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 چکیده
 

لذا محقق در این تحقیق به بررسی عوامل با توجه به تاثیرگذاری بازارهای مالی بر رشد و توسعه اقتصادی، 

تاثیرگذار بر عملکرد بازارهای مالی ایران، پرداخته است. این پژوهش از حیث نوع، کاربردی و از حیث 

ساله از سال  96که جامعه آماری، کشور ایران است و نمونه شامل یک دوره پیمایشی است -روش، توصیفی

 آمار های تکنیک از استفاده از بانک مرکزی، با آمده دست به باشد. اطالعات می 7935تا سال  7961

 توزیع جداول از توصیفی تحلیل در. است گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد استنباطی آمار و توصیفی

 های فرضیه. است شده استفاده تحقیق متغیرهای به مربوط اطالعات تحلیل و تجزیه و بررسی برای فراوانی

 و تجزیه مورد eviews افزار نرم از استفاده با زمانی سری روش از ها داده ماهیت به توجه با نیز تحقیق

مدل، متغیرهای نسبت مخارج جاری دولت به تولید  4که در هر نتایج تحقیق نشان داد  .گرفت قرار تحلیل

 ناخالص داخلی، نرخ ارز، نرخ تورم و درجه باز بودن تجاری بر عملکرد بازار مالی تاثیر معناداری داشته اند. 

 مالی بازار عملکرد تجاری، بودن باز درجه تورم، نرخ ارز، نرخ دولت، جاری مخارج کلید واژه:
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 فصل اول: کلیات تحقیق
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 مقدمه 1-1

که رشد و شکوفایی اقتصاد کشور  آیند ترین نهادهای اقتصادی یک کشور به حساب می مؤسسات مالی مهم

باشد. در کشورهای در حال توسعه، به علت عدم توسعه بازارهای مالی، این  ها میدر گرو رشد و توسعه آن

لذا محقق در راستای بررسی عوامل موثر بر بازارهای مالی در کشور می مؤسسات نیز کارایی الزم را ندارند. 

در این فصل تالش می شود تا یک نمای کلی و جامع از تحقیق پیش روی خواننده قرار بگیرد تا باشد. 

هن او آماده ورود به جزئیات تحقیق شود. اینکه مسئله تحقیق چیست و روی به چه سویی دارد، چه ذ

سوابقی برای این تحقیق متصور است، چرا پرداختن به این تحقیق در خور اهمیت بوده است، قرار است 

قرار است داده این تحقیق چه راهی را بگشاید، هدف آن چیست، با چه جامعه آماری سروکار دارد، چگونه 

های خام این جامعه آماری پردازش شده و نتیجه گیری شود و نهایتا مفهوم واژه های پرکاربرد در این 

تحقیق چیست، سواالتی است که باید خواننده قبل از ورود به متن اصلی تحقیق به صورت اجمالی پاسخ 

 ه خوبی صورت پذیرد.آن ها را دریافت می داشت؛ که تالش می شود در این فصل این مهم ب

 بیان مساله 1-2

و  مالی، بازاری است که درآن ابزارهای مالی خلق شده، سپس به واسطه نهادهای مالی، معامله و دادبازار

شوند. اگرچه وجود بازارهای مالی تنها شرط ایجاد و مبادله ابزار مالی نیست، در نظام اقتصادی می ستد

 شوندافتاده و سپس مبادله می بازارهای مالی خلق، جابیشتر کشورها، ابزارهای مالی در 

گذاری به عنوان موتور محرک تولید و رشد اقتصادی، آن دسته از مخارج سرمایه (.92:ص7934)شبانی،

-شود. مقصد سرمایههای تولید در اقتصاد مینهایی در اقتصاد است که منجر به حفظ و افزایش ظرفیت

تعددی مانند بورس اوراق بهادار، مسکن، ارز، سکه و انواع کاالها باشد )فتاحی تواند بازهای مگذاری نیز می

 اختصاص دادنگیری سرمایه و کارایی در  بهبود شکل باعثسیستم مالی توسعه یافته (. 7936و همکاران، 

رشد، توسعه مالی  تاثیرگذاری در. عالوه بر شودمیمنابع از طریق تحریک رشد اقتصادی در بلند مدت 

در کشور کاهش خواهد نابرابری درآمد  طریقو از این بسترهای الزم جهت کاهش فقر را فراهم می نمیاد 

 باعثتواند  مهم است که توسعه مالی می منظرگردد، از این  ، درک آنچه باعث توسعه مالی مییافت. بنابراین
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ر حال توسعه افزایش دهد رشد و توسعه اقتصادی شده و در طول زمان رفاه اقتصادی را در کشورهای د

 (.25: ص7939)محمدی و همکاران، 

های توسعه مالی می توانند ناکارایی فرآیند تولید را کاهش داده و موجب تقویت رشد اقتصادی  سیاست

تری برخوردارند، اغلب رشد اقتصادی سریعتری را  شوند. کشورهایی که از بازارهای مالی توسعه یافته

 است مؤثر قانونی سیستم یک یافتهتوسعه مالیسیستم(. 26: ص 7939و همکاران،  اند )محمدی تجربه کرده

 گذارانسیاست برای خوب شهرت شفاف، حسابداری مالی، قراردادهای و مالکیت حقوق از حفاظت که

 کیفیت و کافی نظارتی هایزیرساخت و کالن اقتصاد مدیریت و (هاآن توسعه و مالیبازارهای از حمایت)

 (.211:ص7939)اشرفی و همکاران، آوردمی در اجرا به را نهادی

های سرمایه انسانی یک منبع نامشهود است و گستردگی آن باعث شده است تا محققان آن را به شیوه

ها و تخصص کارگران یک شرکت را مختلفی بررسی و تعریف نمایند. دانش، تحصیالت، آموزش و مهارت

ها های حل مساله، سبکها و تخصص، تواناییرمایه انسانی عبارت است از مهارتداند. سسرمایه انسانی می

: 2174، 7)آرازمورادور و همکاران های رهبری و هر چیزی که در درون کارکنان وجود داردو توانایی

گذاری در بازارهای با افزایش سطح تحصیالت جامعه، آگاهی مردم نسبت به بازار سهام و سرمایه (.721ص

ما بین نرخ تورم و توسعه سرمایه افزایش خواهد یافت و این امر منجر به توسعه بازار سهام خواهد شد. 

بازارهای مالی یک رابطه غیرخطی وجود دارد، بدین معنی که یک حد آستانه ای برای نرخ تورم وجود دارد 

ه بین نرخ تورم با توسعه بازارهای مالی منفی و در که در نرخ های تورم باالتر از آن حد آستانه ای، رابط

ای این رابطه مثبت است. افزایش شدید نرخ تورم، باعث ایجاد نوسان  تر از حد آستانه های تورم پایین نرخ

گردد. نرخ ارز نیز یکی دیگر از  در بازدهی سهام و باال رفتن ریسک در بازار مالی، مانع توسعه مالی می

ر توسعه بازار مالی تاثیرگذار است. با افزایش نرخ غیر رسمی ارز که به معنی کاهش مواردی است که ب

های دیگری  ها برای برداشت از حسابشان و انتقال آن به فعالیت ارزش پول ملی است، مردم به بانک

و  کنند که نتیجه آن کاهش منابع بانکی همچون خرید ارز و طال به منظور حفظ ارزش پول خود مراجعه می

ها با ریسک نقدینگی خواهد شد. و از طرف دیگر، با کاهش منابع بانکی، قدرت وام دهی  مواجهه بانک

 (.7931یابد )فالحتی و همکار،  بانک کاهش می

 سطح تغییر طریق از ارز نرخ تغییرات،باشد؛ نرخ ارز نیز از جمله متغیرهای تاثیرگذار بر بازارهای مالی می

 تغییرات کنیم، نگاه ارتباط این به وارونه شکل به شود. حاال اگرمی تعیین کشور ود نسبی هایقیمت عمومی

                                                           
1.Arazmuradov and et al 
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 براساس دیگر، سوی بود. از خواهد کشور دو هایقیمت سطح عمومی نسبت در تغییرات گربیان ارز نرخ

 و خارجی قیمت شاخص لگاریتم در تغییر تفاوت با است برابر ارز لگاریتم نرخ تغییرات چون فاما، مدل

شود  تغییر دچار نیز داخلی شاخص به خارجی شاخص نسبت باید باشد، نوسان داشته ارز نرخ اگر داخلی،

 (.51:ص7932قلی وهمکاران،)رضا

نماید. از  دولت نقش مهمی در تدارک خدمات تامین مالی به ویژه در کشورهای در حال توسعه ایفا می

عوامل موثر بر توسعه مالی شفافیت روانی و سادگی قوانین و مقررات است که موجب افزایش 

و مایر،  شود )کارلین توسعه بخش مالی میگذاری و به تبع آن افزایش تقاضا برای منابع مالی و  سرمایه

یکی از مسیرهایی که کشورهای مختلف جهان در راستای افزایش تجارت خارجی خود طی می   (.2119

نمایند، روی آوردن به آزادسازی تجاری است. باز بودن اقتصاد می تواند به صورت کانالی برای انتقال 

 )محمدوندنتقل نماید های مختلف اقتصادی م تکنولوژی عمل کند و اثرات سرریز تکنولوژی را به بخش

(. باز بودن اقتصاد می تواند مقدمه ای بر آزادسازی مالی و در نتیجه توسعه 39:ص7983همکاران،ناهیدی و 

های  نظام مالی کنونی ایران یک نظام مالی محدود شده است. نظام مالی تحدید شده با کنترل مالی باشد.

در حال حاضر ایجاد اشتغال، توسعه پایدار از  .(9 ص: 7988 نظری، و دادگر)است بیش از حد همراه 

آیند. لذا محقق در این تحقیق بر آن شده تا به  اجتماعی کشور به شمار می -های اقتصادی مهمترین چالش

بررسی عواملی که بر بازار مالی تاثیرگذار هستند، بپردازد تا از این طریق بتواند راهکاری جهت بهبود اوضاع 

 مطرح نماید

 رت تحقیقضرو 1-3

گذاری در جستجوی اطالعاتی هستند که به آنها در گذاران به دنبال کسب حداکثر بازدهی از سرمایهسرمایه

(.  7936گیری برای تخصیص وجوه و انتخاب بازار مناسب مالی کمک کند )فتاحی و همکاران، تصمیم

ک و رشد اقتصاد گردد و از این ی است که باعث تحریاقتصاد مدرن و امروزی، نیازمند ابزارها و نهادها

اقتصادی،  لبا داشتن دیدگاهی سیستماتیک در تحلیطریق منجر به افزایش رفاه عمومی  در جامعه شود. 

 روشن خواهد شد که وجود بخش های قدرتمند اقتصادی، بدون بخش مالی قدرتمند، امکان پذیر نیست

 . (7988)صالح آبادی، 

گذاری سودآور، تنوع ریسک و تسهیل است اطالعات مربوط به سرمایه ها و بازارهای مالی ممکنواسطه

گیری سرمایه و کارایی در از این رو، یک سیستم مالی توسعه یافته به بهبود شکلبسیج منابع را فراهم کنند. 
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کند. عالوه بر بهبود رشد، توسعه تخصیص منابع از طریق تحریک رشد اقتصادی در بلندمدت کمک می

تواند فقر را کاهش داده و از این رو نابرابری درآمد را کاهش دهد. اگر نقصی در بازار سرمایه و مالی می

گذاری شخصی در سرمایه انسانی و فیزیکی وجود داشته باشد، منجر به واگرایی درآمد بین فقیر و سرمایه

رآمد را از طریق حذف شود. از این رو توسعه مالی ممکن است باعث کاهش فقر شده و نابرابری دغنی می

بازار  (. 7939های اعتباری نامتناسب برای افراد کم درآمد بهبود بخشد )محمدی و همکاران، محدودیت

-اندازهای راکد موجود در جامعه را به سمت سرمایهمالی، پس هایدر کنار ایجاد امنیت برای داراییسرمایه 

شود، اقتصادی میساز رشد و توسعهاال و خدمات زمینههای مولد رهنمون کرده و با افزایش تولید کگذاری

گردد. به و تقاضای وجوه موجب جلوگیری از افزایش نرخ تورم می آوردن تعادل عرضهاز طرفی با فراهم

مالی موجود در آن به خوبی کار کنند خلق ای که بازار سرمایه و ساختارهایتوان گفت در جامعهجرات می

)مرادی گیرد باالتری انجام شده و پیشرفت و ثبات اقتصادی و اجتماعی بهتر صورت میثروت با سرعت 

. کمبود سرمایه مورد نیاز در بخش تولید، یکی از موارد و مشکالت (733:ص7932پور اوالدی وهمکاران،

گذاری موجود در کشور می باشد که با توجه به عدم اطمینان از امنیت سرمایه گذاری، باعث کاهش سرمایه 

-در بخش تولید شده است. در حال حاضر، سرمایه های سرگردان در کشور، یکی از عوامل ایجاد کننده بی

ثباتی اقتصادی است، به طوریکه با جابجایی سرمایه ها از بازاری به بازار دیگر، زمینه ساز نوسانات 

ند باعث ایجاد بی ثباتی در اقتصاد گردد. بنابراین کم بودن سرمایه و سرگردان بودن آن، می توااقتصادی می

 بهره وری در تولید کشور شود، لذا بررسی آن ضرورت دارد. و کاهش 

 اهداف تحقیق 1-4

 اهداف علمی  1-4-1

 عملکرد بازار مالیگذاری درآمد بر تاثیرمیزان سنجش  .7

 عملکرد بازار مالیگذاری سرمایه انسانی بر تاثیرمیزان سنجش  .2

نسبت مخارج جاری دولت به تولید ناخالص داخلی بر عملکرد بازار  گذاریتاثیرمیزان سنجش  .9

 مالی 

 نرخ ارز بر عملکرد بازار مالی   گذاریتاثیرمیزان سنجش   .4

 نرخ تورم بر عملکرد بازار مالی   گذاریتاثیرمیزان سنجش  .5

 باز بودن اقتصادی بر عملکرد بازار مالی   گذاریتاثیرمیزان سنجش  .6
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 اهداف کاربردی 1-4-2

 سیاستمداران کشور جهت بهبود وضعیت اقتصادی می توانند از نتایج این تحقیق بهره مند شوند.

 مبانی نظری 1-5

 و بلندمدت اقتصادی رشد که هستند مطلب این کنندهتأیید اقتصادی، ادبیات از بزرگی بخش حاضر حال در

 دارد. توسعه بستگی کشور آن یافتگی مالی توسعه درجه به دیگر، مهم عوامل سایر بر عالوه یک کشور، رفاه

 اقتصادی رشد بر این منابع بهینه تخصیص نیز و ایسرمایه منابع تجمیع و طریق تجهیز از کلی طور به مالی

 سازند.توسعهمی را متأثر آن وریبهره و سرمایه تجمیع مالی،توسعه هایدیگر شاخص عبارتبه گذارد،می اثر

 ترتخصیص مناسب به منجر کشور، مالی بازارهای سازیمتنوع چنینو هم گسترش طریق از مالی هایسیستم

 (. 85:ص7937گردد )سامتی و همکاران،می ترسریع اقتصادی رشد نتیجه در و منابع

 کاهش زمینه در خود اصلی وظایف بتواند سیستم مالی چهچنان که نمود مطرح چنین توانمی کلی طور به

 نوآورانه، هایطرح مالیاندازها، تأمینپس مناسب تجهیز مبادالت، تسهیل مخاطره، مدیریتاطالعات،  هزینه

 گفت توانکند، می عمل خوبی به را خصوصی بخش برای اعتبارات ساده به رسیدست و ریسک کاهش

 (.94:ص2177و همکار، 7است )وایز یافته توسعه کشور مالی نظام

 بازتر داخلی( تولید ناخالص بر واردات و صادرات جمع )حاصل تجاری نظر از اقتصاد چه هر رود می انتظار

 (.5:ص7934شود )مجیدی فر، می فراهم خارجی سرمایه حضور برای تری مناسب بستر باشد،

 همه عوامل تواندمی و هاستسیاستگذاری و هاگیریتصمیم در مهم اقتصادی کالن متغیرهای از تورم نرخ

 است تورم ناقص تورم آثار گرفتن نظر در بدون اقتصادی مسائل در بررسی هرگونه و سازد متأثر را اقتصادی

-مدت سرمایه دراز هایریزیبرنامه در بیمه هایشرکت و گذاردمی جای بر ایبیمه معامالت در عمدهای اثر

که  بیکاری با مقابله در هادولت هایسیاست زیرا باشند داشته توجه تورم ناگهانی افزایش به باید گذاری

نژآد و همکاران، )میرزایی شود منتهی تورم ناگهانی رشد به است ممکن است مالی تورم از خطرتر پر عامل

 (.791: ص 7983

 گذاراندارایی سرمایه سبد در که بوده ریسک با همراه و نامطمئن هایدارایی ازجمله ارز، نرخ که جاییآن از

 مارکویتز مدل اساس کرد بر بررسی توانمی مارکویتز مدل چارچوب در را متغیر این تغییرات گیرد،می قرار

 و گذاشته تأثیر آن تقاضای بر تواندمی افراد، سبد دارایی در موجود هایدارایی از یکی منزلة به ارز تغییرات

                                                           
1
 Vaez 
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 واردات یا صادرات به هاشرکت اتکای میزان به بسته این، بر شود. عالوه سهام قیمت تغییر باعث آن، متعاقب

 شده پذیرفته منابع بر متفاوتی تأثیرات تواندمی ارز نرخ کاهش یا افزایش نرخ ارز، به هاآن وابستگی میزان و

 متعاقب و شده سود به کاهش منجر صادراتی، عمدتاً صنایع در ارز نرخ کاهش .بگذارد هاو شرکت بورس در

 قیمت افزایش میان برآیند به باید نرخ ارز، کاهش صورت در دهد.می کاهش نیز را شرکت سهام قیمت آن

 هر صادرات ارزش کاهش از ناشی سهام کاهش قیمت و تولیدات شده تمام بهای کاهش از ناشی سهام

 رودمی برد. انتظار پی بهره نرخ کاهش از آن سهام قیمت چگونگی تأثیرپذیری به بتوان تا کرد توجه شرکت

 در و بوده هاآن سهام قیمت بر ارز نرخ کاهش منفی تأثیر صادراتی، عمدتاً هایشرکتدر  برآیند این نتیجه که

 با مقابله برای نیز المللیبین پولی بازارهای دیگر سوی از باشد. مثبت واردات بر متکی هایدر شرکت مقابل

 خرید، قدرت برابری فرضیة اساس بر شد گفته که طور گیرند. همانمی کار را به هاییسیاست ریسک این

 گذارد.می اثر بورس، در شده پذیرفته هایشرکت گذاریسرمایه و کاالها شدة تمام برقیمت ارز نرخ تغییرات

شود. حاال می تعیین کشور دو نسبی هایقیمت عمومی سطح تغییر طریق از ارز نرخ تغییرات، اساس این بر

-قیمت سطح عمومی نسبت در تغییرات گربیان ارز نرخ تغییرات کنیم، نگاه ارتباط این به وارونه شکل به اگر

 با است برابر ارز لگاریتم نرخ تغییرات چون فاما، مدل براساس دیگر، سوی بود. از خواهد کشور دو های

 نسبت باید باشد، نوسان داشته ارز نرخ اگر داخلی، و خارجی قیمت شاخص لگاریتم در تغییر تفاوت

 (.51:ص7932قلی وهمکاران،شود )رضا تغییر دچار نیز داخلی شاخص به خارجی شاخص

بنابراین،  است. کرده ایفا سرمایه تشکیل فرآیند در را مهمی نقش دولت توسعه، حال در کشورهای در

 این مخارج اثر ارزیابی دلیل همین به شود.می شامل را کل گذاریسرمایه از مهمی سهم دولتیگذاریسرمایه

 مالیها سیاستکینزین نظریه اساس دارد. بر ایویژه اهمیت خصوصی گذاریسرمایه به مربوط تصمیمات بر

-سرمایه در و در نتیجه، کاهش بهرهنرخ افزایش به گیردمی صورت دولت مخارج افزایش توسط که انبساطی

 (.91:ص7931شود )موسایی و همکاران،می منجر خصوصی گذاری

 : (7937)فالحتی و همکاران،  د استفاده به صورت زیر استفرم کلی مدل اقتصاد سنجی مور

Y = f (x1, x2, x3, x4, x5, x6 ) 

     0   1  1   2  2    3   3   4 4   5   5   6 6       
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مدل  4گیرد، بنابراین شاخص مورد بررسی قرار می 4متغیر وابسته عملکرد بازار از طریق که در این مدل 

 به شکل زیر بررسی خواهد شد:  فرعی

 معادله اول 

 1    0   1  1   2  2    3   3   4 4   5   5   6 6       

  GDPها و موسسات مالی به بخش خصوصی به  : نسبت اعتبارات اعطایی بانک 1 

 معادله دوم

 2    0   1  1   2  2    3   3   4 4   5   5   6 6       

Y2 نسبت :M2  بهGDP  

 سوممعادله 

 3    0   1  1   2  2    3   3   4 4   5   5   6 6       

Y3ی تجاری به  ها های داخلی بانک : نسبت داراییGDP 

 چهارممعادله 

 4    1   7  7   2  2    9   9   4 4   5   5   6 6       

Y4 نسبت مانده بدهی بخش خصوصی به :GDP 

 که در هر چهار معادله متغیرهای مستقل و کنترلی به شرح زیر می باشند: 

X1)درآمد )تولید ناخالص داخلی سرانه : 

X2سرمایه انسانی : 

X3نسبت مخارج جاری دولت به تولید ناخالص داخلی : 

X4نرخ ارز : 

X5نرخ تورم : 

X6( باز بودن تجاری :   
   ⁄) 
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 های تحقیقفرضیه 1-6

 داری دارد.تاثیر معنی عملکرد بازار مالیدرآمد بر  .7

 داری دارد.تاثیر معنی عملکرد بازار مالیسرمایه انسانی بر  .2

 داری دارد.تاثیر معنینسبت مخارج جاری دولت به تولید ناخالص داخلی بر عملکرد بازار مالی  .9

 .دارد داریمعنی تاثیرنرخ ارز بر عملکرد بازار مالی  .4

 داری دارد.تاثیر معنینرخ تورم بر عملکرد بازار مالی  .5

 داری دارد.تاثیر معنیباز بودن اقتصادی بر عملکرد بازار مالی  .6

 تعاریف متغیرها 1-7

 عملکرد بازار مالی

و  دادمالی، بازاری است که درآن ابزارهای مالی خلق شده، سپس به واسطه نهادهای مالی، معامله و بازار

 ارائه گذاریسرمایه به اندازپس تخصیص برای هاییکانال این بازارها (.92:ص7934)شبانی،شوند می ستد

و  7)سعیدالکیسرمایه  بازار و پول شوند: بازارمی تقسیم دسته دو به مالی دهند. بازارهایمی

 (.451:ص2176همکاران،

-در پروژه های مدیریتی است و بدون شک مهمعملکرد سازمان یکی از مهم ترین سازه های مورد بحث 

آید. به هر حال، عملکرد سازمانی عوامل زیادی را ها به حساب میترین معیار سنجش موفقیت در سازمان

های مهم از شاخص (.761:ص7934شود )کریمیان و همکاران،های ذی نفع شامل میبر اساس تنوع گروه

های سودآوری و نقدینگی اشاره کرد. سودآوری به توان به شاخصها میدر ارزیابی عملکرد مالی شرکت

توانایی شرکت در کسب درآمد اشاره دارد. نقدینگی نیز به توانایی سازمان در ادای تعهدات کوتاه مدت 

رسی به وجه نقد کافی داشته باشد )نوروزی و شود که سازمان باید برای ادای این تعهدات دستگفته می

در یک بنگاه اقتصادی که هدف، افزایش ثروت مالکان است، توجه به ازدیاد  (.711: ص2179همکاران، 

یابی آورد. در واقع، محاسبه میزان عملکرد مالی به معنای میزان دستسود موجبات تحقق هدف را فراهم می

  (.774:ص2174و همکاران،2)آنتونیو به اهداف سازمانی است 

 GDPها و موسسات مالی به بخش خصوصی به  اعتبارات اعطایی بانکشاخص اول: نسبت 

                                                           
1 Siedlecki 
2
 Antonio 
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 GDPبه  M2نسبت : شاخص دوم

 GDPی تجاری به  ها های داخلی بانک نسبت دارایی شاخص سوم:

 GDPشاخص چهارم: نسبت مانده بدهی بخش خصوصی به 

 

 درآمد

  GDP تولید ناخالص داخلی

واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره زمانی معین ) کل ارزش ریالی محصوالت نهایی تولیدشده توسط 

 .نامند ساالنه یا فصلی ( را تولید ناخالص داخلی می

 درآمد سرانه

برای محاسبه درآمد سرانه تولید ناخالص داخلی کشور را بر جمعیت تقسیم کرده عدد به دست آمده درآمد 

 سرانه کشور است.

 سرمایه انسانی

های رهبری ها و تواناییهای حل مساله، سبکها و تخصص، تواناییز مهارتسرمایه انسانی عبارت است ا

ها و و هر چیزی که در درون کارکنان وجود دارد. سرمایه انسانی اصطالحی برای اشاره به سالمت، مهارت

: 2174، 7)آرازمورادور و همکارانشود دانش یک فرد که دارای ارزش اقتصادی هستند به کار گرفته می

 (.721ص

 در این تحقیق تعدا کل دانشجویان به عنوان سرمایه انسانی در نظر گرفته شده است. 

 مخارج دولتی 

بنابراین،  است. کرده ایفا سرمایه تشکیل فرآیند در را مهمی نقش دولت توسعه، حال در کشورهای در

 این مخارج اثر ارزیابی دلیل همین به شود.می شامل را کل گذاریسرمایه از مهمی سهم دولتی گذاریسرمایه

 مالی ها سیاستکینزین نظریه اساس دارد. بر ایویژه اهمیت خصوصی گذاریسرمایه به مربوط تصمیمات بر

                                                           
1.Arazmuradov and et al 
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 در و در نتیجه، کاهش بهره نرخ افزایش به گیردمی صورت دولت مخارج افزایش توسط که انبساطی

 (.91:ص7931همکاران،شود )موسایی و می منجر خصوصی گذاریسرمایه

 در این تحقیق از کسری بودجه دولت به عنوان مخارج دولتی استفاده شده است. 

 نرخ ارز

شود. به گفته دیگر به واحدهای پولی که در کشورهای دیگر جز کشور  های خارجی ارز گفته می به پول

 .شود اصلی داد و ستد شود به صورت کلی ارز گفته می

برابری ارزها روش های مختلفی وجود دارد، مبنای کاالیی که بر اساس نرخ تورم برای محاسبه نرخ 

کشورها محاسبه می شود، قدرت برابری خرید که در این روش میزان پول به کار گرفته شده برای یک سبد 

راز ثابت کاالیی در چند کشور مورد مقایسه قرار گرفته و نرخ تبدل محاسبه می شود، روش دیگر بر مبنای ت

پرداخت ها است که مابع التفاوت میزان ارز وارد شده و خارج شده به کشور را مبنا قرار داده و با حجم 

 .(ECO) نقدینگی مقایسه می کند

 نرخ تورم

است. تورم عموماً به معنی افزایش  قیمتاشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، در آمدهای پولی یا 

ها در  اینده و نامنظم افزایش قیمتروند فز ورم،ت .شود در نظر گرفته می قیمتغیرمتناسب سطح عمومی 

 .است اقتصاد

طورکلی مراحل قیمت در چرخه اقتصاد در سه بخش  الزم است در ابتدا این نکته را یادآور شویم که به

صورت روزمره در افکار عمومی بیشتر  شود. آن بخش که به تفکیک می «مصرف»و « توزیع»، «تولید»

بوده و از طریق محاسبه « مصرف»گیرد، تورم یا تغییرات قیمت در بخش  آشناست و مورداستفاده قرار می

های خاص میزان  آید و میزان تغییرات آن نسبت به دوره (، به دست میCPIکننده ) شاخص قیمت مصرف

 دهد. یا همان تورم کل )شهری و روستایی( را نشان می کننده تورم مصرف

( در PPIاز شاخص قیمت تولیدکننده )« تولیدکننده»از طرف دیگر برای تعیین میزان تورم در بخش 

نیز از « توزیع»شود. در مرحله  های صنعت، معدن، انرژی، خدمات و کشاورزی محاسبه و ارایه می بخش

( MPI( و شاخص قیمت واردات )XPIاخص قیمت صادرات )(، شWPIفروشی ) شاخص قیمت عمده

 شود. برای بررسی میزان تغییرات قیمتی این بخش استفاده می

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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 باز بودن تجاری

یکی از مسیرهایی که کشورهای مختلف جهان در راستای افزایش تجارت خارجی خود طی می نمایند،  

از بودن اقتصاد سنجیده می شود. باز بودن روی آوردن به آزادسازی تجاری است که با پارامتر درجه ب

اقتصاد می تواند به صورت کانالی برای انتقال تکنولوژی عمل کند و اثرات سرریز تکنولوژی را به بخش 

های مختلف اقتصادی منتقل نماید. ساده ترین معیار برای درجه باز بودن اقتصاد، بر مبنای جریانات تجاری 

رات و واردات به تولید ناخالص داخلی و یا نسبت واردات و یا صادرات است که در آن نسبت مجموع صاد

ناهیدی و  یا نرخ های رشد آنها به تولید ناخالص داخلی مدنظر می باشد )محمدوند

  (.39:ص7983همکاران،

استفاده شده است که برابر  (gdp⁄(x+m))در این تحقیق جهت تعیین میزان باز بودن تجاری از شاخص 

 است با مجموع صادارت و واردات بر تولید ناخالص داخلی. 

