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  :رشد اقتصادي بررسی رابطه بین آزادسازي مالی و
  مطالعه موردي منتخبی ازکشورهاي خاورمیانه

  

  1 رحمانی محمد
  2 کرم صالحیاله

  

هاي اقتصادي و تقویت بازارهاي مختلف ملی و جهانی بر کسی مروزه اهمیت آزادسازيا - چکیده
و رشد پایدار از طریق توسعه مالی تاکید در ادبیات اقتصادي نیز همواره بر ایجاد ثبات . پوشیده نیست

 2000-2011هدف این مطالعه بررسی رابطه بین آزادسازي مالی و رشد اقتصادي طی دوره  .شودمی
. بود) GMM(به روش گشتاورهاي تعمیم یافته ) کشور 12شامل (براي کشورهاي منتخب خاورمیانه 

دار آزادسازي مالی بر رشد اقتصادي در معنینتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت و 
  .کشورهاي مورد مطالعه بود

  .، خاورمیانهGMMآزادسازي مالی، رشد اقتصادي، روش  :کلیدواژه
  
  مقدمه -1

بدون  .روند  بازارهاي مالی کارآمد و قوي از جمله سازوکارهاي مهم در عرصه اقتصادي به شمار می
در . ه توسعه مالی و در پی آن به توسعه اقتصادي دست یافتتوان بداشتن یک بخش مالی کارا نمی

اي وابسته به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، واقع عملکرد بهینه نظام اقتصادي در هر جامعه
فعالیت این دو بخش در کنار یکدیگر شرط الزم و کافی براي نظام اقتصادي . قدرتمند و مکمل است

الی و درجه باز بودن مالی و تجاري و اثر آن بر توسعه مالی از مباحث رود، آزادسازي م  به شمار می
معتقد است که رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادي  )1966( 3پاتریک. هاي اقتصادي استمهم سیاست

در مراحل ابتدایی توسعه، بهبود خدمات مالی و . به درجه توسعه یافتگی هر کشور بستگی دارد
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ولی در ادامه روند . شود الی و تغییر ساختار مالی موجب رشد اقتصادي میگسترش ابزارهاي جدید م
شود و تقاضا براي انواع جدیدتر ابزارها و  روي تقاضا براي آن میتوسعه اقتصادي، تحوالت مالی دنباله
ي مالی در رشد اقتصادي ي اخیر، نقش توسعهدر چند دهه .شود خدمات مالی عامل تعیین کننده می

شده است که یکی از عوامل اصلی این موضوع کمبود آمار و اطالعات الزم در این زمینه فراموش 
گردد که در  برمی )1969( 1ي گلدسمیتدر این میان تأثیر بخش مالی بر رشد اقتصادي به مطالعه. است

بخش مالی نقش مرکزي در . کند ي رشد اقتصادي میي خود تأکید بر ساختار مالی و توسعهمطالعه
همه  اي در تخصیص منابع بهایفا کردن نقش واسطه دلیلکند و به  می وسعه و رشد اقتصادي بازيت

- اندازها و استفاده کارا از آنمالی و نیز تشویق پس هاي تامین کاهش هزینه از طریقهاي اقتصاد،  بخش

ا اتکا به دولت در کشورهاي صادرکننده نفت ب .اي در رشد بلندمدت اقتصادي داردعمده ها، سهم
هدف . مختلف در آن را دارد نفتی امکان ورود گسترده به بازارهاي مالی و ایجاد تغییرات درآمد

بخش مالی نقش بنابراین . تحریک رشد اقتصادي است ،تغییراتی گذاران از چنیناصلی سیاست
تصادي مهم و رو رابطه میان آزادسازي مالی و رشد اقدارد، از اینمرکزي در توسعه و رشد اقتصادي 

لذا هدف این مطالعه بررسی رابطه بین آزادسازي مالی و رشد اقتصادي در . رسد ضروري به نظر می
  .هاي ترکیبی استبه روش داده 2000-2012منتخبی از کشورهاي خاورمیانه طی دوره زمانی 

  
  مبانی نظري و پیشینه تحقیق -2

 2هیکس .اقتصادي و مالی نظرات متفاوتی دارنداقتصاددانان در مورد اهمیت سیستم مالی در توسعه 
هاي بزرگ در آغاز انقالب معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه براي طرح) 1969(

هاي خوب با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین بانک. صنعتی نقش حیاتی داشته است
- هاي ابتکاري دارند، موجب تقویت نوآوريطرح شانس را براي تولید محصوالت جدید و یا اجراي

