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  :چکیده

الملـل و   گیري و سنجش توسعه بخش مالی بـین  هدف تحقیق حاضر اندازه

بررسی اثر آن بر جهانی شدن اقتصاد در کشورهاي منطقه جنوب غربی آسیا 

بـا اسـتفاده از جدیـدترین اطالعـات      2004-2011هـاي   و ایران طی سال

ر افـزا  در ایـن تحقیـق از نـرم   . باشد می 2014منتشره بانک جهانی در سال 

هـاي تـابلویی اسـتفاده     و الگـوي رگرسـیونی داده   Eviewsاقتصادسـنجی  

الملل  نتایج این مطالعه میانگین شاخص توسعه مالی بین بر اساس. شود می

 21/0معـادل   2004-2011هـاي   در منطقه آسیاي جنوب غربی طی سـال 

بوده که با این  39/0برآورد شده است و متوسط این امتیاز براي ایران معادل 

ایران در مقایسه با سایر کشورهاي منطقه در ردیف کشورهاي نسبتاً  ،امتیاز

در نهایـت  . گیرد الملل قرار می توسعه یافته در زمینه توسعه بخش مالی بین

الملل  د که، شاخص توسعه مالی بینده نتایج حاصل از الگوي روند نشان می

در منطقه آسیاي جنوب غربی و کشور ایران روند نزولی و منفـی داشـته و   

در زمینـه اثـر توسـعه مـالی     . مقدار شاخص، طی دوره کاسـته شـده اسـت   

الملل بر شاخص جهانی شدن اقتصاد، نتایج تحقیق نشان داد که رابطه  بین

  .جهانی شدن اقتصاد وجود دارد الملل و معناداري بین توسعه مالی بین
  

الملل، توسعه مالی، روند، منطقه  بخش مالی بین :کلیديهاي  واژه

  .آسیاي جنوب غربی

  .JEL F3 ،F6 ،O16:بندي طبقه

 
 
 
 
 

 
 

Abstract: 
The purpose of this paper is measuring of international 
financial development and its effect on economy’s 
globalization in South-West Asia countries and Iran 
during the years 2004-2011.To do so, we have applied 
the data that published by the World Bank in 2014. In 
this research, Eviews econometric software and panel 
data method are used. The results of measure has shown 
that the international financial development index in 
south-west Asia countries during the years 2004-2011 is 
estimated at 0.21. and the average score of 0.39 is for 
Iran. So, in the international financial setor, Iran has 
titeled as relatively developed country among the south-
west Asian countries. The results have shown that the 
international financial development index in southwest 
Asia and Iran is negative with a decreasing trend and 
also the index has decreased over the period. Finaly the 
results have shown that the relationship between 
international financial development index and 
economy’s globalization is significant. 
 
Keywords: Inernatioal Financial Sector, Financial 
Development, Trend, South-West Asian Region. 
JEL: F3, F6, O16. 
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  مقدمه -1

