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چکیده
مختلفی در زمینه اثر توسعه بورس بر رشد اقتصادي بـه صـورت بررسـی اثـر     مطالعات
اکثر مطالعـات،  . أمان وجود داردبه صورت توسیستم بانکی به صورت مجزا وبربازار بورس 

داننـد.  مـؤثر مـی  مفیـد و  ،وجود بازارهاي بورس توسعه یافته را در ارتقاي رشـد اقتصـادي  
رشـد  میـان اي دو طرفـه ارتبـاط  مدت،بلندکه در کنندمییید أاکثر مطالعات  ت،همچنین

رشد اقتصادي ،ی از کشورهامدت در بعض. در کوتاهجود داردر بورس واقتصادي و توسعه بازا
و از سـوي بـورس بـر رشـد     یـک طرفـه  ،ارتباطلیمنجر به توسعه بازار بورس شده است و

ي در مقایسه با اثر داست. این مقاله به بررسی اثر توسعه بازار بورس بر رشد اقتصااقتصادي
ن اسـت کـه   حاکی از آ،. نتایجپردازدبر رشد اقتصادي در ایران میتوسعه سیستم بانکداري

توسعه بازار بورس وجود دارد. ولی به علـت  هايشاخصارتباط مثبتی بین رشد اقتصادي و

پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزي ج.ا.ا. دانشیار.
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کمتر از اثـر اعتبـارات اعطـایی از    ،اثر آن بر رشد اقتصادي،یافتگی بورس تهرانعدم توسعه
.وي سیستم بانکی به بخش خصوصی استس

، نرخ ارزش سهام مبادله ت سرمایهانباشبازار مالی، رشد اقتصادي، نرخ هاي کلیدي:واژه
شده، نسبت گردش.

.JEL :G10 ،C23،O40بنديطبقه



138833، زمستان 2فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 

مقدمه.1
هاي اقتصاد کالن، انباشت سرمایه فیزیکی یکی از شرایط الزم بـراي رشـد   طبق نظریه

تـا  ،آید. به عبارتی به کارگیري مطلوب نیروي کار در فرایند تولیداقتصاد ملی به حساب می
به میزان سرمایه موجود بستگی دارد و انباشت سرمایه در تعیین میزان افـزایش  حد زیادي

نماید. به طریق اولـی، همـراه بـا    ستانده کل و ستانده سرانه نیروي کار نقش مهمی ایفا می
وري در اقتصاد ملـی، میـزان پیشـرفت جامعـه بـا      هاي افزایش تولید و بهرهگسترش زمینه
شده در آن، رابطه همسو و متناسـب دارد. بسـیاري از مطالعـات    گذاري انجام میزان سرمایه

کنند که در صورت فقدان سرمایه کافی، رشد اقتصادي با مشـکل جـدي   اقتصادي تأیید می
بسیاري از کشورهاي در حال توسعه نیز با مشکل اساسی کمبـود سـرمایه   ١شود.مواجه می

مترین منابع رشد مداوم اقتصـادي یـک   برو هستند. از آنجا که انباشت سرمایه یکی از مهرو
فرایند تشـکیل سـرمایه را تسـریع    ،توان از طریق بازارهاي مالیرود، میکشور به شمار می

اندازهاي کوچک نمود. بازارهاي مالی به سبب نقش اساسی در گردآوري منابع از طریق پس
آنهـا بـه سـوي    سازي گردش منـابع مـالی و هـدایت    و بزرگ موجود در اقتصاد ملی، بهینه

گیرنـد.  هاي مولد اقتصادي، مورد توجه قـرار مـی  گذاري در بخشمصارف و نیازهاي سرمایه
گـذاري از  اثرات مثبت بازار اوراق بهادار بر توسعه اقتصادي، از جمله: افزایش انگیزه سرمایه

گذاري ریسک و تسـهیل ریسـک نقـدینگی و تجهیـز و بسـیج      طریق کاهش ریسک، قیمت
انـد کـه   غیره آنقدر زیاد و حساس است که برخی از اقتصاددانان بر ایـن عقیـده  ها وسپرده

نیافتـه، نـه در تکنولـوژي پیشـرفته بلکـه در وجـود       و توسعهیافتهتوسعهتفاوت اقتصادهاي
نیافتـه از آن  بازارهاي مالی یکپارچه، فعال و گسترده است؛ بازارهایی که کشورهاي توسـعه 

دهد که سطح توسعه بازارهاي مالی، بـه ویـژه بـازار    ت نشان می. این مطالعاهستندمحروم
هـا دارد، در  ها و انتخاب روش تأمین مالی شرکتسهام، و تأثیري که بر تأمین مالی شرکت

گـذارد. بازارهـاي مـالی پیشـرفته نظیـر      نهایت، تأثیر شگرفی بر رشد اقتصادي بر جاي می
اي از سـرمایه مـالی اقتصـاد    قابل مالحظهبازارهاي مالی کشورهاي پیشرفته صنعتی، حجم 

انـداز بـه   انداز کـردن و تبـدیل پـس   خود را در کنترل دارند. این بازارها با ایجاد انگیزه پس
گذاري با هدف تشکیل سرمایه نقـش مهمـی در تسـریع رشـد اقتصـادي بـر عهـده        سرمایه

).1383(تبریزيعبده،حسین-1
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1گیرند.می

رشـد اقتصـادي ایـران و    گـذاري بـازار بـورس در   مقاله حاضر در صدد است، میزان اثر
گروهی از کشورهاي منتخب را بررسی نماید.

