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چکیده  -بازارهاي مالي كارآمد از جمله سازوكارهاي مهم در عرصه اقتصادي به شمار ميروند .به
طوري كه بسیاري از اقتصاددانان معتقدند بدون داشتن یک بخش مالي كارا نميتوان به توسعه مالي و
در پي آن به توسعه اقتصادي دست یافت .بدین منظور این مطالعه به بررسي تأثیر آزادسازي مالي و
درجه باز بودن مالي و تجاري و اثر آن بر توسعه مالي ایران و منتخبي از كشورهاي اسالمي در طي
دوره زماني

 3000-30پرداخته شده است .بدین لحاظ الگوي اقتصادسنجي توسعه مالي به پیروي از

بالتاجي و همکاران ( ،)3001تصریح شده است كه براي برآورد آن از دادههاي درآمد سرانه ،باز بودن
تجاري ،باز بودن مالي ،اعتبارات داخلي به وسیله بخش خصوصي و بانکي و تولید ناخالص داخلي
استفاده شده .در این تحقیق یک مجموعه دادههاي تركیبي (تابلوئي) ایجاد و از تکنیک پانل پویا
مبتني بر روش گشتاورهاي تعمیم یافته ( )GMMاستفاده شده است .بر این اساس نتایج تجربي مطالعه
نشان دادند كه باز بودن تجاري معنيدار و بر توسعه مالي تاثیرگذار است .در مورد اثر درجه باز بودن
مالي نشان داده شد كه هر چه سهم اعتبارات بخش خصوصي و بانکداري باالتر رود ،توسعه مالي را به
طور معنيداري ارتقا ميبخشد.
کلید واژهها :توسعه مالي ،درجه با ز بودن مالي ،درجه باز بودن تجاري ،آزادسازي مالي ،دادههاي
تابلوئي
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مقدمه
توسعه مالي به وضعیتي اطالق مي شود كه در آن ارائه خدمات مالي توسط مؤسسات مالي افزایش مي-
یابد و همه افراد جامعه از انتخاب وسیعي از خدمات مالي بهرهمند ميشوند .توسعه ابزارهاي مالي ،از
اهداف و اولویتهاي كشورهاي در حال توسعه است .اصالح ساختار بازارهاي مالي در كشورهاي
در حال توسعه امري اجتنابناپذیر و كامالً ضروري است ،زیرا براساس مطالعات انجام شده بین توسعه
بخش مالي اقتصاد و توسعه اقتصادي رابطهاي تنگاتنگ و نزدیک برقرار است .عدم توسعه بخش مالي
یکي از دالیلي است كه كشورهاي فقیرتر میل به كاهش بیشتري در تولید كل خود نسبت به
اقتصادهاي پیشرفتهتر نشان ميدهند .این اثر به ویژه در انقباضهاي ناگهاني تولید شدیدتراست.
بازارسرمایه ،بازار پول و بیمه به عنوان اركان اصلي بخش مالي ،هر یک نقش به سزائي در اقتصاد
كشورها به عهده دارند .در جهان امروزي هیچ كشوري نميتواند در انزواي اقتصادي دوام بیاورد و
تمام جنبههاي زندگي اقتصادي یک كشور با سایر كشورها ارتباط پیدا ميكند.
نظریههاي محض تجارت بینالمللي حاكي از آن است كه تجارت آزاد جهاني به طور كامل و
وجود درجه باز بودن اقتصادي ،منجر به افزایش سطح تولید و درآمد و روابط مالي و تجاري ميشود.
همچنین تجارت آزاد ،هر كشور را قادر ميسازد كه تولید و مصرف بیشتري داشته باشد.
بنابراین در این مقاله سعي شده است كه تأثیر درجه باز بودن اقتصاد (مالي و تجاري) بر توسعه
مالي ایران و منتخبي از كشوره اي اسالمي با تکیه بر روش پویاي گشتاورهاي تعمیم یافته مورد تحلیل
قرار گیرد.
باز بودن اقتصادی (مالی و تجاری) و توسعه مالی
بطور كلي مفهوم باز بودن به معناي نبودن محدودیتها بر سر راه جریانات فرامرزي اعم از كاالها و
سرمایه است .در این میان درجه باز بودن اقتصادي از جمله شاخصهاي جهاني شدن است .درجه باز
بودن اقتصاد از پارا مترهاي مؤثري است كه در بحث تجارت خارجي ،میزان تجارت خارجي و میزان