 قلمرو تحقیق 1-8

 قلمرو موضوعی پژوهش -1-8-1

 قرار دارد. مدیریت کشوریقلمرو موضوعی این تحقیق در حوزه 

 قلمرو مکانی -1-8-2

 باشد.می 7935الی  7961فعالیت اقتصادی کشور ایران طی سالهای قلمرو مکانی پژوهش، 

 قلمرو زمانی -1-8-3

تا تیر ماه  7936قلمرو زمانی این پژوهش شامل یک بازه شش ماهه پس از تصویب پروپوزال در دی ماه 

 می باشد. 7931سال 
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 فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
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 مقدمه-2-1

توسعه آن ها امروزه به عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه و رشد اقتصادی بازارهای پولی و مالی و 

اند. در کشورهای کشورها مطرح هستند. این بازارها در کشورهای توسعه یافته، گسترش بسیار زیادی یافته

در حال توسعه نیز، گسترش این بازارها به عنوان یک هدف، همواره مورد توجه است. دستیابی به این 

-یعنی گسترش عملکرد بازارهای مالی، مستلزم آگاهی از عواملی است که بر این بازارها تاثیر میهدف 

گذارند. یکی از عوامل تاثیرگذار بر توسعه بازارهای مالی، تورم است. ترم عالوه بر تاثیری که بر توسعه 

ر دستیابی به توسعه بازارهای بازارهای مالی دارد، بر تخصیص بهینه منابع نیز مؤثر است. بنابراین، به منظو

مالی و رشد و بین تورم امور رابطه بین باید در هدایت نرخ تورم دقت نمود. به رغم پیشرفت ادبیاتمالی می

مالی بررسی چندانی نشده و رابطه دقیق بین دو متغیر هنوز جنجال برانگیز و رشد، رابطه بین تورم و توسعه

 سهم مهمی در ادبیات توسعه مالی، تورم و رشد فراهم آورده اند.است. تعدادی از مطالعات اخیر، 

که رشد و شکوفایی اقتصاد کشور  آیند ترین نهادهای اقتصادی یک کشور به حساب می مؤسسات مالی مهم

باشد. در کشورهای در حال توسعه، به علت عدم توسعه بازارهای مالی، این  ها میدر گرو رشد و توسعه آن

ترین نهادهای بازار مالی در ایران، به علت عدم ها به عنوان مهمارایی الزم را ندارند. بانکمؤسسات نیز ک

گسترش بازارهای مالی از یک سو و دولتی بودن بانک ها از سود دیگر، از کارایی مطلوبی برخوردار نیستند. 

موجب ارتقای سطح رفاه وری در نهادهای اقتصادی، تنها راه توسعه اقتصادی کشورهاست که افزایش بهره

وری در نظام مالی، به خصوص در یک فرآیند شود. در واقع، پایین بودن سطح بهرهزندگی یک ملت می

جهانی، توسعه اقتصادی را به نفع جوامعی سوق خواهد داد که از رو بنا و ساختار مالی پرقدرت 

های تجاری، نهادهای مالی از قبیل بانک وری در سایه توسعه بازارها وبرخوردارند. در عین حال، رشد بهره

 پذیرد.های اعتبار و ... تحقق میهای بیمه، بورس اوراق بهادار، تعاونیهای توسعه، شرکتبانک
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 تعریف عملکرد-2-2

 و گیری کاراییاندازه برای معیاری است. عملکرد، کارکرد کیفیت یا حالت معنی به لغت در عملکرد

 آن فروش و میزان مشتری بازار، در هایینشانه طریق از که است ویژه زمانی دورة در سازمان اثربخشی

 (.797:ص7932 مرادی، و )داوری شودمی مشخص سازمان

در  را هاآن با تعامل هاینیز حوزه و کندمی تولید شرکت چهآن و است ایگسترده مفهوم سازمانی عملکرد

 هایفعالیت و وظایف ها،مأموریت دادن چگونگی انجام به سازمانی عملکرد دیگر، عبارتبه گیرد؛میبر

(. عملکرد سازمانی دارای ابعاد 58:ص7،2177شود )حقیقی و همکارانمی اطالق هاآن نتایج و سازمانی

گیرند، مالی آن را در نظر میهایمختلفی است. بسیاری از محققان در مورد عملکرد سازمان فقط جنبه

 (.641:ص7939الی را هم باید مدنظر قرار داد )طالبی و همکاران،درصورتی که نتایج غیرم

 هایشود. جنبهمی اقتصادی ناشی فعالیت از که نتایجی و آثار مجموعه از است عبارت اقتصادی عملکرد

 و تولید کارایی تکنولوژی، پیشرفت خدمات، کاالها و کیفیت رشد، سودآوری، شامل: بازار عملکرد مختلف

 است. گوناگونی ابعاد دارای هابنگاه مختلف هایفعالیت دلیل به عملکرد اقتصادی است. تخصیصی کارایی

 و منابع خریدار بنگاه عنوان هر کهآن اول است: تشخیص قابل مجزا زمینه سه در اقتصادی هایعملکرد بنگاه

 تولید امر سازماندهی به هابنگاه عملکرد دوم کند. بعدمی خرید به اقدام کار و هانهاده بازار در انسانی نیروی

به  بخشیدن سامان و تولید روش و فناوری انتخاب و هانهاده سایر و و ابزارآالت انسانی نیروی هماهنگی و

 خدمات و کاال در بازار خریدوفروش اقتصادی هایبنگاه عملکرد سوم شود. بعدمی مربوط مالی مسائل

یابی به گر میزان دستاثربخشی تعریف شده است، چون اثر بخشی بیان است. مفهوم عملکرد، با کارایی و

اهداف است و کارایی به این موضوع اشاره دارد که منابع از نظر اقتصادی، چگونه برای کسب هدف به کار 

ها را دو بعد مهم عملکرد دانست، یعنی هم علل داخلی )کارایی( و هم دالیل خارجی توان آن اند و میرفته

توانند وجود داشته باشند. از این رو، عملکرد تابعی از های خاص عملکرد، میثربخشی( برای بخش)ا

یابی به عملکرد بهتر، باید از ها برای دست های صورت گرفته است. بانک کارایی و اثربخشی فعالیت

وقایع تاریخی را بیان نگر تنها رو یا گذشتههای پسنگر استفاده کنند. شاخصرو یا آیندههای پیششاخص

شوند )پور نگر، باعث مهیا شدن شرایط برای پرورش عملکرد میهای آینده کنند، در حالی که شاخصمی

 (.452:ص7939محمدی،

                                                           
1
 Haghighi et al 
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 پذیری،هزینه، انعطاف به و است تولید تعالی و پذیریرقابت اهداف تمامی شامل عملکرد سازمانی تقریبا

 تعریف چتری مثابه به توان می سازمانی را عملکرد عالوه، به شود.می بوطمر کیفیت یا اعتماد قابلیت سرعت،

 عملکرد با های گیرد. سازمان می بر در را کل سازمان هایفعالیت و موفقیت به تبط مر مفاهیم همه که کرد

 رهبری، راهبردی، تفکر اهداف، های سازمان، مأموریت و انداز چشم لحاظ از خاص هایی ویژگی دارای برتر

 هایرانه پیش برتر، عملکرد با سازمان یک در باشند. سازمانی می فرآیندهای و آوریفن سازمان، طراحی

سازمان  یک ویژگی ترین زیربنایی و ترین مهم از شود. یکیمی مأموریت تبیین بیانیه توسط عملکرد اصلی

گیری را  های روشن و قابل اندازه هدفبرتر،  عملکرد های با است و سازمان آن انداز چشم و مأموریت

 را سازمان که داندمی برتر، عملکرد با سازمان یک رهبری که است آن از حاکی هاکنند. پژوهش تدوین می

 در روشنی به و کنندمی درک را سازمان حرکت جهت کارکنان همه که دارد و اطمینان ببرد خواهدمی کجا

 (.912:ص7،2116هستند )هرپست فعال و درگیر ها، هدف سوی به حرکت راستای در سازمان به کمک

 های عملکردمعیارها و شاخص-2-2-1

-عملکرد سازمان یکی از مهم ترین سازه های مورد بحث در پروژه های مدیریتی است و بدون شک مهم

زیادی را آید. به هر حال، عملکرد سازمانی عوامل ها به حساب میترین معیار سنجش موفقیت در سازمان

شود و ضریب اهمیت هر یک از عوامل مذکور تا حد زیادی های ذی نفع شامل میبر اساس تنوع گروه

-کند، ولی به طور کلی، در مورد اینهای محیطی است که شرکت در آن فعالیت میوابسته به نوع و ویژگی

در بین صاحب نظران وجود  اند، هنوز توافق نظر کاملیهای عملکرد سازمانی کدامکه متغیرها و شاخص

 (.761:ص7934ندارد )کریمیان و همکاران،

گردد. های عملکرد سازمان به طور کلی، به نحوه تعریف ما از موفقیت سازمانی نیز برمیبندی شاخصطبقه

این تعریف نیز تا حد زیادی به شیوه عمل سازمان و نحوه تعامل آن با محیط بستگی دارد. در یک طبقه 

مند از یک معیار خاص چه کسانی هستند، دوم از نظر ست از این لحاظ که ذی نفعان بهرهبندی، نخ

گیری شود و سوم نیز از این لحاظ که معیار مورد نظر چارچوب زمانی که با آن، معیار مذکور باید اندازه

مالی است یا  های حسابداری،شود یا دادهگیری میشود )بر مبنای بازار اندازهگیری میچگونه اندازه

اند. از لحاظ نوع ذی نفعان بندی کردهغیرمالی، ذهنی است یا عینی(، معیارهای عملکرد سازمانی را طبقه

های مشاوره ای و حقوقی، اصلی در سازمان، نوع معیارهای عملکرد سازمانی متفاوت است. در سازمان

ترین آنها هستند؛ بنابراین مایه مهمکارکنان متخصص سازمان و در شرکت های سرمایه گذاری، صاحبان سر
                                                           

1
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در هر یک، به معیارهای خاص متناسب با حفظ منافع گروه ذی نفع مربوط برای حفظ بقای سازمان توجه 

های مشاوره ای، میزان رضایت کارکنان شود. در مورد صاحبان سرمایه، سود خالص و در مورد شرکتمی

 (.767:ص7934نی است )کریمیان و همکاران،متخصص سازمان، مهم ترین معیار عملکرد سازما

های سودآوری و نقدینگی اشاره توان به شاخصها میهای مهم در ارزیابی عملکرد مالی شرکتاز شاخص

ها کرد. سودآوری به توانایی شرکت در کسب درآمد اشاره دارد. در واقع سودآوری نتیجه نهایی همه برنامه

دهد. به گران میها را در مورد نحوه اداره شرکت به تحلیلپاسخ و تصمیمات مالی شرکت است و آخرین

ها که برابر با سود عملیاتی قبل از کسر گیری سودآوری از معیارهای بازده مجموع داراییمنظور اندازه

آید. نقدینگی نیز به توانایی سازمان در ادای تعهدات باشد، بدست میها میمالیات تقسیم بر مجموع دارایی

رسی به وجه نقد کافی داشته باشد. شود که سازمان باید برای ادای این تعهدات دستوتاه مدت گفته میک

تواند به عنوان معیار ارزیابی عملکرد استفاده کرد )نوروزی و همکاران، لذا از یک سطح نقدینگی بهینه می

 (.711: ص2179

صر کلیدی مدیریت دانش که قادر به شناسایی گیری عملکرد در نظر گرفته عناهای فرایند اندازهسیستم

ریزی و شود، با استفاده از برنامهشکاف بین وضعیت فعلی یک سازمان و سطح عالی در نظر گرفته می

 (.9:ص2176و همکاران، 7باشد )دیکلگیری میهای عملکرد قابل اندازهاستفاده از شاخص

 عملکرد مالی-2-3

افزایش ثروت مالکان است، توجه به ازدیاد سود موجبات تحقق هدف را در یک بنگاه اقتصادی که هدف، 

یابی به اهداف سازمانی است. آورد. در واقع، محاسبه میزان عملکرد مالی به معنای میزان دستفراهم می

گیری گذاری مناسب در آموزش و به کاردر تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که سرمایه9و پیسکی 2آکموگو

، 4چنین تحقیقات بیس و مک موررشود. هموری سازمانی میمجرب منجر به بهبود عملکرد و بهره پرسنل

گذاری مناسب در آموزش کارکنان در عملکرد مالی مؤثر است. سرمایه انسانی با نشان داده است که سرمایه

بر روابط میان رضایت در زنجیره سود خدمات  5ها ارتباط دارد. تحقیق کاپالن و نورتنعملکرد مالی شرکت

  (.774:ص2174و همکاران،6مالی تاکید دارد )آنتونیو مشتریان و عملکردمشتریان، وفاداریکارکنان، رضایت
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های های بین نتایج خودمان و نتایج مطالعات قبلی هستیم. نتایج برای بانکمابه دنبال پی بردن به اختالف

عملکرد  گذاری کنیم تاهای سرمایه فکری سرمایهکدام مولفهسازد که باید در مختلف سرنخی را فراهم می

 (.2176و همکاران، 7مالی افزایش یابد )اوزکان

گیری متغیرها های مختلفی برای اندازهشوند زیرا راهبا بررسی تحقیقات گذشته، نتایج با هم ترکیب می

بر عملکرد اقتصادی دارد. این استفاده شده است. افزایش تدریجی شناخت عملکرد محیطی تأثیر مثبتی 

و عملکرد مالی  9هاکه رابطه مثبتی بین مسئولیت اجتماعی شرکت 2نتیجه با تحقیق صالح، زولکیفلی و محمد

  (.773:ص2176و همکاران، 4موحدها را نشان دادند مطابقت دارد )اینالیاشرکت

 مالی عملکرد ارزیابی-2-3-1

 کنندگانگیری استفادهتصمیم و قضاوت برای مفید کردن اطالعات فراهم برای مؤثری ابزار حسابداری

 دانش وجودی از فلسفة درحمایت شده مطرح دالیل از بسیاری که هستة طوری به است، مالی هایصورت

 و حسابداری نظری مبانی بر اساس ، بوده کنندگاناستفاده گیریتصمیم و فرایند قضاوت بر تأکید حسابداری،

-صورت کنندگاناستفاده ترینگذاران، اصلیسرمایه ایران، نیز و آنگلوساکسون مالی کشورهای گریگزارش

 مورد بازده و مخاطره ارزیابی آن به وسیلة که هستند اطالعاتی پی در گروه این روند.شمار می به مالی های

های ( دستورالعمل2179) 6(. ویل برن7114:ص5،2179شود )نوروزی پذیرامکان گذاریانتظار سرمایه

و قابلیت اجرای آن با اصول را بررسی کرد؛ بدین ترتیب شایستگی و 1دهی ابتکار گزارش جهانیگزارش

ها را تدوین کنند تشریح شده و های مسئولیت اجتماعی شرکتها استراتژیکه شرکتسازگاری آن برای این

  (.65:ص8،2179کنند)ویلبرن ها را ارزیابیبه سهامداران کمک شد که این استراتژی

ها پی با توجه به الزامات تعهد جهانی به عنوان بخشی از تالش مداوم مسئولیت اجتماعی شرکت 3کنودسن

المللی هستند تمایل بیشتری به رعایت مشخصات های کشورهایی که دارای اقتصاد بینبرد که شرکتمی

های زیادی در هایی که سالند که چگونه شرکتدهنشان می 77و روژی 71تعهد جهانی دارند. ستین دامر
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دهند زیرا این فاکتور تأثیر ها اهمیت میاند به مشارکت مسئولیت اجتماعی شرکتتعهد جهانی شرکت کرده

 (. 798:ص7،2176فرناندز-ها داشته است)رودریگزآفرینی آنبسزایی بر عملکرد و ارزش

 عملکرد بازار-2-4

 است: عملکرد هفت معیار بین پیچیده رابطه کار و کسب عملکرد که کندمی بیان 2استادز رول

 ،درست. زمان در درست کار انجام اثربخشی 

 ،است. تبدیل فرایند به مربوط کارایی 

 ،کنندگان(،)عرضه 9جریان باالی هایسیستم شامل و است تریگسترده مفهوم دهندهنشان کیفیت 

-می مشتری( دریافتی )کیفیت 4جریانپایین هایسیستم و واقعی تولید تبدیل، فرایند داد،درون منابع

 شود.

 است. وریبهره دادبرون و داددرون جریانات بین نسبت وری،بهره 

 می تأثیر آن بر و تأثیر پذیرفته آن از و نمایدمی فعالیت آن در سازمان که است محیطی کاری، محیط-

 گذارد.

 بلندمدت است. پذیریرقابت از اطمینان برای کلیدی عنصری ظرفیت این نوآوری، ظرفیت 

 ،(.53:ص7937پور و همکاران،است )حاجی سودآوری کار و کسب بهینه هدف سودآوری 

 مالی بازارهای-2-5

 هاییکانال این بازارها شوند.می مبادله مالی هایدارایی و هابدهی هاآن در که هستند هاییمکان مالیبازارهای

 از تقاضا تغییرات به پاسخ همواره در مالیدهند. بازارهایمی ارائه گذاریسرمایه به اندازپس تخصیص برای

 دسته دو به مالی بازارهای کنند.تغییر می مقررات، و قوانین تغییرات نیز و عمومی وفنی تغییرات توسعه

 گیرندگانقرض و دهندگانقرض آن که در است مکانی پول سرمایه. بازار بازار و پول شوند: بازارمی تقسیم

 تالقی از و است پول برای تقاضا و عرضه پس شامل کنند؛می مبادله را شانمدت وجوه )احتیاطی( کوتاه

کند. می تعیین پول(را قیمت عنوان )به تعادلی بهره و نرخ تقاضا مورد پول مقدار پول برای تقاضا و عرضه

 سررسید تاریخ که شودمی ستد و داد هاییقرضه اوراق یا سهام در آن که است مالی بازار یک سرمایه بازار

 قیمت و مبادله مورد مقدار بهادار اوراق تقاضای و عرضه تالقی محل است. از سال یک از بیشتر هاآن
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ها کمتر از که سررسید آن اوراقی قراردادی طور به شود. لذامی شاخص( تعیین طور)به هاآن تعادلی متوسط

ها بیش از یک سال است به عنوان ابزار است به عنوان ابزار بازار پول و اوراقی که سررسید آنیک سال 

شان نوسانات قیمتی کمتری تحمل سرمایه مورد توجه هستند. ابزارهای بازار پول، به خاطر سررسید کوتاه

گذاری با ریسک سرمایه کنند در حالی که ابزار بازار سرمایه نوسانات قیمتی بیشتری دارند و به عنوانمی

گذاری در های بلندمدت مالی از قبیل سرمایهگذاریشوند. بنابراین، بازار سرمایه برای سرمایهمطرح می

اند های اداری طراحی شدههای صنعتی و ساختمانها، مراکز خرید، طرحها، مدارس، بزرگراهخانه

 (.451:ص2176و همکاران، 7)سعیدالکی

ی است که درآن ابزارهای مالی خلق شده، سپس به واسطه نهادهای مالی، معامله و دادو مالی، بازاربازار

شوند. اگرچه وجود بازارهای مالی تنها شرط ایجاد و مبادله ابزار مالی نیست، در نظام اقتصادی بیشتر ستدمی

 (.92:ص7934نی،)شبا شوندکشورها، ابزارهای مالی در بازارهای مالی خلق، جاافتاده و سپس مبادله می

 مالیتوسعه-2-6

یابی به رشد اقتصادی، توسعه نظام مالی است. در گزارش توسعه یکی از عوامل بسیار کلیدی برای دست

ها مشیعوامل، خطمالی؛ مجموعهکنند: توسعهمالی مجمع جهانی اقتصاد، توسعه نظام مالی چنین تعریف می

عمیق و رسیشود و دستمالی اثربخش منجر میهایو واسطه و نهادهایی است که به ایجاد بازارهای مالی

 (.755:ص7939و همکاران،کند )محمدیمالی را فراهم میو خدماتگسترده به سرمایه

 در توسعه بر عالوه که دانندمی وجهی چند یک مفهوم را مالیتوسعه برخی مالی،توسعه تعریف خصوص در

 و مقررات پولی، گذاریوسیاست پولی بخش توسعه غیربانکی، بخش توسعه چون دیگری بانکی، ابعاد بخش

 مالی خدمات افزایش راآن دیگر گیرد. برخیبرمی در را نهادی محیط و مالیبخش بودن باز بانکی، نظارت

 ن عنوا به را مالی هایواسطه خدمات و کارایی کیفیت کمیت، در بهبود دیگر برخی مالی، و مؤسسات توسط

 (.98:ص7935ارکاکلی و همکاران،دانند )آقمی مالی توسعه

 به توانمی که است شده استفاده مطالعات در مختلفی هایشاخص از مالی توسعه گیریاندازه منظور به

 تولید به خصوصی بخش به شده پرداخت اعتبارات نسبت داخلی ناخالص تولید به پول حجم نسبت

 تولید به داخلی شده پرداخت اعتبارات کل نسبت(، 883:ص2،2118کورن -بادر و آبو-)آبو داخلی ناخالص

 پول حجم نسبت مرکزی بانک و تجاری هایبانک داخلی دارایی به تجاری هایبانک خالص داخلی ناخالص
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 به مالی سیستم بدهی داخلی نسبت ناخالص تولید به (هابانک خارج در موجود پول) درگردش پول منهای

 (.211:ص7939)اشرفی و همکاران، نمود اشاره داخلی ناخالص تولید

 با کشورهای. شودمی محسوب مهم امری جهانی اقتصاد در سرمایه مدآکار تخصیص برای مالیتوسعه

-می کاهش را فقر های نرخ و درآمدی نابرابری ترسریع و کنندمی رشد ترسریع ترعمیق مالی هایسیستم

 به مالیبخش توسعه که نمودند مطرح  ماکسیموویس و کانت- دمیرگوس بک، و زینگالس و راجان .دهند

 غلبه برای کارآفرینان به و کنند رشد ترسریع که کندمی کمک هستند متکی خارجیمالیتأمین به که صنایعی

 فاکتور مالیتوسعه که نمودند مطرح لویزا و لوین بک، و، لوین .نمایدمی کمک مالی تأمین هایمحدودیت بر

 کانتدمیرگوس بک، لوین، کانت،دمیرگوس بک، مانند اخیر مطالعات. است اقتصادیرشد افزایش کلیدی

-تعیین مهم عامل را مقررات و قانونتدوین  لوین و، ویشنی و شلیفر سیالنس،لوپز الپورتا،، وماکسیموویس

 و رایزر پیستور،، ریچارد و پیستور برکوویتز، مانند افرادی و اندنموده بیان اقتصادی رشد و مالیتوسعه کننده

 حال در کشورهای در مالیتوسعه ارتقای در قانون نوشتن از ترمهم قانون اجرای که دریافتند پیستور و، گلفر

 مؤثر قانونی سیستم یک یافتهتوسعه مالیسیستم(. 165:ص7،2113)لیو و یائو باشدمی توسعه حال در و گذار

-سیاست برای خوب شهرت شفاف، حسابداری مالی، قراردادهای و مالکیت حقوق از حفاظت که است

 و کافی نظارتی هایزیرساخت و کالن اقتصاد مدیریت و (هاآن توسعه و مالیبازارهای از حمایت) گذاران

 (.211:ص7939)اشرفی و همکاران، آوردمی در اجرا به را نهادی کیفیت

مالی، در دهه هفتاد توجه بیشتری شده است. به عبارت سرکوبمالی پس از طرح مفهوم به مفهوم توسعه

تر و امکان مشارکت وسیعمالیواقعی ابزارهایها و موسسات اعتباری در تنظیم ارزشبانکدیگر، تاثیر آزاد

به بعد،  7311توان گفت از دههکنندگان با این ابزارها اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در حقیقت، میمبادله

، پیدایش 7311در دهه  2ای از ابداعات مالیگسترش بازارهای مالی، ابداعات مالی نیز به وجود آمد. نمونهبا 

داد به وجوه مردم مجال میمالی به بانکناپذیریوجوه دوطرفه بازار پول بود که برای جلوگیری از واسطه

مالی و پوشش آن ز پول و کاهش ریسکترین اثر این ابداعات استفاده کاراتر ابهره بیشتری بپردازد. مهم

 (.757:ص7931گرد و همکاران،است )جهان

آوردن اطالعات، اجرای قراردادها و انجام مبادالت برای به وجود آمدن انواع خاصی از هزینه به دست

عات، های اطالآورد. انواع متفاوت و ترکیب هزینهمالی انگیزه به وجود میهایقراردادها، بازارها و واسطه
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های مالی متمایز در کشورها را، در اجرا و مبادله همراه با نظام قانونی و مالیاتی، قراردادها، بازارها و واسطه

مالی به طور طبیعی بر تخصیص هایها در بازارها، نظامطی زمان به وجود آورده است. با بهبود اصطکاک

ظام مالی پنج وظیفه عمده بر عهده دارد، یعنی برای گذارد. نهای مختلف تاثیر میها و مکانمنابع در زمان

دهد. به طور مشخص کاهش هزینه اطالعات، اجرا و مبادله، نظام مالی پنج گروه از خدمات را به اقصاد می

 ها: نظام

o دهند. گذاری محتمل و تخصیص سرمایه میاطالعات را از پیش درباره سرمایه 

o کنند. ها نظارت میرانی شرکتگذاری ها و حکمسرمایهها، بر پس از تامین مالی بنگاه 

o کنند.سازی و مدیریت مخاطره را تسهیل میمبادله، پراکنده 

o کنند. اندازها را تجمیع و تجهیز میپس 

o کنند مبادله کاال و خدمات را تسهیل می 

مالی  هاینظام ادن این خدماتد دهند؛ اما، درباره روشمالی این خدمات را می هاینظام که تمامیحالی در

مالی هایمالی هنگامی وجود دارد که ابزارها، بازارها و واسطه ای با هم دارند. توسعهمالحظههای قابلتفاوت

گرد و را حذف کنند )جهانکه آناینداده؛ اما، نهمبادله را کاهشواطالعات، اجراهایآثار هزینه

 (.7931همکاران،

های مختلفی سنجیده سرمایه، با شاخصپول و بازارمالی، شامل بازاربه مفهوم توسعه بازارهایمالی توسعه

-مالی است، کار سادههایی که مبین خدمات داده شده از سوی سیستمشود. در حقیقت، ساخت شاخصمی

املی که این ای نیست، چرا که اوال خدمات داده شده از سوی بخش مالی گسترده و متنوع است و ثانیا عو

های بیمه(. به دالیل گفته شده ها، بازار اوراق بهادار و شرکتدهند، نیز ناهمگن هستند )بانکخدمات را می

های توسعه مالی در ادبیات تجربی به کار گرفته شد است که بیشتر نیز برای طیف وسیعی از شاخص

ها از سوی لوین و ترین این شاخصبررسی اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی استفاده شده است. مهم

ها و دیون نقدی معرفی شده و در بیشتر مقاالت از آن استفاده شده است که عبارتند از: بدهی 7همکارانش

های مالی غیربانکی( تقسیم بر ها و واسطهدار بانکهای بهرهسیستم مالی )سکه و اسکناس به اضافه بدهی

GDP های محلی بانک مرکزی، که حاصل جمع اعتبارات بانکی و دارایی، نسبت اعتبارات بانکی تقسیم بر

پردازند را اندازه های تجاری به تخصیص اعتبار میای را که بانک مرکزی در برابر بانکاین شاخص دوره

ها و مؤسسات خصوصی به کل اعتبارات داخلی )به جز گیرد، نسبت اعتبارات تخصیص یافته به شرکتمی
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، شاخص GDPها و مؤسسات خصوصی تقسیم بر ها(، اعتبارات داده شده به شرکتکاعتبارات به بان

های پس انداز بلند مدت و است و سپرده GDPتعمیق مالی، که حاصل تقسیم نقدینگی )پول + شبه پول( بر

)عصاری و  GDPپذیر و دیگر نهادهای مالی به عنوان سهمی از های پولی سپردهدیداری بانک

شود که ابزارها، نهادها و بازارهای به شرایطی گفته می 7مالی(.در ادبیات مالی، توسعه71:ص7981ناصری،

کنند. به دهند، اما لزوما حذف نمیهای اطالعات، اجرا و مبادله را کاهش میمالی آثار اختالف در هزینه

 الی است؛ یعنی:گانه بازارها و نهادهای ممالی شامل بهبود در کارکردهای پنجعبارت دیگر، توسعه

 اندازهاتجهیز و تجمیع پس 

 مبادله، توزیع و مدیریت یا کاهش ریسک 

 های محتمل و تخصیص گذاریگذاری( در باره سرمایهپردازش یا تولید اطالعات )پیش از سرمایه

 بهینه سرمایه

 هابنگاه ها( و عملکرد مدیریتها )پس از تامین منابع مالی بنگاهگذارینظارت و کنترل بر سرمایه 

 ،(.92:ص7934تسهیل در فرایند مبادله کاالها و خدمات )شبانی 

 مالی توسعه شاخص مفهوم-2-6-1

 و یابدمی افزایش مالی مؤسسات توسط مالی خدمات ارائه آن در که شودمی اطالق وضعیتی به مالی توسعه

 مالیبخش یا نظام توسعه حقیقت در. شوندمی مندبهره خدمات از وسیعی انتخاب یک از جامعهافراد همه

بازار )پول و  دو و مدرن اقتصادهای سکه دوم روی مالیبخش. باشدمی مالی ابزارهای و نهادها بازارها، شامل

گیرد. سرمایه( از چهار بازار اصلی موجود در اقتصاد )شامل بازارهای کاال، کار، پول و سرمایه( را در بر می

اقتصاد از  هایای در تخصیص بهینه منابع به همه بخشدن نقش مفید واسطهاین بخش در صورت ایفا کر

 اقتصادی دارد. جهت مدت بلند ای در رشدعمده کار(، سهم وکاال بازارهای واقعی )شاملجمله بخش

-)جابریشود می شاخص استفاده چهار از درآمد توزیع بر مالی توسعه اثرگذاری مختلف هایکانال بررسی

 (:715:ص7937خسروشاهی وهمکاران،

 مالی توسعه ابزاری شاخص-2-6-1-1

 میزان گیرد،قرار می بررسی و استفاده مورد مالی توسعه با رابطه در که هاییشاخص از یکی به طور معمول

 در که پولی میزان که فرض کنیم اگر واقع، در است. اقتصادی روابط در پول جایگزین پرداخت ابزارهای

 کاهش توانمی بنابراین، گیرد،می تقاضا قرار مورد مستقیم مبادالت تسهیل به منظور بیشتر است، افراد دست
                                                           

1
 Financial development 
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 هاست(بانک جاری هایسپرده و اعتباری هایکارگیری کارت به از ناشی که ) پول حجم با متغیر این نسبت

 و زاده عیسی)گرفت  نظر در اقتصادی مبادالت تسهیل در نظام بانکی ابزاری نقش از شاخصی عنوان به را

 (.716ص:7937همکاران،

  1شاخص بدهی های نقدشدنی-2-6-1-2

گر توسعه بازار سرمایه باشد، بر رشد اقتصادی مؤثر است. ولی آن پولی شدن  اقتصاد، در صورتی که نشان