مبانی نظري ارتباط بین بازار سرمایه و رشد اقتصاي. 2
چهـارچوب مفیـدي را در   2شـود؟ لـوین  چرا توسعه مالی منجر به رشد اقتصـادي مـی  

دو هـاي مـالی بـه    کند. وي معتقد است که واسطههاي مالی بیان میارتباط با نقش واسطه
توانند رشد اقتصادي را افزایش دهند: تشکیل سرمایه و ابداعات تکنولوژیکی.طریق می

کند. بدون وجود بازار مالی، وجوه هاي مالی ریسک را توزیع میاول اینکه وجود واسطه
شود و این امر، منجر بـه  مدت خارج میگذاري بلندهاي سرمایهگذاري شده از پروژهسرمایه

آوري وجـوه خـود و ارائـه آن بـه     بـا جمـع  ،گـردد. بـازار سـرمایه   ادي میکاهش رشد اقتص
کند. در کل، ریسک نقـدینگی و  مدت را فراهم میگذاري بلندگذاران، امکان سرمایهسرمایه

باشد. بازار سرمایه شوند، متنوع میگذاران خُرد با آن مواجه میوري که سرمایهریسک بهره
ها سهیم باشند و با تنوع دهد که در تعداد زیادي از بنگاهان میگذاراین امکان را به سرمایه

هاي بـا ریسـک بـاال تشـویق     گذاري در پروژههاي مالی، اقتصاد را به سرمایهامکانات واسطه
شود.کند و این امر منجر به تحریک رشد اقتصادي میمی

هـاي بین پروژهدست آوردن اطالعات، تخصیص منابع ه هاي مالی با بدوم اینکه واسطه
کنـد.  انجام یک تحقیق را الزامی مـی بخشند. وجود اطالعات نامتقارن،مختلف را بهبود می

هایی براي اجرا داشته باشد ولی اطالعـات مفیـدي راجـع بـه     ممکن است که بنگاهی پروژه
گـذاران قـرار ندهـد؛ بنـابراین کسـب اطالعـات بـراي        الزامات اجراي آن در اختیار سـرمایه 

گـذاران  کند تا سرمایهگذاران پرهزینه خواهد بود. بازار سرمایه شرایطی را فراهم میسرمایه
گذاري را به دست آورند.بتوانند اطالعات مورد نیاز براي انجام سرمایه

کند. بازار بورس، منـافع مشـترکی را   سوم اینکه بازار سرمایه کنترل شرکتی را بهتر می
کند.راهم میها فبین مدیران و مالکان بنگاه

شـود. بـازار سـرمایه،    انـداز مـی  چهارم اینکه بازار سرمایه باعـث تحـرك مناسـب پـس    

).1378و همکاران (محمود، ختایی-1
2- Levine, Ross (1997).
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کند.گذاري میهاي مناسب سرمایهآوري نموده و آنها را در محلهاي خرد را جمعسرمایه
دهد. تخصصی شدن باعـث کـاهش   پنجم اینکه بازار مالی تخصصی شدن را افزایش می

دهد.ه و رشد اقتصادي را افزایش میهاي معامالت شدهزینه
هاي موجـود، ارتبـاط   آیا ارتباطی بین بازار سرمایه و رشد اقتصادي وجود دارد؟ تئوري
ها بر رشد اقتصادي را بین توسعه مالی و رشد اقتصادي و اثرات مجزاي بازار سرمایه و بانک

اند.تأیید نموده
هـاي مـالی و   کنند که وجود واسـطه می، تأیید 1ها، نظیر کینگ و لوینبسیاري از مدل

هاي معامالتی و اطالعاتی را کاهش داده و کمک بزرگی ارتباط آنها با بازارهاي مالی، هزینه
شـوند. ایـن دسـته از    مدت مـی به تخصیص مناسب منابع نموده و منجر به تحقق رشد بلند

ادي آسـیب بزنـد.   تواند به رشـد اقتصـ  دهند که توسعه مالی میها، همچنین نشان میمدل
باالخص اینکه ممکن است توسعه مالی، با گسترش تخصـیص منـابع و کـاهش نـرخ بـازده      

هاي موجود در مورد ارتباط بـین بـازار   انداز شود. تئوريانداز، منجر به کاهش نرخ پسپس
تواننـد جانشـین و مکمـل هـم باشـند.      دهـد کـه ایـن دو مـی    ها نشان مـی سرمایه و بانک
ها نقش مفید و مؤثري در بهبـود  کنند که بانکبیان می2ظیر بوید و پرسکاتاقتصاددانانی ن

انـد کـه بـازار    بیـان کـرده  4و بیـد 3تخصیص منابع دارند ولی اقتصاددانانی نظیر استیگلتیز
تخصیص دهد.،هابه خوبی بانکمنابع را،تواندسرمایه نمی

مـالی و رشـد اقتصـادي،    هـاي  هاي سنتی رشد براي بررسی ارتباط بین واسـطه نظریه
وري متمرکز هستند نه مناسب نیستند؛ زیرا آنها روي سطح موجودي سرمایه سرانه یا بهره

روي نرخ رشد. اما مطالعات اخیر، ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادي را با به کارگیري 
اند.زا بررسی نمودههاي رشد درونمدل

،شـود رمایه بر سطح رشد اقتصادي نشان داده مینه تنها اثر بازار س،در این چهارچوب
در ایـن چهـارچوب چنـد دیـدگاه مطـرح      5شود. لوینبلکه اثر آن بر نرخ رشد نیز دیده می

بخشـد.  مدت را بهبود مـی کند بازار سرمایه رشد اقتصادي بلندکند: دیدگاه اول بیان میمی
دارد. نقدینگی موجود در بازار در دیدگاه دوم، نقدینگی بازار نقش مؤثري در رشد اقتصادي

1- King,Robent G. And Levine, Ross (1993a).
2- Boyd John,H. And Prescott. Edwardc (1986).
3- Stiglitz, joseph. E. (1985).
4- Bhide, Amor (1993).
5- Levine, R. (1991).
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گذاري فراهم نماید و منجـر بـه ایجـاد دارایـی     تواند منابع مناسبی براي سرمایهسرمایه می
مـدت بـین بـازار سـرمایه و     دائمی به واسطه انتشار سهام شود. در دیدگاه دوم، ارتباط بلند

رشد اقتصادي محل تردید است.
انـداز را کـاهش   جابجایی پـس هزینهر سرمایه،کنند بازابیان می1گرین وود و اسمیت

معتقد است 2آورد. آبسفلدگذاري با بهترین تکنولوژي را فراهم میدهد و امکانات سرمایهمی
المللی به واسطه ادغام بازارهاي سرمایه، تخصیص منابع را بهبود بخشیده ریسک سهام بین

کند. و رشد اقتصادي را تسریع می
تواند اطالعات نامتقارن را بهبود ببخشد و کند که بازار سرمایه نمییبیان م3استیگلتیز

آیـد.  پیش می4علت آن این است که سرعت تغییر قیمت باال است و مشکل سواري مجانی 
نقدینگی بازار سهام از طریـق  کاهش خاطر نشان کردند که بنا به چند دلیل، 5کانت و لوین
رشد اقتصادي شود: انداز ممکن است باعث کاهش کاهش پس

انداز، را به واسطه اثـرات جانشـینی و   اول اینکه ممکن است بازار سرمایه نرخ پس
درآمدي، کاهش دهد. 