افزایش آن مؤثر است .از طرف دیگر در فرایند جهاني شدن اقتصاد ،درجه باز بودن از معیارهاي
سنجش توانایي اقتصادهاي ملي به حساب ميآید .به عبارت دیگر هر چه كشوري از اقتصاد برتري
برخوردار باشد موقعیت مناسبتري جهت حضور در عرصههاي جهاني و بینالمللي ميیابد .زیرا درجه
1. Openness
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باز بودن اقتصاد باعث تعدیل محدودیتهاي مقداري و به حداقل رسیدن موانع تعرفهاي در تجارت
یک كشور ميشود و ادغام اقتصادي آن كشور را تقویت مينماید (اشراقي .) 233 ،شاخصهاي
وقوعي معیارهاي مستقیم اندازهگیري باز بودن تجارت هستند كه سیاستهاي تجاري را با مشاهده
مستقیم ابزارهاي سیاستي اندازهگیري ميكنند .اگرچه این شاخصها را ميتوان نزدیکترین معیار و
شاخص براي اندازهگیري سیاستهاي تجاري كشورها دانست ،اما دو ایراد در آنها دیده ميشود.
 این شاخصها جامع نیستند و تنها به بخشي از موانع تجاري داللت دارند. -3دادههاي سازگار و مناسب از این شاخصها براي بسیاري از كشورها و براي سالهاي كافي وجود
ندارد (اسپلیم برگو و همکاران .) 111 ،
مهمترین شاخصهاي این گروه شامل متوسط نرخ تعرفهها ،متوسط نرخ تعرفه وصولي و نسبت
شمول موانع غیرتعرفهاي است.
) متوسط نرخ تعرفهها :3میانگین نرخ تعرفههاي قانوني وضع شده بر واردات كاالها و خدمات ،یکي
از شاخصهاي كالسیک و معموالً استفاده شده در ادبیات تجربي براي اندازهگیري باز بودن
تجاري است .این میانگین را ميتوان بصورت معمولي و یا موزون محاسبه نمود (كوین.) 111 ،2
 )3متوسط نرخ تعرفه وصولي(  : ) CTRاین شاخص به صورت نسبت كل مالیات بر واردات به حجم
واردات تعریف ميشود .در نگاه اول این شاخص به نظر جذابتر از شاخص قبل ميآید ،زیرا در
صورت وجود معافیتهاي گسترده و یا قاچاق فراوان ،نرخهاي قانوني تعرفه ،زیاد بامعنا نخواهد
بود .با وجود این ممکن است نرخ تعرفه وصولي غلطانداز و گمراه كننده نیز باشد ،بویژه زماني كه
معافیتها در كاالهایي تمركز یافته باشند كه رقیب تولیدات داخلي نباشند و یا شامل نهادههاي
وارداتي باشند .بدین لحاظ نرخ متوسط تعرفهها ميتواند شاخص خوبي باشد .اما نقطه ضعف
تمامي شاخصههاي تعرفهاي این است كه نوع رژیمهاي تجاري حاكم بركشورهاي در حال توسعه،
بیشتر از موانع غیرتعرفهاي براي محدودسازي واردات استفاده مينمایند .بنابراین در این كشورها
مقادیر تعرفهها شاخص خوبي براي سیاست تجاري محسوب نميشود .براي رفع این نقص ميتوان
شاخص موانع غیرتعرفهاي را به كار برد (آندریامانجارا و نش.1) 111 ،
1. Splimbergo-et al
2. Average Tariff Rate
3. Kevin
4. Collected Tariff Rate
5. Anderiamanjara and Nash
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 )2نسبت شمول موانع غیرتعرفهاي :این شاخص كه گاه نسبت شمول محدودیتهاي مقداري نیز
خوانده ميشود ،به صورت درصد یا ردیفهاي تعرفهاي است كه به نحوي مشمول موانع غیر
تعرفهاي قرار گرفتهاند .روش دیگر براي محاسبه این شاخص ،برآورد نسبت واردات مشمول موانع
غیرتعرفهاي به كل واردات است (داداگر و ناجي.) 233 ،
شاخصهاي پیامدي معیارهاي غیرمستقیم اندازهگیري باز بودن تجاري هستند و به طور گسترده در
ادبیات تجربي مورد استفاده قرار ميگیرند .از مهمترین شاخصهاي این گروه به موارد ذیل ميتوان
اشاره نمود:
) شاخصهاي نسبت نفوذ واردات
 )3شاخص شکاف قیمتي