بر این باور است که سیستم مالی پیرو بخش واقعی  3)1952(در مقابل رابینسون . شوند  هاي تکنیکی می
بر . هرگاه بخش واقعی اقتصاد توسعه یابد، بخش مالی نیز به دنبال آن توسعه خواهد یافت. اقتصاد است

شود و سیستم مالی به طور   ایش انواع خاصی از ترتیبات مالی میاین اساس، توسعه مالی موجب پید
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گروهی دیگر از اقتصاددانان، اعتقادي به اهمیت توسعه مالی و . دهد  خودکار به این تقاضا پاسخ می
کند که اقتصاددانان بیش از اندازه بر   بیان می 1)1998(لوکاس . نقش آن در توسعه اقتصادي ندارند

که اقتصاددانان توسعه در این در حالی. در رشد و توسعه اقتصادي تاکید دارند نقش عناصر مالی
 بالتاجی. گیرند  هاي خود نادیده میگاهی بخش مالی را در تحلیل از خصوص تردید دارند و هر

کالن اقتصادي بهتر و توسعه مالی و  به عملکرد) مالی و تجاري(معتقدند بازبودن اقتصادي ) 2007(
المللی نهادهاي بین. کنند  مطالعات تجربی فراوان از این دیدگاه حمایت می. انجامد  تر میریعاقتصادي س

المللی پول و سازمان همکاري اقتصادي و توسعه اقتصادي به همانند بانک جهانی، صندوق بین
عه گذاري خارجی بر توسکنند که آزادسازي تجارت و سرمایه  کشورهاي عضو این باور را توصیه می

گیري بازار و المللی پول اصالحات با جهتحتی بانک جهانی و صندوق بین. مالی تاثیر مثبت دارد
پیوند مثبت بین باز بودن اقتصادي . اندهاي مالی خود قرار دادهآزاد سازي تجارت را شرط کمک

شته به و توسعه اقتصادي انگیزه مناسبی براي اصالحات تجاري طی بیست سال گذ) مالی و تجاري(
اند کشور جهان به نوعی به آزادسازي تجاري و مالی متعهد شده 100وجود آورده است، به طوري که 

  ). 2002  2گرین اوي و همکاران،(
آزادسازي مالی و رشد پایدار اقتصادي در بازارهاي "اي باعنوان در مطالعه) 2007(، 3ریتاب

و رشد اقتصادي براي هفت ) بخش بانکی(مالی ي بازارهاي  ، به بررسی توسعه"ايگرایی منطقه هم
او به این نتیجه رسید که در . پرداخت 2002تا  1965ي زمانی  کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در دوره

چنین در هم. شود ي بخش بانکی سبب افزایش رشد اقتصادي می شش کشور از این هفت کشور توسعه
 تحلیل از استفاده ها با ي بخش بانکی را آن ز توسعهسه کشور از این هفت کشور، رشد اقتصادي نی

 در اقتصادي رشد و مالی ي بخش توسعه بین بلندمدت تعادلی رابطۀ یک که دادند نشان همجمعی،

- برداري، در کوتاه خطاي مدل تصحیح برآورد از حاصل نتایج به توجه با اما دارد وجود کشور هفت

 4آمر و سلیمان .ندارد کشورها این اقتصادي در رشد بر یتوجه قابل تأثیر بانکی بخش  مدت توسعه
 به ،"کشور مصر تجربه اقتصادي رشد و پرداختی اعتبارات" عنوان با خود ي مطالعه ، در)2007(
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 ي دوره مصر در کشور در اقتصادي رشد و مالی بخش ي توسعه ي بین رابطه و تحلیل تجزیه و بررسی
پرداخت شده  داخلی اعتبارات متقابل ي رابطه از حاکی حاصل یجنتا. پرداختند 2001 تا 1960 زمانی

 از اعتبارات که کردند اثبات ها آن چنینهم است مصر کشور در اقتصادي رشد ها وتوسط بانک
 این در اقتصادي رشد سبب گذاري کارآیی سرمایه افزایش و گذاري سرمایه براي منابع افزایش طریق
 کشور این در 1991 سال از که مالی ساختارهاي اصالح اگر که کردند پیشنهاد ها آن. شود می کشور
 اقتصادي بلندمدت رشد نتیجه در و اندازپس و گذاري تحریک سرمایه سبب شود، تسریع شده، شروع

