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چکیده
متغیرهاي کالن اقتصادي ازرا بر رشد اقتصادي و برخی1اثر آزادسازي مالی،این مقاله

هـاي  بـا اسـتفاده از روش داده  ،2بـراي ده کشـور از منطقـه منـا    ،2007ـ1996براي دوره 
بـراي  اسـت.  ورد شـده آبـر 4هرنان رینکاناین مدل براساس مدلکند.میبررسی 3تابلویی

مـالی  آزادسـازي بررسی اثر آزادسازي مالی بر رشد اقتصادي از دو شاخص بالقوه و بالفعـل  
مالی اسـت کـه  آزادسازيمتغیر مجازي ،مالیسازيآزاداستفاده شده است. شاخص بالقوه 

 دانشگاه عالمه طباطباییاستاد اقتصاد.
 .کارشناس ارشد پژوهشی، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزي ج.ا.ا.

1- Financial Liberalization.
کشورهاي منطقه منا عبارت هستند از : مصر، ایـران، کویـت، اردن، مالـت، مـراکش، عمـان، عربسـتان      -2

بحرین، جیبوتی، بنان، لیبی، امارات، یمن، الجزایر،، ل)اسرائیلفلسطین اشغالی (سعودي، سوریه، تونس،
(فلسطین).عراق و کرانه غربی و غزه

3- Panel Data.
4- Hernan Rincon (2007).
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مجمـوع  ،. شاخص بالفعل آزادسازي مالیشودمیگیري اندازه1توسط بنیاد هریتیجسالههر
هـاي  یافتـه باشـد. می3سبد داراییيگذارسرمایهو 2ي مستقیم خارجیگذارسرمایهجریان 

رابطه مثبت و ،يگذارسرمایهو رشد اقتصاديبا مالیآزادسازيکه دهدمیاین مقاله نشان
دارد. رابطه منفی،با مصرف بخش خصوصی

مـالی، رشـد اقتصـادي، متغیرهـاي کـالن اقتصـادي، روش       آزادسـازي : هاي کلیديواژه
کشورهاي منا.هاي تابلوییداده

JEL:C21, F30, F43, G10بندي طبقه

1- Heritage.
2- Foreign Direct Investment (FDI).
3- Portfolio Investment.
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مقدمه . 1
با موج بیش از دو دههدر حال توسعهکشورهاي منطقه منا مانند بسیاري از کشورهاي

جهـت ابـزاري  ،طـوالنی یبراي مدتاند. سیستم مالی،بودهمواجهدر بخش مالیآزادسازي
تحت نظـارت  هابانک،اغلب،تأمین مالی بخش دولتی بوده است و در این دسته از کشورها

نـرخ  کنتـرل و شدآغاز1980از سال مالی در این کشورهاآزادسازياند. بخش دولتی بوده
بهره در سیستم مالی کاهش یافته یا حذف شده است. سیاستگذاران پولی از طریق ذخـایر  

کـارآیی قانونی و تأمین منابع مالی از طریق بازار به مدیریت نقدینگی پرداختند و رقابـت و  
و رفت این تجربه بر رشد اقتصـادي  ار میظکه انتطوردر سیستم بانکی افزایش یافت. همان

مـالی آزادسـازي ،که با افزایش توسعه مـالی طوريه ب.ي اثر داشتگذارسرمایهو اندازپس
شده است.کاراتر سرمایه و تخصیصاندازپسرشد اقتصادي و تحرك بهتر منجر به افزایش

مـالی بـر متغیرهـاي    آزادسازيلذا در این مقاله سعی شده است با ارائه مدل به بررسی اثر 
این کشورها پرداخته شود. کالن اقتصادي 

.شودمیمالی بر متغیرهاي کالن اقتصادي بیان آزادسازيمبانی نظري اثر ،در ادامه

مالی و متغیرهاي کالن اقتصادي آزادسازيمبانی نظري . 2
جریان سرمایه باعث جریـان  آزادسازي،هانظري مدل نئوکالسیکچهارچوببر اساس 

هاي این جریانشود.میه باال به اقتصادهاي با سرمایه پایین از اقتصادهاي با سرمای1سرمایه
داخلی را در کشورهاي با موجودي سرمایه اندك کامل نموده و منجر اندازپسباید ،سرمایه

باعـث بهبـود در   توانـد مـی ي در این کشورها گردد. جریان سـرمایه  گذارسرمایهبه افزایش 
مـالی  آزادسازيهاد که به واسطه آننوجود دارییمغیرمستقهاي راهانتقال تکنولوژي گردد.