3

 )2شاخص اضافه بهاء نرخ ارز در بازار سیاه

2

سادهترین و معمولترین شاخص اندازهگیري باز بودن تجاري ،نسبت تجارت یک كشور (مجموع
صادرات و واردات) به تولید ناخالص داخلي آن ميباشد .مهمترین مزیت این شاخص سادگي محاسبه
آن و در اختیار بودن دادههاي الزم كشورهاي مختلف براي محاسبه آن در مطالعات بین كشوري است
(آندریامانجارا و نش .) 111 ،
بنابراین درجه باز بودن تجاري با استفاده از نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص
داخلي به عنوان شاخص باز بودن اقتصادي محاسبه ميشود كه بر روي توسعه مالي اثرگذار است .این
شاخص كه در مطالعات متعدد مورد بررسي قرار گرفته ،حتي به عنوان متغیر جهاني شدن نیز بکار رفته
است ،گارت و رودیک 1از این شاخص استفاده نمودهاند .بر مبناي این شاخص هرچه نسبت مذكور
بیشتر باشد اقتصاد مربوط از درجه بازتري برخوردار است و بر همین اساس در كشورهایي كه اقتصاد
بازتري دارند مبادالت تجارت از اهمیت ب االتري برخوردار است و سهم بیشتري از تولید ناخالص
داخلي را به خود اختصاص ميدهند (كلباسي جالئي.) 13 ،
در خصوص كشور ایران باید اذعان نمود كه درجه باز بودن اقتصاد حد مطلوبي را از خود نشان
نميدهد .این مسأله بیشتر از بي ثباتي صادرات غیرنفتي از درآمدهاي نفتي و صادرات آن ،توجه به
1. Import Penetration Ratios
2. Price Gap
3. Black Mrket Exchange Rate
4. Anderiamanjara and Nash
5. Gart and rudrik
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سیاستهاي حمایتي تعرفهاي و سهمیهاي ،عدم توجه به مزیتهاي نسبي در كشور و عدم توجه مناسب
به سیاست برون گرایي و توسعه صادرات بوده است (كریمي.) 233 ،
رابطه باز بودن مالي و تجداري و توسدعه مدالي موضدوعي بحدثانگیدز اسدت .برخدي اقتصداددانان و
سیاستگذاران اقتصادي مانند ،گرین اوي ،بالتاجي ( )3001معتقدند باز بودن اقتصادي (مالي و تجاري
) به عملکرد كالن اقتصادي بهتر و توسعه مالي و اقتصادي سریعتر ميانجامد .مطالعدات تجربدي فدراوان
از این دیدگاه حمایت ميكنند .نهادهاي بینالمللي همانندد باندک جهداني ،صدندوق بدینالمللدي پدول و
سازمان همکاري اقتصادي و توسعه اقتصادي به كشورهاي عضو این باور را توصدیه مديكنندد كده آزاد
سازي تجارت و سرمایهگذاري خارجي بر توسعه مالي تأثیر مثبت دارد .حتي بانک جهداني و صدندوق
بینالمللي پول اصالحات با جهتگیري بازار و آزادسازي تجارت را شرط كمکهاي مالي خود قدرار
دادهاند .پیوندد مثبدت بدین بداز بدودن اقتصدادي (مدالي و تجداري ) و توسدعه مدالي انگیدزه مناسدبي بدراي
اصالحات تجاري طي بیست سال گذشته به وجود آورده اسدت ،بده طدوري كده  00كشدور جهدان بده
نوعي به آزادسازي تجاري متعهد شدهاند (گرین اوي و همکاران. ) 3003 ،
مسأله دیگري كه بین باز بودن مالي و تجاري و توسعه مالي وجدود دارد ،ایدن اسدت كده توسدعه بدا
سمتگیري خارجي ،نه تنها سطح درآمد را ارتقاء ميدهد بلکه ميتواند سطح و میزان پدس انددازها را
نیز افزایش دهد .این امر به نوبه خود نرخ سریعتر انباشت سرمایه و در نتیجه رشد سریعتر را امکدانپدذیر
مينماید .اقتصاد باز همچنین در جابجایي عوامل تولید (یعني سرمایه و كار) نیز مؤثر است.
سرمایهگذاري مستقیم خارجي ،وامهاي تجاري توسط بانکهاي خدارجي و كمدکهداي خدارجي
همگي داراي نقش تعیین كنندهاي هستند .انتقال بدینالمللدي سدرمایه ،انتقدال داندش ،فنداوري و مهدارت
مدیریتي به كشورهاي جهان سوم نیز به عندوان افدزایش بهدرهوري تلقدي مديشدود ،زیدرا از ایدن طریدق
مي توان به افزایش سطح تولید و رشد سریعتر درآمدها و در نهایت به توسعه مدالي بیشدتر دسدت یافدت.
همچنین علّت استفاده و مطرح كردن درجه باز بودن مالي و تجاري این است كه هر چه اقتصاد كشدور
در ارتباط با سایر كشورها پویاتر عمدل نمایدد ضدمن افدزایش مبدادالت اقتصدادي ،از كسدب فنداوري و
خالقیّت سایر كشورها بهره مند گردیده و با افزایش بازدهي موجبات افزایش انگیدزه و عامدل تحریدک
براي سرمایهگذاري را فراهم مينماید كه باعث توسعه مالي ميشود (بالتاجي.)3001 ،