گذاري، ممکن است نقدینگی بیشتر دوم اینکه با کاهش اطمینان مرتبط با سرمایه
انداز را (به علت اثرات پیچیـده و مـبهم عـدم اطمینـان روي     بازار سهام، نرخ پس

انداز) تحت تأثیر قرار دهد. سپ
را بـه  6بـین گـذاران نزدیـک  نقدینگی بازار سـهام، سـرمایه  ممکن استسوم اینکه

گذاري ترغیب نماید و رشد اقتصادي را کاهش دهد. سرمایه
در فروش سـهام  گذاران،نقدینگی بیشتر بازار ممکن است منجر به این شود که سرمایه

گـذاران ضـعیف   شتر بازار ممکن است باعث شود که سـرمایه نقدینگی بیل نمایند.لخود تع
گذاري کاهش یابد و کنترل شرکت توسـط مـدیران و   سهام خود را واگذار نمایند و سرمایه

ها را افزایش دهد. مالکان بنگاه
کنند که بازار سرمایه منجر به تخصیص برخالف این دیدگاه بیان می7جنسن و مورفی

1- Green wood, J., and B. Smith (1996).
2-Obstfeld, M.(1994).
3-Stiglitz, J. E. (1985).
4-Free-rider.
5- Demirguch- Kunt .A Stylized, and R. Levin (1996).
6- Myopia
7- Jensen, M.c., and K.J. Murphy (1990).
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زا، هـاي پیشـرفته رشـد درون   بخشد. در مدلاقتصادي را بهبود میبهینه منابع شده و رشد
شود که بازارهاي مالی، بر رشد اقتصادي اثر داشته باشـند. بازارهـاي   طراحی میسازوکاري

گذار هستند. تخصیص کاراي منابع بر رشد اقتصادي اثرهمالی به واسط
ه نرخ بـاالتر رشـد اقتصـادي    نرخ باالتر اختراعات منجر ب1و لوینبر اساس مدل کینگ

گـذاري در  ایـن امکـان وجـود دارد کـه سـرمایه     ،شود. در صورت فقدان بازارهاي مـالی می
تـري  ریسکتوانند نقدینگی مناسب و کمها با کمبود نقدینگی مواجه شوند. بازارها میپروژه

یق اطالعات بـر  توانند از طرگذاري فراهم نمایند. همچنین بازارهاي مالی میرا براي سرمایه
توانـد  کنند که بازار سـهام مـی  بحث می2گذار باشند. هالمستردم و تیرولرشد اقتصادي اثر

عملکرد مدیران را کنترل کند و این کار از طریق اطالعـات موجـود در ارتبـاط بـا عملکـرد      
ود شـ این اطالعاتی که در ارتباط با قیمت سهام بنگاه ارائـه مـی  گیرد. بنابربنگاه صورت می

داراي اهمیت بسیاري براي ساختار مدیریتی و رشد اقتصادي است.
کنند که تأکید می1991نظیر مطالعات لوین در سال زا هاي رشد درونمدل،همچنین

توانـد منجـر بـه رشـد اقتصـادي شـود.       وري نیـروي کـار نمـی   توسعه مالی بدون رشد بهره
اند در برآورد نقـدینگی بـازار و ریسـک    توکند که بازارهاي مالی میهمچنین لوین بیان می

ها کمک نماید.گذاري به بنگاهسرمایه
گـذاري و  انـداز و سـرمایه  توانند منجر به افزایش پـس از سوي دیگر، بازارهاي مالی می

هـا بهتـر بتواننـد    کنـد کـه خـانواده   رشد اقتصادي شوند. بازار سرمایه شرایطی را فراهم می
ندي نموده و نقدینگی مورد نیاز خود را تـأمین نماینـد. در   بترجیحات ریسک خود را طبقه

گذاري در تواند نقدینگی مورد نیاز براي سرمایهبازار سرمایه توسعه یافته، مالکیت سهام می
ها را فراهم نماید.پروژه

توان گفت بر اساس مبانی موجود در ارتباط با رشد اقتصادي و بـازار  به طور خالصه می
گذاري منجر به رشد اقتصادي باالتر شود.تواند به واسطه سرمایههام میسهام، بازار س

هاي انجام شدهمروري بر پژوهش. 3
مدت توسعه بازار مالی و توسـعه  ارتباط بلندVAR،4، با استفاده از روش 3وان نیوربارگ

1- King, R.G.and R. Levine (1993) a.
2- Holmstrtom, B, and Tirole, J (1993).
3- Van Nieuwerburgh,Stijn (2005).
4- Vectol Auto Regression (VAR).
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اقتصادي را در بلژیک بررسی نموده است. وي از شـاخص توسـعه بـازار سـهام، بـه عنـوان       
هـاي  دهـد کـه در دوره  استفاده نموده است. مطالعات وي نشـان مـی  ،خص توسعه مالیشا

گذاري بازار سهام بر رشـد اقتصـادي   یافتگی بازار سهام، اثر، با توجه به درجه توسعهمختلف
تر باشد، رشد اقتصـادي نیـز   یافتهمتفاوت بوده است. به طوري که هر چه بازار سهام توسعه

باالتر خواهد بود.
به بررسی ارتباط بین رشد اقتصـادي و  2ARDLبا استفاده از روش 1شهباز و همکاران

هاي وي حـاکی از آن اسـت کـه ارتبـاط     بازار بورس در کشور پاکستان پرداخته است. یافته
اي بـین توسـعه بـازار بـورس و رشـد اقتصـادي وجـود دارد. ولـی در         مدت و دو طرفـه بلند