بدین شرح که با بهبود تخصیص منـابع از طریـق تقسـیم    باعث افزایش رشد شود.تواندمی
وري و رشـد اقتصـادي بـه صـورت همزمـان فـراهم       موجبات افزایش بهره،ریسک درآمدي

کـالن اقتصـادي و   ي مناسـب هـا سیاستکارگیري ه با بتوانندمیهاي مالی جریانآید.می
.دنتوسعه بخش مالی داخلی را تسریع نمایایجاد ثبات در سطح کالن،

1- Capital Flow.
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ش مـالی خـ بـا افـزایش توسـعه ب   ،ضمن انتقال سرمایه بـین کشـورها  ، مالیآزادسازي
هـاي موجـود در مـورد اثـر     بر اسـاس تئـوري  ي کمک نماید.گذارسرمایهبه بهبود تواندمی

گریز هستند، از بازارهاي کنندگان اغلب ریسکا که مصرفمالی بر مصرف، از آنجآزادسازي
در ایـن بـاره بیـان    1لوکـاس کننـد. ي اسـتفاده مـی  گـذار سرمایهمالی براي کاهش ریسک 

. لـذا در صـورتی کـه    شـود باعـث بهبـود رفـاه    توانـد مـی نماید، کاهش نوسانات مصرف می
در غیر ،را بهبود بخشدمصرفتواندمیمالی باعث کاهش نوسانات مصرف گردد، آزادسازي

حساب سـرمایه در کشـورهاي بـا    آزادسازيصرف خواهد داشت.ماثر منفی بر ،این صورت
بـراي  ،لـذا نمایـد. ایفانقش مهمی در ایجاد بحران مالی تواندمیبازار مالی در حال توسعه

باید ثبات کالن اقتصادي تضمین شود.،مالی حاصل شودآزادسازياینکه منافع 

هاي انجام شده وري بر پژوهشمر. 3
نظیر (مالی را بر رشد اقتصادي و متغیرهاي کالن اقتصادي آزادسازياثر هرنان رینکان

هاي این تحقیـق بیـانگر ایـن اسـت کـه      بررسی نموده است. یافته)يگذارسرمایهمصرف و 
رشـد  بـه توانـد میدسازي مالی در کشورهایی که داراي درآمد متوسط به پایین هستند اآز

از عمده.داردتأثیري اندكاما بر تغییرات متغیرهاي کالن اقتصادي،اقتصادي کمک نماید
تـوان بـه پوشـش    می،دالیل اثر اندك آزادسازي مالی بر تغییرات متغیرهاي کالن اقتصادي

اي باال در کشورهاي آمریکاي التین اشاره نمود.بیمه
ي و رشـد  گذارسرمایهو اندازپسالی را بر مآزادسازياثر 2نیلز هرمز و روبرت لنسینگ

مـالی اثـري بـر    آزادسـازي هاي آنها حاکی از ایـن اسـت کـه    اقتصادي بررسی کردند. یافته
ي بخـش خصوصـی و کـاهش    گـذار سـرمایه ولـی باعـث افـزایش    ،ي کل نداردگذارسرمایه
ممکـن  یابـد و ایـن   خصوصی نیز کاهش میاندازپسو شودمیي بخش دولتی گذارسرمایه

مـالی باعـث   آزادسـازي المللی باشـد. همچنـین   است به دلیل جریان سرمایه در سطح بین
. شودمیافزایش رشد اقتصادي 

مـالی نـه تنهـا    آزادسـازي بیان کردند در کشورهاي با درآمد متوسـط،  3مورا و رینکان
قتصـادي باعـث کـاهش    ، بلکه ضـمن افـزایش رشـد ا   شودمیباعث کاهش رشد اقتصادي ن