هاي مـالی بـا کارکردهـاي کسـب اطالعـات در مـورد        سیستم

هاي انجـام   يگذار سرمایهي، نظارت بر گذار سرمایههاي  فرصت

انـدازها و همچنـین تسـهیل     شده، توزیع ریسک، تجمیـع پـس  

هـاي معـامالتی و    مبادله کاالها و خدمات باعث کاهش هزینـه 

، شـوند  بهبود تخصیص منابع و در نهایـت رشـد اقتصـادي مـی    

دهنـد کـه سـطح     که مطالعات انجام شده نشـان مـی   طوري به

ها و تأثیري که  توسعه بازارهاي مالی به ویژه بازار سهام و بانک

هـا و انتخـاب روش تـأمین مـالی      آنها بر تـأمین مـالی شـرکت   

جـاي  ها دارنـد، تـأثیر شـگرفی بـر رشـد اقتصـادي بـر         شرکت

و لطفعلــی پــور و  39: 2011، 1تقــوي و همکــاران(گــذارد  مــی

بـا توجـه بـه نقـش بازارهـاي مـالی در        ).62: 1393همکاران، 

هــا و  اقتصـاد، برخــی معتقدنــد کــه اقتصــادهاي داراي واســطه 

اندازهاي غیر کارآمد را کاهش داده  توانند پس بازارهاي مالی می

لـوگیري کننـد   ي جگـذار  سـرمایه و از تخصیص نامناسب وجوه 

ــی زاده( ــاران،   یحی ــر و همک ــر از  )77: 1393ف ــی دیگ ، و برخ

اقتصاددانان نیز کندي رشد اقتصادي را ناشی از توسعه نیافتگی 

و برخـی  ) 125: 1388سـلمانی و امیـري،   (بخش مالی دانسـته  

بازارهـاي مـالی را مغـز متفکـر     ) 149: 1994( 2چون استیگلیتز

از میان . دانند گیري می یمکانون اصلی تصم سیستم اقتصادي و

توان به تحقیقـات   مطالعات انجام شده مرتبط با توسعه مالی می

ــی زاده ، )73: 1393(فــر و همکــاران  انجــام شــده توســط یحی

، تقـوي و همکــاران  )21: 1388(صـمیمی و همکـاران    جعفـري 

اشاره ) 345: 2013( 4و ریتاب) 25: 2012( 3، لیانگ)37: 2011(

تحقیقات، مؤثر بودن توسعه مالی هر کشور  این هکرد که در هم

جهـانی  در مـورد  . در رشد اقتصادي آن به اثبات رسـیده اسـت  

شدن و نقش آن در اقتصاد، دیدگاه غالب معتقد است که جهانی 

ي بـراي ایجـاد   گـذار  سرمایههاي  شدن با ارائه تجارت و فرصت

و ایـن   شود میاشتغال، منجر به کاهش نابرابري درآمدي و فقر 

ی کـه سیاسـت آزادي   یامر سبب شده است تـا تعـداد کشـورها   

 73بـه   1960درصد در سال  22اند از  اجرا گذاشتهبه تجارت را 

فریـد و همکـاران،    حکمتـی (افزایش یابد  2000درصد در سال 

آزادسازي تجـاري منجـر بـه بهبـود      و دیگر اینکه). 96: 1394

                                                   
1. Taghavi et al. (2011) 
2. Stiglitz (1994) 
3. Liang (2012) 
4. Ritab (2013) 

نجـارزاده و  ( شود میتوزیع درآمد و کاهش نابرابري در کشورها 

کنند که  و در مقابل منتقدان ادعا می. )54:1387مهدوي راسخ، 

سطوح بـاالتر از جهـانی شـدن، بـه دلیـل نـاامنی اقتصـادي و        

هاي  ریسک، اثر سوئی بر اقتصاد ملی دارد که منجر به نابرابري

: 1394حکمتی فرید و همکـاران،  ( شود میاجتماعی  و اقتصادي

بـر اسـاس مطالعـات     جهانی شـدن، تأثیرات مثبت یکی از  .)96

این است کـه در آمریکـا، هـر یـک میلیـارد دالر       ،آمده عمل به

 400افزایش صادرات، موجب افـزایش دو میلیـارد دالر درآمـد،    

هزار شـغل جدیـد    70تا  50میلیون دالر درآمد مالیات، و حدود 

بـین  دیگـر اینکـه   ). 196: 1386مدهوشـی و تـاري،   (گردد  می

، هزینه سه دقیقه مکالمـه تلفنـی بـین    1996-1930هاي  الس

دالر تنهـا بـه یـک دالر بـه      300شهرهاي نیویورك و لندن از 

کـه ایـن    .)90: 1378کومسا، (کاهش یافت  1996قیمت سال 

هاي ارتباطی و حمل و نقل بـه نوبـه خـود     کاهش شدید هزینه

و  کننـدگان، تولیدکننـدگان   ادغام بیشـتر بـین بازارهـا، مصـرف    

بنابراین بـا توجـه بـه    ). همان(فروشندگان را موجب شده است 

اهمیت بخش مالی و نقش آن بر عملکردهاي اقتصادي، هـدف  

الملل کشـورهاي منطقـه    این تحقیق، سنجش توسعه مالی بین

آسیاي جنوب غربی، و بررسی نقش آن در جهانی شدن اقتصـاد  

در صـورت   باشـد، کـه   این کشورها، با تأکید بر کشور ایران می

الملل بر جهانی شدن اقتصاد،  اثبات تأثیر مثبت توسعه مالی بین

بایستی سیاست اصالح و توسعه بخش مالی اقتصاد در اولویـت  

عبارت دیگر، اتخاذ این سیاست، باعث  به. این کشورها قرار گیرد

افزایش بیشتر تجارت در اقتصـاد شـده و باعـث فـراهم آوردن     

 .شود میي تجاري و توسعه تجارت بستر مناسب براي آزاد ساز

این مقاله در شش بخش تنظیم شده که در بخش دوم بـه  

بیان مباحث نظري، و در بخش سوم به پیشینه تحقیق پرداخته 

شده و بخش چهارم به تصریح مدل، الگوها، متغیرهـا و قلمـرو   

هـاي   پردازد و در بخـش پـنجم برآوردهـا و آزمـون     تحقیق می

گیـري   و نهایتاً در بخش ششم نتیجه آماري مدل صورت گرفته

  .شود میو پیشنهادات تحقیق ارائه 

 

  مبانی نظري -2

  تعریف توسعه مالی -2-1

در خصوص تعریف توسعه مـالی، برخـی توسـعه مـالی را یـک      

دانند که عالوه بر توسعه در بخش بانکی،  مفهوم چند وجهی می
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و  ابعاد دیگري چون توسعه بخش غیربانکی، توسعه بخش پولی

بـودن بخـش    نظارت بانکی، باز گذاري پولی، مقررات و سیاست

: 1388دادگـر و نظـري،   (گیـرد   مالی و محیط نهادي را در برمی

 مالی مؤسسات، برخی دیگر آنرا افزایش خدمات مالی توسط )1

و برخی دیگر بهبود در کمیت، کیفیت و ) 117: 1388صمدي، (

ن توسـعه مـالی   عنـوا  هـاي مـالی را بـه    کارایی خدمات واسـطه 

  .)2017: 2011، 1چونگ و چان(دانند  می

  