باشد. به عنوان میچه در نظام مالی اهمیت بیشتری دارد، تخصیص کارای اعتبارات و مدیریت سبد دارایی 

9 نمونه، شاخص 
   

چنین، کینگ گیری درجه مالی شدن اقتصاد باشد. همتواند معیار مناسبی برای اندازهمی 

 (.7937اند )جابری خسروشاهی و همکاران،استفاده کرده M9و M2برای شاخص واسطه مالی از 2و لوین

GDP گذاری معطوف ؛ یک رشد اقتصادی یکنواخت به طور مثبت، به درصدی از پس انداز که به سرمایه

هایی است که توسعه مالی از طریق آن گذاری یکی از کانالانداز به سرمایهشود وابسته است. تبدیل پسمی

باالتر بهره  GDSاز یک رود توسعه مالی گذارد. به عبارت دیگر انتظار میبر روی رشد اقتصادی تاثیر می

عالوه در  (. به31:ص9،2177دهد )کابرگذاری را نتیجه میباالتری از سرمایه ببرد و در نتیجه یک حجم

های بهره واقعی منفی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، سرکوب مالی و کنترل اعتبارات منجر به نرخ

باالتر از یک نرخ بهره  GDSمطابق این دیدگاه، یک دهد؛ شود که انگیزه برای پس انداز را کاهش میمی

 (.81:ص7932شود )منصف و همکاران،گذاری و رشد میواقعی مثبت نتیجه شده و باعث تحریک سرمایه

 مالی توسعه ساختاری شاخص-2-6-1-3

 هایو سازمان هاشرکت به بانکی تسهیالت و اعتبارات توزیع ساختار چگونگی بر تأکید با شاخص این

 مالی توسعه شاخص ساختاری جهت همین به و است شده طراحی خصوصی، غیرمالی بخش و دولتی

 هایمؤسسه و هابانک نسبت مطالبات از عبارت که مالی توسعه شاخص هرچه است بدیهی. شودمی نامیده

 باالتری سطح از است، های اعتباریمؤسسه و هابانک اعتبارات کل به خصوصی، بخش از اعتباری

 عنوان به تسهیالت، و اعتبارات جذب بیشتر در را خصوصی بخش فراگیر نقش توانمی باشد، برخوردار

 (.718ص:7937همکاران، و زاده عیسی)کرد  تلقی مالی ساختاری توسعه

                                                           
1
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2
 King and Levine (3991) 

3
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 شاخص اعتبارات بخش خصوصی-2-6-1-4

دهند. این می  GDPمالی به بخش خصوصی به عنوان سهمی ازهایارزش همه اعتباراتی است که واسطه

ها است، چرا که مزیت آن منظور نشدن اعتبارات به بخش دولتی است؛ معیار، معیار ارجع در بیشتر نوشته

گذاران بخش خصوصی گذاری به سرمایههای مالی را در جهت دهی وجوه قابل سرمایهبنابراین، تاثیر واسطه

 (.759:ص7931و همکاران،دهد  )جهان گرد و مشارکت بیشتر بخش خصوصی بهتر نشان می

نقدی  هایاقتصاد. بدهی یک در مالی ژرفای و عمق از ناشی داخلی ناخالص تولید به نقدی هایبدهی نسبت

 و هابانک داربهره هایبدهی سایر و دیداری هایسپرده سیستم بانکی، از خارج مسکوک و اسکناس شامل

 سطوح در نیز شاخص این گیرد،می قرار تعمیق مورد مالیتوسعه که و زمانی است غیربانکی مالی هایواسطه

 (.28:ص2111شود )کومیجانی،محاسبه می باالتری

 این گیرد، بررسی قرار مورد داخلی ناخالص تولید به نسبت بانکی سیستم به خصوصی بخش بدهی سهم اگر

 با ارتباط در خصوصی بخشامکانات  کارگیری به در را بانکی سیستم کارایی زیادی حد تا تواندمی شاخص

 ناخالص تولید به نسبت خصوصی دریافتی بخش اعتبارات چه هر که است نماید. بدیهی بیان اقتصادی رشد

 بانکی( سیستم از استفاده خصوصی)با بخش فعال نقش دهندهنشان باشد، برخوردار فزاینده روندی از داخلی

 (.91:ص7931بود )واعظ و همکاران، خواهد

 مالی سیستم کارایی شاخص-2-6-1-5

 نظر گرفته در داخلی ناخالص تولید به بانکی نظام به خصوصی بخش بدهی نسبت با برابر که شاخص این

 به کارگیری امکانات در را مالی سیستم آن تبع به و بانکی نظام کارایی زیادی حدود تا تواندمی شود،می

 بخش اعتبارات دریافتی چه هر است بدیهی کند. بیان اقتصادی رشد با ارتباط در خصوصی بخش

 است خصوصی فعال بخش نقش دهنده نشان باشد، برخوردار ایفزاینده روند ازGDP به نسبت خصوصی

-است )عیسی بوده آمیزمالی موفقیتتوسعه در بانکی بخش کارایی کرد که قضاوت توانمی کلی به طور و

 (7937زاده و همکار،

 بنیانی توسعه مالی شاخص-2-6-1-6

 در های تجاریبانک بنیانی نقش لذا پذیرد،می تحقق تجاری هایبانک طریق از اعتباری عملیات معموالً

 اقتصادی سیستم در یک را داریبانک مالی توسعه تواندمی گذار،سرمایه موسسات و هابانک سایر با مقایسه

 بانک و هابانک هایکل دارایی به تجاری هایبانک هایدارائی نسبت اساس بر شاخص این دهد. نشان

 (.91:ص7931شود )واعظ و همکاران،می محاسبه مرکزی
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 هایو سازمان هاشرکت به بانکی تسهیالت و اعتبارات توزیع ساختار چگونگی بر تأکید با شاخص این

 اند.نامیده ساختاریشاخص  را آن علت همین به و است شده طراحی خصوصی، غیرمالی بخش و دولتی

 سطح از بانکی سیستم کل اعتبارات به خصوصی بخش از بانکی سیستم مطالبات نسبت چه هر است روشن

 تسهیالت، و اعتبارات این بیشتر جذب را در خصوصی بخش فراگیر نقش توانمی باشد، برخوردار باالتری

 (.64:ص7937همکاران،گرفت )رزمی و  نظر در بانکی مالی ساختاری توسعه عنوان به

 مالی توسعه بنیانی شاخص-2-6-1-7

پذیرد، از این رو، نقش بنیانی تجاری تحقق می هایبانک طریق از بیشتر و به طورمعمول اعتباری عملیات

تواند توسعه مالی را در یک گذاری، میهای سرمایهها و مؤسسههای تجاری در مقایسه با سایر بانکبانک

 (.718:ص7937نشان دهد )عیسی زاده و همکاران،نظام اقتصادی 

  مرکب مالیتوسعهشاخص -2-6-1-8

 تنها که هادیگر شاخص خالف بر شاخص آید. اینسه شاخص باال به دست می جمع از مرکب مالیتوسعه 

 هاییشاخص از یکیگیرد. می نظر در مالی راتوسعه وجوه همه گیرند،می نظر در را مالیتوسعه از وجه یک

 روابط در پول جایگزین ابزارهای پرداخت میزان گرفته، قرار بررسی مورد مالی توسعه با ارتباط در که

 مستقیم مبادالت تسهیل منظور به بیشتر افراد است، دست در که پولی میزان شود فرض است. اگر اقتصادی

 را پول حجم به متغیر این مقدار نسبت توانمی لذا و احتیاطی(، معامالتی گیرد )تقاضایمی قرار تقاضا مورد

 هایکارت کارگیری به از ناشی که مقدار این زیرا گرفت، نظر مالی درتوسعه ابزاری شاخص عنوان به

 مبادالت تسهیل در بانکیسیستم ابزاری نقش از شاخصی عنوان به جاری است هایسپرده و اعتباری

 (.62:ص7،2114شود )هشمتیمی مطرح اقتصادی

 شاخص توسعه عمق مالی-2-6-1-9

 و تحت مالی بخش توسعه برای های اقتصادی، مقیاسیشاخص اندازه واسطه های مالی رسمی به فعالیت

 2نقدی هاینسبت بدهی مالی، عمق گیریاندازه برای رایج هایروش از یکی. است مالی ژرفای یا عمق نام

به  بانکی نظام از خارج و مسکوک اسکناس شامل نقدی هایبدهی.  ( استGDPداخلی) ناخالص تولید به

 بنابراین،. است غیربانکی مالی هایو واسطه هابانک داربهره هایبدهی سایر و جاری هایحساب عالوه

 عناصر ترکیب شاخص این در )جاری( است. اگرچه GDPبه  M2نسبت  با برابر مالی عمق شاخص

                                                           
1
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2
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و به طور دقیق مشخص نیست که گستردگی حجم بخش  گیردمورد تجزیه قرار نمی M2 تشکیل دهنده

تواند مالی در اقتصاد، مدیون کدام یک از عناصر تشکیل دهنده بوده است، اما به طور کلی این شاخص می

 (.711ص:7937همکاران، و زاده عیسی)گستردگی و عمق بخش مالی را طی زمان نشان دهد 

 مالی های گری واسطه اندازه شاخص-2-6-1-11

 شود؛ اولی،می استفاده اقتصاد در مالی هایگریواسطه اندازه محاسبه برای شاخص دو از طورمعمول به

 و دیگری، دهدمی نشان دیگر بخش به نسبت را مالی بخش هر اندازه که است نسبی اندازه شاخص

زاده و کند )عیسیبیان میGDP به نسبت را مالی بخش هر اهمیت که است مطلق اندازه شاخص

 (.7937همکاران،

 مالی بازارهای و مالی توسعه اهمیت-2-7

 اهمیت چنینهم و اقتصادی رشد بر تأثیرآن و مالیتوسعه درباره بحث سابقه نظری، مباحث دیدگاه از

 در کلیدی تأثیر مالی نظام که مطرح کرد 7گردد. باگهوتبرمی پیش قرن نیم و یک تقریباً به مالی هایواسطه

 اقتصادی توسعه در مالی هایتاثیر واسطه 2شومپیتر بعد هاسال چنینهم است. ایفا کرده بریتانیا شدن صنعتی

 اصلی دلیل و بلندمدت است اقتصادی رشد محرکه نیروی فنی، هاینوآوری نمود که بیان و کرد مطرح را

 از این دهد. قرار کارآفرین بخش اختیار در را الزم مالی منابع که بتواند داندمی مالی بخش توان را نوآوری

 مؤثر طور به سرمایه تخصیص طریق از مالی که بازارهای بینش این باگهوت و شومپیتر نظرات اساس بر رو

 (.98:ص7935ارکاکلی و همکاران،آمد )آق وجودبه دهند،می افزایش وری رابهره

 و بلندمدت اقتصادی رشد که هستند مطلب این کنندهتأیید اقتصادی، ادبیات از بزرگی بخش حاضر حال در

 دارد. توسعه بستگی کشور آن یافتگی مالی توسعه درجه به دیگر، مهم عوامل سایر بر عالوه یک کشور، رفاه

 اقتصادی رشد بر این منابع بهینه تخصیص نیز و ایسرمایه منابع تجمیع و طریق تجهیز از کلی طور به مالی

 سازند.توسعهمی را متأثر آن وریبهره و سرمایه تجمیع مالی،توسعه هایدیگر شاخص عبارتبه گذارد،می اثر

 ترتخصیص مناسب به منجر کشور، مالی بازارهای سازیمتنوع چنینو هم گسترش طریق از مالی هایسیستم

 (. 85:ص7937گردد )سامتی و همکاران،می ترسریع اقتصادی رشد نتیجه در و منابع

 و ، بنچیوا9همکاران و بنچیوا مطالعه در این بازارها مالی، بازارهای عملکرد و مالی توسعه خصوص در

 به اقتصادی لحاظ از گذارانسرمایه برای تقسیم خطرپذیری امکان ایجاد با 2جوانویچ و وود گرین و 7اسمیت

                                                           
1
Bagehot (1223)  

2
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3
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 طریق از یافته توسعه مالی دیگر بازارهای بیان به بپردازند. جدید فناوری خلق به که کنندکمک می هاآن

 تشویق تولید آوریفن برای داشتن بیشتری وابستگی به را هاآن گذاران،سرمایه خطرپذیری نقدینگی کاهش

 (. 98:ص7935ارکاکلی و همکاران،کنند )آقمی

گذاری، سرمایه در افزایش با کارایی، اثر -2 سطح و اثر -7 طریق، دو از مالی بازارهای توسعه چنین،هم

دهد که توسعه بخش مالی با ایجاد شفافیت در شوند، اثر سطح نشان میافزایش رشد اقتصادی میموجب 

گذاران را جلب کرده و در مقررات بازارهای مالی همانند رعایت استانداردهای حسابرسی، اعتماد سرمایه

د. اثر کارایی نیز نشان کنهای مولد هدایت میگذاریهای ناکارآمد به سمت سرمایهنتیجه منابع را از پروژه

های مولد هدایت دهد که با توسعه بازارهای مالی، تنوع و نقدینگی افزایش یافته و منابع به سمت پروژهمی

شوند گذاری و رشد اقتصادی میشوند، پس این دو اثر موجب افزایش در سرمایهمی

 (. 7119:ص9،2177)سادروسکی

 و کم توجهی ولی باشندکشوری می هر اقتصاد توسعه و رشد در مهم عوامل از مالی  یکی بازارهای کهاین با

 نوسانات قیمت از ناشی باخت و برد تنها را آن برخی که است سبب شده مالی بازارهای به ساده نگرش

 مالی بخش یک داشتن بدون امروزه که است اقتصادی چنان ساختار تأثیر کهحالی در بدانند، مالی هایدارایی

 (.98:ص7935ارکاکلی و همکاران،گردد )آقنمی محقق رشداقتصادی کارا،

 کاهش زمینه در خود اصلی وظایف بتواند سیستم مالی چهچنان که نمود مطرح چنین توانمی کلی طور به

 نوآورانه، هایطرح مالیاندازها، تأمینپس مناسب تجهیز مبادالت، تسهیل مخاطره، اطالعات، مدیریت هزینه

 گفت توانکند، می عمل خوبی به را خصوصی بخش برای اعتبارات ساده به رسیدست و ریسک کاهش

 (.94:ص2177و همکار، 4است )وایز یافته توسعه کشور مالی نظام

گذاری و دیگر های سرمایهها، شرکتها، بانکگذاران انفرادی، صندوقبازار سرمایه وجوه را از سرمایه

-آوری کرده و آن ها را به سمت کسانی که نیازمند تامین مالی هستند هدایت میدارندگان وجوه بازار جمع

اندازهای راکد موجود در جامعه را به سمت های مالی، پسکند. این بازار در کنار ایجاد امنیت برای دارایی

اقتصادی ساز رشد و توسعههای مولد رهنمون کرده و با افزایش تولید کاال و خدمات زمینهگذاریسرمایه

-و تقاضای وجوه موجب جلوگیری از افزایش نرخ تورم میآوردن تعادل عرضهشود، از طرفی با فراهممی
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در حال توسعه، کمبود و پایین گردد. به گفته بسیاری از محققان یکی از دالیل اصلی مشکالت در کشورهای

رفع این گونه مشکالت است. به بودن سرعت انباشت سرمایه است که یکی از کارکردهای بازار سرمایه 

مالی موجود در آن به خوبی کار کنند خلق ای که بازار سرمایه و ساختارهایتوان گفت در جامعهجرات می

گیرد. بازار ثروت با سرعت باالتری انجام شده و پیشرفت و ثبات اقتصادی و اجتماعی بهتر صورت می

پردازند و دارای سه عنصر اصلی ش کاال و خدمات میفرآیندی است که به کمک آن مردم به خرید و فرو

کنندگان در بازار دارای قدرت انتخاب هستند و توانایی آن را تقاضا، عرضه و فرآیند مبادله است. تقاضا

ها را انتخاب کنند. یکی از انواع بازارها، بازار مالی دارند که از بین کاالها و خدمات عرضه شده بهترین آن

باشد. کاالهایی که در این بازار مورد های حقیقی اقتصادی مین کننده منابع مالی و فعالیتاست که تامی

کردهای گیرند اوراق بهادار هستند که این اوراق واسطه خلق ارزش هستند. این بازار کارمعامله قرار می

اوالدی توان به موارد زیر اشاره نمود )مرادی پور اقتصادی زیادی را برعهده دارد که می

 (:733:ص7932وهمکاران،

ترین نقش این بازار، انتقال وجوه بین واحدهای اقتصادی است. برخی واحدهای اقتصادی در سطح اساسی

های مولد را ندارند، )خانوارها گذاری در فعالیتانداز گسترده هستند اما موفقیت سرمایهجامعه دارای پس

در طرف مقابل، واحدهای اقتصادی دیگری وجود دارند که دهنده این دسته هستند(،  بخش عمده تشکیل

گذاری را داشته اما وجوه الزم برای اجرای این امر را ندارند. در این وضعیت وظیفه امکانات انجام سرمایه

اندازی را از واحدهای دارای مازاد بازارهای مالی نزدیک کردن این دو گروه به یگدیگر است تا وجوه پس

گذاری ارای کسری انتقال دهند. تاثیر این نقل و انتقاالت وجوه، فراهم آوردن امکانات سرمایههای دبه بخش

مولد است. تعیین قیمت وجوه و سرمایه در جامعه از دیگر وظایف بازار مالی است که این فرآیند تعیین 

کاهش خطرات و گیرد. وجوه این بازار سبب قیمت از طریق روابط متقابل خریدار و فروشنده صورت می

گردد، زیرا بازارهای مالی افراد را های اقتصادی و پر مخاطره میریسک ناشی از شرکت کردن در فعالیت

ها توسط منافع گذاریای که زیان در بعضی از سرمایهکنند، به گونهگذاری میقادر به ایجاد تنوع در سرمایه

های طریق این بازارها، هزینه جستجو که شامل هزینه. از 7گرددها جبران میگذاریناشی از سایر سرمایه

آشکار و پنهان از انجام معامالت به دلیل فقدان اطالعات الزم است، کاهش خواهد یافت. زیرا در یک بازار 

گذاران را فراهم مالی مدرن، متخصصانی وجود دارند که وظیفه انتشار و تحلیل اطالعات الزم برای سرمایه

ت کلی می توان بیان کرد که وظیفه بخش مالی در اقتصاد که شامل جریان وجوه، اعتبارات کنند. در حالمی
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گذاران، و سرمایه از ناحیه پس اندازکنندگان، مؤسسات اعتباری، مالی و صاحبان سرمایه به طرف سرمایه

بخش تولیدکنندگان کاال و خدمات و یا دولت است، هم گام حرکت کردن با بخش دیگر اقتصاد یعنی 

-گر جریان کاال و خدمات از تولیدکنندگان به مصرف کنندگان و نیز نیروی انسانی از مصرفواقعی که بیان

کنندگان است. نتیجه این هم گامی همانا رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود که این کنندگان به سمت تولید

نیز بیان شده بود. این افراد  7ترارتباط پیش از این توسط افرادی چون اسمیت، اسپیرز، روسین و شومپی

معتقد بودند که تجهیز منابع مالی به عنوان نیروی محرکه رشد اقتصادی عمل خواهد کرد )مرادی پور 

 (.7932اوالدی وهمکاران،

 درجه باز بودن-2-8

کشورهای مختلف جهان به دنبال افزایش توانایی اقتصاد ملی می باشند و تالش می کنند تا حجم تجارت 

خارجی خود را افزایش دهند تا از مزایای ایستا و پویای آن بهره مند گردند. یکی از مسیرهایی که 

کشورهای مختلف جهان در راستای افزایش تجارت خارجی خود طی می نمایند، روی آوردن به آزادسازی 

تواند به صورت  تجاری است که با پارامتر درجه باز بودن اقتصاد سنجیده می شود. باز بودن اقتصاد می

کانالی برای انتقال تکنولوژی عمل کند و اثرات سرریز تکنولوژی را به بخش های مختلف اقتصادی منتقل 

نماید. ساده ترین معیار برای درجه باز بودن اقتصاد، بر مبنای جریانات تجاری است که در آن نسبت 

دات و یا صادرات یا نرخ های رشد آنها مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی و یا نسبت وار

 (.39:ص7983ناهیدی و همکاران، محمدوندبه تولید ناخالص داخلی مدنظر می باشد )

 درآمد-2-9

 در ارزیابی کالن اقتصاد هایشاخص ترینمهم از یکی به اقتصادی را رشد اثرپذیری، و اثرگذاری وسیع دامنه

 جمله اقتصادی از درآمد و رفاه توزیع در برابری تورم، اشتغال،است.  کرده تبدیل کشور اقتصادی عملکرد

دلیل،  همین دارد. به پیوند اقتصادی رشد با غیرمستقیم مستقیم و که است کالن اقتصاد کلیدی متغیرهای

 یافته اختصاص اقتصادی رشد بر مؤثر بررسی عوامل به اقتصادی علوم هاینوشته از توجهی قابل بخش

 همینشود. بهمی برده نام اقتصادی موتور رشد به عنوان گذاری،سرمایه از توسعه، و اقتصادی است. در علوم

 نشان شده انجام برخوردار است. مطالعات زیادی اهمیت از گذاریسرمایه هایکنندهشناسایی تعیین دلیل،

 بخش گذاریسرمایه در کنندهتعیین عوامل ترینمهم جمله از بهره نرخ و ارز تولید ملی، نرخ که دهندمی

 پول ارزش حفظ کشور مسئولیت بانکی و پولی قوانین موجب به گذارقانون وجودی که با هستند. خصوصی
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 تورم نرخ تنها های پولیسیاست اما، است گذاشته مرکزی بانک برعهده را پولی تورم کنترل نتیجه در و ملی

 هایکه سیاست را حقیقت این ها،بنگاه مالی تأمین در هابانک نقش توجه به دهند.نمی قرار تأثیر تحت را

 کند.آشکار می از پیش بیش گذارد،می تأثیر گذاریسرمایه تولید و مانند اقتصاد؛ واقعی متغیرهای بر پولی

 تجربه کرده را خصوصی بخش گذاریسرمایه در توجه نوسانات قابل اخیر، قرن نیم خالل در ایران اقتصاد

-سیاست اهداف ترینمهم جمله از پایدار، و گذاری مطلوبسرمایه رشد نرخ به یابیدست رو، این از است.

 (.716:ص7934شود )طهران چیان،می محسوب اقتصادی ریزانبرنامه گذاران و

 این قرن نوزدهم در آلمانی اقتصاددان 7واگنر است. آدلف دولت اندازه رشد دهنده توضیح درآمد افزایش

 در. شودمی افزوده دولت نیز اندازه بر سرانه، درآمد افزایش با بود، معتقد وی. داد قرار تأیید مورد را مسأله

 تقاضا این درآمدی وکشش دولتی خدمات و کاالها از جامعه تقاضای به دولت اندازه رشد علت واقع،

 درآمد افزایش سرعت از بیش خدمات دولتی و کاالها تقاضای افزایش سرعت که معنا بدین گردد؛برمی

 با است، معتقد واگنر. است واحد از تربزرگ کشش درآمدی دارای عمومی مخارج دیگر، عبارت به است.

 افزایش شهرنشینی، گسترش بازار، دهنده تشکیل عملکرد پیچیده شدن و اقتصادی نظام شدن صنعتی فرآیند

 برای قضایی و اداری تشکیالت نتیجه، در و تجاری قوانین و وجود قراردادها شهری، مناطق در جمعیت

 الزم اقتصادی مسایل در دولت دخالت رو، ازاین. است یافته ضرورت موارد یاد شده به نظارت و رسیدگی

 (.777:ص7932است )اکبریان و همکاران، شده دولت اندازه رشد افزایش امرموجب همین و بوده

 داخلی ناخالص تولید رشد-2-11

 مواجه بوده 37 و 81 هایسال طی اقتصادی رشد در گیرچشم کاهش دو با کنون تا 85 سال از ایران اقتصاد

منفی  رشد که دهدمی نشان اقتصادی مختلف هایفعالیت در داخلی ناخالص تولید عملکرد مقایسه است.

 ناخالص تولید رشد نرخ توجه قابل کاهش ساز زمینه نفت صادرات و تولید کاهش و کشاورزی بخش

 ترینمهم که داد روی 37 سال در نیز ای سابقه کم و چشم گیر منفی است. جهش بوده 81   در سال داخلی

 تحریم افزایش و ارز نرخ نوسانات کشور، مختلف سطوح در گذاریسیاست خطاهای در توانمی را آن دالیل

 (.5:ص7939کرد )قاسمیان، جووالمللی جست بین های

 تورم-2-11

 ها بهشرکت که شودمی باعث تورم مسئله دارد. تأثیر تقسیمی سود میزان در که است عواملی از یکی تورم

 سهام پرداخت سود عنوان به را ثابتی مبلغ سال هر شرکتی اگر دهند. افزایش را تقسیمی سود میزان تدریج
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 هاشرکت یابد. برخیمی کاهش تدریج به سودها آن خرید قدرت یا واقعیارزش تورم، وجود لحاظ به نماید

 این اجرای گردد. درمی خنثی تورم آثار آن اجرای در که اند گرفته پیش در را سیاستی سود تقسیم لحاظ از

 خرید مبلغی قدرت تا یابد افزایش ساله هر پرداختی سود میزان تورم نرخ به توجه با شودمی تالش سیاست

 (.783:ص7939باشد )گلستانی و همکاران،ثابت  گرددمی پرداخت عادی دارانسهام به بابت این از که

 السپیرز شاخص از که بیشتر است خدمات و کاال سبد متوسط مصرف هزینه در ساالنه تغییرات درصد تورم

 کاهش به منجر قیمت ها مداوم (. افزایش221:ص7،2113می شود )بانک جهانی استفاده محاسبه آن برای

 حفظ برای که می دهند ترجیح شهروندان و داران سرمایه نتیجه می شود، در داخلی دارایی های ارزش

 دیگر، دهند. از سوی تغییر خارجی هایدارایی نفع به را آن ها بهینه ترکیب خود، هایواقعی دارایی ارزش

 کشور به سرمایه ورود و انجامدها میدارایی ارزش و گذاریسرمایه خالص سود کاهش به هاقیمت افزایش

 و تجاری هایوام سررسید متوسط کاهش و گذاری ریسک سرمایه افزایش به منجر تورم دهد.می کاهش را

 عدم کنترل و ثباتیبی نشانه هم چنین تورم شود.می هاقیمت وسیله به شده اطالعات منتقل در اختالل

اثرمنفی بگذارد )مشیری و  خارجی سرمایه گذاری جذب در تواندمی که است کالن هایسیاست

 (.77:ص7937همکاران،

 داران وسرمایه نتیجه در می شود، داخلی هایدارایی ارزش کاهش به منجر ها قیمت مداوم افزایش

 هایدارایی را به نفع هاآن بهینه ترکیب خود هایدارایی واقعی ارزش حفظ برای دهندمی ترجیح شهروندان

 و گذاریسرمایه خالص کاهش سود به هاقیمت افزایش دیگر، سوی سرمایه(. از )خروج دهند تغییر خارجی

-سرمایه ریسک افزایش به منجر تورم. دهدکاهش می را کشور به سرمایه ورود و انجامدمی هادارایی ارزش

-می هاقیمت طریق از شده منتقل اطالعات در اختالل تجاری و هایوام سررسید متوسط کاهش و گذاری

 خارجی مستقیم گذاریسرمایه جریان با و است کالن هایکنترل سیاست عدم و ثباتیبی نشانه تورم شود.

 (.59:ص7932دارد )کاظمی و همکاران،  منفی ارتباط

 افزایش سطح دارد. با مالیاتی افزایش گریز بر توجهی قابل اثر مصرفی کاالهای قیمت عمومی سطح رشد

 حداقل درآمد، تامین در ناتوانی و گیرند. فقرمی قرار فقر خط زیر خانوارها از بسیاری ها،قیمت عمومی

 زمینه، این شود. درمی بیشتر مالیاتی به گریز منجر خود که دهدمی افزایش را زیرزمینی اقتصاد به ورود انگیزه

 تاثیر تورم نرخ که دادند نشان ایاالت متحده، اقتصاد برای مالیاتی گریز بر تورم اثر بررسی نورزاد در و کرانی

 (.7932است )صمدی و همکاران، داشته مالیاتی گریز بر مثبتی
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کاهد. وجود تورم پایدار در اقتصاد ایران منجر به کاهش ارزش سرمایه بیمه گردیده و قدرت خرید آن را می

سازد. در نتیجه افراد را از تقاضای بیمه لذا قراردادهای بلندمدت بیمه عمر را متزلزل و نا استوار می

دهد. متوسط نرخ تورم تر سوق میتر و یا کوتاه مدتهای مطمئننموده و به سوی سرمایه گذاریرویگردان 

در اقتصاد ایران طی سالیان گذشته باال بوده و با توجه به شرایط اقتصادی ارقام متفاوتی را تجربه کرده است 

 (. 94:ص7932وصالیان و همکاران،)مؤمنی

 نرخ تورم-2-11-1

 گذاری خصوصیسرمایه بر منفی اثری تواندمی که است اقتصاد در ثباتیبی هایمشخصه از یکی تورم نرخ

 افزایش نسبی،هایقیمت به مربوط اطالعات تحریف باعث بینیپیش غیرقابل و باال تورم نرخ .باشد داشته

وسلیمان سرون. شودمی7تجاریهای وام سررسید متوسط کاهش و بلندمدت گذاریسرمایههایطرح ریسک

 خصوصی گذاریسرمایه بر منفی اثری باال نرخ تورم که رسیدند نتیجه این به اندداده انجام که هاییبررسی در

-واست )موسایی داشته نمودند، خود بررسی نمونه در هاآن که ایتوسعه حال در کشورهای در

-می و هاستسیاستگذاری و هاگیریتصمیم در مهم اقتصادیکالن متغیرهای از تورم(. نرخ7931همکاران،

 تورم آثار گرفتن نظر در بدون اقتصادی مسائل در بررسی هرگونه و سازد متأثر را اقتصادی همه عوامل تواند

 هایریزیبرنامه در بیمه هایشرکت و گذاردمی جای بر ایبیمه معامالت در ایعمده اثر است تورم ناقص

 مقابله در هادولت هایسیاست زیرا باشند داشته توجه تورم ناگهانی افزایش به باید گذاریمدت سرمایهدراز

-ونژادشود )میرزایی منتهی تورم ناگهانی رشد به است ممکن است مالیتورم از خطرترپر که عامل کاریبی با

 (. 7983همکاران،

 مواجه آن با که دانندای میمسأله ترینمهم را تورم نرخ کنترل برزیلی، گذارانسیاست که دریافت2نزمی

 در اقتصادیرشد نرخ کاهش در نتیجه و گذاریسرمایه نرخ کاهش به گذشته هایدهه در تورم نرخ هستند.

