.
نتايج برآورد بر طبق خروجي نرم افزار مايکروفيت در جدول
 3ارائه شده است.
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جدول  :2بررسي پايايي متغيرهاي الگو بر اساس آزمون ديكي فولر تعميم يافته
آزمون ديكي فولر تعميم يافته

متغير

آماره

سطح احتمال

نسبت ارزش سهام مبادله شده در بازارسهام ب ه تولي د ناخالص داخليفصلي

-6/465

0/0

در سطح و بدون تفاضل پايامي باشد

نسبت ارزش بازارسهام به توليد ناخالص داخلي فصلي

-12/580

0/0

تفاضل اول پايا ميباشد

لگاريتم توليد ناخالص داخلي فصلي

-5/55

0/0

لگاريتم انحراف معيا رشاخص كلقيمت سهام فصلي

-4/187

0/0070

ماخذ:يافتههاي تحقيق

جدول :3نتايج برآورد الگوي او ليه(کوتاه مدت)

سطح

تفاضل اول پايا ميباشد
در سطح و بدون تفاضل پايامي باشد
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ماخذ:يافتههاي تحقيق

با توجه به خروجي مدل تعداد وقفه بهينه يک وقفه
تعيين گرديد .حال مقدار آماره محاسباتي بنرجي ،دوالدو و
مستر به صورت زير محاسبه و تعيين شده است:
(0 / 90991)  1
 3 / 81
)(0 / 023597

t

و مقدار آماره جدول بنرجي و همکاران در سطح
اطمينان  95درصد و براي مدل با عرض از مبدا -3/28

ميباشد ،بنابراين عدم وجود رابطه بلند مدت شده ،وجود
رابطه بلندمدت بين متغيرها تائيد ميشود.
اکنون با علم به اين موضوع به برآورد رابطه بلند مدت
بين متغيرها پرداخته که نتيجه برآورد در جدول  4ارائه
ميگردد:

جدول :4نتايج برآورد بلندمدت الگو
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ماخذ :يافتههاي تحقيق
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با توجه به وجود رابطه بلندمدت قطعا مدل پوياي کوتاه
مدت که نشان دهنده سرعت تعديل به سمت شرايط تعادل
است بايد وجود داشته باشد .با توجه به قضيه نمايندگي
گرنجر مدل تصحيح خطاي متناظر (نشان دهنده پويايي
مدل) در مقابل رابطه بلندمدت وجود دارد .عکس اين قضيه
نيز صادق است يعني وجود رابطه کوتاه مدت يا به عبارت
بهتر مدل تصحيح خطا ي( )ECMبه معناي وجود رابطه
بلندمدت ميباشد .خروجي الگوي تصحيح خطا در جدول 5
ارائه شده است:
در مدل تصحيح خطا کليه متغيرها به غير از عرض از
مبدا معني دارند .مهمترين نکته در اين برآورد ضريب جمله
 ECMاست که قدرمطلق آن کوچکتر از يک ،منفي و
معنادار است و اين مسئله بيانگر پويايي مدل از کوتاه مدت
به بلند مدت ميباشد به عبارتي روند تصحيح خطا از کوتاه
مدت به بلند مدت با سرعتي معادل  0/09ميباشد که به

عبارت ديگر در صورت ايجاد انحراف کوتاه مدت از
بلندمدت ،طي  11فصل (دو سال و نه ماه) اصالح ميشود.
 .7جمع بندي و نتيجه گيري
به توجه به نتايج به دست آمده از بردار همجمعي
بلندمدت اکنون ميتوان نتيجه گرفت:
 اگر نسبت ارزش سهام مبادله شده در بازار سهام
ب هتولي د ناخالص داخلي يک واحد افزايش يابد با ثابت
ماندن ساير متغيرها و شرايط ميزان توليد ناخالص
داخلي بطور متوسط  0/35در صد افزايش مييابد.
 اگر انحراف معيار شاخص كل قيمتسهام فصلي يک
درصد افزايش يابد با ثابت ماندن ساير متغيرها و شرايط
ميزان توليد ناخالص داخلي بطور متوسط 0/065در صد
کاهش مييابد.
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 لگاريتم توليد ناخالص داخلي در فصل بهار نسبت به
تابستان بطور متوسط با ثابت ماندن ساير شرايط بطور
متوسط 2/16واحد کمتر است.
 لگاريتم توليد ناخالص داخلي در فصل پاييز نسبت به
تابستان بطور متوسط با ثابت ماندن ساير شرايط بطور
متوسط  4/16واحد کمتر است.
 لگاريتم توليد ناخالص داخلي در فصل زمستان نسبت به
تابستان بطور متوسط با ثابت ماندن ساير شرايط بطور
متوسط  3/90واحد کمتر است.
 با توجه به روند تصحيح خطا از کوتاه مدت به بلند مدت
با سرعتي معادل  0/09در صورت ايجاد انحراف کوتاه
مدت از بلندمدت ،طي دو سال و نه ماه اصالح خواهد
شد.
در نتيجه:
 توسعه بازار سهام بر رشد اقتصادي ايران اثر مثبت دارد
که تاييد فرضيه اول پژوهش است .با توجه به اين که
ضريب متغير نسبت ارزش سهام مبادله شده در
بازارسهام ب هتولي د ناخالص داخلي (به عنوان شاخص
توسعه مالي ) مثبت و معني دار است.
 اطالعات نامتقارن بر رشد اقتصادي ايران موثر است .با
توجه به اينکه ضريب متغير لگاريتم
انحرافمعيارشاخصكلقيمتسهام که بزرگتر بودن آن
نشانگر پراکندگي بيشتر اطالعات و تقارن کمتر است
منفي و معني دار است ،پس ميتوان گفت اطالعات
نامتقارن بر رشد اقتصادي ايران تاثير دارد.
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