  اهمیت توسعه مالی و بازارهاي مالی -2-2

از دیدگاه مباحث نظري، سابقه بحث درباره توسعه مالی و تـأثیر  

 تقریباًهاي مالی  آن بر رشد اقتصادي و همچنین اهمیت واسطه

مطـرح  ) 1873( 2بـاگهوت . گـردد  به یک و نیم قرن پیش برمی

کرد که نظام مالی تأثیر کلیدي در صـنعتی شـدن بریتانیـا ایفـا     

تـأثیر  ) 1911( 3هـا بعـد شـومپیتر    همچنـین سـال  . کرده اسـت 

هاي مالی در توسعه اقتصادي را مطرح کرد و بیان نمـود   واسطه

هاي فنی، نیروي محرکه رشـد اقتصـادي بلندمـدت     که نوآوري

دانـد کـه    بخـش مـالی مـی    است و دلیل اصلی نوآوري را توان

از . بتواند منابع مالی الزم را در اختیار بخش کارآفرین قرار دهـد 

نظـرات شـومپیتر و بـاگهوت ایـن بیـنش کـه        بر اساساین رو 

وري  طور مؤثر بهره بازارهاي مالی از طریق تخصیص سرمایه به

: 1390آبـادي و فعلـی،    شـاه (وجـود آمـد    دهند، به را افزایش می

117 .(  

ال حاضر بخـش بزرگـی از ادبیـات اقتصـادي، تأییـد      در ح

کننده این مطلب هستند که رشد اقتصادي بلندمدت و رفاه یک 

کشور، عالوه بر سایر عوامل مهم دیگر، به درجه توسعه یافتگی 

طور کلـی از طریـق    توسعه مالی به. مالی آن کشور بستگی دارد

ایـن   اي و نیـز تخصـیص بهینـه    تجهیز و تجمیع منابع سـرمایه 

ــه منــابع بــر رشــد اقتصــادي اثــر مــی عبــارت دیگــر  گــذارد، ب

وري آن را  هاي توسـعه مـالی، تجمیـع سـرمایه و بهـره      شاخص

هاي مـالی از طریـق گسـترش و     توسعه سیستم. سازند متأثر می

همچنین متنوع سازي بازارهاي مالی کشور، منجر به تخصیص 

گـردد   مـی تـر   تر منابع و در نتیجه رشد اقتصادي سـریع  مناسب

  ). 26: 1391سامتی و همکاران، (

در خصوص توسعه مالی و عملکـرد بازارهـاي مـالی، ایـن     

                                                   
1. Choong & Chan (2011) 
2. Bagehot (1873) 
3. Schumpeter (1911) 

 5، بنچیوا و اسمیت)1995( 4بازارها در مطالعه بنچیوا و همکاران

با ایجاد امکـان تقسـیم   ) 1990( 6و جوانویچ وود و گرین) 1991(

ک ان از لحاظ اقتصادي به آنها کمگذار سرمایهخطرپذیري براي 

بـه بیـان دیگـر    . کنند که به خلق فنـاوري جدیـد بپردازنـد    می

بازارهــاي مــالی توســعه یافتــه از طریــق کــاهش خطرپــذیري 

ان، آنهـا را بـه وابسـتگی بیشـتري بـراي      گذار سرمایهنقدینگی 

: 1390آبادي و فعلی،  شاه(کنند  داشتن فناوري تولید تشویق می

118 .(  

اثر سـطح   -1طریق، همچنین، توسعه بازارهاي مالی از دو 

ي، موجـب افـزایش   گذار سرمایهاثر کارایی، با افزایش در  -2و 

دهـد کـه توسـعه     شوند، اثر سطح نشـان مـی   رشد اقتصادي می

بخش مالی با ایجاد شفافیت در مقررات بازارهاي مـالی هماننـد   

ان را جلـب  گذار سرمایهرعایت استانداردهاي حسابرسی، اعتماد 

هـاي ناکارآمـد بـه سـمت      را از پـروژه  کرده و در نتیجـه منـابع  

اثر کـارایی نیـز نشـان    . کند هاي مولد هدایت می يگذار سرمایه

دهد که با توسعه بازارهاي مالی، تنـوع و نقـدینگی افـزایش     می

شـوند، پـس    هاي مولد هدایت مـی  یافته و منابع به سمت پروژه

ي و رشـد اقتصـادي   گـذار  سرمایهاین دو اثر موجب افزایش در 

با اینکه بازارهـاي مـالی   ). 1003: 2011، 7سادورسکی(وند ش می

یکی از عوامـل مهـم در رشـد و توسـعه اقتصـاد هـر کشـوري        

توجهی و نگرش ساده به بازارهاي مالی سـبب   باشند ولی کم می

شده است که برخی آن را تنها برد و باخـت ناشـی از نوسـانات    

اختار اقتصادي که تأثیر س هاي مالی بدانند، در حالی قیمت دارایی

چنان است که امروزه بدون داشتن یک بخش مالی کـارا، رشـد   

: 1388صمیمی و همکـاران،   جعفري (گردد  اقتصادي محقق نمی

توان چنین مطرح نمود که چنانچـه سیسـتم    طور کلی می به). 1

مالی بتواند وظایف اصلی خود در زمینه کاهش هزینه اطالعات، 

انـدازها،   ت، تجهیز مناسب پسمدیریت مخاطره، تسهیل مبادال

هاي نوآورانه، کاهش ریسک و دسترسی سـاده   تأمین مالی طرح

ـ  را به اعتبارات براي بخـش خصوصـی   خـوبی عمـل کنـد،      هب

واعـظ و  (توان گفت نظام مالی کشـور توسـعه یافتـه اسـت      می

  ).34: 2011 ،8میرفندرسکی

                                                   
4. Bencivenga et al. (1995) 
5. Bencivenga & Smith (1991) 
6. Greenwood & Jovanovic (1990) 
7. Sadrosky (2011) 
8. Vaez   & Mirfenderski (2011) 
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  توسعه مالی در ایران -2-3

هـا   به منظور بررسی توسعه مالی در ایران بـه برخـی از بررسـی   

که یا با موضوعیت ایران صورت گرفته، یا اینکـه   شود میاشاره 

در بررسی که،  .باشد ایران یکی از کشورهاي منتخب تحقیق می

رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادي مورد کاوش قـرار گرفتـه، و   