1- Lucas (1987).
2- Niles Hermes and Robert Lensink (2005).
3- Mora, and H. Rincon (2006).
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.شودمیکالن اقتصادي رات متغییرهاي تغیی
حال توسـعه و  مالی را بر مصرف و تولید کشورهاي درآزادسازياثر 1رساد و همکارانپ

متغیرهـاي  هاي این محققین حـاکی از ایـن اسـت کـه    اند. یافتهتوسعه یافته بررسی نموده
نسـبت بـه سـایر    ،انـد در کشورهایی که در بازارهاي مالی جهانی ادغام شدهيکالن اقتصاد

مالی بـر متغیرهـاي کـالن اقتصـادي     آزادسازياثر ،. در ایراندنشومیکشورها دچار تغییر 
نژاد توان به مطالعات ختایی خاوريمیدر این زمینهمرتبطمطالعات، ازبررسی نشده است

) و 1385)،  اکبریـان و نجـاتی (  1382)، معدلت (1382)، کازرونی (1381)، نیلی (1377(
هـا در مـورد اقتصـاد ایـران     نتایج بررسی.) اشاره نمود1386(، نصرالهی و کرمعلیانصمدي
مـدت  در کوتـاه ، رابطه مثبتی بین توسعه مالی و رشد اقتصـادي وجـود دارد.  دهدمینشان 

رشد اقتصادي بر توسعه مالی اثرگذار است. ولی در بلندمدت توسعه مالی نیز منجر به رشد 
اولـین کانـال   گذارنـد. مـی هاي مالی از دو مجرا بر رشد اقتصادي اثر. بازارشودمیاقتصادي 

از طریـق  ،سـرمایه انباشـت شـده و دومـین کانـال     کـارآیی اثرگذاري، از طریق افزایش در 
سهم بازارهاي مالی دهدمینتایج بررسی نشان است.افزایش در حجم سرمایه انباشت شده 

اندك است و دلیل آن این است که بخـش قابـل   (نظیر بازار بورس) بر رشد اقتصادي بسیار 
سسـات  ؤو سـایر م هـا بانـک توجهی از سهم بازارهاي مالی بر رشد اقتصادي ایران به عهده 

هابانکنقش ،به عبارت بهتر.( بجز بورس اوراق بهادار) بوده استمالی رسمی و غیررسمی
کشور به مراتب بیشـتر  هاي اقتصاديو سیستم بانکی در رشد اقتصادي و تأمین مالی طرح

آزادسـازي مطالعـات مربـوط بـه ارتبـاط     ،همچنـین از سهم بورس اوراق بهادار بوده است.
در ایـن مـورد  حساب سرمایه و رشد اقتصادي بر ارتباط مثبت این دو مقوله اشاره دارد که

) اشاره نمود. 1384توان به مطالعه ارشدي (می

تصریح مدل. 4
ویژگی مشترك کشورهاي این منطقـه از نظـر   ر این مطالعه،دمناعلت انتخاب منطقه

عبارت هستند از: مصر، ایران، از این منطقهکشور مورد بررسی10. باشدمیبازارهاي مالی 
کویت، اردن، مالت، مراکش، عمان، عربستان سعودي، سوریه و تـونس. دوره مـورد بررسـی    

) بـه عنـوان   LFR(زادسـازي مـالی  از متغیـر مجـازي آ  باشد.می2007تا 1996ي هاسال
ي مستقیم خارجی و جریان گذارسرمایهمالی و از شاخص ترکیبی آزادسازيشاخص بالقوه 

1- Parsad,E.,K.Rogoff,s.Wei and M.A, Kose (2004).
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شـاخص  .مالی اسـتفاده شـده اسـت   آزادسازي) به عنوان شاخص بالفعل LPI(اوراق بهادار
متغیرهـاي کـالن مـورد    .مالی توسط سازمان هریتیج محاسبه شده اسـت آزادسازيبالقوه 

ي کـل  گـذار سـرمایه رشـد  )، شـاخص  LINFتـورم ( :استفاده در این مدل عبارت هستند از
)LVINV ،(رشد) مصرف خصوصیLVC ،(تجاريآزادسازي)LTROهـاي  )، خالص دارایی