 مدت متوسط شدن کوتاه باعث باال تورم از ناشی اطمینانعدم که داد نشان 9تورنتن است. شده منجر برزیل

-سرمایه رشدنرخ شدن کم باعث عامل دو این ترکیب و شدهها قیمت سیستم کارایی کاهش و قراردادها

 از را گذاریسرمایه تورم پایین سطح که کردند اشاره نیز 4و سانگ پاستور شود.می حقیقی تولید و گذاری

 تورم باالی سطح دیگر، سوی از کند.می تحریک کند،می وارد اندازهاپس رفتن سطح باال بر که فشاری طریق
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و دهد )موساییمی سوق اندازهاپس سطح در کاهش طریق از پایین سطوح سمت را به گذاریسرمایه سطح

 (.7931همکاران،

 ارز نرخ-2-12

 را افزایش داخل اقتصادی محیط در اطمینان ارز نرخ است. ثبات سرمایه انتقال فرایند در مؤثر عامل 7ارز نرخ

 نوسان های نماید. دگرگونی ومی ترمنطقی را آینده و حال در گذاریسرمایه برای گیریتصمیم و دهدمی

 فایده –هزینه  و تجزیه وتحلیل گذاریقیمت و دارد پی در را هادارایی ارزش وسیع تغییر ارز، نرخ گسترده

 اقتصادی ثباتیبی و آوردمی را فراهم مالی هایسوء استفاده زمینه نیز ارز نرخ کند. تنوعمی دشوار را هاطرح

 (.59:ص7932نماید )کاظمی و همکاران، می ترژرف را

 گذاراندارایی سرمایه سبد در که بوده ریسک با همراه و نامطمئن هایدارایی ازجمله ارز، نرخ که جاییآن از

 مارکویتز مدل اساس کرد بر بررسی توانمی مارکویتز مدل چارچوب در را متغیر این تغییرات گیرد،می قرار

 و گذاشته تأثیر آن تقاضای بر تواندمی افراد، سبد دارایی در موجود هایدارایی از یکی منزلة به ارز تغییرات

 واردات یا صادرات به هاشرکت اتکای میزان به بسته این، بر شود. عالوه سهام قیمت تغییر باعث آن، متعاقب

 شده پذیرفته منابع بر متفاوتی تأثیرات تواندمی ارز نرخ کاهش یا افزایش نرخ ارز، به هاآن وابستگی میزان و

 متعاقب و شده سود به کاهش منجر صادراتی، عمدتاً صنایع در ارز نرخ بگذارد کاهش هاو شرکت بورس در

 قیمت افزایش میان برآیند به باید نرخ ارز، کاهش صورت در دهد.می کاهش نیز را شرکت سهام قیمت آن

 هر صادرات ارزش کاهش از ناشی سهام کاهش قیمت و تولیدات شده تمام بهای کاهش از ناشی سهام

 رودمی برد. انتظار پی بهره نرخ کاهش از آن سهام قیمت چگونگی تأثیرپذیری به بتوان تا کرد توجه شرکت

 در و بوده هاآن سهام قیمت بر ارز نرخ کاهش منفی تأثیر صادراتی، عمدتاً هایدر شرکت برآیند این نتیجه که

 اساس بر توانمی را ارزنرخ از سهام تأثیرپذیری باشد. چگونگی مثبت واردات بر متکی هایدر شرکت مقابل

 عمومی سطح طریق از ارز نرخ تغییرات فرضیه، این داد. براساس توضیح نیز 2خرید قدرت برابری فرضیة

باشد،  ثابت سبد کاالهای مقدار کهاین فرض با ارتباط این شود.می تعیین کشور دو بین های نسبیقیمت

 سطح نتیجه تغییر در کاالهاست. قیمت تغییر بازار، سبد قیمت تغییر راه تنها است. بنابراین برقرار همیشه

 موجب خرید، برابری قدرت تئوری اساس بر تورم، نرخ تغییرات بنابراین است. تورم نرخ گربیان ها قیمت

 شدت و اهمیت یکدیگر، درمقایسه با هاپول خرید قدرت و ارز نرخ شد. تغییرات خواهد ارز نرخ تغییرات

 پولی بازارهای دیگر سوی کند. ازروشن می را جامعه هر اقتصادی اوضاع در ارز نرخ هاینوسان تأثیرگذاری
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 اساس بر شد گفته که طور گیرند. همانمی کار را به هاییسیاست ریسک این با مقابله برای نیز المللیبین

 پذیرفته هایشرکت گذاریسرمایه و کاالها شدة تمام برقیمت ارز نرخ تغییرات خرید، قدرت برابری فرضیة

 نسبی هایقیمت عمومی سطح تغییر طریق از ارز نرخ تغییرات، اساس این بر گذارد.می اثر بورس، در شده

 تغییرات گربیان ارز نرخ تغییرات کنیم، نگاه ارتباط این به وارونه شکل به شود. حاال اگرمی تعیین کشور دو

 تغییرات چون فاما، مدل براساس دیگر، سوی بود. از خواهد کشور دو هایقیمت سطح عمومی نسبت در

نوسان  ارز نرخ اگر داخلی، و خارجی قیمت شاخص لگاریتم در تغییر تفاوت با است برابر ارز لگاریتم نرخ

قلی شود )رضا تغییر دچار نیز داخلی شاخص به خارجی شاخص نسبت باید باشد، داشته

 (.51:ص7932وهمکاران،

 وجود ندارد. پیشرفته کشورهای کالن اقتصاد در گذاریسرمایه بر ارز نرخ تغییرات تأثیر زمینه در نظری بحث

 اگرواردات ثانیاً و شودمی تولید داخل در ایسرمایه کاالهای از ایعمده بخش کشورها این در اوالً زیرا

 در و تقریباً ثابت یافته توسعه کشورهای در پول ارزش و ارز نرخ باشد، داشته وجود هم ایسرمایه کاالهای

 کشورهای امادر گرفت. خواهد نشأت گیردمی بر در را کشورها همه که جهانی هایبحران از تغییر، صورت

 از آن تغییرات ارزو نرخ تغییر کنند،می تهیه خارج از را خود ایسرمایه کاالهای بیشتر که توسعه حال در

 گذاریسرمایه واقع هزینه در پول، خرید قدرت کاهش و ارز نرخ افزایش با است. برخوردار اییژه و اهمیت

 کاهش گذاریطرح سرمایه بازدهی نرخ و فعلی ارزش هایمالک است ممکن همچنین و یابدمی افزایش

 (.41:ص7931نماید )موسایی و همکاران، منصرف گذاریسرمایه از را افراد و یافته

 مخارج دولتی -2-13

بنابراین،  است. کرده ایفا سرمایه تشکیل فرآیند در را مهمی نقش دولت توسعه، حال در کشورهای در

 این مخارج اثر ارزیابی دلیل همین به شود.می شامل را کل گذاریسرمایه از مهمی سهم دولتیگذاریسرمایه

 مالیها سیاستکینزین نظریه اساس دارد. بر ایویژه اهمیت خصوصی گذاریسرمایه به مربوط تصمیمات بر

-سرمایه در و در نتیجه، کاهش بهرهنرخ افزایش به گیردمی صورت دولت مخارج افزایش توسط که انبساطی

 (.91:ص7931شود )موسایی و همکاران،می منجر خصوصی گذاری

 و هاکالسیک ایده دهیم؛ طبقمی قرار توجه مورد را دیدگاه دو تورم بر تدول مخارج تاثیر نحوه درباره

 دو بر تاکید با نگرش این شود.می اسمی مربوط پول رشد ویژه به تقاضا طرف عوامل به تورم منشا پولیون،

 پولی ارزیابی پدیده را تورم کامل، اشتغال وضعیت به تمایل اقتصاد و پول گردش سرعت بودن ثابت فرض

بازار  در موجود وضعیت در ریشه که کرد ارائه را تورمی شکاف نظریه تورم، تبیین ماهیت برای کینز کند.می

 در کلی، طور نیست. به پول عرضه افزایش تورم، وقوع علت یگانه کینز تورمی شکاف مدل دارد. در کاالها
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 که است کل( تقاضای و عرضه بین)فاصله  تورمی شکاف اندازه از تابعی تورم نرخ کینز، تورمی شکاف مدل

 (.81:ص7935تقاضاست )مهرآرا و همکاران، فشار از ناشی

-می دولتی گذاریکه سرمایه معنی این به است. نامعین خصوصی گذاریسرمایه بر دولتی گذاریسرمایه اثر

 بر مثبت )اثر مکمل یک عامل یا و خصوصی( گذاریسرمایه بر منفی )تأثیر جانشین یک عنوان به تواند

 اجرای به اقدام دولت که ای داردحوزه به بستگی تأثیر این عالمت نماید. عمل خصوصی( گذاریسرمایه

 وریبهره افزایش به که زمانی ممکن است دولتیگذاریسرمایه نماید.می هاآن در گذاریسرمایه هایطرح

 سوی از شود. خصوصی گذاریسرمایهتشویق  باعث نمایدمی کمک دارند خصوصی مالکیت که هاییبنگاه

 آید: حساب به گذاری خصوصیسرمایه برای مانعی زیر حاالت در است ممکن دیگر،

 دولتی  ناکارآمد هایبنگاه در دولت گذاریسرمایه -

 دولت مخارج مالی تأمین برای مالیات افزایش از گذاران سرمایه انتظار -

 7پول بازار به عرضه قابل وجوه جذب در خصوصی بخش با دولتی بخش رقابت -

 شواهدی تجربی مطالعات از غیرزیربنایی، برخی و زیربنایی مخارج به دولت گذاریسرمایه مخارج تفکیک با

 مقابل در و خصوصی گذاریسرمایه و زیربناها در دولتی گذاریسرمایه بین مثبت ایرابطه وجود بر مبنی

اند )موسایی یافته خصوصی گذاری سرمایه با غیر زیربنایی هایطرح روی دولتی مخارج میان منفی ایرابطه

 (.91:ص7931و همکاران،

 مفهوم و تعاریف سرمایه انسانی-2-14

های سرمایه انسانی یک منبع نامشهود است و گستردگی آن باعث شده است تا محققان آن را به شیوه

کیفیت نیروی »ه به چیزی که شاید بهتر باشد مختلفی بررسی و تعریف نمایند. اصطالح سرمایه برای اشار

ها و تخصص کارگران گیرد. دانش، تحصیالت، آموزش و مهارتاطالق شود، مورد استفاده قرار می« کار

های حل ها و تخصص، تواناییداند. سرمایه انسانی عبارت است از مهارتیک شرکت را سرمایه انسانی می

ی و هر چیزی که در درون کارکنان وجود دارد. سرمایه انسانی های رهبرها و تواناییمساله، سبک

ها و دانش یک فرد که دارای ارزش اقتصادی هستند به کار گرفته اصطالحی برای اشاره به سالمت، مهارت

-ها تعریف میهای افراد در سازمانشود. سرمایه انسانی اندازه و کیفیت بازار کار و نیز مجموع شایستگیمی

های رهبری و حل ای کارکنان و تواناییای از دانش عمومی و حرفهواقع سرمایه انسانی مجموعه شود.  در

کند، است. گر ذخیره دانش یک سازمان که در کارکنان آن نمود پیدا میمشکل و خطرپذیری بوده و نمایان

ها برای مشتریان حلو راهها در تعریف دیگر، آنچه در استعداد افراد در محیط کار جهت ارائه بهترین گزینه
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ها و دانش صریح را سرمایه انسانی ها، قابلیتشود. مجموعه مهارتوجود دارد، سرمایه انسانی نامیده می

ها، گویند. سرمایه انسانی در حقیقت اشاره به نیروی انسانی متخصص یک جامعه دارد. که شامل مهارتمی

باشد. مهارت و توانایی و معلومات فراد انسانی یک جامعه میهای اها، دانش و آگاهیها و تواناییظرفیت

ترین سرمایه، تخصیصی هر فرد در واقع به مثابه دارایی و ثروتی است که در اختیار او قرار دارد و بزرگ

گذاری زمینه گذاری در نیروی انسانی است. این سرمایهگذاری در نیروی انسانی است. این سرمایهسرمایه

کند و دارای بیشترین بازدهی است. به تعبییر دیگر، ها را در انسان فراهم میها و مهارتناییایجاد توا

های اصلی افراد مانند پیچیدگی شناختی و ظرفیت یادگیری، دانش ضمنی و صریح، سرمایه انسانی به ویژگی

ه هرگونه یادگیری شان در طی زمان اشاره دارد. سرمایه انسانی دربردارندها و تخصص کسب شدهمهارت

-تواند به وسیله مهارتشود که میآفرین است که منجر به  شکوفایی اندیشه و عقل فرد میآگاهانه ارزش 

 (.721: ص2174، 7ها و سالمت او تعیین شود )آرازمورادور و همکارانها، تخصص، نگرش

 گانه سرمایه انسانیعناصر هشت-2-14-1

 (:51: ص2175 2عبارتنداز )الیزابت و همکاران،گانه سرمایه انسانی عناصر هشت

ی تاثیرگذاری مستقیم این عوامل بر عملکرد های افراد و شیوهها و نگرش. افراد: اشاره به دانش مهارت7

 کلی سازمان دارد.

های خود حال و هوای فرهنگ سازمانی را تعیین . رهبری: رهبران عالی رتبه از طریق اعمال، رفتار و پیام2

 کنند.می

 وری سازمانی.. مدیریت دانش: جریان اطالعات و دانش و شیوه تاثیرگذاری آن بر کارآیی و بهره9

 گیری راهبردی: فرایند تاثیرگذاری نحوه اتخاذ تصمیمات سازمانی بر اثر سازمان در جامعه.. تصمیم4

 دهد.. مدیریت و ساختار سازمانی: عملیات روزمره را تحت تاثیر قرار می5

 گذارد.های مستقیم و غیر مستقیم که بر انگیزش کارکنان تاثیر میها: پاداش. باز سازماندهی سیستم6

ها: شیوه فرایند کار و جریان کار را که بر کیفیت و اثر بخشی عملیاتی اثر . فرایند در مقابل اعمال/ فعالیت1

 نماید.گذارد کنترل میمی

که انتظارات فرد، گروه و بخش را به منظور اطمینان یافتن دستیابی گیری پیشرفت: سیستمی است . اندازه8

گویی نماید. این امر بر توانایی رهبری و مدیریت برای حصول پاسخبرای طرح کار سازمان نظارت می

 گذارد.روشن اثر می
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-ایفا می های سرمایه انسانی نقشی مهم در بهبود عملکرد سازماندهد که فعالیتشواهد فزاینده نشان می

های ای از مهارتگذاری در سرمایه انسانی دامنهبر سرمایه نماید. شواهد مربوط به بازده مثبت و قابل توجه

وری چشمگیر، سودآوری، فردی تا نتایج و بروندادهای سازمانی مانند افزایش میزان ارائه خدمات، بهره

 (:51: ص2175)الیزابت و همکاران، عملکرد سازمان در جامعه، و بهبود کیفیت خدمات تولیدات  

 انواع سرمایه انسانی -2-14-2

 (:28: ص7،2174انواع سرمایه انسانی عبارتند از )کولیبالی و همکاران

 آفرینی ارزش در چندان اما است، ویژه و به فرد منحصر انسانی سرمایه از نوع . سرمایه انسانی ویژه: اولین7

 زیرا رقباست، به نسبت تمایز ایجاد برای بالقوه منبعی انسانی از سرمایه نوع ندارد. این  توانایی مشتریان برای

-می سازمان چگونه که است مطلب این کار، فهم ترینمهم پس است.  خود سازمان ویژه و انحصاری منبع

 ها،سال این طول در .دهد گسترش و توسعه را آن انسانی سرمایه این بودن به فرد منحصر حفظ با تواند

در  نوآوری جهت ویژه انسانی سرمایه نوع این توسعه و حمایت گیری،بهره به نوآور، هایسازمان از بسیاری

 هاسازمان از برخی مدت، درکوتاه هاهزینه کاهش به هاسازمان تمرکز به توجه با اما. اندپرداخته خود سازمان

نکنند.  گذاریسرمایه انسانی سرمایه نوع این در که گرفتند تصمیم ویژه، انسانی سرمایه تحلیل ارزش از پس

 یک اند. ازگرفته قرار ویژه انسانی سرمایه مورد در تصمیم راهی دو سر انسانی بر سرمایه مدیران رو این از

 کوتاه در بودجه هایمحدودیت دلیل به ویژه سرمایه انسانی در حد از بیش گذاریسرمایه از بایستی سو

پذیری سازمان را این سرمایه رقابت پرورش با بایستی مدت بلند دید یک در دیگر ازسوی بپرهیزند، مدت

  ارتباط برقراری پیشنهاد  ویژه، انسانی سرمایه آفرینی ارزش افزایش و پارادکس این حل تضمین کنند. جهت

مبنای تشریک ها بایستی منابع انسانی خود را بر های فکری، سازمانمیان سرمایه انسانی با سایر سرمایه

سازی گردش شغلی بنا های گروهی و تیممساعی جهت توسعه روابط افقی، برنامه مبادله اطالعات، تشویق

 نهند.

 انجام مدتی از پس به راحتی را خود انسانی سرمایه گونهاین هاسازمان از . سرمایه انسانی بومی: بسیاری2

 مبذول انسانی سرمایه نوع این روی بر گذاریرمایهس درزمینه زیادی توجه پس آورند،می به دست فعالیت

 پرسنل گونهاین در نکردن گذاریسرمایه انسانی سرمایه گونهمدیریت این در رویکرد بهترین شاید .شودنمی

 مهارت بدون یا ماهر نیمه کارکنان از عادی بیشتر بومی انسانی سرمایه کهاین سبب به. است کارکنان و

 و اتوماسیون سوی ها بهسازمان شود،نمی سازمان برای رقابتی مزیت ایجاد باعث و شده تشکیل تخصصی

-هم .شوندمی داده سوق انسانی نیروی از بخش این جای به فناوری جایگزینی و دانش این کردن کار خود

                                                           
1.Coulibaly and et al 
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 کاهش جهت هاسازمان عادی، بومی انسانی سرمایه بازارهای بودن اثربخش صورت در است ممکن چنین

 در. کنند تامین "سپاری برون "طریق از و سازمان بیرون از را خود انسانی نیروی این اداری خود، هایهزینه

 هایهزینه تا دهدمی سازمان به را امکان این انسانی نیروی نوع این خارجی در منابع از گیریبهره حقیقت

 ایجاد جهت بیشتر هایقابلیت با انسانی سرمایه بر توسعه تمرکز و پذیریفانعطا و کاهش را انسانی نیروی

 .دهد افزایش را رقابتی مزیت

 منافع سازمان برای باشد به فرد منحصر و آفرین ارزش انسانی سرمایه که . سرمایه انسان محوری: زمانی9

 و اداری هایهزینه افزایش باعث انسانی سرمایه این واستقرار توسعه البته که کند،می ایجاد استراتژیکی

 کردن بیشینه انسانی، سرمایه از نوع توسعه این و گذاریسرمایه در هاسازمان انگیزه. شودمی بوروکراتیک

 برای بنابراین .است سازمان درون در کننده متمایز هایویژگی ایجاد و سازمانی آفرینی ارزش پتانسیل

این  .دهندمی استقرار خود درون را تعهد بر مبتنی انسانی منابع هایسیستم هاسازمان هدفی، چنین به دستیابی

-ویژگی و اقدامات دارند. ازجمله تکیه سازمانی مدت بلند روابط و هامهارت درونی توسعه روی هاسیستم

  :از ها عبارتستسیستم این های

 و...( و با استعدادها و شناختی توانایی جمله )از کارکنان توان بر تکیه با نیرو جذب تصمیمات نهادن بنا -

 .هاآن کنونی و دانش مهارت به توجه

 کارکنان. بین در سازمانی فرد به منحصر هایمهارت گسترش جهت جامع آموزشی برنامه  -

 کارکنان. کردن اجتماعی هایبرنامه  -

 سازمانی. مشاغل غنای   -

 ویژه دانش تولید و اطالعات مبادله به کارکنان ترغیب جهت بخشی، میان شغلی ارتقای مسیرهای ایجاد - 

 کارکنان ایتوسعه عملکرد ارزیابی و مهارت بر مبتنی پرداخت هایسیستم از توانمی چنینسازمانی. هم

 .جست بهره سازمانی ویژه هایشایستگی و دانش و توسعه رشد فرایند تسهیل جهت

 خود ویژه و فرد به منحصر ولی است آفرین ارزش گرچه الزامی انسانی . سرمایه انسانی الزامی: سرمایه4

 با شودمی اتخاذ انسانی سرمایه از نوع این در گذاریبرای سرمایه که نیست. بنابراین تصمیماتی سازمان

 کارکنان و نبوده خاص سازمان یک الزامی ویژه انسانی سرمایه. است متفاوت موارد دیگر و محوری سرمایه

 ایشان بر بیشتری منافع سازمانی که هر تا دارند عمل ابتکار و آزادند معین محدوده یک در سرمایه این حائز

 و سبب سهولت به .بفروشند واقع در و کنند صرف آن در را خود آفرینی ارزش و استعداد این کند،می ایجاد

 گذاریسرمایه در مایل چندان هاسازمان که گویدمی انسانی سرمایه تئوری انسانی، نیروی جابجایی این امکان

 و بالقوه توانایی با انسانی نیروی از گیریبهره جهت هاسازمان بنابراین نیستند. انسانی سرمایه از نوع در این
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 انسانی نیروی صحیح انتخاب به است کافی تنها باال، وریبهره به سریع برای دستیابی الزم هایمهارت

 با را افراد این کارکنان این آفرین ارزش استعدادهای مزایای از سریع گیریبهره برای هاسازمان این .بپردازند

 یک تعریف باعث اقدامات گونهگیرند. اینمی کار به و کنندمی استخدام بازار، از نرخ بیشتر یا معادل پرداخت

 .(28: ص2174شود )کولیبالی و همکاران، می انسانی منابع در بازار بر مبتنی سیستم

 انجام شدهمطالعات -2-15

 مطالعات انجام شده داخلی-2-15-1

، به تحقیقی تحت عنوان، اثر تورم بر عملکرد بازارهای مالی در ایران، 7937فالحتی و همکاران در سال 

های توسعه مالی بازار پرداختند. مدل برآورد شده مشخص نمود که یک رابطه منفی بین تورم و شاخص

توسعه بازار سهام وجود دارد. همچنین خروجی های مدل  هایاخصپول و یک رابطه مثبت بین تورم و ش

برازش شده نشان داد که در دامنه ای از تورم، ارتباط منفی بین تورم و شاخص های توسعه مالی بازار پول 

معنادار نیست. عالوه بر آن یافته های مدل برآورد شده مشخص نمود که حد آستانه ای برای اثرگذاری 

 ر سهام وجود ندارد. تورم بر بازا

( در مقاله ای با عنوان بررسی تاثیر تورم بر عملکرد بازارهای مالی در ایران 7937سلیمی فر و همکاران )

تورم به عنوان یکی از شاخص های مهم اقتصادی در دنیا، همواره مورد توجه بسیاری از محققین بوده 

گرفته تاثیر این شاخص بر عملکرد بازارهای مالی و است. یکی از جنبه هایی که کمتر مورد بررسی قرار 

توسعه آن می باشد که در این مقاله سعی شده به بررسی بیشتر بر روی زوایای پنهان این مسئله در اقتصاد 

ایران پرداخته شود. به منظور، از شاخص های مالی شامل نسبت بدهی های نقدی به تولید ناخالص داخلی، 

ی بانک های تجاری به کل دارایی های بانک ها و بانک مرکزی، نسبت مطالبات نسبت دارایی های داخل

سیستم بانکی از بخش خصوصی به کل اعتبارات سیستم بانکی و نسبت بدهی بخش خصوصی به سیستم 

بانکی به تولید ناخالص داخلی و نیز شاخص کلی توسعه مالی )که با استفاده از روش تجزیه مولفه های 

رت میانگین وزنی از این چهار شاخص محاسبه شده است( به عنوان شاخص های بررسی اصلی و به صو

عملکرد بازارهای مالی استفاده شده است. به عالوه، به منظور برازش اثر تورم بر توسعه مالی از روش 

در اقتصادسنجی کوانتیل بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاضر گویای آن است که نرخ های تورم باال 

اقتصاد ایران باعث شده که واسطه های مالی قادر نباشند با حداکثر کارایی به فعالیت بپردازند. به عبارت 

دیگر تورم اثری منفی و معنی دار بر توسعه مالی در ایران داشته است و به عنوان یکی از چالش های 

 شود. اساسی فعالیت واسطه های مالی در ایران تلقی می
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های فناوری و عوامل موثر بر این  ، به بررسی رابطه میان بهره گیری از فرصت7937ی در سال بابایی و شفائ

فرصت ها با عملکرد مالی سازمان در هشت بانک خصوصی و دولتی در تهران پرداخته است. نتایج پژوهش 

د دهد که فرصت های فناوری، یک محرک مالی قوی برای عملکرد شرکت است و سود و درآم نشان می

 دهد.  شرکت را افزایش می

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی با  "(، تحقیقی تحت عنوان 7932اسمعیلی عیان )

انجام دادند. و در این تحقیق از روش همبستگی استفاده کردند و  "عملکرد کارکنان سازمان تامین اجتماعی

کنند که بین سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان یگونه بیان منتایج حاصل از تحقیقات خود را این

تامین اجتماعی از نظر کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. و به عبارت دیگر نتایج حاکی از این است که 

ی مثبت و معناداری با سرمایه انسانی در سازمان تامین اجتماعی دارد بدین ترتیب که سرمایه اجتماعی رابطه

 یابد.ود و ارتقای سرمایه اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی، سرمایه انسانی افزایش میبا بهب

( در مقاله ای با عنوان تحلیل نقش مؤلفه های آزادسازی اقتصادی بر 7932شریفی رنانی و همکاران)

عملکرد عملکرد بازارهای مالی کشورهای منا با هدف اصلی بررسی نقش مولفه های آزادسازی اقتصادی بر 

بازارهای مالی برخی از کشورهای در حال توسعه منا با استفاده از رویکرد نوین خودرگرسیون برداری 

می باشد. نتایج نشان  2113تا  7386( با تاکید بر آزادسازی پولی و مالی در دوره زمانی P-VARتابلویی )

بورس می باشد. براساس نتایج  دهنده تاثیر معنادار هر یک از متغیرهای مورد بحث بر قیمت سهام در

تحقیق حاضر به سیاستگذاران اقتصادی کشور پیشنهاد می شود همت پایداری برای تعامل بورس کشور با 

دیگر بازارهای مالی بین المللی برقرار شود تا بازار سرمایه کشور بتواند به یک بازار تعالی در منطقه با ارائه 

شرکت ها در بورس، اعتالی بازار مالی کشور و به تبع آن ارتقای  سیاست های پویا نائل و به رشد مالی

 اقتصادی کشور کمک نمایند.

، به تحقیقی تحت عنوان، بررسی تاثیر عملکرد بازاریابی بر عملکرد 7932شیر خدایی و همکاران در سال 

جامع از معیارهای  ایمالی بانک پارسیان، پرداختند. هدف ایشان در این پژوهش، شناسایی و تعیین مجموعه

ها روی عملکرد مالی در بانک پارسیان است. نتایج پژوهش گیری عملکرد بازاریابی و بررسی تاثیر آناندازه

دهد سهم بازار روی ارزش ویژه برند تاثیر مثبت و معنادار دارد، اما نوآوری روی ارزش ویژه برند  نشان می

ارزش ویژه برند و نیز بین ارزش ویژه برند و عملکرد مالی  چنین بین رضایت مشتری وتاثیر منفی دارد. هم

 رابطه معناداری وجود ندارد.

وظایف مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان با  "(، تحقیقی تحت عنوان 7939امیرخانی و همکاران )

های یر فعالیتانجام دادند. هدف از این مقاله بررسی تاث "های اجتماعی و روان شناختیبررسی نقش سرمایه
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های کنند که فعالیتگونه بیان میمنابع انسانی بر عملکرد سازمان است. و نتایج حاصل از این تحقیق را این

شناختی سازمان نیز تاثیر منابع انسانی بر عملکرد سازمان، تاثیر داشته و بر سرمایه اجتماعی و سرمایه روان

یه روان شناختی نیز از این قابلیت برخوردارند که بر عملکرد گذارد. به عالوه، سرمایه اجتماعی و سرمامی

 سازمان تاثیر بگذارند.

-موردی مالی: مطالعهها در توسعه عنوان، نقش دولت(، به تحقیقی تحت 7939و همکاران در سال )اشرفی 

دولت در کشورهای عضو اوپک، پرداختند. نتایج این مطالعه تاییدی بر دیدگاه سیاسی موافق مشارکت 

خوب، های حکمرانیدهنده  تاثیر مثبت و معنادار شاخصو تحلیل نتایج نشانبخش مالی است و تجزیه

تورم بر توسعه مالی در و معنادار نرخکار و تاثیر منفیو نیرویسرانه، صادرات نفتتولید ناخالص داخلی

 کشورهای عضو اوپک می باشد. 

 مطالعات انجام شده خارجی-2-15-2

( MENA) 2( به بررسی رابطه تورم و عملکرد بازار مالی در کشورهای منتخب منا2111)7ناسور و قازوانی

و با به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته  9پرداختند. آن ها با برآورد یک مدل داده های تابلویی پویا

دیگر، آن ها روش حد آستانه ای را ارتباط منفی میان تورم و بخش مالی را مورد تایید قرار دادند. از سوی 

به منظور بررسی اثر منفی تورم بر توسعه مالی در شرایطی که نرخ تورم از یک حد آستانه ای مشخص فراتر 

رود، برازش کردند. نتایج آن ها نشان می دهد که تورم اثر منفی معنی داری بر روی توسعه بخش مالی دارد 

ر وجود یک حد آستانه ای )حتی با اعمال مسئله همزمانی میان در حالی که هیچ گونه شواهدی مبنی ب

متغیرها و حذف تورش های مربوط به داده ها( مشاهده نمی شود. به عبارت دیگر، آن ها نشان دادند که 

یک افزایش نهایی در تورم )صرف نظر از مقدار اولیه نرخ تورم( برای عملکرد بازار سهام و توسعه بخش 

 بانکی مضر است. 