 رشد ها و بانک سهام، بازار" عنوان تحت ايمطالعه در )2007( 1غازونی و ناصر بن .شود می موجب را

 هاي تابلوئیداده مدل یک از استفاده با ،"آفریقا شمال و خاورمیانه ي منطقه بیتجر شواهد: اقتصادي

 و کشور خاورمیانه یازده در اقتصادي رشد و مالی بازارهاي ي توسعه بین ي رابطه بررسی به نامتوازن
 ي هتوسع بین داريمعنی ارتباط که دهد می نشان مذکور مطالعه از حاصل نتایج. پرداختند آفریقا شمال
 کردن کنترل از بعد حتی. ندارد وجود کشورها این در اقتصادي رشد و سهام بازار و بانکی بخش

. است منفی کشورها این اقتصادي در رشد و بانکی بخش ي توسعه بین وابستگی سهام، بازار ي توسعه
 رشد که شود میمربوط  منطقه در این هاي مالی سیستم و بازارها نیافتگی توسعه به ارتباط، این فقدان

 عملکرد منطقه، این در اقتصادي بهبود رشد منظور به بنابراین،. است کرده مختل ها را آن اقتصادي
 نظیر مناطق سایر مذکور، مطالعه این از نتایج حاصل براساس. یابد بهبود باید مالی مؤسسات و سیستم
 سیستم عملکرد باید دارند، مشابهی مالی وضعیت بازارهاي که التین آمریکاي یا شرقی اروپاي آفریقا،

 کاسته کشورها این اقتصادي رشد بر سهام بازار منفی نوسانات تأثیر از تا بخشند، بهبود را خود مالی
بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادي در کشورهاي "اي با عنوان  در مقاله) 2009( 2راستی. شود

. ه بین توسعه مالی بر رشد اقتصادي پرداخته استبه بررسی رابط "آزمون فروض پاتریک: عضو اوپک
وي به بررسی ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادي با استفاده از الگوي خود توضیحی برداري و 

نویسنده مذکور در پایان چنین نتیجه . پردازدآزمون علیت گرنجري  در کشورهاي عضو اوپک می
ر حال توسعه هستند و این امر، درخصوص وجود گیرد که کشورهاي عضو اوپک، کشورهاي د می

در  -پدیده راهبري عرضه یا جهت علیت از توسعه مالی به رشد اقتصادي در ابتداي مراحل توسعه 
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 ي توسعه ارتباط مکانیسم"عنوان  با ايمطالعه ، در)2010(، 1جیمز. گردد مورد این کشورها تایید نمی
 کشور در اقتصادي رشد بر مالی ي توسعه تأثیر بررسی هب "مالزي چیست؟ در اقتصادي رشد و مالی

 شش خود ي مطالعه در ها مکانیسم این بررسی براي وي. هاي گوناگون پرداخته است کانال از مالزي

 طریق از مالی ي توسعه که داد نشان معادالت این تخمین از حاصل نتایج. است کرده برآورد را معادله

 نتایج . است شده مالزي کشور در باال اقتصادي رشد موجب ات پرداختی،و و اعتبار اندازپس افزایش

 از مالی ي توسعه کهاین بر مبنی رشد، و مالی ي توسعه زاییدرون ي فرضیه وي، از مطالعات حاصل
راسخی و . کرد ئیدات نیز را است شده اقتصادي رشد سبب گذاريسرمایه کارایی افزایش طریق
اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادي کشورهاي عضو سازمان " اي با عنوان در مقاله) 1388( رنجبر

به بررسی اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادي کشورهاي عضو سازمان کنفرانس  "کنفرانس اسالمی
گیرند که توسعه مالی اثر مثبت بر رشد اقتصادي  نویسندگان چنین نتیجه می. اسالمی پرداخت

همچنین توسعه مالی توسط بخش خصوصی در  .سالمی داشته استکشورهاي عضو سازمان کنفرانس ا
کشورهاي داراي . مقایسه با توسعه مالی توسط بخش بانکی اثر بزرگتري بر رشد اقتصادي داشته است

گذاري فیزیکی و انسانی باالتر، توسعه مالی باالتر، اعتبارات پرداختی بیشتر، تجارت بازتر، نرخ سرمایه
اند رشد سریعتري را طی دوره زمانی  ر باالتر و اندازه دولت کوچکتر، توانستهو نرخ رشد نیروي کا