)، رشـد  LVG(مخـارج دولـت  رشـد )، LVMO)، تغییـرات حجـم پـول (   LNFAخـارجی ( 
).LVGDP(اقتصادي

مـالی بـر رشـد اقتصـادي و     آزادسـازي ل اثـر  هرنـان رینکـان، مـد   مطالعـات بر اساس 
ي کل و مصـرف بخـش خصوصـی کشـورهاي منطقـه منـا در قالـب معـادالت          گذارسرمایه

:شودمیخطی به صورت زیر تعریف ـلگاریتمی 

LVGDP = C(1)* LNFA + C(2)* LPI  +C(3)*LFR + C(4)*LvG + C(5)*L
VINV + C(6)*LVC + C(7)*LVMO + C(8)*LTRO + C(9)*LINF
LVINV = C(1)*LNFA+ C(2)*LPI + C(3)*LFR + C(4)*LVG+C(5)*LINF
LVC = C(1)* LPI + C(2)*LFR + C(3)*LVG +C(4)*LINF

مالی را بر اسـاس سـه روش:   آزادسازينتایج برآوردي مدل 4و 1،2،3جداول شماره 
زارش گـ RE(3و اثـرات تصـادفی FE(2  )اثـرات ثابـت (  1(OLS)حداقل مربعـات معمـولی   

هـاي موجـود منطبـق بـر تعـداد      هاي تابلویی و تنظیم داده. این نتایج با روش دادهکندمی
حاصل شده است. با مقایسه نتایج کسب شده براي هر 2007-1996کشورها و دوره زمانی 

) نسـبت  FEوREهاي تابلویی (انتخاب روش داده،FLeamerسه روش و در نظر گرفتن آماره 
، FLeamer) ارجحیت دارد. زیرا بر اساس آماره محاسبه شده OLSمعمولی (به حداقل مربعات 

،. ایـن نتیجـه  شـود مـی درصد اهمیـت رد  95) در سطح OLSفرضیه پذیرش روش اخیر (
آمـاره هاسـمن ثابـت    ،حاکی از وجود تورش برآورد ضرایب بـا ایـن روش اسـت. همچنـین    

رات تصادفی نسـبت بـه روش   درصد اهمیت فرضیه برتري روش اث95که در سطح کندمی
نتایج برآوردي ناشی از به کـارگیري روش اثـرات   ،تأیید شود. بنابراینتواندمیاثرات ثابت ن

ین یـ ) داراي اعتبار الزم براي تجزیه و تحلیل است. در عمـل، بزرگـی ضـریب تع   FEثابت (
ن هـا نشـا  تعدیل شده در این روش، قدرت نسبی توضیح دهندگی را نسبت بـه سـایر روش  

.دهدمی

1- Ordinary Least Squares (OLS).
2- Fixed Effect (FE).
3- Random Effect (RE).
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مالی بر رشد اقتصاديآزادسازيبررسی اثر ـ1جدول
حداقل مربعات معمولیمتغیر

)OLS(
اثرات ثابت

)FE(
اثرات تصادفی

)RE(
constant49/60-

)71/2-(
................74/30

)52/4(
LNFA42/1

)13/3(
41/0

)46/3(
41/8

)60/4(
LPI23/0

)53/2(
40/0

)65/1(
25/0

)03/2(
LFR25/1

)65/1(
73/1

)72/1(
32/1

)93/1(
LVG25/0-

)83/1-(
27/0

)92/1(
07/0

)78/1(
LVINV18/1

)73/1(
80/0

)63/1(
72/0

)86/1(
LVC81/2-

)94/2-(
86/0

)24/3(
35/3

)62/3(

LVMO16/0
)63/1(

23/0
)69/1(

08/0
)63/1(

LTRO12/9
)56/3(

32/2
)93/3(

89/1
)91/1(

LINF06/1-
)84/1-(

74/0-
)95/1-(

06/1-
)86/1-(

R288/089/083/0
H12/32آماره هاسمن FLeamer52/3آماره 

نتایج برآورد محققین.منبع:

مـالی آزادسـازي که شاخص بالقوه و بالفعل دهدمینتایج مربوط به اثرات ثابت نشان 
)LFR,LPIاز عالمت مورد انتظار تئوریـک نیـز برخـوردار    ودار بوده ) از لحاظ آماري معنی

اثـر  ،در دوره مـورد بررسـی  ،تصادي کشورهاي منطقه منابر رشد اق،این دو متغیر.هستند
منجـر بـه تغییـرات مثبـت در رشـد      به طوري که یک درصد افزایش آنها،؛اندداشتهمثبت

شده است.73/1و 4/0به میزان به ترتیباقتصادي
رشـد  ،تـورم افـزایش دارد و بـا یـک درصـد   اثر منفـی تورم بر رشد اقتصادي کشورها

با توجه به اثر قابل تـوجهی کـه تـورم روي    .یابددرصد کاهش می74/0انبه میزاقتصادي
است.ثر  ؤآن مءي ضد تورمی در کاهش اثرات سوهاسیاسترشد اقتصادي دارد، لذا اتخاذ 

الملل را براي کشورهایی کـه در  گیري از منافع تجارت بینتجاري نیز امکان بهرهآزادسازي
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آزادسازيبه دنبال دارد. البته باید اذعان نمود که اند،اشتهتجاري گام بردآزادسازيراستاي 
منـافع  تجاري در هر کشور باید متناسب با ساختار اقتصادي صورت گیرد، تا بتوان حداکثر

منجر به تغییر مثبت در رشد ،تجاريآزادسازيیک درصد تغییر در شاخص .را کسب نمود
.شودمی32/2اقتصادي به میزان 

ي کلگذارسرمایهمالی  بر رشد آزادسازيرسی اثر برـ2جدول 
حداقل مربعات معمولیمتغیر

)OLS(
اثرات ثابت

)FE(
اثرات تصادفی

)RE(
constant77/2

)49/2(
------92/1

)61/1(
LNFA06/0

)80/1(
27/0

)83/1(
04/0

)64/1(
LPI38/0

)80/1(
41/0

)79/1(
3/0
)23/2(

LFR04/0
)69/1(

73/0
)72/1(

28/0
)93/1(

LVG04/0
)68/1(

35/0
)87/1(

04/0
)66/1(

LINF01/0
)88/1(

02/0
)98/1(

63/0
)98/1(

R289/095/076/0
H12/38آماره هاسمن FLeamer68/2آماره 

نتایج برآورد محققین.منبع:

،باشـد مـی ي کل گذارسرمایهرشد هاي بالقوه و بالفعل مالی داراي اثر مثبت برشاخص
که یک درصد افزایش در هر شـاخص بـه ترتیـب منجـر بـه تغییـرات مثبـت در        به طوري

امکـان  ، بـه کشـورها  مـالی آزادسـازي .شـود می73/0و 41/0ي کل به میزان گذارسرمایه
،چه تحرك سرمایه بیشتر باشدهر،بنابراین. دهدمیالمللی راهاي بینگیري از سرمایهبهره

ي داخلـی  گـذار سـرمایه و در نتیجـه  بودهالمللی بیشتري بینهاسرمایهگیري از امکان بهره
ي کل بـه  گذارسرمایهمثبت در رشدمثبت در مخارج دولت نیز باعث یابد. رشدافزایش می
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هـاي  يگـذار سـرمایه . با توجه به اینکه کشورهاي منطقه منا نیازمنـد  شودمی35/0میزان 
هـاي  يگـذار سـرمایه لذا افزایش در مخارج دولت اگر در راسـتاي تحقـق   زیربنایی هستند،

آثار مثبتی از خود به جا گذارد. تواندمیزیربنایی قرار گیرد، 
مالی بر رشد مصرف خصوصیآزادسازيبررسی اثر ـ3جدول 

حداقل مربعات معمولیمتغیر
)OLS(

اثرات ثابت
)FE(

اثرات تصادفی
)RE(

constant58/0
)71/1(----

73/0
)89/2(

LPI23/0-
)63/1-(

45/0-
)65/2-(

26/0-
)83/1-(

LFR05/1-
)80/1-(

1/0-
)72/1-(

14/0-
)54/1-(

LVG25/0
)80/1(

02/0
)82/1(

39/0
)85/1(

LINF35/0-
)42/1-(

11/0-
)81/1-(

44/0-
)65/1-(

R270/092/086/0
H46/16ن آماره هاسمFLeamer68/1آماره 

نتایج برآورد محققین.منبع:

. بـه  شـود مـی بازارهاي مالی منجر به تغییرات منفـی در مصـرف خصوصـی    آزادسازي
مالی باعـث تغییـر منفـی در مصـرف     آزادسازيهاي که یک درصد تغییر در شاخصطوري

ـ از دالیل عمده این امر می.شودمی1/0و 45/0خصوصی به ترتیب به میزان  ه ایـن  توان ب
بازارهاي مالی باعـث افـزایش تحـرك سـرمایه و افـزایش      آزادسازيموضوع اشاره نمود که 

ها تأمین مـالی  اندازپساز ،يگذارسرمایهدر نتیجه از آنجا که منابع شودمیي گذارسرمایه
یابد.مصرف خصوصی کاهش میي،گذارسرمایه، لذا با افزایش شودمی

مالی بـر متغیرهـاي کـالن هریـک از     آزادسازيه اثر اطالعات مربوط ب4جدول شماره 
نتایج بـه دسـت آمـده حـاکی از اخـتالف و      .دهدمینشان ،به روش اثرات ثابت،کشورها را
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بـه طـوري کـه    ،سـت اناهمگنی در مقادیر به دست آمده مربوط به هریک از این کشـورها 
ه درجـه بـاز بـودن اقتصـاد،     از جمل،را ناشی از تفاوت در ساختار و عملکرد آنهاتوان آنمی

دانست کـه بـر رشـد اقتصـادي و متغیرهـاي      هاي اقتصادي سطح درآمد سرانه و زیرساخت
.مورد بررسی اثرگذار است

مالی برمتغیرهاي کالن اقتصادي کشورهاي منطقه منا بهآزادسازياثرات ـ 4جدول 
روش اثرات ثابت

غییرات مصرف تيگذارسرمایهتغییرات تغییرات رشد اقتصاديکشور
خصوصی

-43/0-12/0-028/0مصر
-11/030/0-002/0ایران 
04/006/055/0اردن

23/056/0-005/0کویت
-03/0005/003/0مالت

-005/013/016/0مراکش
06/025/035/0عمان

-12/0-02/035/0عربستان سعودي
11/0-08/004/0سوریه 
-54/0-28/0-03/0تونس

نتایج برآورد محققین.منبع:

گیرينتیجه. 5
سسـات  ؤي و مگـذار سـرمایه هـاي  سسـات بیمـه، شـرکت   ؤ، مهابانکبازار اوراق بهادار، 

. در دهـد مـی که بخش مالی اقتصاد را تشـکیل  کنندایجاد میاعتباري غیربانکی، بازاري را
نظام اقتصادي را تشکیل ،همدر کنار و این دومقابل بخش مالی، بخش حقیقی وجود دارد 

گـذارد و منفی مـی بر کارکرد بخش دیگر اثر،یک از این دو بخشدهند. ناکارآمدي هرمی
سازد. آثار عدم توجه بـه بخـش مـالی و    تعادل باثبات و بلندمدت نظام را دچار مخاطره می

ی اقتصـاد   آن مثل بازارهاي مالی، نهادهاي مالی و .... با بخش واقعـ يحرکت هماهنگ اجزا
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هاي اقتصادي که تاکنون اتفاق افتاده است، به خوبی قابل مشاهده است. نقـش و در بحران
تـوان  کـه مـی  اسـت اهمیت بازار مالی در فرایند رشد و توسعه اقتصادي کشورها به حـدي  
بـازار مـالی   کـارآیی تفاوت اقتصادهاي توسعه یافته و توسعه نیافته را در درجه کارآمـدي و  

جو کرد.آنها جست
مالی  جهت بررسی اثـر آزادسازيدر این مقاله سعی شد از دو شاخص بالقوه و بالفعل 