باشد، نتـایج نشـان    یایران یکی از کشورهاي منتخب تحقیق م

دهند که جهت علیت بین توسعه مالی و رشد اقتصـادي نـه    می

تنها در کشورها با یکدیگر متفاوت است بلکه از یک شاخص به 

شاخص دیگر نیز متفاوت است، همچنین نتایج تحقیـق بیـانگر   

این هستند که، بازار پول ایران نتوانسته در فرایند رشد و توسعه 

فعـالی را ایفــا نمایـد و داراي عملکــرد    اقتصـادي ایـران نقــش  

از طرفی دیگر تأثیرگـذاري بـازار سـهام بـر     . ضعیفی بوده است

رشد اقتصادي در ایران نسبت به سایر کشورها بهتر بوده است، 

یافتگی بازار بورس ایران، طی  توان در توسعه دلیل این امر را می

  ).84: 1392منصف و همکاران، (هاي اخیر دانست  سال

اي دیگر که در مورد رابطه توسعه مالی  چنین در مطالعههم

و رشد اقتصادي در ایران انجام شد، نقش توسعه مالی در رشـد  

یـافتگی مـالی    اقتصادي و متقابالً نقش رشد اقتصادي در توسعه

کشور نفتی و غیرنفتی در حـال توسـعه و توسـعه یافتـه،      36در 

ده از ایـن تحقیـق   آم دست بهمورد بررسی قرار گرفت که، نتایج 

اي در  دهنـد کـه توسـعه مـالی نقـش تعیـین کننـده        نشان مـی 

کنـد، و بـا    ي ایفـا مـی  گذار سرمایهتأثیر قرار دادن کارایی  تحت

هاي با بـازدهی   توجه به اینکه امکان اعطاي تسهیالت به پروژه

پایین در نتیجه منابع مالی حاصل از نفت و نیز با در نظر گرفتن 

کـه در کشـورهاي    شـود  می، نتیجه گرفته ضعف نهادهاي مالی

ي به خودي خـود کـافی نیسـت،    گذار سرمایهنفت،  صادرکننده

مگر اینکه بـه همـراه سیسـتم توسـعه یافتـه مـالی باشـد کـه         

هاي مولـد بـا    هاي بازگشت وفور منابع را به سمت فعالیت کانال

بازده باال سوق دهد و در بلندمدت محرك رشد اقتصادي باشـد  

  ).23: 1392مکاران، اسدي و ه(

دهنـد کـه، در    هـا نشـان مـی    همچنین برخـی از پـژوهش  

هاي اخیر توسعه مالی در ایران بهبود یافته ولی در مقایسه  سال

با سایر کشورهاي منطقه وضعیت توسعه مـالی ایـران مناسـب    

کنند که در اقتصاد ایران، رشد اقتصادي موجب  نبوده، و بیان می

  ). 59: 2008، 1موتمنی( شود میبهبود توسعه مالی 

                                                   
1. Motameni (2008) 

ها، بیانگر این است که  همچنین نتایج برخی دیگر از بررسی

اي  هاي مالی و رشد اقتصـادي ایـران، رابطـه    بین توسعه واسطه

مثبت وجود داشته، و بیانگر این است که، اثرگذاري بازار پول بر 

ي بـوده اسـت   گذار سرمایهرشد اقتصادي ایران از طریق کارایی 

  ).31: 2008، 2نیا و صفایی طیب(ي گذار ایهسرمنه حجم 

ها، بـه رابطـه توسـعه مـالی و      همچنین در برخی از بررسی

در پژوهشـی کـه   . متغیرهاي اجتماعی ایران پرداخته شده است

رابطه توسعه مالی و کاهش فقر در ایـران، بررسـی شـده، ایـن     

نتیجه حاصل شد که توسـعه بخـش مـالی در ایـران موجبـات      

سازد، بلکه، وجود عوامـل سـاختاري و    فراهم نمیکاهش فقر را 

نهادي در ساختار نظام بانکداري و بازار پول و سرمایه ایـران در  

کنار بسیاري از عوامل دیگر داخلی مانند رفتارهاي دولت باعـث  

شده است، تا اثرات دائمی رشد و توسعه مالی نتواند به کـاهش  

ا افزایش دهـد  فقر در کشور منجر شود و به عکس، سطح فقر ر

  ).84: 1392انگیزان و سنجري،  دل(

بررسی دیگر که، با استفاده از تک معادله با متغیـر وابسـته   

ضریب جینی و متغیرهاي مستقل توسـعه مـالی در کنـار چنـد     

متغیر کنترل، موضوع رابطـه توسـعه مـالی و توزیـع درآمـد، در      

ن توسـعه  ایران را مورد مطالعه قرار داده، بیانگر این است که بی

مالی و توزیع درآمد در ایران، رابطه منفی و مستقیم وجـود دارد  

  ). 1: 1390قنبري و همکاران، (

وري کـل   در تحقیقی دیگر که، تأثیر توسعه مالی بـر بهـره  

عوامل ایران، مورد بررسی قرار گرفت، نتایج تحقیق دال بر این 

کـل  وري  بود که، توسعه مالی اثري مثبـت و معنـادار بـر بهـره    

  ).111: 1390آبادي و فعلی،  شاه(عوامل ایران دارد 

  

  تعریف جهانی شدن اقتصاد -2-4

در مورد جهانی شدن بخصوص جهـانی شـدن اقتصـاد، گرچـه     

اي  اند براي جهـانی شـدن پیشـینه    برخی صاحب نظران خواسته

هـاي   هاي یونان باستان، آموزه بلند در نظر گیرند و آن را اندیشه

رون وسطا و افکـار متفکـران قـرن نـوزدهم و     ارباب کلیسا در ق

بیستم اروپا بدانند، اما حقیقت این است که ایـن پدیـده، سـابقه    

المللی،  تاریخی چنین طوالنی ندارد و پیشینه آن را در سطح بین

: 1388مالـک،  (باید از اوایل نیمه دوم قرن بیستم سراغ گرفـت  

بـه  اي چنـد بعـدي و قابـل تسـري      جهـانی شـدن پدیـده   ). 21

                                                   
2. Tayebnia & Safaee (2008) 
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هـاي گونـاگون اجتمـاعی، اقتصـادي، سیاسـی، حقـوقی،        جنبه

فرهنگی و فناوري و همچنین محیط زیست است و شـاید هـم   

باشد که هـیچ اتفـاق نظـري     هاي متنوع می بخاطر همین جنبه

پردازان و اندیشمندان در مورد تعریف دقیـق جهـانی    بین نظریه

) 2001( 1یاماپردازان نظیر فوکو برخی از نظریه. شدن وجود ندارد

متخصص مؤسسه تحقیقاتی راند و سرژالتوش متفکـر  ) 2001(

فرانسوي، این پدیده را از منظر سیاسی نگریسته و جهانی شدن 

در حـالی کـه   . داننـد  را فرایند تاریخی غربی سازي جهـان مـی  

جهانی شدن را برقـراري   )1996( 2جمعی دیگر همانند مک گرو

آن ) 1995( 3مع، گیدنزها و جوا روابط متنوع و متقابل بین دولت

) 2002( 4را تشدید روابط اجتماعی در سراسر جهان و رابرتسون

هم بـه کوچـک شـدن     که عنوان یک مفهوم جهانی شدن را به

جهان و هم بـه تقویـت آگـاهی از جهـان اشـاره دارد، تعریـف       

پردازان جهانی شـدن را بـه معنـاي عـام در      این نظریه. کنند می

، جهانی )1378(نظر دارند، و در مقابل اندیشمندانی نظیر کومسا 

ی اقتصادي، مالی، و زیست محیطی و پارچگ یکشدن را حاصل 

ادغام بیشتر بازارهاي جهـانی، و مـک   ، آن را )1996( 5کروگمن

المللی مناسـبات تولیـدي و    ایوان که این پدیده را گسترش بین

پـردازان   داننـد، ایـن گـروه از نظریـه     مبادله سرمایه ساالرانه می

ثانی، (کنند  پدیده جهانی شدن را از دیدگاه اقتصادي تعریف می

د ولـی  گرچه تعریف واحدي از این پدیده وجود ندار). 17: 1382

برنـده جـایزه   ) 1987( 6توان همانطور که هربـرت سـایمون   می

پردازان علوم اداري، که مـدیریت را بـر    و از نظریه) 1978(نوبل 

اساس یکی از وظایف مدیریت تعریـف نمـوده و آنـرا برابـر بـا      

توان جهانی شـدن را   رسد که می داند، بنظر می گیري می تصمیم

درهـم  را نظـر گرفتـه و آن    در هاي آن یکی از ویژگی بر اساس

زدایی اقتصادي تعریف  تنیدگی بازارهاي مالی و حداکثر مقررات

  .نمود

  

  عملکرد جهانی شدن اقتصاد -2-5

، بلبل )2005( 7در مورد عملکرد این پدیده مطالعات تجربی خان

                                                   
1. Fukuyama (2001) 
2. MC Grew (1996) 
3. Giddens (1995) 
4. Robrtson (2002) 
5. Krugman (1996) 
6. Simon (1987) 
7. Khan (2005) 