سوي بازار بورس به رشد اقتصادي است. طرفه، از مدت ارتباط این دو، یک کوتاه
مورد اثر توسعه بازار بورس بر رشـد اقتصـادي   در3اي که کاپورال و همکاراندر مطالعه

انـد کـه در   اند، این فرضیه را آزمون نمودهچهار کشور چایل، کره و مالزي و فیلیپین داشته
وري دارد، گذاري و بهرهروي سرمایهزا، توسعه مالی به واسطه اثري کههاي رشد درونمدل

شود. براي آزمون این فرضیه از روش خودرگرسـیون بـرداري و علیـت    باعث رشد باالتر می
حاکی از آن است که توسعه بازار بـورس از طریـق   اند و نتیجه مطالعهگرنجر استفاده نموده

شود. میمدتگذاري، باعث افزایش نرخ رشد در بلندوري سرمایهافزایش بهره
زا، اثر توسـعه  هاي تابلویی و مدل رشد درونبا استفاده از روش داده4و آگاروالمهتدي

انـد. نتـایج   سـال بررسـی نمـوده   21کشور طـی مـدت   21بازار بورس را بر رشد اقتصادي 
ي مختلف بازار بورس و رشد اقتصـادي را تأییـد   هاشاخصبررسی، وجود ارتباط مثبت بین 

گذاري هاي تحقیق، توسعه بازار بورس منجر به تشویق و افزایش سرمایهفته. طبق یاکندمی
هاي مالی بر رشد اقتصادي در ایـن مـدل نیـز همچـون     شود. اثر مثبت واسطهخصوصی می

شود. هاي رشد سنتی تأیید میمدل
هـاي اثر بازار بورس و بانک را بر رشد اقتصـادي بـا اسـتفاده از روش داده   5لوین و بک

مطالعه حاکی از آن است که ارتباط مثبـت  هاند. نتیجکشور بررسی نموده42ویی براي تابل
داري بین توسعه بازار بورس و بانک و رشد اقتصادي وجود دارد. همچنین یافته این و معنی

هـا  دهد که بازار بورس، خدمات مالی مختلف و بیشتري را نسبت به بانـک تحقیق نشان می

1- Shahbaz, Muhammad; Nadeem Ahmed; Liquat Ali (2008).
2- Auto Regressive Distributed Lag (ARDL).
3- Caporale, Guglielmo Maria ; Peter G. A Howells, Alaa M.Soliman (2003).
4- Mohtadi, Hamid; Sumit Agarwal (2006).
5- Levin, Ross, Thorsten Beck (2001).
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ازارهاي بورس توسعه یافته، اثر توسعه بـازار بـورس بـر رشـد اقتصـادي      کند و در بارائه می
بیشتر از اثر شاخص توسعه بانکداري است.

مطالعاتی انجام گرفته است. در ایران نیز در ارتباط با تأثیر بازار سهام بر رشد اقتصادي
ایران و به بررسی رابطه توسعه بازارهاي مالی و رشد اقتصادي در1سعید صمدي و همکاران

، با استفاده از سه روش علیت گرنجر، آزمون 2003ـ1988هاي کشور منتخب طی سال13
ARDLاند. برآورد آزمون علیت بـین انـدازه بـازار    هاي تابلویی، پرداختهو روش برآورد داده

اي بـر رشـد   دهد در ایران، بانک و بورس تأثیر قابـل مالحظـه  بورس و رشد تولید نشان می
دارند. ولی تأثیر رشد اقتصادي بر بورس، مثبت و معنـادار اسـت. نتیجـه بـرآورد     اقتصادي ن

کشـور مـورد بررسـی، در    14در در مجمـوع  ،دهدهاي تابلویی نشان میبه روش دادهمدل 
گذاري و نیروي کار، اثر کامالً مثبـت و معنـاداري بـر رشـد اقتصـادي      سرمایهبخش واقعی،

ا مثبت و معنادار است. تأثیر بورس بر رشـد اقتصـادي هـر    هدارند. در بخش پولی، اثر بانک
هـاي  بـراي ایـران، بـین سـال    ARDLچند مثبت است ولی معنادار نیست. نتیجه آزمـون  

مدت بین بازارهـاي مـالی و رشـد    دهد رابطه مثبت همجمعی بلند، نشان می2003ـ1976
پول و رشد اقتصادي منفـی  مدت بین بازار اقتصادي وجود ندارد. به طور خالصه، رابطه بلند

مدت معناداري وجود ندارد.است و بین بازار سرمایه و رشد اقتصادي کشور، هیچ رابطه بلند
در بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادي در ایران در فاصله زمـانی  2محمد راستی

اي هـ سنجی و سري زمـانی ماننـد آزمـون   هاي اقتصادبا استفاده از تکنیک، 1375ـ 1338
پایایی، همجمعی و علیت گرنجر به بررسی فروض پاتریک در مورد رابطه علّی توسعه مـالی  
و رشد اقتصادي پرداخته است. پاتریک دو فرضیه را در این مورد معرفی کرده است. فرضیه 

دارد که از نظر زمانی، توسعه بخش مالی معروف است، بیان می3»رهبري عرضه«اول که به 
نام دارد، رشد اقتصادي را 4»روي تقاضادنباله«مقدم است. فرضیه دوم که بر رشد اقتصادي

داند. نتایج حاصله در این تحقیق، فرضـیه رهبـري عرضـه در اقتصـاد     علت توسعه مالی می
روي تقاضا، مورد تأییـد قـرار گرفتـه    ایران پذیرفته نشده و فرضیه معکوس آن، یعنی دنباله

است.