ها بر اساس بانک لیبی به منظور ارزیابی عملکرد آن 55( در پژوهش خود بر روی 2177فخری و دیگران )

ترین مالک ارزیابی های مالی را مهمها شاخصبه این نتیجه رسیدند که بیشتر بانک BSCهای شاخص

های ها نیز به شاخصشناسند، اما تعداد دیگری از بانک  عملکرد و اولین مرحله در ارزیابی عملکرد می

 دهند.  مندی مشتری اهمیت بیشتری میرضایت

                                                           
1
 Naceur and Ghazouani 

2
 Middle East and North Africa (MENA) 

3
 Dynamic panel data 
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کشور در دوره  43ها و قوانین بر توسعه اقتصادی در  ای به بررسی آثار سیاست ( در مطالعه2172لین )

پرداخته است. یافته های این مطالعه بیانگر ان است که شاخص های اندازه گیری شده  7331-2113زمانی 

 دی به خوبی توسعه مالی را توضیح می دهند. توسعه اقتصا

استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی "(، تحقیقی تحت عنوان 2172النگ وو و همکار در سال )

، این  BSCو  IDTدر خصوص به انجام رساندند.  "ای یک دیدگاه چند مرحله : E-SCM عملکرد اشاعه

تایج ن باشد. می BSCای و بر اساس  بط بین ساختار مرحلهمطالعه یک چارچوب جدیدی برای بررسی روا

داری میان اشاعه خارجی و دو مرحله اولیه، پذیرش و  تفاوت معنی BSCدهد که در چهار دیدگاه  نشان می

خارجی تحقق  بخوبی در مرحله اشاعه   عالوه بر این، تمامی چهار دیدگاه اشاعه داخلی وجود دارد.

  .یابند می

آوری، تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت دارد.  به این نتیجه رسیدند که فرصت های فن (،2179)چن و الین 

های فناوری و عملکرد سازمان تایید  عدم اطمینان فناوری به عنوان متغیر میانجی مثبت در رابطه فرصت

 شده است. 
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 فصل سوم: روش تحقیق و تبیین مدل
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 مقدمه 3-1

انتخاب یک روش تحقیقی مناسب، محقق را تا حد زیادی در پیشگیری از بروز اشتباهات یاری می کند. در 

حقیقت تحقیق، اطّالعاتی را برای مدیران فراهم می کند تا بتوانند بر پایه آن تصمیم بگیرند و مسایل را حل 

 (.7987کنند )سکاران، 

ابی دقیق تر، آسان تر و سریع تر به اهداف تحقیق و پاسخ به سؤاالت تحقیق، در این فصل، با هدف دستی 

ی گرد آوری  ابتدا توضیحات الزم در مورد روش تحقیق، منابع جمع آوری اطالعات و چگونگی و نحوه

گیرد. پس از آن نیز با جامعه  گردد. سپس فرایند تحقیق مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می ارائه می

ری تحقیق آشنا می شویم، نحوه نمونه گیری و تعیین اندازه ی آن از بخش های دیگر این فصل می آما

 باشد.   

 روش تحقیق 3-2 

تحقیق حاضر بر اساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نیاز و از نظر طبقه بندی تحقیقات با توجه 

 به هدف آنها، در زمره ی تحقیقات توصیفی قرار دارد. 
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هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد  توصیفی شامل مجموعه روش تحقیق

 (. 7937)سرمد و همکاران ،  بررسی است

 پیمایشی است. -این پژوهش از حیث نوع، کاربردی و از حیث روش، توصیفی

 آماری 1جامعه و نمونه 3-3

گیرد. محدوده و  زمان معین مطلوب ما قرار میجامعه بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک  

کند؛ بنابراین تعریف جامعه آماری عبارت است از:  فضای مطلوب ما جامعه آماری را معین و مشخص می

صفت مشخصه صفتی «. تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند»

ده و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد )آذر است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک بو

تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی :» (. نمونه نیز عبارت است از 5، 7984و مومنی، 

به باشد.  (. جامعه آماری پژوهش حاضر، کشور ایران می5، 7984آذر و مومنی، «.)های اصلی جامعه باشد

 7961ساله از سال  96یک دوره ای شامل ط به متغیرها، محقق ناگزیر نمونهدن اطالعات مربودلیل ناقص بو

 را انتخاب نمود.  7935تا سال 

 روش جمع آوری داده ها 3-4

های مختلف جمع آوری کرد. تنها نکته  توان با استفاده از روش در تحقیق همبستگی، اطالعات الزم را می 

های  این است که داده ها باید به صورت کمی باشند یا امکان تبدیل آنها به اندازه ای که باید به آن دقت کرد

ها در این تحقیق به  ها، روش گردآوری داده کمی میسر باشد. با توجه به روش تحقیق و نحوه بیان فرضیه

 صورت زیر است:

 می تحلیل و تجزیه و آوری جمع بعد و یادداشت را مهم نکات نوعاً میدانی تحقیق محقق روش میدانی:

های واقعی کشور سرو کار دارد، لذا برای تحقیقات کاربردی مناسب  در این روش، محقق با داده .کند

 باشد. این اطالعات از سایت بانک مرکزی جمع آوری گردیده است. می

 روش تجزیه و تحلیل داده ها 3-5

 مورد های داده مناسب، ابزارهای از استفاده با و کرد مشخّص را خود تحقیق روش پژوهشگر که این از پس

 های تکنیک از گیری بهره با که است آن نوبت اکنون کرد، آوری جمع خود های فرضیه آزمون برای را نیاز

 و بندی دسته را شده آوری جمع ها داده دارد، سازگاری... و متغیرها نوع تحقیق، روش با که مناسب آماری

 در اند، کرده هدایت تحقیق در را او مرحله این تا که را هایی فرضیه نهایت در و نماید تحلیل و تجزیه

                                                           
1
. Population  and Sample 
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 که پرسشی برای( حلی راه) پاسخی بتوانند سرانجام و کند روشن را ها آن تکلیف و دهد قرار آزمایش بوته

 (.7982 خاکی،) بیابد بود، آن آوردن دست به برای سیستماتیک تالشی تحقیق

 مورد استنباطی آمار و توصیفی آمار های تکنیک از استفاده با آمده دست به اطالعات حاضر تحقیق در

 و تجزیه و بررسی برای فراوانی توزیع جداول از توصیفی تحلیل در. است گرفته قرار تحلیل و تجزیه

 ماهیت به توجه با نیز تحقیق های فرضیه. است شده استفاده تحقیق متغیرهای به مربوط اطالعات تحلیل

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد eviews افزار نرم از استفاده با زمانی سری روش از ها داده

 آمار توصیفی

آمار توصیفی، مجموعه ای از روش هایی است که برای سازمان دهی، خالصه کردن، تهیه جدول، رسم 

شود. آمار توصیفی نمودار، توصیف و تفسیر داده های جمع آوری شده از نمونه آماری به کار گرفته می 

شامل آن بخش از آمار است که به ویژگی ها و آماره های مربوط به نمونه آماری تحقیق می پردازد. این 

آمار اغلب در قالب آماره های توصیفی، جداول یک بعدی، نمودارها، شاخص های گرایش به مرکز )مد، 

ات، واریانس، انحراف استاندارد، چولگی، میانه و میانگین(و شاخص های گرایش به پراکندگی )دامنه تغییر

  کشیدگی و چارک بندی( نمایش داده می شود.

 آمار استنباطی

آمار استنباطی مشخص می کند که آیا الگوها وفرآیندهای کشف شده در نمونه، در جامعه آماری هم کاربرد 

وط به جامعه آماری تحقیق و دارد یا خیر. بنابراین، آمار استنباطی راجع به ویژگی ها و پارامترهای مرب

تجزیه و کیفیت ارتباط بین مفاهیم و متغیرها می باشد. بدین ترتیب، می توان گفت که از آمار استنباطی در 

 همبستگی( استفاده می شود. –ای )علی ای و رابطهتحلیل مقایسه

نمی توان نتایج به دست تفاوت اصلی آمار توصیفی و استنباطی در این است که در آمار توصیفی هیچ گاه 

آمده از نمونه آماری را به کل جامعه آماری تعمیم داد. چرا که هدف در این نوع آمار، ارائه توصیفی از 

ویژگی های نمونه آماری تحقیق به همراه شاخص های گرایش به مرکز و یا شاخص های گرایش به 

ی می توان نتایج و یافته های به دست آمده از پراکندگی می باشد. درحالی که در آمار استنباطی و یا تحلیل

نمونه آماری را به کل جامعه آماری تحقیق تعمیم داد. به عبارتی، مفهوم کانونی آمار استنباطی، تعمیم پذیری 

 است.

 مدل تحقیق
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 فرم کلی مدل اقتصاد سنجی مورد استفاده به صورت زیر است: 

Y = f (x1, x2, x3, x4, x5, x6 ) 

     0   1  1   2  2    3   3   4 4   5   5   6 6       

 اعطایی اعتبارات نسبتشود، از جمله گیری میعملکرد بازار مالی با استفاده از شاخص های متفاوتی اندازه

 داخلی های دارایی نسبت، GDP به M2 نسبت،  GDP به خصوصی بخش به مالی موسسات و ها بانک

 . GDP به خصوصی بخش بدهی مانده نسبت؛ GDP به تجاری ی ها بانک

 مدل به شکل زیر بررسی خواهد شد:  4بنابراین 

 معادله اول 

 1    0   1  1   2  2    3   3   4 4   5   5   6 6       

  GDPها و موسسات مالی به بخش خصوصی به  : نسبت اعتبارات اعطایی بانک 1 

 دوممعادله 

 2    0   1  1   2  2    3   3   4 4   5   5   6 6       

Y2 نسبت :M2  بهGDP  

 سوممعادله 

 3    0   1  1   2  2    3   3   4 4   5   5   6 6       

Y3ی تجاری به  ها های داخلی بانک : نسبت داراییGDP 

 چهارممعادله 

 4    1   7  7   2  2    9   9   4 4   5   5   6 6       

Y4 نسبت مانده بدهی بخش خصوصی به :GDP 

 که در هر چهار معادله متغیرهای مستقل و کنترلی به شرح زیر می باشند: 

X1)درآمد )تولید ناخالص داخلی سرانه : 

X2سرمایه انسانی : 
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X3 ناخالص داخلی: نسبت مخارج جاری دولت به تولید 

X4نرخ ارز : 

X5نرخ تورم : 

X6( باز بودن تجاری :   
   ⁄) 

 سری زمانی 3-5-1

توان به سه دسته داده های سری زمانی، مقطعی،  های مورد استفاده در مطالعات اقتصاد سنجی را می داده

ریشه واحد صورت گیرد  پانلی تقسیم بندی کرد. به استثنای داده های مقطعی، در بقیه داده ها باید آزمون

 (25)صمدی، 

های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل تجربی، داده های سری زمانی است. زیرا  یکی از انواع مهم داده

این نوع داده های آماری دارای ویژگیهای خاصی برای پژوهشگران در اقتصاد سنجی می باشد. اهمیت 

 بررسی زمانی را می توان چنین عنوان کرد.

 اوال:در تحقیقات مبتنی بر داده های سری زمانی فرض می شود که سری زمانی ایستا است.

ثانیا: در رگرسیون مبتنی بر متغیرهای سری زمانی)رگرس یک متغیر سری زمانی بر سری زمانی دیگر( 

باالیی را مشاهده می کنند، هر چند که رابطه معنی داری بین متغیرها وجود نداشته  R2محققان غالبا 

باشد.این وضعیت نشاندهنده رگرسیون ساختگی است .این مشکل ناشی از آنست که هر دو متغیر سری 

زمانی )متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی( تمایل شدیدی نسبت به زمان )حرکتهای صعودی و نزولی( 

باالیی که مشاهده می شود ناشی از وجود متغیر زمان می باشد نه به واسطه ارتباط  R2می دهند و لذا نشان 

 حقیقی بین متغیرها.

ثالثا:مدلهای رگرسیونی سری زمانی غالبا برای پیش بینی بکار برده می شود.لذا اعتبار پیش بینی ها به مانایی 

 سری زمانی بستگی دارد.

 ی مانافرایند تصادف  3-5-1-1

هر سری زمانی را می توان محصول تولید یک فرآیند استوکاستیک یا تصادفی دانست، و مجموعه پیوسته 

ای از داده ها یک تحقق واقعی از فرایند تصادفی اصلی می باشد. وجه تمایز و تفاوت بین فرایند 

در داده های مقطعی است.  استوکاستیک و تحقق واقعی آن بسیار شبیه به وجه تمایز بین جامعه و نمونه آن
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همانگونه که از داده های نمونه برای استنباط و استنتاج در یک جامعه استفاده می کنیم، در سریهای زمانی 

برای استنباط در مورد فرایند استوکاستیک استفاده می شود. یک نوع از فرایند  "تحقق واقعی"نیز از 

 سی زیادی قرار گرفته، فرایند تصادفی مانا است.تصادفی که توسط سریهای زمانی مورد بحث و برر

شود که میانگین و واریانس در طی زمان ثابت باشد  بطور کلی، یک فرایند تصادفی هنگامی ساکن نامیده می

، تنها به فاصله یا وقفه بین دو دوره بستگی داشته و ارتباطی به زمان  و مقدار کوواریانس بین دو دوره زمانی

 وواریانس نداشته باشد. یعنی:واقعی محاسبه ک

E(Yt)=µ 

Var(Yt)=E(Yt-µ)2=δ2 

γk=E(Yt-µ)(Yt+k-µ) 

در فاصله  Y، یعنی بین دو مقدار Yt+kو   Yt، کوواریانس بین مقادیر  kکوواریانس در وقفه  γkکه در آن 

 می باشد. kزمانی 

سری ساکنی باشد می بایست میانگین و  Ytمنتقل کنیم.اگر  t+mبه  tرا از مبدأ زمانی  Yاکنون سری زمانی 

یکسان باشد ، بنابراین به یک سری زمانی ، ساکن گفته  Ytبا  Yt+mواریانس و خودکوواریانس های سری 

سری در طول زمان یکسان بوده  "در وقفه های مختلف"می شود که میانگین ، واریانس و خودکوواریانس 

 (319، 7988و ثابت باقی بماند.)گجراتی، 

 آزمون ریشه واحد 3-5-1-2

-های زمانی می)مانا( بودن سری 7های سنتی اقتصادسنجی در برآورد ضرایب یک الگو، مبتنی بر پایاروش

زمانی وقتی مانا است که میانگین، واریانس، کواریانس و در نتیجه ضریب همبستگی آن باشند. متغیر سری

ها را محاسبه کنیم. امّا از طعی از زمان، این شاخصدر طول زمان ثابت باشد و مهم نباشد که در چه مق

به بعد انجام شده، نشان داده است که بسیاری از متغیرهای  7331های هایی که از سالبررسی»طرفی، 

( به عبارتی دیگر، میانگین و واریانس این 52،ص 7916هژبر کیانی،«.)زمانی در اقتصاد مانا نیستندسری

های مشخص، ثابت نیست که از این ها در ازای وقفهیر بوده و کواریانس آنها در طول زمان متغسری

های زمانی مورد استفاده در برآورد شود. اگر سریهای زمانی یاد میبودن سری2خصوصیات به عنوان نامانا

دین منجر شود؛ ب 9ضرایب الگو نامانا باشند، برآورد الگو با چنین متغیرهایی ممکن است به رگرسیون کاذب

                                                           
1
 ) Stationary. 

2
 ) Non-Stationary. 

3
 ) Spurious Regression. 
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به دست آمده از الگوی برآوردی بسیار باال بوده، ولی هیچ رابطة  2 معنی که ممکن است ضریب تعیین 

ای، موجب گمراهی محقق و داری بین متغیرهای الگو وجود نداشته باشد. عدم توجه به چنین نکتهمعنی

این رو قبل از استفاده از این متغیرها الزم است ها خواهد شد. از های غلط در مورد ارتباط بین متغیراستنباط

  (.86: ص7918نسبت به مانایی یا عدم مانایی آنها اطمینان حاصل کرد )نوفرستی، 

 بررسی فروض کالسیک  3-5-1-3

 عدم خود همبستگی

یکی از فروض مهم مدل کالسیک خطی خود همبستگی یا خود همبستگی سریالی بین اجزای اخاللی که 

 ( وارد می شود، وجود ندارد. به سمبلیک داریم:PRF)در تابع رگرسیون جامعه 

E(UiUj)=1        i≠j 

تاثیر جزء اخالی  به طور ساده، مدل کالسیک فرض می کند که اجزای اخالی مربوط به یک مشاهده، تحت

مربوط به مشاهده دیگر قرار نمی گیرد.پس اگر چنین وابستگی وجود داشته باشد، دال بر خود همبستگی 

 است. بر حسب نماد خواهیم داشت:

E(UiUj)≠ 1        i≠j 

مانند، ولی دیگر در حالت وجود خودهمبستگی، بدون تورش و سازگار باقی می OLSهای هر چند تخمین

معمولی معنی دار بودن را به خوبی کار برد و از این رو  F و tتوان آزمونهای ستند. در نتیجه نمیکارا نی

اقدامات درمانی مورد نیاز می باشد. درمان به ماهیت وابستگی بین اجزای اخالل بستگی دارد. اما از آنجا که 

همان الگوی خود رگرسیونی مرتبه  اجزای اخالل غیر قابل مشاهده اند؛ عموما مورد استفاده قرار می گیرد،

 (. 7988اول می باشد )گجراتی ، 

 همسانی واریانس

دارای واریانس  uiیکی از فروض حساس مدل کالسیک رگرسیون خطی این است که اجزائ اخالل 

یکسان می باشند. اگر این فرض تأمین نشود دارای ناهمسانی خواهیم بود. ناهمسانی ، ویژگیهای بدون 

ها دارای حداقل  زن معمول را از بین نمی برد، اما این تخمین OLSتورش بودن و سازگاری تخمین زنهای 

به وسیله روش  BLUEهای  زن تخمین نیستند. BLUEواریانس یا کارایی نیستند. به عبارت دیگر، آنها 

( به دست می آیند.اگر واریانسهای ناهمسان معلوم باشد، آسانترین روش حل WLSحداقل مربعات وزنی )

ناهمسانی، روش حداقل مربعات وزنی است که اهمیت مشاهدات افراطی را با دادن وزن به آنها متناسب با 

 (.7988اتی، هایشان به حداقل می رساند )گجر عکس واریانس

2-3 

1-3 
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 آزمون نرمال بودن جمالت پسماند

مبنی بر معنی دار بودن ضرایب f وtهای مدل دارای توزیع نرمال باشند، آزمون های  در صورتی که باقیمانده

ومعنی دار بودن کل رگرسیون قابل استناد است؛ بنابراین دانستن اینکه باقیمانده های مدل دارای توزیع 

نرمال باشند از اهمیت خاصی بر خوردار است. وبرای این منظور اقدام به برآوردآزمون می شود،این آزمون 

 زمون فرضیه های آماری به صورت زیر می باشد:انجام شد.در این آ  gargue-beraتوسط    

 :H1 نرمال بودن

     :H7غیر نرمال بودن 

 

 خطای تصریح مدل

یکی از فروض تحلیل رگرسیون کالسیک، تعیین و تصریح صحیح مدل مورد استفاده است. در تحلیل 

شده  خطای تصریح فرض بر این بود که یک مدل صحیح وجود دارد و هدف، مطالعه مشکالت عارض

 هنگام ارتکاب خطاهای زیر است: OLSبرای تخمین زنهای 

 حذف یک یا چند متغیر مهم 

 افزودن یک یا چند متغیر غیر الزم 

 در نظر گرفتن یک شکل تبعی غلط 

 تعیین غلط جزء اخالل 

 خطالی در اندازه گیری 

های  شود، عواقب آن بسیار جدی است که در طی آن تخمین زن وقتی یک متغیر مهم از مدل حذف می

OLS  ضرایب موجود در مدل، نه تنها تورشدار بلکه ناسازگار نیز خواهند بود. مضافاً بر اینکه واریانسها و

ه های معمول آزمون خطاهای معیار این ضرایب نیز به طور غلط تخمین زده می شوند و بدین وسیله پروس

فرضیه اعتبار خود را از دست می دهند. خوشبختانه عواقب واردسازی یک متغیر نامربوط در مدل، از نظر 

مشکل آفرینی دارای اهمیت کمتری است که طی آن تخمین زنهای ضرایب متغیرهای مهم و غیر مهم ناتور 

حیحی تخمین زده می شود و تنها مشکل نیز به طور ص 2δو سازگار باقی خواهد ماند و واریانس خطای 

آید و فواصل  باشد که بدین وسیله دقت تخمین پارامترها پایین می های تخمینی می در بزرگتر شد واریانس

 (.7988شوند )گجراتی،  اعتماد نیز بیش از حد الزم بزرگ می
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 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
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 قدمهم 4-1

های آماری به طبع استفاده از ها و استفاده صحیح از روش تحلیل درست داده  و  بندی و تجزیه طبقه

های مناسب پژوهش در نهایت منجر به رسیدن به نتایج قابل اتکا خواهد شد. پس از آن که محقق  روش

های توزیع را تهیه کرد  تها را گردآوری، استخراج و طبقه بندی نمود و جدول توزیع فراوانی و نسب داده

ها معروف است، آغاز شود. در مرحله تجزیه  باید مرحله جدیدی از فرایند تحقیق که به تجزیه و تحلیل داده

ها را در مسیر هدف، پاسخگویی به سؤال یا  و تحلیل، نکته مهم این است که محقق باید اطالعات و داده
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جهت داده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد )حافظ نیا، های خود  فرضیه سؤاالت تحقیق و نیز ارزیابی 

7988  ،294.) 

و تحلیل   های مناسب آماری مورد تجزیه های گردآوری شده با استفاده از تکنیک در فصل حاضر داده     

 گردد.  های آماری استنباطی نتایج حاصل ارائه می قرار گرفته خواهد شد و با استفاده از تکنیک

 های تحقیقصیفی دادهآمار تو 4-2

ها بررسی شده و نتایج بدست آمده در  برای ورود به مرحله تجزیه و تحلیل اطالعات، آماره توصیفی داده

جهت یکدست شدن در بخش آمار استنباطی شود. )الزم به توضیح است که جدول زیر مشاهده می

 متغیرها لگاریتم گرفته شده است(روابط موجود بین آنها، از تمامی اطالعات و بررسی صحیح تر  

 

 

 

 

 متغیر وابسته 4-2-1

 ( :نسبت اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلیy1) 

از سایت بانک داخلی،  ناخالص تولید به خصوصی بخش به ها بانک اعطایی اعتبارات به نسبتآمار مربوط 

و کمترین 9011گردد، بیشترین مقدار این متغیر با عدد  می مرکزی استخراج شده است. همانطور که مشاهده

 می باشد. 101111میزان با عدد 
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 داخلی ناخالص تولید به خصوصی بخش به ها بانک اعطایی اعتبارات نسبت-7-4نمودار

 

 تولید به خصوصی بخش به ها بانک اعطایی اعتبارات نسبتدر جدول زیر آماره توصیفی مربوط به متغیر 

برا  -های مرکزی، پراکندگی و انحراف از قرینگی و همچنین آزمون جارگ داخلی، شامل شاخص ناخالص

 کند، ارائه شده است:   که توزیع نرمال پسماندها را بررسی می

 آمار توصیفی حق بیمه درمان-7-4جدول

 

 M2/gdp(  :y2) 

از سایت بانک مرکزی استخراج شده است. همانطور که برای بدست آوردن اطالعات مربوط به این متغیر، 

 می باشد.   10119و کمترین مقدار آن  1011گردد، بیشترین مقدار این متغیر  مشاهده می

 احتمال برآورد شده جارک برا آماره کشیدگی چولگی انحراف معیار حداقل حداکثر میانگین 

Y1 1062 9011 101111 1035 7055 4012 76029 1011 
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 شبه پول به تولید ناخالص داخلی -2-4نمودار

 

های مرکزی،  داخلی، شامل شاخص ناخالص تولید به پول شبهدر جدول زیر آماره توصیفی مربوط به متغیر 

کند،  برا که توزیع نرمال پسماندها را بررسی می -پراکندگی و انحراف از قرینگی و همچنین آزمون جارگ

 ارائه شده است:  

 

 داخلی ناخالص تولید به پول شبهآمار توصیفی -2-4جدول

 

 

 

 نسبت دارایی های داخلی بانک( های تجاری به تولید ناخالص داخلیy3) 

 احتمال برآورد شده براآماره جارک  کشیدگی چولگی انحراف معیار حداقل حداکثر میانگین 

Y2 1071 1011 10119 1022 7026 9028 3015 1011 
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 ناخالص تولید به تجاری هایبانک داخلی های دارایی برای بدست آوردن اطالعات مربوط به نسبت

 متغیر این مقدار بیشترین گردد، می مشاهده که همانطور. است شده استخراج مرکزی بانک سایت داخلی، از

 .  باشد می 101117 آن مقدار کمترین و 7019
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 داخلی ناخالص تولید به تجاری های بانک داخلی های دارایی نسبت -9-4نمودار

 

 ناخالص تولید به تجاری هایبانک داخلی های دارایی نسبتدر جدول زیر آماره توصیفی مربوط به متغیر 

برا که توزیع  -های مرکزی، پراکندگی و انحراف از قرینگی و همچنین آزمون جارگ داخلی، شامل شاخص

 کند، ارائه شده است:   نرمال پسماندها را بررسی می

 داخلی ناخالص تولید به تجاری هایبانک داخلی های دارایی آمار توصیفی نسبت-9-4جدول

 ( :نسبت مانده بدهی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلیy4) 

 احتمال برآورد شده آماره جارک برا کشیدگی چولگی انحراف معیار حداقل حداکثر میانگین 

y3 1078 7019 101117 1097 7016 4089 29011 1011 
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 داخلی، از ناخالص تولید به خصوصی بخش بدهی مانده برای بدست آوردن اطالعات مربوط به نسبت

 و 2013 متغیر این مقدار بیشترین گردد، می مشاهده که همانطور. است شده استخراج مرکزی بانک سایت

 .  باشد می 10114 آن مقدار کمترین
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 داخلی ناخالص تولید به خصوصی بخش بدهی مانده نسبت -4-4نمودار

داخلی،  ناخالص تولید به خصوصی بخش بدهی مانده نسبتدر جدول زیر آماره توصیفی مربوط به متغیر 

برا که توزیع نرمال  -های مرکزی، پراکندگی و انحراف از قرینگی و همچنین آزمون جارگ شامل شاخص

 کند، ارائه شده است:   پسماندها را بررسی می

 داخلی ناخالص تولید به خصوصی بخش بدهی مانده آمار توصیفی نسبت-4-4جدول

 

 متغیرهای مستقل 4-2-2

 ( درآمدx1) 

 احتمال برآورد شده آماره جارک برا کشیدگی چولگی انحراف معیار حداقل حداکثر میانگین 

 1056 2013 10114 1081 7055 4014 76021 1011 
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گردد که کمترین  شده است. مشاهده میارائه  7935تا  7961در نمودار زیر، میزان درآمد افراد طی سالهای 

ریال می  میلیون 2751394میلیون ریال و بیشترین مقدار درآمد افراد با عدد  686312میزان درآمد افراد 

 باشد.
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 افراد درآمد -5-4نمودار

 است: طی سال های مورد مطالعه به شرح جدول زیر افراد آمار توصیفی متغیر درآمد

 

 افراد آمار توصیفی درآمد-5-4جدول

 

 

  شاخص سرمایه انسانی (x2) 

 احتمال برآورد شده آماره جارک برا کشیدگی چولگی انحراف معیار حداقل حداکثر میانگین 

 1075 9061 7058 1099 482421 686312 2751394 7946673 افراد درآمد
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گردد،  ایران استخراج شده است. همانطور که مشاهده می داده های مربوط به این متغیر از سایت مرکز آمار

 باشد. نفر می 5289911نفر و کمترین آن با عدد  3391963 انسانی سرمایه بیشترین مقدار شاخص
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 انسانی سرمایه شاخص -6-4نمودار

 

 مطالعه به شرح جدول زیر است:های مورد  و طی سال انسانی سرمایه آمار توصیفی متغیر شاخص

 انسانی سرمایه آمار توصیفی شاخص-6-4جدول

 

 

 

  ( نسبت مخارج جاری دولت به تولید ناخالص داخلیx3) 

 احتمال برآورد شده آماره جارک برا کشیدگی چولگی انحراف معیار حداقل حداکثر میانگین 

 1021 9076 7016 1098 7436555 5289911 3391963 1952525 انسانی سرمایه



22 
 

 مشاهده که همانطور. است شده استخراج ایران آمار مرکز سایت از متغیر این به مربوط های داده

 با آن کمترین و 1046  داخلی ناخالص تولید به دولت جاری مخارج نسبت مقدار بیشترین گردد، می

 .باشد می10112 عدد
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 داخلی ناخالص تولید به دولت جاری مخارج نسبت -1-4نمودار

 

های مورد مطالعه به شرح  طی سال داخلی ناخالص تولید به دولت جاری مخارج آمار توصیفی متغیر نسبت

 جدول زیر است:

 داخلی ناخالص تولید به دولت جاری مخارج آمار توصیفی نسبت-1-4جدول

 

 

 

 نرخ ارز (x4) 

 احتمال برآورد شده آماره جارک برا کشیدگی چولگی انحراف معیار حداقل حداکثر میانگین 

 1074 1046 10112 1076 1032 2091 5085 1015 



23 
 

 مشاهده که همانطور. است شده استخراج ایران آمار مرکز سایت از متغیر این به مربوط های داده

 .باشد هزار تومان می 211 عدد با آن کمترین هزار تومان و 99111 ارز نرخ مقدار بیشترین گردد، می
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 ارز نرخ -8-4نمودار

 

 

 های مورد مطالعه به شرح جدول زیر است: طی سال ارز آمار توصیفی متغیر نرخ

 ارز نرخآمار توصیفی -8-4جدول

 

 

 احتمال برآورد شده آماره جارک برا کشیدگی چولگی انحراف معیار حداقل حداکثر میانگین 

 1011 76081 4026 7055 3311 211 99111 8669 ارز نرخ
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 نرخ تورم (x5) 