دارنـد   بیـان مـی  ) 2008( 9، کوز و همکاران)2005( 8و همکاران

ري موجب ایجاد فضاي رقابتی که جهانی شدن و آزادسازي تجا

هاي تولید جدید یـا   براي صنایع داخلی از طریق توسعه تکنیک

و همچنـین جهـانی شـدن     شود میاستفاده کارا از عوامل تولید 

هـاي   تري در مـورد کیفیـت بـاالي نهـاده     موجب انتخاب وسیع

هاي اقتصادي شده  تر براي فعالیت هاي پایین اي با قیمت واسطه

آبادي و  شاه( شود میوري کل عوامل  بهبود بهرهکه این موجب 

  ).122: 1390فعلی، 

هاي نـو و تصـویري چنـد     مطالعات تجربی جدید که روش

، )2006( 10سـپرانگ راند همانند آ جانبه از جهانی شدن ارائه داده

ــر  ــاران ) 2008(دره ــا و  ، در بررســی)2008(و گمــل و همک ه

ـ  هاي خود بـر دو فرضـیه متمرکـز شـده     تحلیل فرضـیه   -1: دان

 شـود  مـی در فرضیه کارایی استدالل . فرضیه جبران -2کارایی 

دهـد و   که جهانی شدن اقتصاد وظـایف دولـت را کـاهش مـی    

تـر   شرایط اقتصادي را با حضور بیشتر بخش خصوصـی رقـابتی  

که جهانی  شود میدر مقابل در فرضیه جبران، استدالل . کند می

اقتصـاد ملـی ایجـاد     شدن اقتصاد، خطراتـی را بـراي جامعـه و   

هـاي   در مورد ویژگی). 219: 1391صادقی و همکاران (کند  می

هـا و خصوصـیات    این پدیده گرچه جهانی شدن داراي ویژگـی 

ــاگونی مــی ــا بیشــتر اقتصــاددانان رشــد تجــارت،   گون باشــد ام

هاي چند ملیتی را  ي مستقیم خارجی و ایجاد شرکتگذار سرمایه

هـاي   از مشخصـه . دانند میهاي اصلی جهانی شدن  از مشخصه

دیگر جهانی شدن، آزادسازي تجاري و کـاهش حمـایتگري یـا    

ها است که این مسئله هم در زمینه صادرات و هـم   حذف تعرفه

هاي مختلفی از کاال قابـل بررسـی    در زمینه واردات براي گروه

  ).100: 1390عزیزنژاد و همکاران،(است 

  

 آثار جهانی شدن اقتصاد -2-6

هاي اقتصـادي   اقتصاد نیز همانند بسیاري از پدیده جهانی شدن

برخی از صـاحب  . پیامدهاي مثبت و منفی با خود به همراه دارد

الملل و انتقـال تکنولـوژي و    نظران افزایش رقابت در سطح بین

داننـد   بهبود استاندارد زندگی را از آثار مثبت جهـانی شـدن مـی   

گـــر از برخـــی دی. )1162: 2010 ،11کوتویـــل و همکـــاران(

                                                   
8. Bolbol et al. (2006) 
9. Kose et al. (2008) 
10 Ursprung (2006) 
11. Kotwal et al. (2010) 
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گیـري   اقتصاددانان نیز در زمینه آثار مثبت جهانی شدن به بهره

). 1064: 2009، 1ناتـارج ( 2009هاي نسبی تأکید دارند  از مزیت

دیگر اینکه جهانی شدن و تجـارت بـراي کشـورهاي در حـال     

هاي تولید  توسعه که بازارها در آنها کوچک است و داراي هزینه

هـاي ناشـی از مقیـاس     جـویی  هباشند، منجر به صرف می یباالی

تولید شده و با استفاده از روابط تجاري، صادرات را افزایش داده 

عاشورزاده و (دهد  ها را کاهش می هاي اقتصادي، هزینه و صرفه

  ).2: 1392همکاران، 

که سراسر آثـار مثبـت باشـد،     نیستاي  جهانی شدن پدیده

ار منفی خـود را  بلکه همانند سایر عوامل به دنبال آثار مثبت، آث

اقتصاددانان از بین آثار منفی جهانی شدن به . نیز به همراه دارد

کنند که شـامل دو نـوع بحـران     هاي اقتصادي اشاره می بحران

هـایی   ، بحـران مالی  هاي بحران. باشد مالی و بحران بیکاري می

  شـدن   المللی بین  علّت  ، به جهان  گوناگون  کشورهاي  که  هستند

،  بـورس   جهـانی   و معـامالت   مـالی   بازارهاي  متقابل  گیو وابست

  ها سیسـتم  شرکت ،بیکاري  بحران و در مورد .شوند می  دچار آن

  نیـاز بـه    نتیجـه  انـد، در  خودکـار درآورده   صورت  را به  تولیدشان

  رو بـه   ، پیوسـته  کـار غیرمتخصـص    نیروي  ویژه  کار، به  نیروي

ــتی ــدن بازارهــاي مــالی و   همچنــین جهــان  .دارد  کاس ی ش

زدایی از این بازارها مسـتقیماً باعـث کـاهش اسـتقالل      مقررات

عبـارت   به. شود میهاي اقتصاد ملی  عمل و اثربخشی خط مشی

دیگر رشـد بازارهـاي جهـانی سـرمایه و تحـرك بـیش ازحـد        

هـاي مرکـزي    هاي خصوصی موجب تضعیف توان بانک سرمایه

ــ   ــرخ مبادل ــر ن ــدیریت ب ــراي م ــی کشــورها ب ــا و طراح ه ارزه

، 2بگـواتی (هاي مؤثر و سالم اقتصاد کالن شـده اسـت    سیاست

با توجه به مطالعـات انجـام شـده و آثارمثبـت و منفـی      ). 2005

توان گفت که این پدیده از یک طـرف موجـب    جهانی شدن می

دنبـال بازشـدن بـازار ملـی، سـبب       آزادسازي تجاري شده و بـه 

تی شـود و از طـرف دیگـر    که فضاي تولید کامالً رقـاب  شود می

اي ملی شده را موجب شده و در  هاي توسعه اثر شدن سیاست بی

برخی . شود مینتیجه باعث تحریک احساسات تنگ نظرانه ملی 

نظران با توجه به آثار مثبت جهانی شـدن، آزادسـازي    از صاحب

تجاري و ورود به بازارهاي جهـانی را یـک ضـرورت دانسـته و     

مدهوشـی و تـاري،   (دانند  رقابل توجیه میعدم ورود به آن را غی

                                                   
1. Nataraj (2009) 
2. Bhagwati (2005) 

و در مقابل هستند نظریه پردازانی که، آثـار منفـی   ) 196: 1386

جهانی شدن را بیشتر از آثار مثبت آن دانسته و این پدیـده را از  

کومسـا،  (کننـد   ها و مناطق ارزیابی می عوامل نابرابري بین ملت

ی که موافقـان  یاه در نهایت اینکه با توجه به نظریه). 94: 1378

تـوانیم بـه    و مخالفان جهانی شدن در مورد این پدیده دارند مـی 

اشاره کنیم که در حقیقت جمع بست نظـرات   3این عقیده فالک

جهـانی شـدن   : باشد اندیشمندان در مورد جهانی شدن می غالب

المللـی شـکل    عنوان یک فرایند تاریخی که در متن نظام بین به

هـاي گونـاگون    هاي فاحش در زمینـه  نابرابريگیرد، نشانگر  می

ها و جوامعی  رو مزایاي مربوط به رشد را در بخش است، و از این

اند، متمرکز و وضعیت نسبی و  مند بوده که از قبل نیز از آن بهره

کنـد   اند، بدتر می بهره بوده مطلق آنهایی که از قبل نیز از آن بی

  ).94 :همان(

  