ي مالی و رشد  توسعه" اي با عنوان در مقاله) 1389(عصاري و همکاران . مورد بررسی تجربه کنند
ي کشورهاي نفتی عضو اوپک و غیر نفتی در حال توسعه، با استفاده از روش  مقایسه: اقتصادي

در مطالعه . اندبه بررسی ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادي پرداخته "م یافتهگشتاورهاي تعمی
ي مالی و رشد اقتصادي با توجه به درآمدهاي نفتی و در نظر گرفتن  ي توسعه مذکور رابطه

نتایج حاصل از تحقیق، دال بر . گیرند گذاري براي کشورهاي عضو اوپک مورد بررسی قرار می سرمایه
که همین ي مالی بر رشد اقتصادي در کشورهاي نفتی عضو اوپک است در حالی فی توسعهتأثیر من

گذاري ي مالی بر نرخ سرمایه تأثیر توسعه. ي غیر نفتی، مثبت است رابطه در کشورهاي در حال توسعه
که درآمدهاي نفتی در کشورهاي عضو اوپک، با توجه به نتایج حاصل از تخمین منفی است، در حالی

هاي توسعه مالی اثر اعتبارات پرداختی بر در میان شاخص. گذاري داشتثیر مثبتی بر رشد سرمایهتأ
  .رشد اقتصادي مثبت بوده است

                                                             
1. James 
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 شناسی تحقیقروش -3
-استفاده می) ثانویه(هاي موجود این تحقیق از نظر ماهیت کاربردي و از روش پس از  وقوع و از داده

و دوره زمانی ) طبق جدول پیوست( نتخبی از کشورهاي خاورمیانهجامعه آماري این مطالعه م. شود
  :شودمی فرضیه اصلی این مطالعه نیز به صورت زیر بیان. است 2000- 2012

  .آزادسازي مالی تاثیر مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي در کشورهاي منتخب خاور میانه دارد
و  1ه صورت زیر است که از مطالعه ادینگیرد بمدلی که در این مطالعه مورد بررسی قرار می

  :اقتباس شده است) 2014(همکاران 
퐿푃퐼푇 =  훽 퐿푃퐼푇 + 훽  퐹퐷퐼 +  훽 퐿퐷퐹 + 훽 푇푟푎푑푒 + 훽 퐼푛푓  

جی به ، تجارت خارTrade، شاخص آزادي مالی، LDF، رشد اقتصادي، LPITدر مدل باال 
  .، نرخ تورم استInfگذاري مستقیم خارجی و سرمایه GDP ،FDIصورت سهمی از 

استفاده   4و ناهمگنی 3براي حل مشکالت مربوط به خودهمبستگی 2در این مطالعه از روش پنل پویا
توانستیم از مدل اثرات تصادفی استفاده کنیم که به وسیله به عنوان یک روش جایگزین می. شده است

براي بعضی از متغیرهاي توضیحی  5زاییپیشنهاد شده است اما مسائل مربوط به درون) 1999(ون هانس
این همان علت ). 2005و ویندمیجر،  2000، 1998بالندل و بوند، (هنوز هم حل نشده باقی خواهد ماند 

ش پانل رو .استفاده شده است) GMM( 6اصلی است که در این مقاله از روش گشتاورهاي تعمیم یافته
براي بعضی از متغیرهاي توضیحی  9زایی، درون8، ناهمسانی واریانس7ایستا در زمینه همبستگی سریالی

، این امکان را براي پژوهشگران )GMM )SYS - GMMبرآوردگر سیستم . داراي مشکالتی است
زایی را کند که بتوانند مشکالت مربوط به همبستگی سریالی، ناهمسانی واریانس و درونایجاد می

براي برآورد مدل پویا، از روش شناسی استفاده شده توسط بلوندل و . براي بعضی از متغیرها رفع کنند

                                                             
1. Eddin 
2. Dynamic panel  
3. Autocorrelation 
4. Heterogeneity 
5. Hndogeneity 
6. Generalized Method of Moment 
7. Serial correlation 
8. Heteroskedasticity 
9. endogeneity 
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استفاده  شده است تا بتوانیم تصحیح نمونه کوچکی را براي ) 2005(و ویندمیجر ) 1998و  2000(بوند 
در معادالتی که در تخمین  .به کار ببریم)  1998و  2000(تصحیح خطاهاي استاندارد بلوندل و بوند 

ها اثرات غیرقابل مشاهده خاص هر کشور و وجود وقفه متغیر وابسته در متغیرهاي توضیحی مشکل آن
هاي پویاي پانلی است  که مبتنی بر مدل) GMM(اساسی است از تخمین زن گشتاور تعمیم یافته 