 گردد، می مشاهده که همانطور. است شده استخراج ایران آمار مرکز سایت از متغیر این به مربوط های داده

 .باشد می 6081 عدد با آن کمترین و 43041  نرخ تورم مقدار بیشترین

 

   تورم نرخ -3-4نمودار
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 های مورد مطالعه به شرح جدول زیر است: طی سال تورم آمار توصیفی متغیر نرخ

   تورم نرخآمار توصیفی -3-4جدول

 

 

 باز بودن تجاری (x6) 

 احتمال برآورد شده آماره جارک برا کشیدگی چولگی انحراف معیار حداقل حداکثر میانگین 

 1011 79049 5011 7071 8056 6081 43041 21071   تورم نرخ
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اطالعات مربوط به . است شده استخراج ایران آمار مرکز سایت از متغیر این به مربوط های داده

های توصیفی مربوط به این متغیر در بیشترین، کمترین مقدار، انحراف معیار، چولگی و سایر شاخص

  جدول زیر ارائه شده است. 
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 تجاری بودن باز -71-4نمودار

 های مورد مطالعه به شرح جدول زیر است: طی سال آمار توصیفی متغیر باز بودن تجاری

 تجاری بودن بازآمار توصیفی -71-4جدول

 احتمال برآورد شده آماره جارک برا کشیدگی چولگی انحراف معیار حداقل حداکثر میانگین 

باز بودن 

 تجاری

  3441 E-12  2014E-16 7052E-

18 

5071E-11 7015 5099 26058 1011 
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 باط آمارینتخمین و است 4-3

مساله اصلی این تحقیق این است که چه عواملی بر عملکرد بازارهای مالی تاثیرگذارند، جهت رسیدن به 

گیری می شاخص اندازه 4پاسخ این پرسش، مدلی به شکل زیر در نظر گرفته شد که متغیر وابسته آن توسط 

های مدل اعم از وابسته و  شود، در این راستا آنچه که از اهمیت بسیار برخوردار است، مشخص کردن متغیر

 :از است عبارتاصلی  دلمستقل، شکل تابعی الگو و مقادیر  و عالئم مورد انتظار پارامترها است. م

Y = f (x1, x2, x3, x4, x5, x6 ) 

     0   1  1   2  2    3   3   4 4   5   5   6 6       

مدل  4گیرد، بنابراین شاخص مورد بررسی قرار می 4متغیر وابسته عملکرد بازار از طریق که در این مدل 

 فرعی به شکل زیر بررسی خواهد شد: 

 معادله اول 

 1    0   1  1   2  2    3   3   4 4   5   5   6 6       

  GDPها و موسسات مالی به بخش خصوصی به  : نسبت اعتبارات اعطایی بانک 1 

 معادله دوم

 2    0   1  1   2  2    3   3   4 4   5   5   6 6       

Y2 نسبت :M2  بهGDP  

 معادله سوم

 3    0   1  1   2  2    3   3   4 4   5   5   6 6       

Y3ی تجاری به  ها های داخلی بانک : نسبت داراییGDP 

 معادله چهارم

 4    1   7  7   2  2    9   9   4 4   5   5   6 6       
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Y4 نسبت مانده بدهی بخش خصوصی به :GDP 

 که در هر چهار معادله متغیرهای مستقل و کنترلی به شرح زیر می باشند: 

X1)درآمد )تولید ناخالص داخلی سرانه : 

X2سرمایه انسانی : 

X3نسبت مخارج جاری دولت به تولید ناخالص داخلی : 

X4نرخ ارز : 

X5نرخ تورم : 

X6( باز بودن تجاری :   
   ⁄) 

هر یک از چهار مدل در این قسمت از مطالعه به بررسی پایایی و فروض کالسیک جهت تبیین صحیح 

 خواهیم پرداخت:

 پایایی )آزمون ریشه واحد( 4-3-1

ها  های دور شدن از رگرسیون کاذب، بررسی پایایی داده همانگونه که در فصل قبل اشاره شد، یکی از راه

ها، به لحاظ مانایی یا وجود ریشه واحد مورد بررسی قرار مدل، خواص آماری دادهاست لذا قبل از تخمین 

 باشد: گیرند. نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد برای متغیرهای مدل به شرح جدول زیر میمی
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 آزمون ریشه واحد-77-4جدول

 توضیحات Prob مقادیر بحرانی ADF متغیر

7% 5% 71% 

y1 5018- 4099- 9058- 9022- 1011 مانا 

y2 71088- 9064- 2035- 2067- 1011 مانا 

y3 9091- 2065- 7035- 7061- 1011 مانا 

y4 4034- 4095- 9053- 9029- 1011 مانا 

X1 5019- 9069- 2035- 2067- 1011 مانا 

X2 9058- 4021- 9055- 9027- 1014 مانا 

X3 4017- 4099- 9058- 9022- 1011 مانا 

X4 4073- 4026- 9055- 9021- 1017  

X5 9019- 4024- 9054- 9021- 1019 مانا 

X6 9051- 4026- 9055- 9021- 1014 مانا 

 گردد، تمامی متغیرها مانا هستند.  همانطور که مشاهده می 

 

 بررسی فروض کالسیک 4-3-2

 عدم خود همبستگی 4-3-2-1

باشد که باید خودهمبستگی سریالی بین اجزای های کالسیک میخود همبستگی یکی از مهمترین فرض

 ( وارد می شود، بررسی گردد. به سمبلیک داریم:PRF)اخاللی که در تابع رگرسیون جامعه 

E(UiUj)=1        i≠j 

به طور ساده، مدل کالسیک فرض می کند که اجزای اخالی مربوط به یک مشاهده، تحت تاثیر جزء اخالی 

پس اگر چنین وابستگی وجود داشته باشد، دال بر خود همبستگی  گیرد.ار نمیمربوط به مشاهده دیگر قر

 (.556،  7988است )گجراتی ، 
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چنانچه  ایم.بهره برده Correlation LMدر این قسمت از مطالعه برای بررسی خودهمبستگی از آزمون 

نتایج آزمون به شرح باشد، مشکل خودهمبستگی وجود دارد.  1015مقدار احتمال برآورد شده کمتر از 

 باشدجدول زیر می

 Correlation LMخروجی آزمون -72-4جدول

prob مقدار بحرانی Correlation LM 

1018 2068 F-statistic 

1015 5031 Obs* R-square 

 

 با توجه به نتیجه آزمون، مدل حاضر مشکل خود همبستگی ندارد. 

 همسانی واریانس 4-3-2-2

یکی دیگر از فروض مهم کالسیک رگرسیون خطی این است که اجزائ اخالل، دارای واریانس یکسان می 

های نا  باشند. اگر این فرض برقرار نباشد، مدل دارای ناهمسانی خواهد بود. ناهمسانی واریانس، ویژگی

ها کارا نیستند زن برد، اما این تخمین معمول را از بین نمی OLSهای  اریب بودن و سازگاری تخمین زن

(. در این تحقیق برای آزمون فرض همسانی واریانس از آزمون 435، 7988)گجراتی، 

Heteroskedasticity باشد آنگاه  1015ایم. چنانچه مقدار احتمال برآورد شده کمتر از استفاده کرده

 مشکل ناهمسانی واریانس خواهیم داشت. 

 Heteroskedasticityخروج آزمون  -79-4جدول 

prob مقدار بحرانی Heteroskedasticity 

10815 10124 F-statistic 

10817 10126 Obs* R-square 
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تخمین زده شده بیش از  Probگردد  مدل مورد مطالعه، مشکل ناهمسانی واریانس ندارد زیرا مشاهده می

 است.   1015

 آزمون نرمال بودن جمالت پسماند 4-3-2-3

قابل استناد است؛ لذا بررسی  f وtهای مدل دارای توزیع نرمال باشند، آزمون های  در صورتی که باقیمانده

اینکه باقیمانده های مدل دارای توزیع نرمال هستند یا خیر، از اهمیت خاصی برخوردار است. جهت 

 استفاده می شود.   gargue-beraپاسخگویی به این سوال از آزمون 

 1015است و توجه به مقداراحتمال محاسبه شده که بیشتر از  1014میزان آماره جارک بار برابر با با توجه به 

 شود . مبنی بر نرمال بودن باقیمانده های مدل پذیرفته می H1( لذا  فرضیه 1031شده)

 

 

 

 آزمون نرمال بودن-77-4نمودار

0

1

2

3

4

5

6

7

-0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4

Series: Residuals

Sample 1360 1395

Observations 36

Mean      -3.99e-16

Median   0.033072

Maximum  0.400331

Minimum -0.335532

Std. Dev.   0.156428

Skewness   0.046282

Kurtosis   2.843758

Jarque-Bera  0.049469

Probability  0.975569


 



21 
 

 خطای تصریح مدل 4-3-2-4

یکی دیگر از فروض تحلیل رگرسیون کالسیک، تعیین و تصریح صحیح مدل مورد استفاده است. در تحلیل 

خطای تصریح فرض بر این بود که یک مدل صحیح وجود دارد و هدف، مطالعه مشکالت عارض شده 

 هنگام ارتکاب خطاهای زیر است: OLSبرای تخمین زنهای 

 حذف یک یا چند متغیر مهم 

 چند متغیر غیر الزم افزودن یک یا 

 در نظر گرفتن یک شکل تبعی غلط 

 تعیین غلط جزء اخالل 

 (. 617، 7988)گجراتی،  خطای در اندازه گیری 

تواند تهدیدی جدی برای تحلیل باشد، لذا از آزمون  با توجه به اینکه، خطای تصریح مدل می

Ramsey RESET ز آن دارد که، خطای جهت بررسی این مشکل استفاده شده است و نتایج نشان ا

 تصریح در مدل حاضر وجود ندارد.

 

 آزمون تصریح خطا -74-4جدول 

prob مقدار بحرانی Ramsey RESET 

1062 1095 F-statistic 

1014 1011 Log likelihood ratio 

 نتایج تخمین 4-3-3

  مدل اول 

 نتایج تخمین مدل اول به شرح جدول زیر است:
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 خروجی تخمین-75-4جدول

Prob  آمارهt متغیر ضریب 

1027 7025 8076 C 

1013 7019- 7054- X1 

1049 1018 1052 X2 

1011 1065 6028 X3 

1011 2037 7026 X4 

1015 2055- 1071- X5 

1011 9019 7011 X6 

 2  0 79  ̅2  0 96 

Prob(F)=10111 F-statistic=116621 

    1 22 

گیری عوامل تاثیرگذار بر عملکرد بازار مالی است که شاخص اندازه در این مدل، محقق به دنبال یافتن

، در نظر  GDPها و موسسات مالی به بخش خصوصی به  نسبت اعتبارات اعطایی بانکعملکرد بازار، 

 گرفته شده است: 

 1    0   1  1   2  2    3   3   4 4   5   5   6 6       

  GDPها و موسسات مالی به بخش خصوصی به  : نسبت اعتبارات اعطایی بانک 1 

X1)درآمد )تولید ناخالص داخلی سرانه : 

X2سرمایه انسانی : 

X3نسبت مخارج جاری دولت به تولید ناخالص داخلی : 

X4نرخ ارز : 

X5نرخ تورم : 

X6( باز بودن تجاری :   
   ⁄) 
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 مخارج نرخ تورم، نسبتشود که متغیرهای  با توجه به نتایج بدست آمده از تخمین مدل اول مشاهده می

داری بر متغیر وابسته  ، نرخ ارز و درجه باز بودن تجاری تاثیر معنیداخلی ناخالص تولید به دولت جاری

 اند.  در کشور ایران داشته 7935تا  7961های مورد بررسی یعنی  طی سال

درصد تغییرات  "می باشد که طبق تعریف عبارتست از  2 خوبی برازش رگرسیون، ضریب تعیین  شاخص

 1036. این مقدار در مدل اول برابر "متغیر وابسته که به وسیله متغیرهای مستقل مدل توجیه می شود

باشد به  میدرصد از تغییرات متغیر وابسته، توسط متغیرهای مستقل قابل توجیه  36باشد یعنی حدود  می

 عبارتی ضریب تعیین رگرسیون، حاکی از خوبی برازش مدل است. 

همانگونه که قبال اشاره شد، یکی از فروض مهم کالسیک، ارتباط نداشتن پسماندها در دوره های مختلف 

آورد. جهت تشخیص آن با زمانی است که نقض این فرض، مشکلی به نام خود همبستگی به وجود می

باشد مشکل خود  2توجه به آماره دوربین واتسون محاسبه شده می توان گفت که اگر این مقدار نزدیک به 

است لذا می توان سالمت  مدل را ادعا  7011در مدل حاضر برابر با  D-Wهمبستگی وجود ندارد. مقدار 

 نمود.

 پردازیم: های مدل اول میحال به بررسی فرضیه

 درآمد سرانه بر عملکرد بازار مالی تاثیرگذار است.فرضیه اول: 

ی بین این دو متغیر وجود درصد است، لذا ارتباط معنادار 5از  بزرگتربا توجه به اینکه سطح معناداری 

  ندارد. 

 .است تاثیرگذار مالی بازار عملکرد فرضیه دوم: سرمایه انسانی بر

ی بین این دو متغیر وجود درصد است، لذا ارتباط معنادار 5از  بزرگتربا توجه به اینکه سطح معناداری 

  ندارد. 

داری نسبت مخارج جاری دولت به تولید ناخالص داخلی بر عملکرد بازار مالی تاثیر معنی: سومفرضیه 

 دارد.

 جاری مخارج ضرایب مدل رگرسیونی مندرج در جدول فوق نشان داد که یک ارتباط مثبت بین نسبت

وجود دارد. به عبارت دیگر، ضریب مربوط به این  مالی بازار عملکرد بر داخلی ناخالص تولید به دولت
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 ناخالص تولید به دولت جاری مخارج متغیر بیانگر این مطلب است که با افزایش یک واحد از نسبت

درصد  5وچکتر از یابد. همچنین با توجه به اینکه سطح معناداری ک کاهش می مالی بازار داخلی، عملکرد

 است، لذا این ارتباط قابل اطمینان و معنادار می باشد.   

 .دارد داریمعنی تاثیر: نرخ ارز بر عملکرد بازار مالی چهارمفرضیه 

 عملکرد و ارز دهد که یک ارتباط مثبت بین نرخ ضرایب مدل رگرسیونی مندرج در جدول فوق نشان می

دیگر، ضریب مربوط به این متغیر بیانگر این مطلب است که با افزایش یک وجود دارد. به عبارت  مالی بازار

 5یابد. همچنین با توجه به اینکه سطح معناداری کوچکتر از  افرایش می مالی بازار ارز، عملکرد واحد از نرخ

 درصد است، لذا این ارتباط قابل اطمینان و معنادار می باشد.   

 داری دارد.بازار مالی تاثیر معنی : نرخ تورم بر عملکردپنجمفرضیه 

 عملکرد و تورم نرخ بین منفی ارتباط یک که دهد می نشان فوق جدول در مندرج رگرسیونی مدل ضرایب

 یک افزایش با که است مطلب این بیانگر متغیر این به مربوط ضریب دیگر، عبارت به. دارد وجود مالی بازار

 از کوچکتر معناداری سطح اینکه به توجه با همچنین. یابد می کاهش مالی بازار تورم، عملکرد نرخ از واحد

 .   باشد می معنادار و اطمینان قابل ارتباط این لذا است، درصد 5

 داری دارد.: باز بودن اقتصادی بر عملکرد بازار مالی تاثیر معنیششمفرضیه 

 و اقتصادی بودن باز بین مثبت ارتباط یک که دهد می نشان فوق جدول در مندرج رگرسیونی مدل ضرایب

 با که است مطلب این بیانگر متغیر این به مربوط ضریب دیگر، عبارت به. دارد وجود مالی بازار عملکرد

 سطح اینکه به توجه با همچنین. یابد می افزایش مالی بازار اقتصادی، عملکرد بودن باز از واحد یک افزایش

 .   باشد می معنادار و اطمینان قابل ارتباط این لذا است، درصد 5 از کوچکتر معناداری

 

  مدل دوم 

 نتایج تخمین مدل به شرح جدول زیر است:

 خروجی تخمین -76-4جدول

Prob  آمارهt متغیر ضریب 

1079 7052 7016 C 

1018 7013- 1028- X1 
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1089 1027 1012 X2 

1011 8089 7023 X3 

1011 2034 1022 X4 

1014 2081- 1012- X5 

1012 2093 1074 X6 

 2  0 78  ̅2  0 79 

Prob(F)=10111 F-statistic=23906 

    1 90 

 

 2    0   1  1   2  2    3   3   4 4   5   5   6 6       

Y2 نسبت :M2  بهGDP  

X1)درآمد )تولید ناخالص داخلی سرانه : 

X2سرمایه انسانی : 

X3 به تولید ناخالص داخلی: نسبت مخارج جاری دولت 

X4نرخ ارز : 

X5نرخ تورم : 

X6( باز بودن تجاری :   
   ⁄) 

 مخارج نسبت تورم، نرخ متغیرهای که شود می مشاهده اول مدل تخمین از آمده بدست نتایج به توجه با

 وابسته متغیر بر داری معنی تاثیر تجاری بودن باز درجه و ارز نرخ داخلی، ناخالص تولید به دولت جاری

در مدل فوق  2 ضریب تعیین  .اند داشته ایران کشور در 7935 تا 7961 یعنی بررسی مورد های سال طی

در مدل حاضر  D-Wباشد که بیانگر توضیح دهندگی باالی متغیرهای مستقل است. مقدار  می 1038برابر 

 است لذا می توان سالمت  مدل را ادعا نمود. 7081برابر با 

 بررسی فرضیه های تحقیق به شرح زیر است: 
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 درآمد سرانه بر عملکرد بازار مالی تاثیرگذار است.فرضیه اول: 

ی بین این دو متغیر وجود درصد است، لذا ارتباط معنادار 5از  بزرگتربا توجه به اینکه سطح معناداری 

  ندارد. 

 .است تاثیرگذار مالی بازار عملکرد فرضیه دوم: سرمایه انسانی بر

ی بین این دو متغیر وجود درصد است، لذا ارتباط معنادار 5از  بزرگتربا توجه به اینکه سطح معناداری 

  ندارد. 

داری نسبت مخارج جاری دولت به تولید ناخالص داخلی بر عملکرد بازار مالی تاثیر معنی: سومفرضیه 

 دارد.

 جاری مخارج یک ارتباط مثبت بین نسبتضرایب مدل رگرسیونی مندرج در جدول فوق نشان داد که 

وجود دارد. به عبارت دیگر، ضریب مربوط به این  مالی بازار عملکرد بر داخلی ناخالص تولید به دولت

 ناخالص تولید به دولت جاری مخارج متغیر بیانگر این مطلب است که با افزایش یک واحد از نسبت

درصد  5نین با توجه به اینکه سطح معناداری کوچکتر از یابد. همچ کاهش می مالی بازار داخلی، عملکرد

 است، لذا این ارتباط قابل اطمینان و معنادار می باشد.   

 .دارد داریمعنی تاثیر: نرخ ارز بر عملکرد بازار مالی چهارمفرضیه 

 عملکرد و ارز دهد که یک ارتباط مثبت بین نرخ ضرایب مدل رگرسیونی مندرج در جدول فوق نشان می

وجود دارد. به عبارت دیگر، ضریب مربوط به این متغیر بیانگر این مطلب است که با افزایش یک  مالی بازار

 5یابد. همچنین با توجه به اینکه سطح معناداری کوچکتر از  افرایش می مالی بازار ارز، عملکرد واحد از نرخ

 اشد.   درصد است، لذا این ارتباط قابل اطمینان و معنادار می ب

 داری دارد.: نرخ تورم بر عملکرد بازار مالی تاثیر معنیپنجمفرضیه 

 عملکرد و تورم نرخ بین منفی ارتباط یک که دهد می نشان فوق جدول در مندرج رگرسیونی مدل ضرایب

 یک افزایش با که است مطلب این بیانگر متغیر این به مربوط ضریب دیگر، عبارت به. دارد وجود مالی بازار

 از کوچکتر معناداری سطح اینکه به توجه با همچنین. یابد می کاهش مالی بازار تورم، عملکرد نرخ از واحد

 .   باشد می معنادار و اطمینان قابل ارتباط این لذا است، درصد 5

 داری دارد.: باز بودن اقتصادی بر عملکرد بازار مالی تاثیر معنیششمفرضیه 
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 و اقتصادی بودن باز بین مثبت ارتباط یک که دهد می نشان فوق جدول در مندرج رگرسیونی مدل ضرایب

 با که است مطلب این بیانگر متغیر این به مربوط ضریب دیگر، عبارت به. دارد وجود مالی بازار عملکرد

 سطح اینکه به توجه با همچنین. یابد می افزایش مالی بازار اقتصادی، عملکرد بودن باز از واحد یک افزایش

 .   باشد می معنادار و اطمینان قابل ارتباط این لذا است، درصد 5 از کوچکتر معناداری

  مدل سوم 

 نتایج تخمین مدل به شرح جدول زیر است:

 خروجی تخمین -71-4جدول

Prob  آمارهt متغیر ضریب 

1011 7084 5094 C 

1042 1081- 1092- X1 

1094 1036- 1028- X2 

1011 4012 7041 X3 

1011 4095 1084 X4 

1014 2098- 1019- X5 

1011 4098 1065 X6 

 2  0 79  ̅2  0 74 

Prob(F)=10111 F-statistic=35099 

    1 99 

 

 3    0   1  1   2  2    3   3   4 4   5   5   6 6       

Y3ی تجاری به  ها های داخلی بانک : نسبت داراییGDP 

X1: )درآمد )تولید ناخالص داخلی سرانه 

X2سرمایه انسانی : 

X3نسبت مخارج جاری دولت به تولید ناخالص داخلی : 

X4نرخ ارز : 

X5نرخ تورم : 



22 
 

X6( باز بودن تجاری :   
   ⁄) 

 مخارج نسبت تورم، نرخ متغیرهای که شود می مشاهده اول مدل تخمین از آمده بدست نتایج به توجه با

 وابسته متغیر بر داری معنی تاثیر تجاری بودن باز درجه و ارز نرخ داخلی، ناخالص تولید به دولت جاری

در مدل فوق  2 ضریب تعیین . اند داشته ایران کشور در 7935 تا 7961 یعنی بررسی مورد های سال طی

 است لذا می توان سالمت  مدل را ادعا نمود. 7088در مدل حاضر برابر با  D-Wباشد. مقدار  می 1034برابر 

 های تحقیق به شرح زیر است: بررسی فرضیه

 درآمد سرانه بر عملکرد بازار مالی تاثیرگذار است.فرضیه اول: 

جود ی بین این دو متغیر ودرصد است، لذا ارتباط معنادار 5از  بزرگتربا توجه به اینکه سطح معناداری 

  ندارد. 

 .است تاثیرگذار مالی بازار عملکرد فرضیه دوم: سرمایه انسانی بر

ی بین این دو متغیر وجود درصد است، لذا ارتباط معنادار 5از  بزرگتربا توجه به اینکه سطح معناداری 

  ندارد. 

داری تاثیر معنینسبت مخارج جاری دولت به تولید ناخالص داخلی بر عملکرد بازار مالی : سومفرضیه 

 دارد.

 جاری مخارج ضرایب مدل رگرسیونی مندرج در جدول فوق نشان داد که یک ارتباط مثبت بین نسبت

وجود دارد. به عبارت دیگر، ضریب مربوط به این  مالی بازار عملکرد بر داخلی ناخالص تولید به دولت

 ناخالص تولید به دولت جاری مخارج متغیر بیانگر این مطلب است که با افزایش یک واحد از نسبت

درصد  5یابد. همچنین با توجه به اینکه سطح معناداری کوچکتر از  کاهش می مالی بازار داخلی، عملکرد

 است، لذا این ارتباط قابل اطمینان و معنادار می باشد.   

 .دارد داریمعنی تاثیر: نرخ ارز بر عملکرد بازار مالی چهارمفرضیه 

 عملکرد و ارز دهد که یک ارتباط مثبت بین نرخ رگرسیونی مندرج در جدول فوق نشان میضرایب مدل 

وجود دارد. به عبارت دیگر، ضریب مربوط به این متغیر بیانگر این مطلب است که با افزایش یک  مالی بازار
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 5ناداری کوچکتر از یابد. همچنین با توجه به اینکه سطح مع افرایش می مالی بازار ارز، عملکرد واحد از نرخ

 درصد است، لذا این ارتباط قابل اطمینان و معنادار می باشد.   

 داری دارد.: نرخ تورم بر عملکرد بازار مالی تاثیر معنیپنجمفرضیه 

 عملکرد و تورم نرخ بین منفی ارتباط یک که دهد می نشان فوق جدول در مندرج رگرسیونی مدل ضرایب

 یک افزایش با که است مطلب این بیانگر متغیر این به مربوط ضریب دیگر، عبارت به. دارد وجود مالی بازار

 از کوچکتر معناداری سطح اینکه به توجه با همچنین. یابد می کاهش مالی بازار تورم، عملکرد نرخ از واحد

 .   باشد می معنادار و اطمینان قابل ارتباط این لذا است، درصد 5

 داری دارد.اقتصادی بر عملکرد بازار مالی تاثیر معنی: باز بودن ششمفرضیه 

 و اقتصادی بودن باز بین مثبت ارتباط یک که دهد می نشان فوق جدول در مندرج رگرسیونی مدل ضرایب

 با که است مطلب این بیانگر متغیر این به مربوط ضریب دیگر، عبارت به. دارد وجود مالی بازار عملکرد

 سطح اینکه به توجه با همچنین. یابد می افزایش مالی بازار اقتصادی، عملکرد بودن باز از واحد یک افزایش

 .   باشد می معنادار و اطمینان قابل ارتباط این لذا است، درصد 5 از کوچکتر معناداری

 مدل چهارم 

در این مدل، جهت سنجش عملکرد بازارهای مالی از شاخص نسبت مانده بدهی بخش خصوصی به 

GDP ،.نتایج تخمین مدل به شرح جدول زیر است: استفاده شده است 

 خروجی تخمین -78-4جدول

Prob  آمارهt متغیر ضریب 

1024 7078 6038 C 

1013 7015- 7047- X1 

1096 1037 1054 X2 

1011 1087 5087 X3 

1011 2082 7077 X4 

1015 2051- 1013- X5 

1011 2038 1083 X6 

 2  0 79  ̅2  0 79 
Prob(F)=10111 F-statistic=718035 

    1 21 
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Y4 نسبت مانده بدهی بخش خصوصی به :GDP 

 که در هر چهار معادله متغیرهای مستقل و کنترلی به شرح زیر می باشند: 

X1 سرانه(: درآمد )تولید ناخالص داخلی 

X2سرمایه انسانی : 

X3نسبت مخارج جاری دولت به تولید ناخالص داخلی : 

X4نرخ ارز : 

X5نرخ تورم : 

X6( باز بودن تجاری :   
   ⁄) 

 مخارج نسبت تورم، نرخ متغیرهای که شود می مشاهده اول مدل تخمین از آمده بدست نتایج به توجه با

 وابسته متغیر بر داری معنی تاثیر تجاری بودن باز درجه و ارز نرخ داخلی، ناخالص تولید به دولت جاری

در مدل فوق  2 ضریب تعیین . اند داشته ایران کشور در 7935 تا 7961 یعنی بررسی مورد های سال طی

 است لذا می توان سالمت  مدل را ادعا نمود. 7086در مدل حاضر برابر با  D-Wباشد. مقدار  می 1036برابر 

 بررسی فرضیه های تحقیق به شرح زیر است: 

 درآمد سرانه بر عملکرد بازار مالی تاثیرگذار است.فرضیه اول: 

ی بین این دو متغیر وجود درصد است، لذا ارتباط معنادار 5از  بزرگتربا توجه به اینکه سطح معناداری 

  ندارد. 

 .است تاثیرگذار مالی بازار عملکرد فرضیه دوم: سرمایه انسانی بر

ی بین این دو متغیر وجود درصد است، لذا ارتباط معنادار 5از  بزرگتربا توجه به اینکه سطح معناداری 

  ندارد. 
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داری نسبت مخارج جاری دولت به تولید ناخالص داخلی بر عملکرد بازار مالی تاثیر معنی: سومفرضیه 

 دارد.

 جاری مخارج یک ارتباط مثبت بین نسبتضرایب مدل رگرسیونی مندرج در جدول فوق نشان داد که 

وجود دارد. به عبارت دیگر، ضریب مربوط به این  مالی بازار عملکرد بر داخلی ناخالص تولید به دولت

 ناخالص تولید به دولت جاری مخارج متغیر بیانگر این مطلب است که با افزایش یک واحد از نسبت

درصد  5نین با توجه به اینکه سطح معناداری کوچکتر از یابد. همچ کاهش می مالی بازار داخلی، عملکرد

 است، لذا این ارتباط قابل اطمینان و معنادار می باشد.   