1. Greenaway et al
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اساساً سازوكارهاي مختلفي براي تأثیر سیاست تجاري و مالي باز بر توسعه اقتصدادي و مدالي ارائده
شده است ،كه برخي از آنها عبارتند از :
الف) چنانچه رشد و توسعه ناشي از تحقیق و توسعه ) )R&Dباشد ،آنگاه تجارت خارجي دسترسي به
پیشرفتهاي فني شركاي تجاري را ممکن مي سدازد .گروسمن و هلپمن با توجه به سدرریز فندي و
انتقال بینالمللي دانش به عنوان عوامل توسعه اقتصادي ،بر اقتصاد بداز تأكیدد دارندد .بدارو و سداالي
مارتین ( ) 111نشان دادند كه اقتصدادهاي بدازتر فدنآوري پیشدرفته را بهتدر وارد مديكنندد .بدا ایدن
وجود ،ینگ ) 11 ( 3وضعیتي را مطرح كدرد كده در آن ممکدن اسدت الگوهداي مزیدت نسدبي بده
تخصص كشور در تولید كاالهایي بیانجامد كه در آنها ندوآوري فندي بدا یدادگیري همدراه بدا انجدام
دادن وجود نداشته باشد در نتیجه باز بودن تجاري رشد بلندمدت را كاهش ميدهد.
ب) تجارت امکان دسترسي به بازارهاي بزرگتر را فدراهم مديكندد( .آدس و گلسدر .) 111 ،2آلیسدنا و
همکاران مطرح كردند كه باز بودن تجاري به بزرگ شدن بازار و بهرهمندي از برخي مندافع بدالقوه
بازده فراینده نسبت به مقیاس ميانجامد.
ج) كشورهاي در حال توسعه ميتوانند با واردات كاالهاي واسطهاي و سرمایهاي به توسدعه اقتصدادي و
مالي باالتري دست یابند (لي .) 112 ،
د) باز بودن سیاست تجاري ميتواند انگیزهاي براي اتخاذ سیاستهاي كمتر اختاللزا و اعمال مدیریت
قاعدهمند كالن اقتصادي براي حفظ ثبات كالن اقتصادي و افزایش قدرت رقابت بنگاههاي داخلي
بازارهاي جهاني باشد و افزایش قدرت رقابتي تأثیر مثبت بر توسعه اقتصادي و مالي دارد .با این
وجود ،كشورهاي بازتر ممکن است براي حمایت بنگاههاي اقتصادي در برابر شوكهاي خارجي
دولت بزرگتري به وجود آوردند و بنابراین دولت بزرگتر تخصیص منابع را مختل كرده و به رشد
و توسعه اقتصادي ضربه ميزند (رودریک.) 113 ،3

1. Spillover
2. Yung
3. Ades and Glaeser
4. Lee
2. Rodrik
3. Baltagi et al
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مروری بر مطالعات انجام شده
رحیمي بروجردي ( ،) 231در تحقیقي به رابطه بررسي درجه باز بودن با رشد اقتصادي پرداخت .نتایج
تخمینهاي پانل نشان داده كه درجة باز بودن ،بر روي رشد اقتصادي ،اثر مثبت داشته است .همچنین،
نتایج كاربردي حاصل از تصریح ساده فرم مدل اولیه براي سالهاي  110- 110در مورد  1كشور
در حال توسعه و توسعه وجود رابطة مثبت میان درجة باز بودن تجاري و رشد را مورد تأیید قرار داد.
حشمتي موالیي ( ،) 231طي مطالعه به بررسي عوامل مؤثر بر توسعه مالي در نظام بانکداري ایران
پرداخته است .نتایج تحقیق نشان داد كه عوامل مختلفي نظیر توسعه فناورانه ابزار مالي و پاالیش
مقررات مربوط به این ابزارها كه خود تحت تأثیر آزادسازي نهادهاي مالي است و همچنین جبران
مطلوب سپردههاي سرمایهگذاري ،كاهش مطالبات بانکها از بخش دولتي و بالعکس ،توسعه بهینه
مطالبات از بخش خصوصي و نیز حفظ ارزش پول ،اثر معنيداري بر توسعه مالي و اقتصادي كشور
دارند.
بالتاجي و همکاران ( ) 3003در مطالعهاي از طریق دادههاي تابلویي" به بررسي رابطه درجه باز
2

بودن مالي و تجاري با توسعه مالي در كشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه ،در دوره 130 – 3002
پرداختند .آنها از بین شاخصهاي مختلف توسعه مالي ،شاخص توسعه بخش بانکداري را به عنوان
توسعه مالي براي این منظور استفاده كردند و متغیرهاي توضیحي همچون درآمد سرانه ،درجه باز بودن
مالي و در جه باز بودن تجاري معرفي شدند به طوري كه برازش مدل از طریق مدل گشتاورهاي تعمیم
یافته انجام یافت .نتایج به دست آمده حاكي از آن بود كه در هر دو حالت و براي هر دو گروه
كشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه درجه باز بودن به توسعه مالي كمک ميكند به خصوص
درجه باز بودن مالي براي كشورهایي كه درآمد پایین دارند بسیار مناسب است.
باهاروم و همکاران ( ) 3003طي مطالعهاي به بررسي ارتباط بین درجه باز بودن تجاري و سرمایه-
گذاري مستقیم خارجي در كشور مالزي طي سالهاي  111تا  3001و از روش آزمون مقیّد پرداختند.
نتایج نشان داد كه باز بودن تجاري ،ضرایب آماري معنيدار و مثبتي از رشد هستند .همچنین آنها نشان
دادند كه سرمایه گذاري مستقیم خارجي در دوره زماني كوتاه مدت مثبت و معنيدار است ولي در
بلندمدت منفي مي باشد و همچنین به این نتیجه رسیدند كه درجه باز بودن تجاري اثرات به مراتب
بیشتري بر روي رشد دارد.
1. Baharom et al