  ). 1996بارو و لی، (شود استفاده می
هاي از پیش تعیین شده است و براي تعیین هر نوع همبستگی محدویتاز ) 1958(آزمون سارگان 

براي این که ابزارها معتبر باشند، باید بین ابزارها و جمالت . شود  بین ابزارها و خطاها به کار برده می
جا معتبر فرضیه صفر براي این آزمون این است که ابزارها تا آن. خطا همبستگی وجود نداشته باشد

تواند شواهدي   عدم رد فرضیه صفر می. با خطاها در معادله تفاضلی مرتبه اول همبسته نباشند هستند که
در صورتی سازگار است که  GMMبه عباراتی مدل سیستم . دال بر مناسب بودن ابزارها فراهم آورد

دگر اگر برآور. گونه همبستگی سریالی از مرتبه دوم در مقادیر باقیمانده وجود نداشته باشدهیچ
GMM هاي پانل پویا نیز معتبر خواهد بودسازگار بوده و ابزارهاي آن معتبر باشند، مدل داده.   

 
  هاي تحقیقیافته -4

در پرانتز  p-valueمقدار . دهدزیر ضریب همبستگی دو به دوي متغیرها را نشان می) 1(در جدول 
   .نشان داده شده است

 ضریب همبستگی بین متغیرها: )1(جدول 

FDI DF TRADE  INFLATION LPIT متغیر 

     - LPIT  

    - 
0.43  

)0.82( 
INFLATION  

   - 
0.46  

)0.42( 

0.34  
)0.39( 

TRADE  

  - 
0.1  

)0.03( 

0.03  
)0.52( 

0.01  
)0.84( 

DF 

 - 
0.48  

)0.95( 
0.53  

)0.23( 
0.14  

)0.90( 
0.31  

)0.91( 
FDI 
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، ضریب همبستگی بین مثبت است و براي ضرایب همبستگی متغیرها p-valueبا توجه به مقدار 
  .شودهمخطی شدیدي بین متغیرها دیده نمی

نتایج . شودبرآورد می  GMMنظر با استفاده از رویکرد د با توجه به آنچه بیان شد الگوي مور
  .آمده است) 2(تخمین مدل برآوردي در جدول 
   )LGDP متغیر وابسته(نتایج تخمین مدل ): 2(جدول 

 تغیرم ضریب Z  احتمال
000/0  000/0 

  C 
000/0  000/0 027/1 LGDP(-1) 
086/0  086/0 0112/0 LDF 
019/0  019/0 299/0  LFDI 
019/0  019/0  150/0 -  Inf 
000/0  000/0 136/0 Trade 

  هاي آماريآزمون  آماره  
  47/0 47/13 Sargan Test 
  30/0 020/1 -  Arellano-Bond Test for AR(1) 
  31/0 003/1 - Arellano-Bond Test for AR(2) 
  085/0  53/39  Hansen 

  قیتحق جینتا: منبع
متغیرهاي ابزاري استفاده شده با پسماندها (دهد فرضیه صفر آزمون سارگان نشان می) 2(جدول 

توان گفت که متغیرهاي ابزاري استفاده شده در این   رو میتوان رد کرد و از این  را نمی) همبسته نیستند
همچنین فرضیه صفر آزمون همبستگی سریالی که در آن جمالت خطا در . ناسب هستندمدل م

  . توان رد کرد  دهند را نمی  رگرسیون تفاضلی مرتبه اول همبستگی سریالی مرتبه دوم را نشان نمی
 .دار بر رشد اقتصادي استبراساس سایر نتایج این مطالعه آزادسازي مالی داراي اثر مثبت و معنی

ارتی افزایش دسترسی به منابع مالی، رشد اقتصادي در کشورهاي مورد مطالعه را به صورت مثبتی به عب
افراد در توسعه اقتصادي با هدف دسترسی رویکردي به عنوان مالی عتبارات ا. دهدتحت تاثیر قرار می

هاي شغلی براي بهبود وضعیت اقتصادي و اجتماعی آنان، به  منظور ایجاد فرصت ي، به به منابع اعتبار
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ساز افزایش تولید و به تبع آن رشد گذاري است و زمینهسرمایهعنوان ابزاري براي کسب درآمد و  
  .اقتصادي است

-بین تتجار. دار استهمچنین اثر تجارت خارجی بر رشد اقتصادي مثبت و از لحاظ آماري معنی