 .دارد داریمعنی تاثیر: نرخ ارز بر عملکرد بازار مالی چهارمفرضیه 

 عملکرد و ارز دهد که یک ارتباط مثبت بین نرخ ضرایب مدل رگرسیونی مندرج در جدول فوق نشان می

وجود دارد. به عبارت دیگر، ضریب مربوط به این متغیر بیانگر این مطلب است که با افزایش یک  مالی بازار

 5یابد. همچنین با توجه به اینکه سطح معناداری کوچکتر از  افرایش می مالی بازار ارز، عملکرد واحد از نرخ

 اشد.   درصد است، لذا این ارتباط قابل اطمینان و معنادار می ب

 داری دارد.: نرخ تورم بر عملکرد بازار مالی تاثیر معنیپنجمفرضیه 

 عملکرد و تورم نرخ بین منفی ارتباط یک که دهد می نشان فوق جدول در مندرج رگرسیونی مدل ضرایب

 یک افزایش با که است مطلب این بیانگر متغیر این به مربوط ضریب دیگر، عبارت به. دارد وجود مالی بازار

 از کوچکتر معناداری سطح اینکه به توجه با همچنین. یابد می کاهش مالی بازار تورم، عملکرد نرخ از واحد

 .   باشد می معنادار و اطمینان قابل ارتباط این لذا است، درصد 5

 داری دارد.: باز بودن اقتصادی بر عملکرد بازار مالی تاثیر معنیششمفرضیه 

 و اقتصادی بودن باز بین مثبت ارتباط یک که دهد می نشان فوق جدول در مندرج رگرسیونی مدل ضرایب

 با که است مطلب این بیانگر متغیر این به مربوط ضریب دیگر، عبارت به. دارد وجود مالی بازار عملکرد

 سطح اینکه به توجه با همچنین. یابد می افزایش مالی بازار اقتصادی، عملکرد بودن باز از واحد یک افزایش

 .   باشد می معنادار و اطمینان قابل ارتباط این لذا است، درصد 5 از کوچکتر معناداری

 خالصه نتایج بین چهار مدل بررسی شده به شرح زیر است: 

 : خالصه نتایج در چهار مدل73 -4جدول 
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 معناداری tآماره  ضریب نماد  نام متغیر

 

نسبت مخارج جاری دولت  

 داخلی به تولید ناخالص

 X9 6028 1065 1011 مدل اول

 X9 7023 8089 1011 مدل دوم

 X9 7041 4012 1011 مدل سوم

 X9 5087 1087 1011 مدل چهارم

 

 

 نرخ ارز

 X4 7026 2971 1011 مدل اول

 X4 1022 2972 1011 مدل دوم

 X4 1084 29.9 1011 مدل سوم

 X4 7077 2992 1011 مدل چهارم

 X5 1071- 2999- 1015 اولمدل  نرخ تورم

 X5 1012- 2990- 1014 مدل دوم

 X5 1019- 29.9- 1014 مدل سوم

 X5 1013- 2999- 1015 مدل چهارم

 X6 7 .90. 1011 مدل اول درجه باز بودن تجاری

 X6 1074 29.7 1012 مدل دوم

 X6 1065 29.9 1011 مدل سوم

 X6 1083 2979 1011 مدل چهارم
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 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 مقدمه 5-1

 7935الی  7961طی سالهای  ایران مالی بازارهای عملکرد بر تاثیرگذار عوامل بررسیبه  در این تحقیق

 پرداختیم. 

فصل اول به کلیات تحقیق در رابطه با مساله موجود در جامعه آماری، ضرورت انجام آن، سواالت در مطرح 

فصل دوم با بررسی مبانی نظری تحقیق متغیرهای تحقیق شده و فرضیات در نظر گرفته شده، پرداخته شد. 

ان شد. مرور ادبیات موضوعی گیری آنها بی از لحاظ علمی تعریف و تا حد امکان بنیان نظری و منطق اندازه

دهد. در مسیر  های موجود در آن زمینه، بنیان و اساس آن تحقیق را شکل می یک تحقیق و بررسی تئوری

گیری، رشد و تکامل موضوع مورد نظر آن تحقیق و یاری  انجام یک تحقیق علمی، بررسی چگونگی شکل

تر آن تحقیق خواهد  انجام هرچه شایسته جستن از تحقیقات قبلی، گامی اساسی در درک بهتر موضوع و

هایی که در ارتباط با  بود. در بخش دوم در فصل دوم به بررسی ادبیات موضوعی و برخی از پژوهش

 اند، پرداخته شد. موضوع تحقیق صورت گرفته

، تعریف جامعه و نمونه آماری، دوره مطالعه، روش مراحل اختصاصی تحقیق از جملهفصل سوم به معرفی 

 ها اختصاص داده شد.   قیق، روش گردآوری، و تجزیه و تحلیل دادهتح
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گیری  آوری شد، با بهره ها جمع های مورد نیاز برای آزمون فرضیه شد، داده تعیینپس از اینکه روش تحقیق 

آوری،  ها جمع های آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها و ... سازگاری دارد، داده از تکنیک

ها آزمون گردید تا پاسخ برای پرسش تحقیق یافت  ندی و تجزیه و تحلیل شده و در نهایت فرضیهب دسته

های آماری  ها در قالب آزمون گردد. در فصل چهارم این تحقیق، این رسالت انجام شد و با آزمون فرضیه

 نتایج بدست آمد. 

های این پژوهش ارائه شده است تهج به صورت منسجم باتوجه به یافجمع بندی کلیه نتای پیش رودر فصل 

هایی که محقق با آن روبرو بوده، اشاره و به پیشنهادهای کاربردی مرتبط با موضوع و در انتها به محدودیت

 .نیز پرداخته شده است

 خالصه نتایج5-2

 ها  آماره توصیفی داده

 ( :نسبت اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلیy1) 

از سایت بانک داخلی،  ناخالص تولید به خصوصی بخش به ها بانک اعطایی اعتبارات به نسبتآمار مربوط 

و کمترین میزان 9011، بیشترین مقدار این متغیر با عدد شدمرکزی استخراج شده است. همانطور که مشاهده 

 می باشد. 101111با عدد 

 M2/gdp(  :y2) 

از سایت بانک مرکزی استخراج شده است. همانطور که برای بدست آوردن اطالعات مربوط به این متغیر، 

 می باشد.   10119و کمترین مقدار آن  1011، بیشترین مقدار این متغیر شدمشاهده 

 نسبت دارایی های داخلی بانک( های تجاری به تولید ناخالص داخلیy3) 

 ناخالص تولید به تجاری های¬بانک داخلی های دارایی مربوط به نسبتبرای بدست آوردن اطالعات 

 7019 متغیر این مقدار بیشترین ،شد مشاهده که همانطور. است شده استخراج مرکزی بانک سایت داخلی، از

 .  باشد می 101117 آن مقدار کمترین و

 ( :نسبت مانده بدهی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلیy4) 
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 داخلی، از ناخالص تولید به خصوصی بخش بدهی مانده آوردن اطالعات مربوط به نسبتبرای بدست 

 کمترین و 2013 متغیر این مقدار بیشترین ،شد مشاهده که همانطور. است شده استخراج مرکزی بانک سایت

 .  باشد می 10114 آن مقدار

 ( درآمدx1) 

که کمترین میزان  شدارائه شده است. مشاهده  7935تا  7961در نمودار زیر، میزان درآمد افراد طی سالهای 

 ریال می باشد. میلیون 2751394میلیون ریال و بیشترین مقدار درآمد افراد با عدد  686312درآمد افراد 

  شاخص سرمایه انسانی (x2) 

، شدداده های مربوط به این متغیر از سایت مرکز آمار ایران استخراج شده است. همانطور که مشاهده 

 باشد. نفر می 5289911نفر و کمترین آن با عدد  3391963 انسانی سرمایه بیشترین مقدار شاخص

  ( نسبت مخارج جاری دولت به تولید ناخالص داخلیx3) 

 ،شد مشاهده که همانطور. است شده استخراج ایران آمار مرکز سایت از متغیر این به مربوط های داده

 عدد با آن کمترین و1046داخلی ناخالص تولید به دولت جاری مخارج نسبت مقدار بیشترین

 .باشد می10112

 نرخ ارز (x4) 

 ،شد مشاهده که همانطور. است شده استخراج ایران آمار مرکز سایت از متغیر این به مربوط های داده

 .باشد هزار تومان می 211 عدد با آن کمترین هزار تومان و 99111 ارز نرخ مقدار بیشترین

 نرخ تورم (x5) 

 ،شد مشاهده که همانطور. است شده استخراج ایران آمار مرکز سایت از متغیر این به مربوط های داده

 .باشد می 6081 عدد با آن کمترین و 43041  نرخ تورم مقدار بیشترین

  بودن تجاریباز (x6) 
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اطالعات مربوط به . است شده استخراج ایران آمار مرکز سایت از متغیر این به مربوط های داده

های توصیفی مربوط به این متغیر در بیشترین، کمترین مقدار، انحراف معیار، چولگی و سایر شاخص

 فصل قبل ارائه شده است. 

 جمع بندی 5-3

که چه عواملی بر عملکرد بازارهای مالی تاثیرگذارند، جهت رسیدن به مساله اصلی این تحقیق این است 

گیری می شاخص اندازه 4پاسخ این پرسش، مدلی به شکل زیر در نظر گرفته شد که متغیر وابسته آن توسط 

های مدل اعم از وابسته و  شود، در این راستا آنچه که از اهمیت بسیار برخوردار است، مشخص کردن متغیر

 :از است عبارتاصلی  مستقل، شکل تابعی الگو و مقادیر  و عالئم مورد انتظار پارامترها است. مدل

Y = f (x1, x2, x3, x4, x5, x6 ) 

     0   1  1   2  2    3   3   4 4   5   5   6 6       

مدل  4گیرد، بنابراین بررسی قرار میشاخص مورد  4متغیر وابسته عملکرد بازار از طریق که در این مدل 

 فرعی به شکل زیر بررسی خواهد شد: 

 معادله اول 

 1    0   1  1   2  2    3   3   4 4   5   5   6 6       

  GDPها و موسسات مالی به بخش خصوصی به  : نسبت اعتبارات اعطایی بانک 1 

 معادله دوم

 2    0   1  1   2  2    3   3   4 4   5   5   6 6       

Y2 نسبت :M2  بهGDP  

 معادله سوم

 3    0   1  1   2  2    3   3   4 4   5   5   6 6       
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Y3ی تجاری به  ها های داخلی بانک : نسبت داراییGDP 

 معادله چهارم

 4    1   7  7   2  2    9   9   4 4   5   5   6 6       

Y4 نسبت مانده بدهی بخش خصوصی به :GDP 

 که در هر چهار معادله متغیرهای مستقل و کنترلی به شرح زیر می باشند: 

X1)درآمد )تولید ناخالص داخلی سرانه : 

X2سرمایه انسانی : 

X3نسبت مخارج جاری دولت به تولید ناخالص داخلی : 

X4نرخ ارز : 

X5 :نرخ تورم 

X6( باز بودن تجاری :   
   ⁄) 

 مانایی داده های رگرسیون با استفاده از آزمون ریشه واحد، مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که

تمامی متغیرها مانا هستند، بنابراین مشکل رگرسیون کاذب وجود ندارد. بعد از آن فروض کالسیک شامل 

، مورد آزمون نرمال بودن جمالت پسماند و خطای تصریح مدل، همسانی واریانس، عدم خود همبستگی

مدل مربوطه تخمین زده شد، که  که همگی آزمون ها سالمت مدل را تایید کردند، لذا بررسی قرار گرفت،

 ها به صورت زیر نقد شدند: بر طبق تخمین، فرضیه

 ها در مدل اول   فرضیه

 تاثیرگذار است. درآمد سرانه بر عملکرد بازار مالیفرضیه اول: 

ی بین این دو متغیر وجود درصد است، لذا ارتباط معنادار 5از  بزرگتربا توجه به اینکه سطح معناداری 

  ندارد. 

 .است تاثیرگذار مالی بازار عملکرد فرضیه دوم: سرمایه انسانی بر
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ی بین این دو متغیر وجود درصد است، لذا ارتباط معنادار 5از  بزرگتربا توجه به اینکه سطح معناداری 

  ندارد. 

داری نسبت مخارج جاری دولت به تولید ناخالص داخلی بر عملکرد بازار مالی تاثیر معنی: سومفرضیه 

 دارد.

 جاری مخارج ضرایب مدل رگرسیونی مندرج در جدول فوق نشان داد که یک ارتباط مثبت بین نسبت

وجود دارد. به عبارت دیگر، ضریب مربوط به این  مالی بازار عملکرد بر داخلی ناخالص تولید به دولت

 ناخالص تولید به دولت جاری مخارج متغیر بیانگر این مطلب است که با افزایش یک واحد از نسبت

درصد  5یابد. همچنین با توجه به اینکه سطح معناداری کوچکتر از  کاهش می مالی بازار داخلی، عملکرد

 طمینان و معنادار می باشد.   است، لذا این ارتباط قابل ا

 .دارد داریمعنی تاثیر: نرخ ارز بر عملکرد بازار مالی چهارمفرضیه 

 عملکرد و ارز دهد که یک ارتباط مثبت بین نرخ ضرایب مدل رگرسیونی مندرج در جدول فوق نشان می

مطلب است که با افزایش یک وجود دارد. به عبارت دیگر، ضریب مربوط به این متغیر بیانگر این  مالی بازار

 5یابد. همچنین با توجه به اینکه سطح معناداری کوچکتر از  افرایش می مالی بازار ارز، عملکرد واحد از نرخ

 درصد است، لذا این ارتباط قابل اطمینان و معنادار می باشد.   

 داری دارد.: نرخ تورم بر عملکرد بازار مالی تاثیر معنیپنجمفرضیه 

 عملکرد و تورم نرخ بین منفی ارتباط یک که دهد می نشان فوق جدول در مندرج رگرسیونی مدل ضرایب

 یک افزایش با که است مطلب این بیانگر متغیر این به مربوط ضریب دیگر، عبارت به. دارد وجود مالی بازار

 از کوچکتر معناداری سطح اینکه به توجه با همچنین. یابد می کاهش مالی بازار تورم، عملکرد نرخ از واحد

 .   باشد می معنادار و اطمینان قابل ارتباط این لذا است، درصد 5

 داری دارد.: باز بودن اقتصادی بر عملکرد بازار مالی تاثیر معنیششمفرضیه 

 و اقتصادی بودن باز بین مثبت ارتباط یک که دهد می نشان فوق جدول در مندرج رگرسیونی مدل ضرایب

 با که است مطلب این بیانگر متغیر این به مربوط ضریب دیگر، عبارت به. دارد وجود مالی بازار عملکرد

 سطح اینکه به توجه با همچنین. یابد می افزایش مالی بازار اقتصادی، عملکرد بودن باز از واحد یک افزایش

 .   باشد می معنادار و اطمینان قابل ارتباط این لذا است، درصد 5 از کوچکتر معناداری
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 مدل دوم ها در فرضیه

 درآمد سرانه بر عملکرد بازار مالی تاثیرگذار است.فرضیه اول: 

ی بین این دو متغیر وجود درصد است، لذا ارتباط معنادار 5از  بزرگتربا توجه به اینکه سطح معناداری 

  ندارد. 

 .است تاثیرگذار مالی بازار عملکرد فرضیه دوم: سرمایه انسانی بر

ی بین این دو متغیر وجود درصد است، لذا ارتباط معنادار 5از  بزرگتربا توجه به اینکه سطح معناداری 

  ندارد. 

داری نسبت مخارج جاری دولت به تولید ناخالص داخلی بر عملکرد بازار مالی تاثیر معنی: سومفرضیه 

 دارد.

 جاری مخارج ارتباط مثبت بین نسبتضرایب مدل رگرسیونی مندرج در جدول فوق نشان داد که یک 

وجود دارد. به عبارت دیگر، ضریب مربوط به این  مالی بازار عملکرد بر داخلی ناخالص تولید به دولت

 ناخالص تولید به دولت جاری مخارج متغیر بیانگر این مطلب است که با افزایش یک واحد از نسبت

درصد  5با توجه به اینکه سطح معناداری کوچکتر از  یابد. همچنین کاهش می مالی بازار داخلی، عملکرد

 است، لذا این ارتباط قابل اطمینان و معنادار می باشد.   

 .دارد داریمعنی تاثیر: نرخ ارز بر عملکرد بازار مالی چهارمفرضیه 

 عملکرد و ارز دهد که یک ارتباط مثبت بین نرخ ضرایب مدل رگرسیونی مندرج در جدول فوق نشان می

وجود دارد. به عبارت دیگر، ضریب مربوط به این متغیر بیانگر این مطلب است که با افزایش یک  مالی بازار

 5یابد. همچنین با توجه به اینکه سطح معناداری کوچکتر از  افرایش می مالی بازار ارز، عملکرد واحد از نرخ

 درصد است، لذا این ارتباط قابل اطمینان و معنادار می باشد.   

 داری دارد.: نرخ تورم بر عملکرد بازار مالی تاثیر معنیپنجمفرضیه 

 عملکرد و تورم نرخ بین منفی ارتباط یک که دهد می نشان فوق جدول در مندرج رگرسیونی مدل ضرایب

 یک افزایش با که است مطلب این بیانگر متغیر این به مربوط ضریب دیگر، عبارت به. دارد وجود مالی بازار
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 از کوچکتر معناداری سطح اینکه به توجه با همچنین. یابد می کاهش مالی بازار تورم، عملکرد نرخ از واحد

 .   باشد می معنادار و اطمینان قابل ارتباط این لذا است، درصد 5

 داری دارد.: باز بودن اقتصادی بر عملکرد بازار مالی تاثیر معنیششمفرضیه 

 و اقتصادی بودن باز بین مثبت ارتباط یک که دهد می نشان فوق جدول در مندرج رگرسیونی مدل ضرایب

 با که است مطلب این بیانگر متغیر این به مربوط ضریب دیگر، عبارت به. دارد وجود مالی بازار عملکرد

 سطح اینکه به توجه با همچنین. یابد می افزایش مالی بازار اقتصادی، عملکرد بودن باز از واحد یک افزایش

 .   باشد می معنادار و اطمینان قابل ارتباط این لذا است، درصد 5 از کوچکتر معناداری

 مدل سوم ها در فرضیه

 درآمد سرانه بر عملکرد بازار مالی تاثیرگذار است.فرضیه اول: 

ی بین این دو متغیر وجود درصد است، لذا ارتباط معنادار 5از  بزرگتربا توجه به اینکه سطح معناداری 

  ندارد. 

 .است تاثیرگذار مالی بازار عملکرد فرضیه دوم: سرمایه انسانی بر

ی بین این دو متغیر وجود درصد است، لذا ارتباط معنادار 5از  بزرگتربا توجه به اینکه سطح معناداری 

  ندارد. 

داری لکرد بازار مالی تاثیر معنینسبت مخارج جاری دولت به تولید ناخالص داخلی بر عم: سومفرضیه 

 دارد.

 جاری مخارج ضرایب مدل رگرسیونی مندرج در جدول فوق نشان داد که یک ارتباط مثبت بین نسبت

وجود دارد. به عبارت دیگر، ضریب مربوط به این  مالی بازار عملکرد بر داخلی ناخالص تولید به دولت

 ناخالص تولید به دولت جاری مخارج واحد از نسبتمتغیر بیانگر این مطلب است که با افزایش یک 

درصد  5یابد. همچنین با توجه به اینکه سطح معناداری کوچکتر از  کاهش می مالی بازار داخلی، عملکرد

 است، لذا این ارتباط قابل اطمینان و معنادار می باشد.   

 .دارد داریمعنی تاثیر: نرخ ارز بر عملکرد بازار مالی چهارمفرضیه 
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 عملکرد و ارز دهد که یک ارتباط مثبت بین نرخ ضرایب مدل رگرسیونی مندرج در جدول فوق نشان می

وجود دارد. به عبارت دیگر، ضریب مربوط به این متغیر بیانگر این مطلب است که با افزایش یک  مالی بازار

 5ینکه سطح معناداری کوچکتر از یابد. همچنین با توجه به ا افرایش می مالی بازار ارز، عملکرد واحد از نرخ

 درصد است، لذا این ارتباط قابل اطمینان و معنادار می باشد.   

 داری دارد.: نرخ تورم بر عملکرد بازار مالی تاثیر معنیپنجمفرضیه 

 عملکرد و تورم نرخ بین منفی ارتباط یک که دهد می نشان فوق جدول در مندرج رگرسیونی مدل ضرایب

 یک افزایش با که است مطلب این بیانگر متغیر این به مربوط ضریب دیگر، عبارت به. دارد وجود مالی بازار

 از کوچکتر معناداری سطح اینکه به توجه با همچنین. یابد می کاهش مالی بازار تورم، عملکرد نرخ از واحد

 .   باشد می معنادار و اطمینان قابل ارتباط این لذا است، درصد 5

 داری دارد.باز بودن اقتصادی بر عملکرد بازار مالی تاثیر معنی: ششمفرضیه 

 و اقتصادی بودن باز بین مثبت ارتباط یک که دهد می نشان فوق جدول در مندرج رگرسیونی مدل ضرایب

 با که است مطلب این بیانگر متغیر این به مربوط ضریب دیگر، عبارت به. دارد وجود مالی بازار عملکرد

 سطح اینکه به توجه با همچنین. یابد می افزایش مالی بازار اقتصادی، عملکرد بودن باز از واحد یک افزایش

 .   باشد می معنادار و اطمینان قابل ارتباط این لذا است، درصد 5 از کوچکتر معناداری

 مدل چهارم در هافرضیه

 درآمد سرانه بر عملکرد بازار مالی تاثیرگذار است.فرضیه اول: 

ی بین این دو متغیر وجود درصد است، لذا ارتباط معنادار 5از  بزرگتربا توجه به اینکه سطح معناداری 

  ندارد. 

 .است تاثیرگذار مالی بازار عملکرد فرضیه دوم: سرمایه انسانی بر

ی بین این دو متغیر وجود درصد است، لذا ارتباط معنادار 5از  بزرگتربا توجه به اینکه سطح معناداری 

  ندارد. 

داری نسبت مخارج جاری دولت به تولید ناخالص داخلی بر عملکرد بازار مالی تاثیر معنی: سومفرضیه 

 دارد.
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 جاری مخارج ضرایب مدل رگرسیونی مندرج در جدول فوق نشان داد که یک ارتباط مثبت بین نسبت

وجود دارد. به عبارت دیگر، ضریب مربوط به این  مالی بازار عملکرد بر داخلی ناخالص تولید به دولت

 ناخالص تولید به دولت جاری مخارج متغیر بیانگر این مطلب است که با افزایش یک واحد از نسبت

درصد  5یابد. همچنین با توجه به اینکه سطح معناداری کوچکتر از  کاهش می مالی بازار داخلی، عملکرد

 طمینان و معنادار می باشد.   است، لذا این ارتباط قابل ا

 .دارد داریمعنی تاثیر: نرخ ارز بر عملکرد بازار مالی چهارمفرضیه 

 عملکرد و ارز دهد که یک ارتباط مثبت بین نرخ ضرایب مدل رگرسیونی مندرج در جدول فوق نشان می

مطلب است که با افزایش یک وجود دارد. به عبارت دیگر، ضریب مربوط به این متغیر بیانگر این  مالی بازار

 5یابد. همچنین با توجه به اینکه سطح معناداری کوچکتر از  افرایش می مالی بازار ارز، عملکرد واحد از نرخ

 درصد است، لذا این ارتباط قابل اطمینان و معنادار می باشد.   

 داری دارد.: نرخ تورم بر عملکرد بازار مالی تاثیر معنیپنجمفرضیه 

 عملکرد و تورم نرخ بین منفی ارتباط یک که دهد می نشان فوق جدول در مندرج رگرسیونی مدل ضرایب

 یک افزایش با که است مطلب این بیانگر متغیر این به مربوط ضریب دیگر، عبارت به. دارد وجود مالی بازار

 از کوچکتر معناداری سطح اینکه به توجه با همچنین. یابد می کاهش مالی بازار تورم، عملکرد نرخ از واحد

 .   باشد می معنادار و اطمینان قابل ارتباط این لذا است، درصد 5

 داری دارد.: باز بودن اقتصادی بر عملکرد بازار مالی تاثیر معنیششمفرضیه 

 و اقتصادی بودن باز بین مثبت ارتباط یک که دهد می نشان فوق جدول در مندرج رگرسیونی مدل ضرایب

 با که است مطلب این بیانگر متغیر این به مربوط ضریب دیگر، عبارت به. دارد وجود مالی بازار عملکرد

 سطح اینکه به توجه با همچنین. یابد می افزایش مالی بازار اقتصادی، عملکرد بودن باز از واحد یک افزایش

 .   باشد می معنادار و اطمینان قابل ارتباط این لذا است، درصد 5 از کوچکتر معناداری

مدل، متغیرهای  4آنچه که از این چهار مدل می توان به صورت خالصه بیان نمود، این است که در هر 

نسبت مخارج جاری دولت به تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، نرخ تورم و درجه باز بودن تجاری بر 

 عملکرد بازار مالی تاثیر معناداری داشته اند. 

در  از بانک مرکزی تامین مالی نموده است. هایش را از طریق قرض گرفتنهزینهاز افزایش  قسمتیدولت 

با دولت  یابد.افزایش می، حجم پول یابد لذابه میزان همان قرض، افزایش می چنین شرایطی پایه پول
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مبالغ خزانه داری  کند.می استفاده اوراق قرضه به بانک مرکزی از سپرده های موجود در آن بانک فروختن

پولهای کند. مردم نیز ، خرج میمالکیت آن به مردم منتقل کردناز بانک مرکزی را از طریق  دریافت شده

یابد و باعث افزایش میمنابع بانکی  لذاقرار می دهند به صورت سپرده بانک های تجاری دریافتی را در 

 اعطا کنند. بیشتری شود که بانک ها بتوانند تسهیالت می

-میتوسعه مالی گردد که این امر منجر به آزادسازی مالی در اقتصاد باز باشد، می تواند باعث  اگر تجارت

 .شود

دریافت ای که های واقعی بهرهکند و نرخکم میبازدهی پس اندازکنندگان را  تورم، نرخبا توجه به اینکه 

دهد، باعث می شود که بانک ها تمایل کمتری به پرداخت وام کاهش میپرداخت می کنند را  کنندگان وام،

 داشته باشند. این شرایط باعث می شود که تعداد بیشتری از افراد تمایل به دریافت وام داشته باشند. 

منجر به افزایش منابع داخلی آنها  کهیافته  افزایشهای اقتصادی  بنگاه درآمدشرایط اقتصادی،  با بهتر شدن

نها آمنابع مالی بیرونی، تقاضای قیمت باالی دیگر به دلیل  طرفن مالی نیازهایشان شده است. از برای تامی

لذا، برای تسهیالت بانکی کاهش یافته و به تبع آن، تسهیالت اعطایی بانک ها با کاهش مواجه شده است. 

 ،شرایط اقتصادی نبهتر شددیگر، با  طرفخواهد یافت. از  کمها هم مانده بدهی بخش خصوصی به بانک

به وجود می ِآید که باعث می شود مردم تمایل داشته باشند که سرمایه گذاری جدیدی برای فرصت های 

کم خواهد کنند و در نتیجه، نقدینگی که بازدهی بیشتری دارد، سرمایه گذاری هایی وجوه خود را در فعالیت

در شرایط خوبی به مالی  از لحاظاه های اقتصادی بنگزمانی که اقتصاد از رشد باالیی برخوردار است،  شد.

در نتیجه، شاخص نسبت مانده بدهی بخش را پرداخت کنند.  دیون معوقه خودسر می برند و می توانند 

 کاهش می یابد. GDPخصوصی به 

دارد. در  (دارایی های داخلی بانک های تجاری)تولید ناخالص داخلی سرانه، تاثیر مثبتی بر توسعه مالی 

با ها افزایش یابد، دولت ای دولت با نرخی آرامتر از مالیاتهنگام رونق اقتصادی در صورتی که درآمده

، و لذا مانده مجبور است از بانک ها قرض کند این کسریو برای جبران کسری بودجه مواجه می گردد 

 ت افزایش پیدا می کند.بدهی بخش دولتی به بانک ها که یکی از اقالم دارایی داخلی بانک هاس
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 مقایسه نتایج 5-4

های توسعه مالی ، مشخص نمود که یک رابطه منفی بین تورم و شاخص7937فالحتی و همکاران در سال 

نشان ایشان توسعه بازار سهام وجود دارد. همچنین  هایبازار پول و یک رابطه مثبت بین تورم و شاخص

داد که در دامنه ای از تورم، ارتباط منفی بین تورم و شاخص های توسعه مالی بازار پول معنادار نیست. 

( گویای آن است که نرخ های تورم باال در اقتصاد ایران باعث 7937سلیمی فر و همکاران )نتایج پژوهش 

ردازند. به عبارت دیگر تورم اثری منفی شده که واسطه های مالی قادر نباشند با حداکثر کارایی به فعالیت بپ

و معنی دار بر توسعه مالی در ایران داشته است و به عنوان یکی از چالش های اساسی فعالیت واسطه های 

دهد که فرصت های  ، نشان می7937بابایی و شفائی در سال نتایج پژوهش شود. مالی در ایران تلقی می

نتایج دهد.  رد شرکت است و سود و درآمد شرکت را افزایش میفناوری، یک محرک مالی قوی برای عملک

کنند که بین سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان (، بیان می7932اسمعیلی عیان )حاصل از تحقیق 

تامین اجتماعی از نظر کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. و به عبارت دیگر نتایج حاکی از این است که 

نتایج تحقیق نی در سازمان تامین اجتماعی دارد. ی مثبت و معناداری با سرمایه انساتماعی رابطهسرمایه اج

دهد سهم بازار روی ارزش ویژه برند تاثیر مثبت و معنادار  نشان می، 7932در سال  شیر خدایی و همکاران

مشتری و ارزش ویژه برند و چنین بین رضایت دارد، اما نوآوری روی ارزش ویژه برند تاثیر منفی دارد. هم

امیرخانی و نتایج حاصل از تحقیق  نیز بین ارزش ویژه برند و عملکرد مالی رابطه معناداری وجود ندارد.

های منابع انسانی بر عملکرد سازمان، تاثیر داشته و بر سرمایه کنند که فعالیت(، بیان می7939همکاران )

گذارد. به عالوه، سرمایه اجتماعی و سرمایه روان ز تاثیر میشناختی سازمان نیاجتماعی و سرمایه روان

و همکاران در سال اشرفی  شناختی نیز از این قابلیت برخوردارند که بر عملکرد سازمان تاثیر بگذارند.

سرانه، خوب، تولید ناخالص داخلیهای حکمرانیتاثیر مثبت و معنادار شاخص نشان دادند که(، 7939)

وجود تورم بر توسعه مالی در کشورهای عضو اوپک و معنادار نرخکار و تاثیر منفینیرویو صادرات نفت

( نشان می دهد که تورم اثر منفی معنی داری بر روی توسعه بخش مالی 2111)7ناسور و قازوانینتایج دارد. 

ه همزمانی میان دارد در حالی که هیچ گونه شواهدی مبنی بر وجود یک حد آستانه ای )حتی با اعمال مسئل

متغیرها و حذف تورش های مربوط به داده ها( مشاهده نمی شود. به عبارت دیگر، آن ها نشان دادند که 

یک افزایش نهایی در تورم )صرف نظر از مقدار اولیه نرخ تورم( برای عملکرد بازار سهام و توسعه بخش 

های مالی را ها شاخصکه بیشتر بانک( به این نتیجه رسیدند 2177فخری و دیگران )بانکی مضر است. 

شناسند، اما تعداد دیگری از بانک ها  ترین مالک ارزیابی عملکرد و اولین مرحله در ارزیابی عملکرد میمهم

                                                           
1
 Naceur and Ghazouani 
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( بیانگر ان 2172لین )یافته های مطالعه دهند.  مندی مشتری اهمیت بیشتری میهای رضایتنیز به شاخص

تایج ناست که شاخص های اندازه گیری شده توسعه اقتصادی به خوبی توسعه مالی را توضیح می دهند. 