95

شماره بیستوچهار ،خرداد ماه 9315

ماهنامه پژوهشهای مدیریت و حسابداری

تحلیل نتایج تجربی
برآورد الگوی توسعه مالی

الگوي مورد برآورد بر اساس برآوردگردهاي پویا به روش گشتاورهاي تعمیم یافته ( )GMMو
مستخرج شده از الگوي استفاده شده توسط بالتاجي ( )3001ميباشد كه به صورت زیر تعریف مي-
شود:
Yit= α+βYit-1+γxit+ηi+εit

به طوري كه:
 :i,tكشور  iو زمان t

 :αعرض از مبدأ
 :Yitمتغییر وابسته و  yit-1متغییر وابسته با یک وقفه زماني
 :xitشامل متغییرهاي مستقل (ابزاري)
 :ηiاثر ویژه فردي مستقل از زمان مربوط به كشور iام
 :εitجمله خطاست.
حال ميتوان نوشت:
logFDit = β0+γlogFDit-1+ β1 logYit-1+ β2 logTOit-1+ β3 logFOit-1+uit

كه در آن:
 :logFDitلگاریتم متغییر توسعه مالي كشور  iدر زمان  tاست كه از لگاریتم سهم سرمایه در بازار
سرمایهگذاري به تولید ناخالص داخلي بدست ميآید.
 :LogYitلگاریتم متغییر درآمد سرانه كشور  iدر زمان  tاست كه نسبت تولید ناخالص داخلي
كشور به جمعیت آن كشور است.
 :logTOitلگاریتم درجه باز بودن تجاري است كه از مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص
داخلي كشور  iدر زمان  tحاصل شده است.
 :logFOitلگاریتم درجه باز بودن مالي است كه از نسبت كمکهاي مالي براي توسعه به تولید
ناخالص داخلي بدست آمده است.
در این مطالعه ،منتخبي از كشورهاي اسالمي ( 1كشور) شامل ایران ،اردن ،بحرین ،مصر ،عمان،
قطر ،عربستان ،امارات متحده عربي ،كویت ،مالزي ،پاكستان ،اندونزي ،تركیه ،ازبکستان ،تركمنستان،
نیجریه و الجزایر مورد بررسي قرار ميگیرند .از نظر زماني ،دوره مورد بررسي در این تحقیق از سال
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 30ميباشد و دادههاي مورد نیاز سالیانه بوده و از منبع شاخص توسعه جهاني ( )WDIكه

 3000تا

اطالعات منتشر شده بانک جهاني در مورد شاخصهاي توسعه كشورهاست ،بدست آمده است ،و از
آزمونهاي ریشه واحدf ،لیمر ،هاسمن ،همجمعي استفاده ميشود.
ریشه واحد
جهت حصول اطمینان از رگرسیون غیركاذب و در پي آن نتایج نامطمئن ،الزم است كه چگونگي
ساكنپذیري متغیرها را مورد آزمون قرار دهیم .بدین منظور از آزمون ایم ،پسران و شین ( ) ISP
استفاده شد.
جدول ( ) نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد  -در سطح و با عرض از مبدا
آماره

نتیجه

مقدار بحرانی
p-value

محاسباتی

غیر ساكن

0/16

- 0/95

FD

غیر ساكن

0/20

-0/80

DC

ساكن

0/11

-1/20

DCP

غیر ساكن

0/91

-1/37

TO

ساكن

0/0001

-3/74

FO

ساكن

0/0009

-3/13

Y

متغیر

ماخذ :یافتههای تحقیق
با توجه به نتایج بدست آمده شاخص باز بودن تجاري ) ،(TOاعتبارات داخلي بخش خصوصي )(DC

و شاخص توسعه مالي ) (FDغیرساكن و اعتبارات داخلي به وسیله بخش بانکداري ) (DCPو
شاخص باز بودن مالي ) (FOساكن هستند.