).1386مرتضی کرمعلیان سیچانی (وصمدي، خدیجه نصرالهیسعید -1
).1378راستی، (محمد -2

3- Supply Leading.
4- Demand Following.
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ایند رشد و توسعه اقتصادي کشور داراي نقش انفعالی بوده و در واقع، بخش مالی در فر
رو رشـد  توانایی الزم را براي کمک به افزایش رشد اقتصادي ایران نداشته و به نوعی دنبالـه 

اقتصادي بوده است.
هاي مالی بر رشد اقتصـادي را مـورد ارزیـابی قـرار     تأثیر واسطه1رضا رفیعی کرهرودي

زا و با استفاده از روش خودرگرسیون بـرداري  یک الگوي رشد درونداده و به این منظور، از
هاي مالی گريکند که رابطه بین واسطهبهره برده است. نتایج حاصل از برآورد الگو بیان می

گذاري بر رشد اقتصادي ایران بسیار ناچیز است و رشد اقتصادي در ایران، منفی و میزان اثر
هاي مالی و رشد اقتصادي در ایران وجود ندارد. گرياسطهو نیز ارتباط تنگاتنگی بین و

تصریح مدل. 4
بنـا نهـاده شـده    2مدل مورد بررسی در این تحقیق بر اساس مطالعات دي و فالهرتـی 

کشـور آلمـان، انگلسـتان،    7هاي تابلویی و براي است. در این مدل، با استفاده از روش داده
ي هـا شاخصي موجود، اثر هاشاخصیران، و با استفاده از آمریکا، مالزي، آرژانتین و کره، و ا

بورس بر رشد اقتصادي برآورد شده است.
هاي مورد استفاده عبارت هستند از:متغیر
این شاخص برابر است با نسبت ارزش سهام ثبت شده :MCR(3بازار(انباشت سرمایهـ 

دهـد و بـا توانـایی تحـرك     یبه تولید ناخالص داخلی که این شاخص اندازه بازار را نشان مـ 
سرمایه و توزیع ریسک رابطه مثبت دارد.

این شاخص برابـر اسـت بـا کـل ارزش سـهام      :STR(4(ـ نرخ ارزش سهام مبادله شده
مبادله شده در بورس تقسیم بر تولید ناخالص داخلی که این شاخص مکمل نرخ نقـدینگی  

بازار است.
نقدینگی بهبا ارزش کل سهام مبادله شده : این نرخ برابر است TR(5ـ نسبت گردش (

تر است. نسبت گـردش، نسـبت   بازار. هر چه این شاخص بیشتر باشد هزینه معامالت پایین
دهد. نقدینگی کوچک نسبت گردش باالیی خواهـد  مبادله را به اندازه بازار بورس نشان می

).1382رفیعی کرهرودي، (رضا -1
2- Dey, Malayk; Susan Flaherty (2006).
3- Market Capitalization Ratio (MCR).
4- Total Value of Shares Traded Ratio (STR).
5- Turnover Ratio (TR).
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دهد.داشت. اما نرخ ارزش مبادله کوچکی را نشان می
)Growthصادي (ـ نرخ رشد اقت

)FDIگذاري مستقیم خارجی (ـ سرمایه
)INVگذاري واقعی به تولید ناخالص داخلی (ـ نسبت سرمایه

)XMـ خالص صادرات (
)CRـ اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی (
دو مدل مورد آزمون قرار گرفته است:

 گیرد ه میرا اندازگذاريي بورس بر سرمایههاشاخصمدل اول: این مدل ابتدا اثر
گذاري بر رشد اقتصادي، اثر بازار بـورس را، بـه طـور    و سپس از طریق اثر سرمایه

نماید.غیرمستقیم، بر رشد اقتصادي بررسی می
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    مدل دوم: مدل دوم ارتباط بین توسعه بازار سهام و رشد اقتصـادي را بـه صـورت
کند.مستقیم برآورد می
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برآورده 3، اثرات تصادفی2اثرات ثابت1هاي حداقل مربعات معمولیبه روش،هر دو مدل
براي انتخاب مدل مناسب استفاده شـده اسـت بـر اسـاس     4هاسمنشده است، و از آزمون

بهترین شناخته شد.اثرات تصادفیآزمون هاسمن روش
مثال یک خانواده یا یک بنگـاه یـا   هاي تابلویی، واحدهاي مقطعی مشابه (برايدر داده

و همکـاران مهمتـرین مزیـت    6هسـیانو 5.شـوند یک ایالت) طی زمان بررسی و سنجش می

1- Grouped Ols.
2- Fixed Effect.
3- Random Effect.
4- Husman Test.
5- Gojarati. (2003). P.636.
6- Hsiao
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هاي تابلویی را، کنترل نمودن خواص ناهمگن و در نظـر گـرفتن تـک تـک     استفاده از داده
کننـد. در حـالی کـه مطالعـات مقطعـی و      هـا، ایـاالت و کشـورها بیـان مـی     افراد، شـرکت 

هـا بـیم اریـب در    زمانی، این ناهمگنی را کنترل نکرده و با تخمین مـدل بـه آن روش  يسر
گیري تأثیراتی که به هاي تابلویی، شناسایی و اندازهدر واقع با استفاده از داده1رودنتایج می

شود.پذیر میهاي مطلقاً مقطعی و سري زمانی قابل شناسایی نیست، امکانسادگی در داده
2هـاي بـین گـروه   هاي تابلویی مشتمل بر سه نـوع تخمـین یعنـی تخمـین    روش داده

هـاي  هاي اثرات تصـادفی اسـت. در تخمـین   هاي درون گروه (اثرات ثابت) و تخمینتخمین
مـدت از ایـن   ها است و معموالً براي تخمین ضرایب بلندبین گروه، رگرسیون روي میانگین

شود و تنهـا  هاي درون گروه، بعد زمان در نظر گرفته نمیشود. در تخمینه میروش استفاد
اثراتی که مختص هر یک از کشورهاي مورد بررسی است، به عنوان اثرات انفـرادي منظـور   

) داراي توزیـع  aiشود که عرض از مبـدأ ( هاي اثرات تصادفی، فرض میگردد. در تخمینمی
ـ aمشترکی بـا میـانگین (   aانس () و واری

2      بـوده و بـرخالف روش قبلـی، بـا متغیرهـاي (
شـود و اثـرات انفـرادي    اند. در این روش، عامل زمـان منظـور مـی   توضیحی مدل ناهمبسته

3شوند.کشورها در طول زمان به طور جداگانه به عنوان متغیرهاي توضیحی وارد مدل می

وش اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی باید توجه گیري در مورد به کارگیري ربراي تصمیم
داشت که روش اثرات ثابت معموالً هنگامی کارآیی دارد که کل جامعه آماري در نظر گرفته 

گیـري)  هایی به صورت تصادفی (نمونـه شود، در صورتی که اگر از بین جامعه بزرگی، نمونه
ن آزمون هاسمن براي تعیـین  همچنی4.انتخاب شود، روش اثرات تصادفی کاراتر خواهد بود

) داراي توزیـع  Hرود کـه آمـاره آن (  تـابلویی بـه کـار مـی    هايروش تخمین در روش داده
تعـداد متغیرهـاي توضـیحی اسـت و بـه صـورت زیـر تعریـف         Kبا درجه آزادي ـ دوکاي
شود:می



 qqqH 1)var(

که در آن:

1- Baltagi. (1995). P.7.
2- Between groups.
3- Egger (2000).