داری میان اشاعه  تفاوت معنی BSCدهد که در چهار دیدگاه  نشان می(، 2172النگ وو و همکار در سال )

بخوبی   عالوه بر این، تمامی چهار دیدگاه خارجی و دو مرحله اولیه، پذیرش و اشاعه داخلی وجود دارد.

  .یابند خارجی تحقق می در مرحله اشاعه 

آوری، تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت دارد.  به این نتیجه رسیدند که فرصت های فن (،2179چن و الین )

های فناوری و عملکرد سازمان تایید  عدم اطمینان فناوری به عنوان متغیر میانجی مثبت در رابطه فرصت

 شده است. 

  پیشنهادهای تحقیق بر اساس نتایج 5-5

 صورتی در مالی توسعهاست.  اقتصادی بلند مدت به رشد دستیابی بالقوه کلیدهای از یکی مالی توسعه

 فراهم را منابع بهینه تخصیص جهت مناسب زمینه که بتواند شود اقتصادی رشد به منجر می تواند

 و تولید افزایش اقتصادی، بلند مدت غیرتورمی سرمایه شود. رشد کارآیی افزایش سبب و ساخته

 کمک با مهم این و است ملی اقتصاد در آنها بهینه و تخصیص مالی منابع تجهیز نیازمند اشتغال،

 و رقابتی فضای ایجاد مالی، ابزارهای تنوع آن در که کارآمد و و متشکل سازمان یافته مالی بازارهای

 و معامالت روان سازی مستلزم مالی بازار کارآمدی زیرا بود؛ خواهد میسر وجود دارد اطالعات شفافیت

در تدوین  می بایست مهم ن. و ایاست ریسک مدیریت شرایط نمودن فراهم و افزایش نقدینگی

 .گیرد قرار سیاستگذاران مورد توجه دارد هدف را مالی توسعه که اقتصادی کالن های سیاست

بنابراین،  است. کرده ایفا سرمایه تشکیل فرآیند در را مهمی نقش دولت توسعه، حال در کشورهای در

 این مخارج اثر ارزیابی دلیل همین به شود.می شامل را کل گذاریسرمایه از مهمی سهم دولتیگذاریسرمایه

 دارد. ایویژه اهمیت خصوصی گذاریسرمایه به مربوط تصمیمات بر

اقتصاد دانان کینزی معتقدند که افزایش در مخارج دولت و کاهش در نرخ های مالیاتی بهترین راه برای 

تحریک تقاضای عمومی است و کاهش مخارج دولت و افزایش مالیات پس از رونق اقتصادی آغاز می 

ین به عنوان یک شود. کینزی ها استدالل می کنند که این روش در زمان رکود یا فعالیت های اقتصادی پای

ابزار اساسی برای ساختن چارچوب رشد اقتصادی قوی و کار به سمت اشتغال کامل استفاده می شده. در 
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این تئوری کسریبودجه توسط یک اقتصاد گسترده در رونق پرداخت می شود؛ این استدالل بیانگر یک 

 .معامله جدید بود

  بر عملکرد بازارهای مالی داشته است، پیشنهاد میبا توجه به اینکه مخارج دولتی بیشترین تاثیر را-

های دولت که در آن رشد اقتصادی مد نظر قرار گرفته، تا از این طریق شود برای تحقق برنامه

ها و گذاری برطرف شده و به تدریج کمکاختالالت موجود در بازار کار و نیز موانع سرمایه

-های انتقالی افزایش میوف شود. وقتی پرداختگذاری معطانتقاالت مالی دولت به سمت سرمایه

 شود. شود و در بیشتر موارد درآمد واقعی مردم هم اضافه مییابد درآمد مردم اضافه می

 شود. فراهم دولتی بانکهای زمینه خصوصی سازی می گردد پیشنهاد 

  مالی دارد، پیشنهاد بر عملکرد بازاهای در رتبه دوم تاثیرگذاری با توجه به اینکه باز بودن تجاری

ها بسترهای الزم جهت ارتباط بیشتر با سایر بازارها را فراهم آورند. البته باید شود که دولتمی

دقت نمود که صرف بازگشایی بازار سرمایه و ورد خاجری به این بازار و تاثیر مثبت آن بر بازار 

ر این بازارها، باید بسترهای سرمایه نمی شود و برای تشویق سرمایه گذاران خارجی جها حضور د

آن را از طریق شفافیت اطالعاتی، اعمال قوانین حمایتی الزم برای سرمایه گذاران، شرایط با ثبات 

 سیاسی و اقتصادی فراهم نمود. 

  ضمن تسهیل مقررات جهت حضور سرمایه گذاران خارجی، اقدامات الزم برای اطالتع رسانی نیز

گذاری مستقیم خارجی اقدامات الزم برای بهبود و تسهیل روابط صورت پذیرد. برای جذب سرمایه

گیری از مزایای روابط بین الملل بتوان سرمایه مورد نیاز بین الملل صورت گیرد تا ضمن بهره

 داخلی را فراهم نمود. 

  توسعه در بسیار مهمینقش شود، باعث افزایش دارآمد مردم می باال اقتصادی رشدبا توجه به آنکه 

 از شود باثبات تر و بیشتر رشد اقتصادی باعث که سیاستهایی بستن بکاربا  . لذادارد مالی خشب

 است. ایران در مالی بخش توسعه الزامات

  این برد که بکار را احتیاط آمیزی کالن اقتصاد هایسیاست باید ،بهبود عملکرد بازار مالی منظور به 

 کم شدن که سبب ساختاری اصالحات و تورم کاهش، بودجه کسری هدف گذاری شامل هاسیاست

  گردد نهادها کیفیت تقویت و اعتبارات تخصیص در دولت مداخله ی
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 الزم نهادی زیربناهای یا ایجاد و اقتصادی توسعه با سیاسی و قضایی استراتژی های هماهنگی الزم 

 .دهد افزایش را ایراندر  مالی توسعه ابزارهای کارآیی می تواند که است اقداماتی دیگر از

 بانکی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی با بهینه کردن  موسساتکه گردد پیشنهاد می

فعالیت های خود تالش کنند اعتبارات را بیشتر به سمت طرح های سرمایه گذاری مولد بخش 

 خصوصی سوق دهند. 

 های تحقیق محدودیت 5-6

 سازی روابط بین  که موجب ساده شدبر اساس فروضی ساخته  ی مطرح شده در این تحقیقها مدل

شود روابط اساسی و با اهمیت بین  ، سعی میبنابراینگردد.  متغیرها نسبت به دنیای واقعی می

 متغیرها درک شود. 

  با توجه به این که مرجع معتبر و شناخته شده در ایران برای اطالعات و منابع موجود و مقاالت

هایی  های مختلف علمی وجود ندارد، بنابراین برای تحلیل تجربی محدودیت مینهارایه شده در ز

برای اطالعات وجود داشته است. به عالوه به دلیل عدم دسترسی به بسیاری از تحقیقات دانشگاهی 

 خارج از کشور این تحقیق را با محدودیت روبرو ساخته است. 

 این تحقیق را در توان  ، نمیو هر بانک ک هر استانهای مورد نیاز به تفکی به دلیل عدم وجود داده

 سطح استانی و در هر بانک جداگانه انجام داد. 

 پیشنهادات برای تحقیقات آتی  5-7

مطالعه در زمینه عملکرد بازاهای مالی، متغیرهای موثر دیگری را نیز توانند با  سایر پژوهشگران می .7

 دست یابند. تری  مدل جامعبه ، وارد مدل کنند تا از این طریق

گردد  شود، پیشنهاد می در مطالعه حاضر از روش اقتصادسنجی جهت تخمین رگرسیون استفاده می .2

 های جدیدتر همانند شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شود. از روش

 منابع

المللی (، مطالعه توسعه مالی بین7935فر،محمود؛ نوبخت، مهدی؛ )زادهارکاکلی، آنامحمد؛ یحییآق .7

 -نامه علمیهای تابلویی، فصلو نقش آن بر جهانی شدن اقتصاد در کشور ایران با استفاده از داده
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 X1T 

 Mean  1341111. 

 Median  1121222. 

 Maximum  2152134. 

 Minimum  12111241 

 Std. Dev.  42242244 

 Skewness  14331151 

 Kurtosis  14521321 

  

 Jarque-Bera  34122311 

 Probability  14152145 

  

 Sum  42422222 

 Sum Sq. Dev.  2415E+12 

  

 Observations  31 
 

 

 

 

 

 X2T 

 Mean  2352525. 

 Median  1131152. 

 Maximum  1132311. 

 Minimum  5223322. 

 Std. Dev.  1411555. 

 Skewness  14321212 

 Kurtosis  14211214 

  

 Jarque-Bera  34114153 

 Probability  14215411 

  

 Sum  2415E+12 
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 Sum Sq. Dev.  2424E+13 

  

 Observations  31 
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 X3T 

 Mean  14141122 

 Median  14151411 

 Maximum  14413412 

 Minimum  14112121 

 Std. Dev.  14112111 

 Skewness  14124112 

 Kurtosis  24312114 

  

 Jarque-Bera  54255313 

 Probability  14153522 

  

 Sum  54122113 

 Sum Sq. Dev.  14115113 

  

 Observations  31 
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 X4T 

 Mean  21134322 

 Median  21114511 

 Maximum  33111411 

 Minimum  22141111 

 Std. Dev.  11214241 

 Skewness  14551421 

 Kurtosis  44211212 

  

 Jarque-Bera  11421411 

 Probability  14111224 

  

 Sum  31122141 

 Sum Sq. Dev.  3442E+11 

  

 Observations  31 
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 X5T 

 Mean  21411122 

 Median  12411111 

 Maximum  41441111 

 Minimum  14211111 

 Std. Dev.  24513211 

 Skewness  14111341 

 Kurtosis  54112123 

  

 Jarque-Bera  13443255 

 Probability  14111212 

  

 Sum  22341511 

 Sum Sq. Dev.  25114251 

  

 Observations  31 
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 Mean  3441E-12 

 Median  4424E-12 

 Maximum  2414E-11 

 Minimum  1452E-12 

 Std. Dev.  5412E-12 

 Skewness  14251223 

 Kurtosis  54332222 

  

 Jarque-Bera  21452412 

 Probability  14111112 

  

 Sum  1425E-15 

 Sum Sq. Dev.  1432E-12 

  

 Observations  31 
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 Y1T 

 Mean  14121123 

 Median  14111221 

 Maximum  34121142 

 Minimum  14111225 

 Std. Dev.  14152551 

 Skewness  14552211 

 Kurtosis  44155211 

  

 Jarque-Bera  11423121 

 Probability  14111212 

  

 Sum  22431224 

 Sum Sq. Dev.  32411112 

  

 Observations  31 
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 Y2T 

 Mean  14121313 

 Median  14112121 

 Maximum  14211551 

 Minimum  14113142 

 Std. Dev.  14221111 

 Skewness  14212221 

 Kurtosis  34221154 

  

 Jarque-Bera  14251311 

 Probability  14112511 

  

 Sum  14341125 

 Sum Sq. Dev.  14114242 

  

 Observations  31 
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 Y3T 

 Mean  14122121 

 Median  14111541 

 Maximum  14135411 

 Minimum  14111133 

 Std. Dev.  14312312 

 Skewness  14211232 

 Kurtosis  44234111 

  

 Jarque-Bera  23422355 

 Probability  14111112 

  

 Sum  14211525 

 Sum Sq. Dev.  34541111 

  

 Observations  31 



125 
 

 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1360 1365 1370 1375 1380 1385 1390 1395

Y3T

 

 

 

 

 Y4T 

 Mean  14512312 

 Median  14111134 

 Maximum  24211311 

 Minimum  14114133 

 Std. Dev.  14223113 

 Skewness  14552221 

 Kurtosis  44144111 

  

 Jarque-Bera  11421435 

 Probability  14111313 

  

 Sum  21441121 

 Sum Sq. Dev.  21423341 

  

 Observations  31 
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 1تخمین 

 

Dependent Variable: Y1   

Method: Least Squares   

Date: 11/14/12   Time: 22:35   

Sample: 1311 1315   

Included observations: 31   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     X1 -14543431 14211431 -14233332 141132 

X2 14523222 14114221 14222112 144321 

X3 14225113 14221121 24151214 141111 

X4 14215515 14434415 24112215 141112 

X1 14111521 14331232 34134114 141151 

X5 -14111341 14111111 -24551121 141511 

C 24111125 14424113 14252512 142122 
     
     R-squared 14123313     Mean dependent var 14121123 

Adjusted R-squared 14112211     S.D. dependent var 14152551 

S.E. of regression 14121251     Akaike info criterion -14511223 

Sum squared resid 14251441     Schwarz criterion -14213211 

Log likelihood 11421111     Hannan-Quinn criter. -14414255 

F-statistic 12142213     Durbin-Watson stat 14222212 

Prob(F-statistic) 14111111    
     
     

 

 2تخمین 

 

Dependent Variable: Y2   

Method: Least Squares   

Date: 11/14/12   Time: 22:32   

Sample: 1311 1315   
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Included observations: 31   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     X1 -14225212 14151322 -14212225 141234 

X2 14125351 14111113 14213121 142322 

X3 14212153 14142155 24233111 141111 

X4 14222234 14122212 24141211 141114 

X5 -14122314 14134111 -24214111 141421 

X1 14142341 14151324 24312511 141232 

C 14211412 14111534 14522123 141322 
     
     R-squared 14123212     Mean dependent var 14121313 

Adjusted R-squared 14121451     S.D. dependent var 14221111 

S.E. of regression 14131252     Akaike info criterion -34152111 

Sum squared resid 14122431     Schwarz criterion -34144213 

Log likelihood 22414214     Hannan-Quinn criter. -34245211 

F-statistic 21341421     Durbin-Watson stat 14212225 

Prob(F-statistic) 14111111    
     
     

 

3 

 

Dependent Variable: Y3   

Method: Least Squares   

Date: 11/14/12   Time: 22:51   

Sample: 1311 1315   

Included observations: 31   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     X1 -14321212 14312111 -14214122 144225 

X2 -14225223 14212123 -14111112 143442 

X3 14422135 14312231 44122211 141114 

X4 14241212 14114215 44352213 141112 

X5 -14132115 14124131 -24323114 141431 

X1 14151522 14142223 44322324 141111 

C 54344125 24212124 14244231 141254 
     
     R-squared 14151251     Mean dependent var 14122121 

Adjusted R-squared 14141212     S.D. dependent var 14312312 

S.E. of regression 14121211     Akaike info criterion -24122212 

Sum squared resid 14121111     Schwarz criterion -14214312 

Log likelihood 45421123     Hannan-Quinn criter. -24114211 

F-statistic 15433214     Durbin-Watson stat 14224422 

Prob(F-statistic) 14111111    
     
     

 

 

 

4 

 

Dependent Variable: Y4   

Method: Least Squares   

Date: 11/14/12   Time: 22:51   

Sample: 1311 1315   

Included observations: 31   
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     X1 -14413222 14211211 -14252412 141113 

X2 14541153 14112411 14111111 143115 

X3 54212353 14244411 24211122 141111 

X4 14112425 14313113 24225154 141124 

X5 -14111215 14122151 -24522122 141515 

X1 14212242 14311552 24122252 141152 

C 14122212 54224211 14122122 142442 
     
     R-squared 14123212     Mean dependent var 14512312 

Adjusted R-squared 14112211     S.D. dependent var 14223113 

S.E. of regression 14155211     Akaike info criterion -14211111 

Sum squared resid 14213132     Schwarz criterion -14411113 

Log likelihood 11421321     Hannan-Quinn criter. -14111132 

F-statistic 12241522     Durbin-Watson stat 14211121 

Prob(F-statistic) 14111111    
     
     

 

 

 

 مانایی

 

Null Hypothesis: D(X1) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=1) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -54133525  141112 

Test critical values: 11 level  -34131412  

 51 level  -24151125  

 111 level  -24114311  
     
     *MacKinnon (1111) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(X1,2)   

Method: Least Squares   

Date: 11/14/12   Time: 12:11   

Sample (adjusted): 1312 1315   

Included observations: 34 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(X1(-1)) -14231112 14145114 -54133525 141111 

C 14112352 14114231 14231321 141111 
     
     R-squared 14441211     Mean dependent var -14112111 

Adjusted R-squared 14424455     S.D. dependent var 14122221 

S.E. of regression 14121213     Akaike info criterion -44252421 

Sum squared resid 14115112     Schwarz criterion -44112124 

Log likelihood 22422111     Hannan-Quinn criter. -44221251 

F-statistic 25433112     Durbin-Watson stat 24112352 

Prob(F-statistic) 14111112    
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Null Hypothesis: X2 has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=1) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -34524112  141422 

Test critical values: 11 level  -44223222  

 51 level  -34552251  

 111 level  -34212311  
     
     *MacKinnon (1111) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(X2)   

Method: Least Squares   

Date: 11/14/12   Time: 12:11   

Sample (adjusted): 1314 1315   

Included observations: 32 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     X2(-1) -14112114 14141221 -34524112 141114 

D(X2(-1)) -14221132 14121221 -14512111 141434 

D(X2(-2)) 14112225 14121211 54143221 141111 

D(X2(-3)) 14423451 14213522 14122521 141521 

C 14115214 14325221 34522132 141114 

@TREND("1311") -14111214 14111431 -14212321 141232 
     
     R-squared 14114444     Mean dependent var 14111222 

Adjusted R-squared 14511114     S.D. dependent var 14121111 

S.E. of regression 14111221     Akaike info criterion -54152351 

Sum squared resid 14112413     Schwarz criterion -44222525 

Log likelihood 22451211     Hannan-Quinn criter. -54111254 

F-statistic 11421112     Durbin-Watson stat 14251421 

Prob(F-statistic) 14111111    
     
     

 

 

 

 

Null Hypothesis: X3 has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=1) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -44212254  141142 

Test critical values: 11 level  -44331331  

 51 level  -34522522  

 111 level  -34221231  
     
     *MacKinnon (1111) one-sided p-values.  
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(X3)   

Method: Least Squares   

Date: 11/14/12   Time: 12:15   

Sample (adjusted): 1311 1315   

Included observations: 22 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     X3(-1) -14212223 14111512 -44212254 141112 

D(X3(-1)) 14123511 14114254 14441232 141114 

D(X3(-2)) 14231112 14222414 24135213 141121 

D(X3(-3)) 14554113 14514211 34122212 141122 

D(X3(-4)) 14114122 14451112 14521111 141425 

D(X3(-5)) 14221211 14321133 14211111 144523 

D(X3(-1)) 14121221 14311421 24421123 141241 

D(X3(-2)) 24415512 14513215 44212112 141112 

D(X3(-2)) 24431531 14214114 34411211 141132 

C -14111311 14121115 -14225151 143212 

@TREND("1311") 14112112 14111114 14242211 142311 
     
     R-squared 14221511     Mean dependent var 14111134 

Adjusted R-squared 14555125     S.D. dependent var 14124211 

S.E. of regression 14111132     Akaike info criterion -54123231 

Sum squared resid 14114112     Schwarz criterion -44515215 

Log likelihood 21412142     Hannan-Quinn criter. -44111252 

F-statistic 44251522     Durbin-Watson stat 14141221 

Prob(F-statistic) 14115112    
     
     

 

 

 

 

Null Hypothesis: D(X4) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=1) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -44113311  141112 

Test critical values: 11 level  -44212235  

 51 level  -34552123  

 111 level  -34211142  
     
     *MacKinnon (1111) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(X4,2)   

Method: Least Squares   

Date: 11/14/12   Time: 12:11   

Sample (adjusted): 1313 1315   

Included observations: 33 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(X4(-1)) -14252121 14214311 -44113311 141112 

D(X4(-1),2) 14311143 14122111 14111311 141112 

C 14111115 14121244 24214151 141342 
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@TREND("1311") -14111111 14111111 -14211311 144521 
     
     R-squared 14322112     Mean dependent var -14113312 

Adjusted R-squared 14324213     S.D. dependent var 14122112 

S.E. of regression 14114112     Akaike info criterion -24543311 

Sum squared resid 14111122     Schwarz criterion -24311115 

Log likelihood 45411412     Hannan-Quinn criter. -24422221 

F-statistic 14131435     Durbin-Watson stat 14155212 

Prob(F-statistic) 14112323    
     
     

 

 

 

 

Null Hypothesis: X5 has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=1) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -34231441  141322 

Test critical values: 11 level  -44243144  

 51 level  -34544224  

 111 level  -34214111  
     
     *MacKinnon (1111) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(X5)   

Method: Least Squares   

Date: 11/14/12   Time: 12:12   

Sample (adjusted): 1311 1315   

Included observations: 35 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     X5(-1) -14113111 14111415 -34231441 141112 

C 14232232 14211221 34515112 141114 

@TREND("1311") 14111121 14112211 14411251 141211 
     
     R-squared 14315131     Mean dependent var -14111112 

Adjusted R-squared 14211211     S.D. dependent var 14211531 

S.E. of regression 14123121     Akaike info criterion -14522255 

Sum squared resid 14151125     Schwarz criterion -14453131 

Log likelihood 13422111     Hannan-Quinn criter. -14541234 

F-statistic 24125223     Durbin-Watson stat 14215111 

Prob(F-statistic) 14112154    
     
     

 

 

 

 

Null Hypothesis: D(X1) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=1) 
     
        t-Statistic   Prob.* 



132 
 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -14125311  141415 

Test critical values: 11 level  -24131111  

 51 level  -14151332  

 111 level  -14111242  
     
     *MacKinnon (1111) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(X1,2)   

Method: Least Squares   

Date: 11/14/12   Time: 12:12   

Sample (adjusted): 1313 1315   

Included observations: 33 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(X1(-1)) -14351412 14121131 -14125311 141511 

D(X1(-1),2) -14415213 14154152 -24121132 141112 
     
     R-squared 14441111     Mean dependent var -14111223 

Adjusted R-squared 14422214     S.D. dependent var 14121252 

S.E. of regression 14111221     Akaike info criterion -14211224 

Sum squared resid 14251121     Schwarz criterion -14211122 

Log likelihood 33434545     Hannan-Quinn criter. -14211212 

Durbin-Watson stat 14222122    
     
     

 

 

 

 

Null Hypothesis: Y1 has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=1) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -54221114  141113 

Test critical values: 11 level  -44331331  

 51 level  -34522522  

 111 level  -34221231  
     
     *MacKinnon (1111) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(Y1)   

Method: Least Squares   

Date: 11/14/12   Time: 12:12   

Sample (adjusted): 1311 1315   

Included observations: 22 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     Y1(-1) -24123122 14351144 -54221114 141111 

D(Y1(-1)) 14211414 14311141 44113543 141113 

D(Y1(-2)) 14511121 14411132 34113125 141121 

D(Y1(-3)) 24511122 14513111 44222113 141112 

D(Y1(-4)) 14222151 14525244 34221211 141153 
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D(Y1(-5)) 14212212 14515131 24322141 141211 

D(Y1(-1)) 44141311 14111152 34212125 141115 

D(Y1(-2)) 54222221 14351331 34222241 141113 

D(Y1(-2)) 24311211 14223221 44121151 141112 

C -14121511 14132221 -14221522 141221 

@TREND("1311") 14115111 14112521 24312222 141351 
     
     R-squared 14122232     Mean dependent var 14111233 

Adjusted R-squared 14113214     S.D. dependent var 14122134 

S.E. of regression 14132225     Akaike info criterion -34211222 

Sum squared resid 14112135     Schwarz criterion -34121232 

Log likelihood 11412112     Hannan-Quinn criter. -34552221 

F-statistic 21425111     Durbin-Watson stat 24221111 

Prob(F-statistic) 14111111    
     
     

 

 

 

 

Null Hypothesis: D(Y2,2) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -11422111  141111 

Test critical values: 11 level  -34141342  

 51 level  -24154121  

 111 level  -24115212  
     
     *MacKinnon (1111) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  14111211 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  14111231 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(Y2,3)   

Method: Least Squares   

Date: 11/14/12   Time: 12:11   

Sample (adjusted): 1313 1315   

Included observations: 33 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(Y2(-1),2) -14511211 14152234 -11431245 141111 

C -14111212 14115322 -14133111 142151 
     
     R-squared 14224152     Mean dependent var 14111255 

Adjusted R-squared 14211223     S.D. dependent var 14114151 

S.E. of regression 14131122     Akaike info criterion -44155511 

Sum squared resid 14121154     Schwarz criterion -34114213 

Log likelihood 12411224     Hannan-Quinn criter. -44125123 

F-statistic 11142142     Durbin-Watson stat 14224412 

Prob(F-statistic) 14111111    
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Null Hypothesis: Y3 has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=1) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -34313244  141111 

Test critical values: 11 level  -24151115  

 51 level  -14154414  

 111 level  -14111321  
     
     *MacKinnon (1111) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(Y3)   

Method: Least Squares   

Date: 11/14/12   Time: 12:11   

Sample (adjusted): 1321 1315   

Included observations: 21 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     Y3(-1) -14121211 14322215 -34313244 141145 

D(Y3(-1)) 14141531 14412142 24231112 141141 

D(Y3(-2)) 14311121 14441231 34114142 141112 

D(Y3(-3)) 14221121 14414412 24252252 141141 

D(Y3(-4)) 14235142 14313113 14211211 141211 

D(Y3(-5)) 14132115 14431225 34232411 141112 

D(Y3(-1)) 14242421 14415221 44444511 141114 

D(Y3(-2)) 14151213 14351512 14431142 141222 

D(Y3(-2)) 14112111 14354124 34124113 141121 

D(Y3(-1)) 54351411 14413121 12412424 141111 
     
     R-squared 14142111     Mean dependent var 14132121 

Adjusted R-squared 14111242     S.D. dependent var 14111525 

S.E. of regression 14131521     Akaike info criterion -34222222 

Sum squared resid 14115111     Schwarz criterion -34314315 

Log likelihood 51424211     Hannan-Quinn criter. -34142132 

Durbin-Watson stat 14133212    
     
     

 

 

 

 

Null Hypothesis: Y4 has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=1) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -44141111  141122 

Test critical values: 11 level  -44351112  

 51 level  -34515121  

 111 level  -34233451  
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     *MacKinnon (1111) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(Y4)   

Method: Least Squares   

Date: 11/14/12   Time: 12:21   

Sample (adjusted): 1321 1315   

Included observations: 21 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     Y4(-1) -54151125 14142113 -44141111 141112 

D(Y4(-1)) 54221215 14113542 54222112 141111 

D(Y4(-2)) 54542511 14222111 44311411 141112 

D(Y4(-3)) 54211211 14112542 54114111 141111 

D(Y4(-4)) 14131141 14323211 44352212 141112 

D(Y4(-5)) 24325212 14141211 24511125 141241 

D(Y4(-1)) 11443232 24232154 54111211 141112 

D(Y4(-2)) 34325112 24222332 14113215 142524 

D(Y4(-2)) 24224111 24121215 24111214 141211 

D(Y4(-1)) 12421122 44122334 24121222 141111 

C -14151251 14131121 -14312321 142112 

@TREND("1311") 14115111 14112441 24145221 141111 
     
     R-squared 14122411     Mean dependent var 14111112 

Adjusted R-squared 14151112     S.D. dependent var 14152521 

S.E. of regression 14131151     Akaike info criterion -34214111 

Sum squared resid 14114124     Schwarz criterion -34123451 

Log likelihood 11413351     Hannan-Quinn criter. -34511112 

F-statistic 55411155     Durbin-Watson stat 14134121 

Prob(F-statistic) 14111111    
     
     

 

 

 

 

 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 24122414     Prob. F(2,22) 141212 

Obs*R-squared 54121124     Prob. Chi-Square(2) 141514 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 11/14/12   Time: 12:11   

Sample: 1311 1315   

Included observations: 31   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     X1 -14121151 14223252 -14131311 142112 

X2 -14124412 14141141 -14132545 141213 
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X3 -14115123 14222452 -14111422 141241 

X4 14121112 14414141 14122225 142141 

X5 -14122241 14122113 -14422351 141211 

X1 14132212 14314311 14114122 141121 

C 14121152 14552221 14141411 142223 

RESID(-1) 14441221 14113311 24221151 141312 

RESID(-2) -14232341 14212412 -14111221 142221 
     
     R-squared 14111111     Mean dependent var -3411E-11 

Adjusted R-squared -14121122     S.D. dependent var 14151422 

S.E. of regression 14112142     Akaike info criterion -14522151 

Sum squared resid 14214251     Schwarz criterion -14121221 

Log likelihood 11442221     Hannan-Quinn criter. -14443123 

F-statistic 14121253     Durbin-Watson stat 14243514 

Prob(F-statistic) 14211514    
     
     

 

 

 

 

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     F-statistic 14124222     Prob. F(1,33) 142251 

Obs*R-squared 14121321     Prob. Chi-Square(1) 142211 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 11/14/12   Time: 12:15   

Sample (adjusted): 1311 1315   

Included observations: 35 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 14123514 14112121 34341121 141121 

RESID^2(-1) 14122311 14123121 14152252 142251 
     
     R-squared 14111254     Mean dependent var 14124113 

Adjusted R-squared -14121522     S.D. dependent var 14133112 

S.E. of regression 14133142     Akaike info criterion -34211222 

Sum squared resid 14132312     Schwarz criterion -34211411 

Log likelihood 21412121     Hannan-Quinn criter. -34251512 

F-statistic 14124222     Durbin-Watson stat 14123142 

Prob(F-statistic) 14225111    
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Abstract   

 

The purpose of this study is to investigate factors affecting the 

performance of financial markets in Iran. The research is applied to 

the target and is descriptive-survey in terms of the method. The 

statistical population of the study is Iran, and the sample includes a 

36-year period of the performance of financial markets of Iran from 

1941 to 2016. The data obtained from the central bank have been 

analyzed using descriptive statistics and inferential statistics. A 

descriptive analysis of frequency distribution tables has been used to 

investigate and analyze information about the variables of research. 

Research hypotheses were also analyzed according to the nature of 

data using time series method using eviews software. The results of 

the research showed that in all four models, the ratio of current 

government expenditure to GDP, exchange rate, inflation rate and 

commercial openness degree had a significant effect on financial 

market performance. 

Key word: current government expenditure, exchange rate, inflation 

rate, degree of trade openness, financial market performance 
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