)1. Im,Pesaran and Shin (2003
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جدول ( )3نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد  -با یک وقفه و با عرض از مبدا
آماره

نتیجه

مقدار بحرانی
p-value

محاسباتی

ساكن

0/002

2/7

FD

ساكن

0/0001

-3/64

DC

ساكن

0/0000

-3/90

DCP

ساكن

0/0000

-7/70

TO

ساكن

0/0000

-4/34

FO

ساكن

0/0000

-4/93

Y

متغیر

ماخذ :یافتههای تحقیق
نتایج آزمون ساكن پذیري با یک وقفه و عرض از مبدا نشان داد كه تمامي متغیرها ساكن هستند.
آزمون  -Fلیمر
در روش پانل دیتا براي اینکه تعیین شود كه تخمین مدل از روش دادههاي تلفیقي یا دادههاي تابلویي
صورت بگیرد ،از آزمون  -Fلیمر (آزمون چاو ) استفاده ميشود .این آزمون در قالب آمارهي F

محاسبه ميشود .فرضیه صفر مبني بر اینكه دادهها بهصورت تلفیقي هستند به نفع فرضیه مقابل یعني
وجود قابلیت در روش دادههاي تابلویي رد ميشود.
جدول ( )2نتایج حاصل از آزمون آزمون  -Fلیمر
آماره

درجه آزادي

سطح معني داري

53/66

14

0/0000

ماخذ :یافتههای تحقیق
نتیجه آزمون  Fنشان ميدهد كه در سطح معنيدار  1درصد فرضیه صفر مبني بر  Poolبودن دادهها رد
ميشود .بنابراین دادهها در این مطالعه به صورت پانل مورد بررسي قرار ميگیرند.

1. Chow Test
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آزمون هاسمن
با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون  -Fلیمر و اطمینان از پانل بودن دادهها ،الزم است كه روش
مناسبي جهت تعیین چگونگي این ارتباط و میزان آن استفاده گردد .به این منظور آزمون هاسمن جهت
تعیین روش مناسب براي برآورد پارامترهاي الگو استفاده شده است .با انجام این آزمون ميتوان از بین
روش اثرات ثابت و روش اثرات تصادفي شیوه مناسب تخمین را بدست آورد ،چرا كه در این آزمون
فرض صفر بیان كننده این مطلب است كه اساساً روش اثرات ثابت و روش اثرات تصادفي اختالفي
ندارند .نتایج این آزمون و میزان احتمال پذیرفته شدن فرض صفر در جدول زیر آورده شده است.
جدول ( ) نتایج آزمون هاسمن
نتایج آزمون هاسمن

آماره كاي دو

درجه آزادي

P_value

مدل به صورت اثرات ثابت

11/75

1

0/003

ماخذ :یافتههای تحقیق
با مقایسه این آمارهها با آماره بدست آمده از جدول مقادیر بحراني ميتوان نتیجه گرفت كه روش
مناسب جهت برآورد الگو روش اثرات ثابت ميباشد چرا كه فرض صفر را نمي توان رد نمود .لذا
براساس نتایج بدست آمده جهت برآورد الگو از روش ثابت استفاده ميكنیم در ادامه به بیان نتایج
برآورد الگو پرداخته ميشود.
آزمون همجمعی
در تحلیلهاي همجمعي ،وجود روابط بلندمدت اقتصادي آزمون برآورد ميشوند .ایده اصلي در
تجزیه و تحلیل همجمعي آن است كه اگرچه بسیاري از متغیرهاي اقتصادي ساكنناپذیر (حاوي
روندهاي تصادفي) هستند اما ممکن است در بلندمدت تركیب خطي این متغیرها ،ساكن (و بدون روند
تصادفي) باشند .تجزیه و تحلیلهاي همجمعي به ما كمک ميكند كه این رابطه تعادلي بلندمدت را
آزمون و برآورد كنیم .با توجه به عدم ایستایي دادهها ،بایستي خصلت همجمعي میان دادهها بررسي
شود .لذا این خصلت را براي دادهها ،مورد بررسي قرار دادیم كه نتایج آن در جدول زیر اورده شده
است.
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جدول ( )1آزمون همجمعيKAO
مقداربحرانيp-value

آماره محاسباتي

نوع آزمون

0/000

- 6/70

ADF

ماخذ :یافتههای تحقیق
با توجه به نتایج به دست آمده نتایج نشان داده است كه رابطه بلند مدتي بین متغیرها وجود دارد.
نتایج برآورد الگو
پس از مشخص شدن روش مناسب جهت برآورد پارامترها در قسمت گذشته در این قسمت به بیان
نتایج حاصل از برآورد الگو براي این مطالعه در نظر گرفته شده ميپردازیم .از آنجا كه براساس آزمون
هاسمن روش اثرات ثابت شیوه مناسب برآورد الگو است ،از این شیوه استفاده ميكنیم .نتایج بدست
آمده از برنامه  Eviews6در جدول پایین آورده شده است.
جدول ( )1نتایج برآورد الگو
مقدار بحراني
P-value
0/000
0/10
0/06
0/0093
0/0000
0/0001
R-Squared:0.97
D.W:0.416