همان.-4
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FEبه طوري که 



هاي روش اثرات ثابت و هزنندمعرف تخمین)(GLSRE



دهنـده  نشان
هـاي روش اثـرات تصـادفی اسـت. ایـن آزمـون در حقیقـت، آزمـون فرضـیه          زنندهتخمین

هاي حـداقل  ناهمبسته بودن اثرات انفرادي و متغیرهاي توضیحی است که طبق آن تخمین
ناسـازگار اسـت. از طـرف    H1سازگار و تحت فرضـیه  Ho، تحت فرضیه مربعات تعمیم یافته

سازگار است. به عبـارت دیگـر،   H1و Hoهاي اثرات ثابت تحت هر دو فرضیه تخمیندیگر، 
هـاي حـداقل مربعـات تعمـیم یافتـه      زننـده آن از تخمـین روش اثرات تصادفی که درتحت

H1دهـد، در حـالی کـه فرضـیه     ن مـی سازگاري ضرایب را نشاHoشود، فرضیه استفاده می

هـاي روش اثـرات ثابـت نیـز سـازگار بـودن       زنندهمبتنی بر رد این سازگاري است. تخمین
Hoبنابراین در صورتی کـه فرضـیه   .دهندنشان میH1و Hoضرایب را تحت هر دو فرضیه 

ت، روش شود، در غیر این صـور تر و کاراتر انتخاب میپذیرفته شود، به عنوان روش مناسب
اثرات ثابت کارا است.

بهتـرین روش شـناخته   اثـرات تصـادفی  روش،بر اساس آزمون هاسمن در این تحقیق
شده است.

یکبار به طـور مسـتقیم و  بر رشد اقتصاديي عملکرد بورسهاشاخصدر این مقاله اثر 
شـود. هـدف  مـی بررسـی  )گـذاري از طریق اثرگذاري بر سرمایه(بار به طور غیرمستقیم یک

بر هاشاخصبرآورد به این دو شیوه به این دلیل است که مشخص شود در کدام شرایط اثر 
چـه از طریـق   (ي بـورس  هاشاخصحاکی از آن است که ،نتایج.رشد اقتصادي بیشتر است

بر رشد اقتصـادي هسـتند.   یداراي آثار تقریباً مشابه)ي و چه به طور مستقیمگذارسرمایه
ها و هدایت آوري سرمایهجمع،این باشد که هدف از تشکیل بورستواندمیدلیل عمده آن 

هاي اقتصادي است.آن به سمت فعالیت
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*گذاريي بازار بورس بر سرمایههاشاخصاثر ـ 1جدول 

گذاريمتغیر وابسته/ سرمایهمتغیر مستقل
MCR

22/1
)18/2(**

STR68/0
)87/1(

TR69/2
)84/1(

نتایج تحقیق* 
هستندtاعداد داخل پرانتز بیانگر ** 

FLeamer:3/5آماره 
H:2/14آماره هاسمن 

*گذاري برآورد شدهاز طریق سرمایهي توسعه بورس بر رشد اقتصاديهاشاخصـ اثر 2جدول 

متغیر وابسته/ رشد اقتصاديمتغیر مستقل

54/1ضریب ثابت
)64/1(

23/0رشد اقتصادي با تأخیر
)95/2(

64/0گذاري برآورد شدهسرمایه
)57/2(

34/0گذاري مستقیم خارجیسرمایه
)52/2(

46/0خالص صادرات
)92/2(

25/0اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی
)94/1(

نتایج تحقیق*
FLeamer :68/2آماره

H :12/38آماره هاسمن 
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ي بازار بورس بر رشد اقتصادي*هاشاخصـ اثر 3جدول 
متغیر وابسته/نرخ رشد اقتصاديغیر مستقلمت

65/4ضریب ثابت
)56/2(

17/0رشد اقتصادي با تأخیر
)87/1(

35/0گذاري داخلیسرمایه
)15/2(

24/0گذاري مستقیم خارجیسرمایه
)78/2(

44/1بازارانباشت سرمایهنرخ 
)64/1(

55/0نرخ ارزش سهام مبادله شده
)93/1(

28/3نسبت گردش
)56/2(

42/0اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی
)81/1(

نتایج تحقیق* 
FLeamer :68/1آماره 

H :46/16آماره هاسمن 

گـذار بـر   مهمتـرین شـاخص اثـر   ،دهد نسبت گردش) نشان می1نتایج جدول شماره (
ل معـاد ،گذاري نسبت به ایـن شـاخص  باشد. به طوري که کشش سرمایهگذاري میسرمایه

. هر چه این شاخص بزرگتـر باشـد، بـدین معنـی اسـت کـه هزینـه        استدار و معنی69/2
گذاري برآورد شده از جـدول  یابد. سرمایهگذاري افزایش میتر بوده و سرمایهینیمعامالت پا

هـر چـه   کهدار و مهمی بر رشد اقتصادي دارد و این بدین معنی است) اثر معنی2(شماره 
ارزش سهام مبادلـه  وبه طوري که نسبت گردش نقدینگی باال،تر باشدبازار بورس پیشرفته

یابد و ایـن امـر بـه افـزایش بیشـتر رشـد       گذاري، بیشتر، افزایش میشده باال باشد سرمایه
گذاري بـرآورد شـده نسـبت بـه رشـد      . به طوري که کشش سرمایهشودمیمنجراقتصادي

که ،اعتبارات اعطایی به بخش خصوصیباشد که نسبت به کششمی64/0اقتصادي معادل 
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دهد.است، رقم بزرگتري را نشان می25/0معادل 
داري بر رشد اقتصادي دارد. هـر چـه   گذاري مستقیم خارجی اثر مثبت و معنیسرمایه