 ی شدن اقتصادتوسعه مالی و جهان -2-7

هـاي رشـد و توسـعه اقتصـادي      مالی یکی از پیش شرط توسعه

هـاي مـالی بـا     سیستمکه  طوري  بهکشورها قلمداد شده است، 

ي، گذار سرمایههاي  کارکردهاي کسب اطالعات در مورد فرصت

هـاي انجـام شـده، توزیـع ریسـک، و       يگـذار  سرمایهنظارت بر 

اعــث کــاهش همچنــین تســهیل مبادلــه کاالهــا و خــدمات ب 

هاي معامالتی و بهبود تخصیص منابع و در نهایـت رشـد    هزینه

از آنجا کـه افـزایش تولیـد و صـادرات هـر      . شوند اقتصادي می

، شـود  میکشور نشان دهنده رشد اقتصادي آن کشور محسوب 

بنابراین بخش مالی توسعه یافته، ضمن کمک به افزایش تولید 

ی شدن اقتصاد کمک به جهان) رشد اقتصادي(و صادرات کشور 

بخش مالی توسعه یافته از طرق گوناگونی بـر افـزایش   . کند می

گذارد  تولید و صادرات و در نتیجه بر جهانی شدن اقتصاد اثر می

که به اختصار چند مورد با استناد به تحقیقات انجام گرفته اشاره 

  .شود می

اندازهاي خرد  هاي مالی توسعه یافته، با تجمیع پس سیستم

هـاي تولیـدي،    م و تسریع حرکت این وجوه به سوي بنگـاه مرد

شـوند تـا ایـن واحـدهاي اقتصـادي در اسـرع وقـت،         سبب می

نیازهاي مالی مورد نیاز براي تولید را بر طرف سازند، کـه ایـن،   

عامل مهم در افزایش تولیـد و صـادرات بـوده، کـه در نهایـت      

فتـه  در جهت تأییـد ایـن گ  . شود میموجب جهانی شدن اقتصاد 

                                                   
3. Falk 
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اشاره کرد، آنان در ) 2005( 1توان به مطالعه بکر و گرینبرگ می

کـه  ارتباط میان توسعه مالی و صادرات به این نتیجـه رسـیدند   

بکـر و  ( شـود  مـی ات یک نظام مالی بهتر، باعث افزایش صـادر 

همچنین بخش مالی توسعه یافته، سبب ). 15: 2005گرینبرگ، 

افزایش توان رقابتی خود،  هاي تولیدي در جهت تا بنگاه شود می

ــارجی،    ــاي خ ــی و بازاره ــاي داخل ــگ در بازاره و حضــور پررن

محدودیت مالی نداشته و در جهت تحقق اهداف اقتصادي خود، 

 یعـامل  ،بتوانند بخش تحقیق و توسعه را دایر نمایند، کـه خـود  

بنـابراین توسـعه مـالی بـا     . باشد مهم در نوآوري و اختراعات می

طور غیرمسـتقیم موجـب،    یق و توسعه، بهفعال شدن بخش تحق

محقق شدن تحقیقات مورد نیـاز واحـدهاي تولیـدي، آمـوزش     

که یکـی از عوامـل    شود میهاي آنان  کارکنان و تقویت مهارت

کلیدي در افزایش تولید و صـادرات و در نتیجـه جهـانی شـدن     

دال بر تأییـد   2یوهانسباشد، که نتایج مطالعه هور و  اقتصاد می

به بررسی ارتبـاط میـان    2006ایشان در سال . باشد می این امر

. الملـل پرداختنـد   هاي مشهود و تجارت بین توسعه مالی، دارایی

طـور نسـبی    کـه بـه   یدهد که کشورهای نتایج تحقیق نشان می

دارند، از مزیت نسـبی در صـنایعی    يتر بخش مالی توسعه یافته

. برخوردارنـد  هاي غیر مشهود است، که ویژگی آنها وجود دارایی

تر توسعه مـالی دارنـد، از    سطح ضعیفی که در مقابل، کشورهای

هـاي   مزیت نسبی در صنایعی کـه ویژگـی آنهـا وجـود دارایـی     

  ). 1728: 2006، یوهانسهور و (مشهود است برخوردارند 

مانند توسعه بخش بانکی و (دیگر اینکه توسعه بخش مالی 

سـبب تسـهیل   ) مایهتوسعه بخش مالی غیربانکی نظیر بازار سر

شـوند کـه عـاملی     ي مستقیم خارجی مـی گذار سرمایهدر جذب 

باشـد، کـه در    مهم، در افزایش تولید و صادرات هر کشوري می

اشـاره   3توان به تحقیق سوالرید و والچز جهت تأیید این امر می

نشان دادند که کشـورهاي   2005آنان در تحقیقی در سال . کرد

، تمایل به متخصص شدن در صنایعی با نظام مالی توسعه یافته

دارند که از درجه باالیی از وابسـتگی بـا تـأمین مـالی خـارجی      

تـوان   بنابراین، مـی ). 113: 2005سوالرید و والچز، (برخوردارند 

طور بیان کـرد کـه بخـش مـالی توسـعه یافتـه، بـا جـذب          این

هـاي   کـارگیري آنهـا در فعالیـت    هـاي خـرد مـردم و بـه     سپرده

ها از طریـق افـزایش    با تخصیص بهینه این سپردهاقتصادي، و 

                                                   
1. Becker & Greenberg (2005) 
2. Hur & Yohanes (2006) 
3. Svaleryd & Vlachos (2005) 

هاي وام گیرنده و همچنین با تسـهیل   نظارت و کنترل بر بنگاه

هاي  تا بنگاه شود میي مستقیم خارجی، سبب گذار سرمایهجذب 

بـا دایـر   (تولیدي، محدویت مالی در جهت تولید کـاالي جدیـد   

موجـود  یا افزایش تولید کاالهاي ) کردن واحد تحقیق و توسعه

نداشته باشند که این امر موجب افزایش تولید و صادرات شده و 

  . شود میدر نهایت به جهانی شدن اقتصاد کشورها منجر 

  