گسترش  و بسط با المللبین تجارت .انجامدمی المللیبین سطح در عوامل تولید بیشتر کارآیی به الملل
باعث انتقال به عبارتی تجارت . شود می تولید فرآیند سطح ارتقاء به منجر خدمات و کاال بازار

اي  اردات کاالهاي سرمایهگونه واین. گردد اي پیشرفته می تکنولوژي از طریق واردات کاالهاي سرمایه
هاي صادراتی و باال بردن جریانات ورودي  با تکنولوژي برتر همچنین باعث باال بردن رشد با دریافتی

بررسی نظریات رشد عمدتاً مؤید رابطه مثبت بین تجارت خارجی و رشد . گردند سرمایه خارجی می
 و کاالها ياز طریق مبادلهزا، تجارت خارجی در چارچوب نظریات رشد درون. اقتصادي است

 تجارت. شودمی فناوري و دانش انتقال به منجر ايواسطه و ايسرمایه کاالهاي ویژه به خدمات،
 استفاده بهتر، ايواسطه کاالهاي و) فناوري( هاتکنولوژي به دسترسی منابع، تخصیص بهبود با خارجی

و ایجاد محیط مناسب ابداعات بر رشد  هاي ناشی از مقیاس تولید، افزایش رقابت داخلیصرفه از
 ).2006کروگر، ( گذارنداقتصادي تأثیر می

از آثار مخرب تورم . دار استهمچنین اثر نرخ تورم بر رشد اقتصادي منفی و از لحاظ آماري معنی
د گذاري  در اقتصاد اشاره کرثباتی در اقتصاد کالن و کاهش سرمایهتوان به افزایش نااطمینانی و بیمی

  .که داراي اثر منفی بر تولید و رشد اقتصادي دارد
افزایش . دار استگذاري خارجی بر رشد اقتصاد مثبت و از لحاظ آماري معنیهمچنین اثر سرمایه

آورد و به تبع آن رشد اقتصادي گذاري و تولید را فراهم میسرمایه در اقتصاد منابع کافی براي سرمایه
    .یش خواهد یافتانیز افز

  
  گیري و پیشنهاداتنتیجه -5

مالی  توسعه نخست، .دارد مختلفی وجود بخش مالی نظریات توسعه و اقتصادي رشد رابطه مورد در
 تقاضاي خدمات اقتصادي رشد دوم، .است معروف عرضه نظریه که به انجامدمی اقتصادي رشد به

 گیريشکل عامل اقتصادي رشد ،بنابراین. آورد می وجود به را مالی جدید ابزارهاي به نیاز و مالی

. ندارد بخش بانکی وجود توسعه و اقتصادي رشد بین بااهمیتی سوم، رابطه .بخش مالی است توسعه
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 تئوري هم عبارتی به یا و دوسویه است و زمانهم مالی بخش توسعه و اقتصادي رشد رابطه چهارم،

 هر اقتصاد در روابط این از هریک تر صحیح تشخیص براي .است جریان در تقاضا تئوري هم و عرضه

اثر آزادسازي مالی بر  رشد اقتصادي، طی دوره  بررسی مطالعه این هدف .است تجربی مطالعه به نیاز
به روش گشتاورهاي تعمیم یافته ) کشور 12شامل (براي کشورهاي منتخب خاورمیانه  2000- 2012

 آزادسازي مالی بر رشد اقتصادي در دارو معنینتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت . بود
 توسعه و بهبود که شود با توجه به نتایج این مطالعه در پایان پیشنهاد می. کشورهاي مورد مطالعه بود

 رشد فرایند در بخش این فعال نقش کردن ایفا منظور مالی و سهولت دسترسی به منابع مالی به بخش

شود دولت  بنابراین توصیه می. رسد مالی الزم و ضروري به نظر می منابع بهینه تخصیص نیز و اقتصادي
نظام مالی را  در کشورهاي مورد مطالعه تقویت کرده تا از این طریق به تخصیص بهینه منابع مالی 

  .بخش سوق داده شوند مولد گذاريسرمایههاي  طرح سمت به بیشتر کمک کند و منابع مالی
  

  د مطالعهلیست کشورهاي مور: پیوست یک
  کشور  شماره  کشور  شماره

  مصر  7  ایران  1
  کویت  8  اردن  2
  عربستان سعودي  9  متحده عربی امارات  3
  عمان  10  بحرین  4
  لبنان  11  قطر  5
  یمن  12  سوریه  6
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