آماره محاسباتي

ضریب

نام متغییر

8/86
-1/62
1/86
2/62
5/55
-3/88

0/46
-0/005
0/002
/011
3/17
-2/20

C
Y
FO
TO
DC
DCP

Adjusted R-Squared:0.97
F-Statistic: 389/47
prob:0.000

ماخذ :یافتههای تحقیق
پس از انجام آزمونهاي  -Fلیمر و هاسمن و انتخاب مدل اثرات ثابت براي تخمین مدل نتایج حاصل
از برآورد مدل در جداول ارائه شده است .همانطور كه در جدول باال مشاهده ميشود ،نتایج حاصل از
آزمون معنادار بودن رگرسیون بیانگر این است كه با توجه به مقدار و سطح معنادار آماره  Fبدست
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آمده برابر  231كه فرضیه  H0كه همان بيمعنا بودن كل مدل (صفر بودن تمام ضرایب) است رد مي-
شود و ميتوان نتیجه گرفت كه كل مدل معنادار است .در این مدل ،ضریب تعیین  R2برابر  0/97است
كه نشان ميدهد متغیرهاي توضیحي در سطح  97درصد توانستهاند متغیر وابسته را تشریح كنند .نتایج
نشان ميدهد كه درآمد سرانه كشورهاي مسلمان تاثیر معنيداري بر توسعه مالي این كشورها نداشتهاند
از دیگر نتایج ميتوان به اثر مثبت و معنيدار باز بودن مالي بر توسعه مالي این كشورها اشاره كرد
همانطور كه مشاهده مي شود یک درصد تغییر در باز بودن مالي سبب تغییر به اندازه  0/005درصد
تغییر توسعه مالي این كشورها خواهد شد .و همچنین بین باز بودن تجاري و توسعه مالي نیز رابطه
معنيداري وجود دارد .همانطور كه مشاهده مي شود یک درصد تغییر در باز بودن تجاري سبب
افزایش یازده صدم درصدي توسعه مالي این كشورها شده است .تاثیر اعتبارات بخش بانکداري بر
توسعه مالي به عکس اعتبارات داخلي بخش خصوصي كه تاثیر منفي داشته است ،مثبت بوده و حاكي
از آن است كه اگر یک درصد تغییر در اعتبارات بخش بان کداري رخ دهد سبب افزایش سه درصد
توسعه مالي در این كشورها خواهد شد.
نتایج برآوردي نشان ميدهد كه اعتبارات بخش خصوصي و بانکي به عنوان یک متغیر باز بودن
مالي تاثیر مثبت بر توسعه مالي ایران و منتخبي از كشورهاي اسالمي هستند ،دارد .اما كمکهاي مالي
براي توسعه به عنوان متغیري دیگر براي میزان درجه باز بودن مالي این حجم نمونه معنادار نبوده است.
بنابراین اعتبارات بخش خصوصي و بانکي به عنوان متغیر باز بودن مالي نميتواند پذیرفته شود.
همچنین درجه باز بودن تجاري كه نسبت صادرات واردات به تولید ناخالص داخلي است بر توسعه
مالي اثر گذاشته و معنادار بوده است.
همچنین درجه باز بودن مالي و تجاري معنادار بوده و بر توسعه مالي اثر دارد .این حالت بیان كننده
اثر متقاطع درجه ي باز بودن مالي و تجاري است و قابل انتظار بود كه اثرات مثبتي را ایجاد كند ،پس
تعمیق توسعه مالي به واسطه باز بودن تجاري تحت تاثیر میزان بازبودگي بازارهاي مالي قرار دارد.
عالوه بر این ،توسعه مالي در شرایطي تحت تاثیر باز بودگي مالي قرار دارد كه روابط تجاري گسترده-
اي بین منتخبي از كشورهاي اسالمي برقرار باشد .ولي این برآورد به دلیل ضعف در بازارهاي مالي
ایران و منتخبي از كشورهاي اسالمي و روابط تجاري اثري نداشته است.
در عمل ،توسعه اقتصادي و مالي یکي از اولین اهداف هر دولت در جهان است كه باعث ميشود
شهروندان آن كشور از رفاه اقتصادي و اجتماعي باالتري برخوردار باشند .از طرف دیگر مطالعات
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اقتصادي ( مانند این مطالعه) نشان دادهاند كه هر كشوري كه سهم بیشتري در اقتصاد بینالملل دارد،
بیشتر توسعه یافته است .به عبارت دیگر مبادالت تجاري گسترده یکي از عوامل اصلي توسعه اقتصادي
و مالي كشورها محسوب ميشود .بنابراین دولتها و سازمانهاي بین المللي در دهههاي گذشته تالش
زیادي انجام دادند تا از طریق كاهش تعرفهها و آزادسازي مبادالت ،تجارت بینالملل را گسترش
دهند .آزادسازي تجاري و افزایش درجه بازبودن تجاري و مالي ميتواند توان رقابتي كشورها را
افزایش دهد به همین دلیل توجه بسیاري از مجامع بینالمللي را در سالهاي اخیر به این بخش معطوف
شده است.
نتایج به دست آمده در این مطالعه نیز ،رابطه فوقالذكر را براي اقتصاد ایران و منتخبي از
كشورهاي اسالمي تقویت ميبخشد .نتایج تجربي مطالعات مذبور این نکته را تصدیق ميكند كه باز
بودن مالي و تجاري و حضور در صحنه بینالمللي به بهتر شدن اقتصاد و توسعه مالي كشورها كمک
ميكند .نتایج تجربي این پژوهش نشان داد كه افزایش اعتبارات و خصوصي و همچنین صادرات و
واردات بر توسعه بازار مالي اثرگذار است ،به طوري كه در ادبیات اقتصاد بینالملل و توسعه به آن
تاكید شده است.
همچنین ميتوان گفت كه باز بودن تجاري بر توسعه مالي ایران و منتخبي از كشورهاي اسالمي
اثرگذار است ،در حاليكه اثر آن چندان بزرگ نیست .بدین منظور پیشنهاد ميشود كه كانالهاي
تجاري ایران با شركاي تجاري تقویت شده و گسترش یابد تا توسعه مالي در بازار ایران نیز اتفاق افتد.
همچنین اتخاذ سیاستهایي چون:
-