  پیشینه تحقیق -3

  مطالعات خارجی -3-1

توسـعه مـالی،   "اي تحـت عنـوان    در مطالعـه  4کوجا و همکاران

هـاي نـو از روش    بیـنش : تجارت باز و رشد اقتصادي در آفریقـا 

به بررسی تأثیر باز بودن تجارت و توسعه مـالی در   "علیت پانل

کشور آفریقایی پرداختند، آنها به ایـن نتیجـه    21رشد اقتصادي 

اي بـر   رسیدند که توسعه مالی و تجارت باز، تأثیر قابل مالحظـه 

کوجا و همکـاران،  (رشد اقتصادي کشورهاي مورد بررسی ندارد 

2014 :386.(  

بـه بررسـی رابطـه جهـانی      5در تحقیقی که گورگـل و الچ 

شدن و رشد اقتصادي در کشورهاي اروپـاي شـرقی و مرکـزي    

پرداختنـد، ضـمن معرفـی شـاخص     ) 1960-2010(بـراي دوره  

KOF اقتصادي، (دن هاي متنوع جهانی ش با استفاده از شاخص

به این نتیجـه رسـیدند کـه رابطـه مثبـت و      ) سیاسی، اجتماعی

معناداري بین سه شاخص ذکر شده و رشد اقتصادي وجود دارد 

  ).99: 2014گورگل و الچ، (

مورد توسـعه اقتصـادي اروپـا در     بررسی که در در 6پاپایوانا

انجام داده به ایـن نتیجـه رسـیده     2002- 2010هاي  بین سال

که دسترسی افراد به منـابع مـالی بـاال     یدر کشورهای است که

تـري برخوردارنـد    بوده، این کشورها از بازار سرمایه توسعه یافته

  ).1-130: 2013پاپایوانا، (

توسعه مـالی و  "در پژوهشی تحت عنوان  7کبیر و همکاران

، نقش توسـعه  "هاي پانل شواهدي جدید از داده: رشد اقتصادي

مالی در رشد اقتصـادي کشـورهاي بـا در آمـد متوسـط و کـم       

-2007بندي شده توسط مناطق جغرافیـایی را طـی دوره    طبقه

مورد بررسی قرار دادند، آنها به این نتیجـه رسـیدند کـه     1980

                                                   
4. Kojo et al. (2014) 
5. Gourgul & Lach (2014) 
6. Papaioannou (2013) 
7. Kabir et al. (2011) 
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لی بـا کـارکرد خـوب بـراي دسـتیابی بـه رشـد        یک سیستم ما

اقتصادي با ثبات در کشورهاي در حال توسعه الزم، امـا کـافی   

  ).88: 2011کبیر و همکاران، (نیست 

کار و همکاران در پژوهشی به بررسی جهت رابطـه علیـت   

بین توسعه مالی و رشد اقتصادي در بین کشورهاي خاورمیانه و 

کننـد کـه نتـایج     گیـري مـی   نتیجـه شمال آفریقا پرداختند، آنها 

آمده، از دو فرضیه راهبـردي عرضـه و تقاضـا حمایـت      دست به

رسد که جهت علیت مخصوص هـر کشـور    کند و به نظر می می

کنند که هیچ اجماع واضح و شفافی بر جهت  باشد و بیان می می

معیارهاي توسـعه   نیزعلیت بین رشد اقتصادي و توسعه مالی و 

  ). 685: 2011و همکاران، کار (وجود ندارد 

 جهـانی   با بررسی رابطـه بـین شـاخص    1رائو و واالدماناتی

کشور کمتر توسـعه یافتـه    21و رشد اقتصادي در  KOFشدن 

آفریقا به این نتیجه رسیدند که، جهانی شدن تأثیر ضـعیف امـا   

رائـو و  (معناداري بر رشد اقتصادي کشـورهاي ذکـر شـده دارد    

  ).795: 2010واالدماناتی، 

انجـام شـده اسـت،     2در تحقیقی که توسط روسو و واکتـل 

رابطه بین توسعه مالی و رشـد اقتصـادي و همچنـین شـدت و     

در این تحقیق براي بررسـی ایـن   . قدرت این رابطه بررسی شد

تـري بـین توسـعه مـالی و رشـد       امر که کدام کشور رابطه قوي

فاده اقتصادي برقرار کرده است از تکنیک رگرسیون رولینگ است

الگوي مورد استفاده در این تحقیق به صـورت زیـر   . است شده

   :باشد می

itititit UXFY   0  

پس از بررسی رابطـه بـین متغیرهـاي فـوق در کشـورهاي بـا       

اقتصادهاي متفاوت، نتایج نشان داد که رابطه بین توسعه مـالی  

و رشد اقتصادي مثبت بوده اما ایـن رابطـه در بـین کشـورهاي     

  .گیري شده است به طور غیردقیق اندازه و تر بوده شکننده فقیرتر

  

  مطالعات داخلی -3-2

 1394در پژوهشی که توسط حکمتی فرید و همکاران در سـال  

تأثیر جهانی شدن و کنترل فساد بـر رشـد اقتصـادي    "با عنوان 

کشورهاي با درآمد سرانه پایین، درآمد سرانه متوسـط و درآمـد   

دهد که بین  آمده نشان می دست بهنتایج  انجام شد، "سرانه باال

                                                   
1. Rao & Valadamantic (2010) 
2. Rousseau & Wachtel (2005) 

جهانی شدن اقتصادي و رشد اقتصادي در کشورهاي بـا درآمـد   

همچنـین نتـایج نشـان    . دار اسـت  سرانه پایین، منفـی و معنـی  

دهند که در کشورهاي با درآمد سرانه باال و متوسط تأثیر هر  می

و ) اقتصـادي، اجتمـاعی و سیاسـی   (سه شاخص جهـانی شـدن   

دار  جهانی شدن بر رشد اقتصـادي مثبـت و معنـی   شاخص کل 

  ).95: 1394 حکمتی فرید و همکاران،(است 

فــر و  توسـط یحیـی زاده   1393تحقیقـی کـه در ســال    در

همکاران تحت عنوان سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در ایـران  

که با استفاده از الگوي تصحیح خطاي برداري انجام شده، نتایج 

وجود یـک رابطـه تعـادل بلندمـدت بـین       آمده، بیانگر دست به

فـر   یحیی زاده(باشد  سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در ایران می