مالی بر متغیرهاي کالن اقتصادي کشورهاي منطقه منا اسـتفاده شـود. شـاخص    آزادسازي
آزادسـازي شاخص بالفعل مالی و آزادسازيمجازي مالی مشتمل بر متغیرآزادسازيبالقوه 

در نظـر  سبد داراییيگذارسرمایهي مستقیم خارجی و گذارسرمایهان ترکیبی از جریمالی
مـالی و رشـد   آزادسازيید وجود رابطه مثبت بین شاخص ؤم،نتایج برآورد مدل.گرفته شد

آزادسـازي طوري که با یک درصد افزایش در شـاخص بـالقوه و بالفعـل    ه ب؛اقتصادي است
همچنـین ایـن   .یابـد افـزایش مـی  73/1و4/0رشد اقتصادي بـه ترتیـب بـه میـزان     ،مالی

کـه یـک درصـد    ، به طـوري دنباشمیي کل گذارسرمایهرشدها داراي اثر مثبت برشاخص
41/0ي کل به میزان گذارسرمایهمثبت در رشدبه ترتیب منجر به ،افزایش در هر شاخص

منفـی در مصـرف خصوصـی    رشـد  بازارهـاي مـالی منجـر بـه     آزادسازي.شودمی73/0و 
مالی باعث تغییر منفی در آزادسازيهاي که یک درصد تغییر در شاخص. به طوريشودیم

.شودمی1/0و 45/0مصرف خصوصی به ترتیب به میزان 
متغیرهاي مورد بررسی هر یـک از کشـورهاي منطقـه    مالی برآزادسازيبررسی اثرات 

توانـد مـی امـر که ایـن اشدبمیدهنده وجود تفاوت در نتایج نشان،منا به روش اثرات ثابت
.متأثر از ساختارهاي متفاوت بازارهاي مالی در این کشورها باشد

بازار مالی بـر رشـد اقتصـادي ایـران اثـر      آزادسازي،دندهطور که نتایج نشان میهمان
.ناشی از عـدم توسـعه یـافتگی بـازار مـالی در ایـران باشـد       تواندمیمنفی دارد که این امر 

دارد کـه عمـده دلیـل آن    اثـر مثبـت  ي در ایـران گذارسرمایهمالی بر زيآزادسا،همچنین
گیـري  صورت بهرهدر.ظرفیت بالقوه اقتصاد ایران در جذب سرمایه باشدباال بودن تواندمی

توان به رشد و رونق اقتصادي المللی میهاي داخلی و تحرك سرمایه بیناندازپسمناسب از 
کشور کمک نمود.
شود:به برخی از آنها اشاره میهایی است که ایران داراي ضعفبازارهاي مالی

کم عمق بودن بازار سرمایه ایران، توانایی اندك تأمین مالی ابداعات و رشد با -
؛هزینه پایین
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؛رقابتی نبودن نهادها و بازارهاي مالی ایران-
غیررقابتی بودن دسترسی به اعتبارات در ایران، عدم دسترسـی بخـش قابـل    -

؛جهی از متقاضیان به اشکال مختلف اعتباريتو
ها و تخصـیص منـابع،   انـداز پسفقدان سرعت و دقت الزم در جذب و تجهیز -

؛هاي معامالتی باالهزینه
هاي کارا.گیري قیمتعدم شکل-
نظام مالی موجود، یک تغییر نگرش در نوع اصطالحات در دسـت اجـرا را   کارآییعدم 

هاي مالی باید بر معمـاري مناسـب نظـام مـالی     دگونه واسطهطلبد. به جاي توسعه تقلیمی
و شـده مشکالت بازارهاي مـالی ایـران شناسـایی    . همچنین ضروري است کهتأکید داشت

آنها اقدامات الزم انجام پذیرد. اجزاي بازار مالی باید به طور پیوسته و مـنظم  رفعنسبت به 
بـازار مـالی در کنـار سـایر     دن نمـود، عملکـر  با یکدیگر ارتباط داشته باشند. البته باید اذعا

ي مناسب مدیریت اقتصادي جامعه در نهایت سرنوشت بخـش واقعـی اقتصـاد را    هاسیاست
داشت.دیدگاه همه جانبهلذا باید نسبت به توسعه بازار مالی.سازدمشخص می
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