منـد شـود   هـاي مولـد بهـره   گذاري مستقیم خـارجی در بخـش  یک کشور بتواند از سرمایه
دست یابد.تواند به افزایش رشد اقتصادي می

ي توسـعه بـورس را بـر رشـد     هاشاخص) اثر مستقیم 3(شمارهنتایج مربوط به جدول
بیشترین اثـر  ،نسبت گردش نقدینگی،اقتصادي بررسی نموده است. بر اساس نتایج مذکور

بازار نیـز داراي اثـر مثبـت بـر رشـد      نرخ انباشت سرمایهرا بر رشد اقتصادي کشورها دارد. 
بـازار  نرخ انباشـت سـرمایه  به طوري که کشش رشد اقتصادي نسبت بهباشد. اقتصادي می

گـذاري مسـتقیم خـارجی اثـر     گذاري داخلی نسبت بـه سـرمایه  . سرمایهاست44/1معادل 
در ممکـن اسـت  بیشتري بر رشد اقتصادي کشورها دارد. شاید یک دلیل آن این باشد کـه 

ذیر انتظـار دارد تحقـق  نیابـد و    پـ گذاري مستقیم خارجی نتایجی که کشور سرمایهسرمایه
هایی صورت گیرد که حداکثر منافع را براي کشـور  گذاري مستقیم خارجی در پروژهسرمایه
گذار به همراه داشته باشد.سرمایه

نسبت گردش نقـدینگی مهمتـرین شـاخص اثرگـذار بـر      گفتتوان به طور خالصه می
کمترهزینه معادالت ،بیشتر باشد. هر چه این شاخص استگذاري و رشد اقتصادي سرمایه

گذاري بیشتر خواهد بود.و رشد اقتصادي و سرمایه
*)نتایج کشوري(گذاري ي بازار بورس بر سرمایههاشاخصاثر ـ4جدول 

بیضراکشور
MCRSTRTR

68/5آلمان
)85/1(

88/1
)56/1(

54/32
)98/1(

51/13انگلستان
)22/2(

00/7
)49/1(

50/52
)54/3(

09/48آمریکا
)51/2(

06/4
)86/1(

48/37
)01/2(

12/10کره
)05/3(

43/2
)67/1(

42/16
)68/3(

42/4مالزي
)21/2(

05/0
)59/1(

86/4
)52/2(

37/8آرژانتین
)87/1(

41/1
)95/1(

03/14
)08/4(

06/0ایران
)68/1(

02/0
)72/1(

9/0
)86/1(

نتایج تحقیق*



138847، زمستان 2فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 

دهد در اکثر کشورها نسـبت گـردش نقـدینگی مهمتـرین     ی) نشان م4جدول شماره (
اي نظیـر  یافتـه . به طوري کـه در کشـورهاي توسـعه   استگذاري گذار بر سرمایهشاخص اثر

باشد. این شاخص نسبت به کشورهاي در حال توسعه بیشتر می،آلمان و انگلستان و آمریکا
عـدم  دهنـده نشـان ،ایـران درگـذاري ي توسعه بورس بر سـرمایه هاشاخصین بودن اثر یپا

9/0گـذاري  باشد. به طوري که اثر این شـاخص بـر سـرمایه   یافتگی بورس تهران میتوسعه
گذاري از طریق اعطاي اعتبـارات بـانکی   تواند تأمین مالی سرمایهو دلیل عمده آن میاست
باشد.

از طریق ي توسعه بورس بر رشد اقتصادي کشورهاهاشاخصاثر ـ5جدول 
*گذاري برآورده شدههسرمای

کشور

بیضرا

رشد 
اقتصادي با 

تأخیر

گذاري سرمایه
برآورد شده

گذاري سرمایه
مستقیم 
خارجی

خالص 
صادرات

اعتبارات 
اعطایی به 

بخش 
خصوصی

80/1آلمان
)73/1(

66/3
)88/1(

78/1
)86/1(

59/1
)28/2(

51/2
)85/1(

49/1انگلستان
)49/2(

82/1
)28/2(

25/1
)52/2(

46/1
)64/1(

22/1
)25/2(

56/1آمریکا
)76/1(

29/1
)92/1(

99/1
)20/2(

42/1
)82/1(

01/2
)20/3(

53/1کره
)37/4(

55/8
)95/2(

73/2
)45/1(

63/2
)92/1(

56/1
)75/1(

95/1مالزي
)59/2(

53/3
)90/1(

50/4
)02/2(

80/3
)89/1(

85/0
)99/1(

02/2آرژانتین
)68/1(

56/2
)98/1(

28/1
)56/2(

01/1
)94/1(

52/1
)25/2(

56/0ایران
)83/1(

53/0
)91/1(

01/0
)88/2(

43/0
)68/1(

03/1
)02/3(

نتایج تحقیق* 
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هـر چـه در   کـه برآورد شده در کشورهاي مختلف حـاکی از آن اسـت  ضرایبهمقایس
) اثـر  1(شـماره لگذاري برآورده شده از جـدو سرمایه،تر باشدتوسعه یافته،کشوري بورس

از یک کـوچکتر هسـتند.   ضرایبتمام ،. در ایراناستبیشتري بر رشد اقتصادي کشور دارا 
حـاکی از عـدم   ،ي بـرآورد شـده بـر رشـد اقتصـادي ایـران      گـذار سـرمایه ین بـودن اثـر   یپا

. از استگذاري و رشد اقتصادي ایران دارا یافتگی بورس بوده که اثر اندکی بر سرمایهتوسعه
تـوان بـه  مـی گذاري مستقیم خارجی بر رشد اقتصادي ایـران ین بودن اثر سرمایهیل پادالی

گذاري مستقیم در بخش نفت هاي اخیر و کاهش سرمایههاي مالی و بانکی طی سالتحریم
اثر خود را ،با افزایش درآمدهاي نفتی،گذاري در بخش نفت و گاز. سرمایهاشاره نمودو گاز 

رشـد اقتصـادي نیـز    ،د گذاشت کـه بـا توجـه بـه نوسـانات قیمـت      بر رشد اقتصادي خواه
هـاي  تحـریم در اثـر ،هـاي اخیـر  در سـال با توجـه بـه اینکـه   .دستخوش تغییر خواهد شد