بازگشودگي تدریجي درهاي اقتصادي این كشورها بر روي تجارت آزاد و كاهش موانع
تجاري.

-

بازبیني دوباره سیاستهاي آزاد سازي تجاري

-

روانسازي و تسهیل تجارت خارجي

-

شناسایي صنایع آسیب پذیر و رقابتي ایران در شرایط درجه باز بودن مالي و تجاري باعث
بازتر شدن تجاري ،بهبود رابطه مبادله ،افزایش جذب سرمایهگذاري مستقیم خارجي ،رشد
صادرات ،تقویت رابطه با شركاي تجاري و در نتیجه توسعه مالي خواهد داشت.

-

متنوع سازي صادرات و درآمدهاي ارزي

-

تعیین تاثیرگذاري و تاثیرپذیري نهادهاي اقتصادي دولتي و غیردولتي مرتبط با تجارت
خارجي ایران و منتخبي از كشورهاي اسالمي آن بر جریانهاي تجاري
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پرهیز از تغییر مداوم مقررات و سیاستهاي اقتصادي و تجارتي به منظور ایجاد ثبات نسبي در
روابط مالي و تجاري براي تحکیم بازار مالي كشور

ميتوانند محرك خوبي براي توسعه مالي ایران باشد.
منابع و مأخذ
.

اشراقي ساماني ، 233 ،سریزهاي تحقیق و توسعه ،یکپارچگيهاي تجاري در منتخبي از
كشورهاي شرق و غرب آسیا و اقیانوسیه ،پایاننامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه اصفهان

.3

حشمتي موالیي ) 232( ،عوامل مؤثر بر توسعه مالي در نظام بانکداري ایران ،پژوهشنامه
اقتصادي ایران.

.2

دادگر و ناجي میداني" .) 233( ،شاخصهاي جهاني شدن اقتصاد و موقعیت ایران" ،فصلنامه
پژوهشهاي اقتصادي ،شماره  ،31ص 21- 02

.

رحیمي بروجردي ) 231( ،آزادسازي اقتصادي از تئوري تا عمل ،تهران ،انتشارات سمت ،ص
.1

.1

كریمي ، 233 ،جهاني شدن ،یکپارچگي اقتصادي و مناسبترین ترتیبات تجاري منطقهاي بر
اقتصاد ایران (فرصتها و چالشها) ،پایاننامه دكتري ،دانشگاه اصفهان.

.1

كلباسي و جالیي ،) 23 ( ،بررسي اثرات جهاني شدن بر تجارت خارجي ایران ،فصلنامه
پژوهشهاي اقتصادي ایران ،شماره

.

Andersone, J. E. (1998). "Trade Restrictive Benchmarks" Economic Journal,
Vol. 18.
Andres, J., I. Hernando & J.D. Lopez-Salido. (2004). The Role of the
Financial System in the Growth-Inflation Link: the OECD Experience.
European Journal of Political Economy, 20(4): 941 961.
Ang, J. B., and W. J. Mckibbin (2007). "Financial Liberalization, Financial
Sector Development and Growth: Evidence from Malaysia". Journal of
Development Economics 84:215-233.
Baltagi, B. Demetriades, P& Law, S. (2007).Financial Development,
openness and Institution : Evidence from Panel Data, University of
Leicester.
Baltagi,B., Demetriades, P., Law, S. H, (2008), “Financial Development and
Openness: Evidence from panel data 6”Journal of Development Economics.

113

7.
8.

9.

10.

11.

9315  خرداد ماه،شماره بیستوچهار

ماهنامه پژوهشهای مدیریت و حسابداری

12.

Greenaway, D., Morgan, W,W, Wright, P., (2002), “Trade Libralization and
Growth in Develop Countries 6”Journal of development Economics.

13.

Lee, j-w., (1993), “International Trade, Distortions, and Long-run Economic
Growth 6”IMF Staff papers.

14.

Rodrik, D., (1998), “Why Do more Open Countries Have Larger
Governments 6Journal of Political Economy.

15.

Rourke, O., Kevin H., (1997), “Measuring Outward Orient in LDC: Can It
Be Done 6”Journal of Development Economics 6Vol. 49.

114