، گذاري مستقیم خارجی در بخش نفت و گاز با کاهش مواجه شده اسـت سرمایه،المللیبین
ست تحقق نیافته است.ریزان بوده الذا رشد اقتصادي آنچنان که مدنظر برنامه

ي بورس بر رشد اقتصادي کشورهاهاشاخصاثر مستقیم ـ 6جدول

کشور

ضرایب

ضریب 
ثابت

رشد 
اقتصادي 
با تأخیر

گذاري سرمایه
داخلی

گذاري سرمایه
مستقیم 
خارجی

نرخ 
انباشت 
سرمایه

بازار

نرخ ارزش 
سهام 
مبادله 

شده

نسبت 
گردش

اعتبارات 
اعطایی به 

بخش 
خصوصی

مانآل
7/1

)56/1(
01/1

)02/2(
14/1

)56/2(
05/1

)04/3(
21/3

)78/1(
96/2

)72/1(
45/32

)50/2(
85/1

)58/2(

انگلستان
48/1

)55/1(
57/1

)05/2(
20/1

)65/3(
21/1

)31/3(
43/1

)84/1(
02/2

)76/1(
30/9

)08/2(
05/2

)01/3(

آمریکا
76/1

)08/1(
28/1

)55/2(
21/1

)95/3(
95/1

)95/2(
12/1

)12/14(
41/1

)82/1(
22/8

)83/1(
1/2

)03/2(

کره
53/1

)63/1(
86/1

)89/1(
16/1

)34/3(
34/1

)82/2(
18/1

)81/2(
17/1

)88/1(
21/2

)84/1(
85/0

)98/1(

مالزي
65/1

)56/1(
25/1

)51/2(
09/1

)48/1(
24/1

)61/2(
95/0

)09/4(
05/1

)24/2(
13/1

)12/2(
02/1

)24/2(

آرژانتین
35/1

)51/1(
66/1

)07/2(
13/1

)15/2(
05/1

)79/2(
25/1
46/2(

70/1
)88/3(

11/2
)85/1(

52/0
)85/1(

ایران
66/1

)87/1(
47/0

)62/1(
11/1

)81/1(
03/0

)20/2(
01/0

)95/1(
07/0

)42/2(
11/0

)90/1(
65/0

)51/2(
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تـک کشـورها بیـانگر ایـن     تکي بورس بر رشد اقتصاديهاشاخصبررسی اثر مستقیم 
بیشترین اثـر را بـر رشـد اقتصـادي دارد.     ،شاخص نسبت گردش،است که در اکثر کشورها

ي توسـعه بـورس بـر رشـد     هـا شـاخص اثـر  ،دهدطور که نتایج برآورد مدل نشان میهمان
نشـان از عـدم   ایـن امـر  باشـد کـه  اقتصادي ایران نسبت به سایر کشورها بسیار اندك مـی 

افتگی بورس تهران دارد.یتوسعه

گیرينتیجه. 5
هاي اقتصاد کالن، انباشت سرمایه یکی از عوامل مفید و مؤثر بـر رشـد   بر اساس نظریه

باشـد کـه   هاي فرایند تشکیل سرمایه مـی باشد. بازارهاي مالی یکی از روشاقتصاد ملی می
ش منابع مـالی و  سازي گرداندازهاي کوچک و بزرگ، بهینهآوري پسنقش بسزایی در جمع

هاي مولـد اقتصـادي دارنـد.    گذاري در بخشهدایت آنها به سوي مصارف و نیازهاي سرمایه
بـه  بـه خـوبی  توانـد بازار بورس با کاهش ریسک و تجهیز و تخصیص مناسـب منـابع، مـی   

گــذاري و رشـد اقتصـادي کمــک نمایـد. کشـورهایی کــه از بـازار بــورس      افـزایش سـرمایه  
گذاري و دستیابی به رشد اقتصـادي بـاال نیـز    در انجام سرمایه،د هستندمنیافته بهرهتوسعه
هـا حـاکی از آن اسـت کـه بـا توجـه بـه عـدم         . نتایج بـرآورد مـدل  کنندتر عمل میموفق

گذاري و رشد اقتصادي ي توسعه بورس بر سرمایههاشاخصاثر ،یافتگی بورس تهرانتوسعه
هـا  گذاري، اعتبارات اعطـایی بانـک  ه منابع سرمایهدر ایران عمد،بسیار ناچیز است. در واقع

هـاي  از طریق ایجاد زمینه،رسد با گسترش حجم بازار سرمایه کشوربه نظر می،. لذاهستند
ضـروري  ،وسیله گسترش فیزیکی و الکترونیکی بازار سهامه مشارکت هر چه بیشتر مردم ب

بازار بورس اوراق بهادار و تسریع گذاري درتعریف و طراحی ابزارهاي متنوع سرمایهبهاست
نظر قرار المللی باید مداندازي بورس بینسازي بیش از پیش توجه شود. راهدر امر خصوصی

ي خارجی موفق بـوده  گذارسرمایهالبته باید دقت نمود که کشور چه مقدار در جذب .گیرد
ه مقررات موجود در توان بي خارجی در بورس میگذارسرمایهاست. از دالیل عدم موفقیت 

عدم فروش یک سهم خریداري شـده توسـط   ،. یکی از مقررات موجودکرداین زمینه اشاره 
تواندمیان خارجی گذارسرمایهرسانی شفاف به اطالع.خارجی تا سه سال استگذارسرمایه

لذا ضروري است ضمن تسهیل مقررات جهـت حضـور   .جذب آنها در بورس کمک نمایدبه
رسانی نیز صورت پذیرد.ان خارجی، اقدامات الزم جهت اطالعرگذاسرمایه
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و مآخذفهرست منابع

فارسیـ

پژوهشـکده  :تهـران .گسترش بازارهاي مالی و رشد اقتصـادي .)1378(.ختایی، محمودـ 1
پولی و بانکی.

نامـه کارشناسـی   پایـان .توسعه مالی و اثر آن بر رشد اقتصادي.)1378(.راستی، محمدـ 2
، دانشگاه تهران.رشد دانشکده اقتصادا
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