  ).73: 1393و همکاران، 

تحـت   1393اي در سـال   آذربایجانی و همکاران در مطالعه

آزادسازي تجاري و سرمایه انسانی بـر رشـد اقتصـادي    "عنوان 

سـازي در دوره  به این نتیجه رسـیدند کـه شـاخص آزاد    "ایران

مدت بر رشد اقتصادي اثر مثبت و معناداري دارد، ولـی در   کوتاه

همچنین، . دار است دوره بلندمدت تنها بر رشد اقتصاد کل، معنی

نتایج تحقیق بیانگر این است که، شاخص سرمایه انسانی، تنهـا  

داري دارد و  در دوره بلندمدت بر رشد اقتصادي اثر مثبت و معنی

ــا ــی  هدر دوره کوت ــی ب ــت ول ــار آن مثب ــدت، آث ــت  م ــی اس معن

  ).14، 1393آذربایجانی و همکاران، (

اثـر جهـانی   "حري و همکاران در تحقیقـی تحـت عنـوان    

شدن روي رابطه مبادله خالص، ناخالص و درآمد کـل ایـران بـا    

به این نتیجه رسیدند که، اثـر جهـانی    "VARاستفاده از مدل 

مــد کــل ایــران در شــدن روي مبادلــه خــالص، ناخــالص و درآ

  ).53: 1393حري و همکاران، (بلندمدت منفی بوده است 

در پژوهشی که توسط منصـف و همکـاران تحـت عنـوان     

 :D-8تحلیل اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادي در کشـورهاي  "

 ")2010-1990(علیت گرنجر پانلی بـا رویکـرد بـوت اسـترپ     

اخص هـاي  کنند که در بین شـ  گیري می انجام شده، آنها نتیجه

شاخص اعتبارات بانکی در همه کشورهاي منتخب  توسعه مالی،

جز پاکستان، علت رشد اقتصادي بوده که این نشـان دهنـده    به

وابستگی باالي این کشورها به بخش بانکی براي تـأمین مـالی   

  ).73: 1392منصف و همکاران، (است 

، با عنـوان  1392در تحقیقی که ابونوري و تیموري در سال 

اي بـین   مقایسـه : رسی اثر توسعه مالی بـر رشـد اقتصـادي   بر"
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انــد، نتــایج نشــان  انجــام داده "UMIو  OECDکشــورهاي 

دهد که توسعه مالی اثر منفی و معناداري بر رشد اقتصـادي   می

که کشورهاي عضو سازمان  کشورهاي منتخب دارد و از آنجایی

همکاري و توسعه اقتصـادي از سـطح توسـعه یـافتگی بـاالیی      

تـر   برخوردارند، شدت این اثر براي این دسته از کشورها کوچک

  ).29: 1392ابونوري و تیموري، (است 

کاربرد الگوي "اي تحت عنوان  زاده در مطالعه رفعت و بیک

ی پارچگ یکهاي تابلویی در تحلیل نقش  معادالت همزمان داده

، ضمن معرفی شاخص جهـانی  "اقتصادي اکو بر اشتغال و رشد

، آثار این فرایند را بر رشد اقتصـادي و اشـتغال در   KOFشدن 

و بـه ایـن    مورد بررسی قرار دادنـد طور همزمان  این کشورها به

در % 48نتیجه رسیدند که تشکیل اتحادیه اکـو باعـث افـزایش    

% 9در رشد اقتصادي و همچنین کاهش % 63تجارت و افزایش 

میـزان   از طرفی اثر رشد بـر . در اشتغال این کشورها شده است

هـاي   اشتغال در کشورهاي عضـو بـا در نظـر گـرفتن شـاخص     

  ).9: 1391زاده،  رفعت و بیک(جهانی، منفی و معناد ار است 

هـاي تـابلویی    پور با اسـتفاده از داده  اي که سیفی در مطالعه

کشـور   85جهت بررسی تأثیر توسعه مالی بـر رشـد اقتصـادي    

شورهاي با درآمـد  انجام داده به این نتیجه رسیده است که در ک

تـر،   باال و از نظر سطح مالی در بازار پول و سرمایه توسعه یافتـه 

، 1پـور  سیفی( شود میبهبود توسعه مالی منجر به رشد اقتصادي 

2010 :49.(  

بررسی رابطه توسـعه مـالی و   "راستی در تحقیقی با عنوان 

به ایـن نتیجـه    "الملل در کشورهاي در حال توسعه تجارت بین

ست که، افزایش سطح تجـارت و همچنـین آزادسـازي    رسیده ا

تجاري در اقتصاد ایران، باعث افزایش سطح توسعه مالی کشور 

  ).25: 1389راستی، ( شود می

بنابراین با توجه به اهمیت بخش مالی و ارتباط این بخش، 

شامل بازارهاي کاال و (هاي دیگر از جمله بخش واقعی  با بخش

هـاي اخیـر    در این تحقیـق، در سـال  ، و مطالعات ذکر شده )کار

و ) هـاي داخلـی   با استفاده از شـاخص (ارتباط میان توسعه مالی 

ــه رشــد اقتصــادي و تجــارت    ــاي اقتصــادي از جمل عملکرده

الملل، هم در مطالعات خارجی، و هـم در مطالعـات داخلـی     بین

مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اسـت، ولـی مطالعـه رابطـه     

و ) الملـل  هـاي بـین   اسـتفاده از شـاخص  (ملل ال توسعه مالی بین

                                                   
1. Seyfipur (2010) 

هـاي   الملل، با توجه به بررسی جهانی شدن اقتصاد و تجارت بین

عمده مطالعات داخلی، کـه  . انجام شده، در ابتداي کار قرار دارد

با موضوعیت توسعه مالی انجام شده، به بررسی علت و معلـولی  

ه بیشـتر  اند کـ  توسعه مالی و رشد اقتصادي یا برعکس پرداخته

این مطالعات بـه اثـر مثبـت توسـعه بازارهـاي مـالی بـر رشـد         

شده،  بنابراین، با توجه به مطالب گفته. اند اقتصادي تأکید داشته

در مورد رابطـه توسـعه مـالی و     به رغم مطالعات صورت گرفته

رسد که لزوم مطالعات بیشتر در مورد  رشد اقتصادي، به نظر می

هـاي   مالی بـا اسـتفاده از شـاخص   روابط علت و معلولی توسعه 

الملـل و   هاي اقتصادي از جمله تجـارت بـین   المللی با مؤلفه بین

شایان توجه است که در بعد . جهانی شدن اقتصاد ضروري است

ارتباط میان توسعه مالی  مطالعاتی در هاي اخیر، تجارت در سال

الملـل و رابطـه    و تجارت بین) هاي داخلی با استفاده از شاخص(

ماننـد مطالعـات راسـتی در    (ز بودن اقتصاد و رشـد اقتصـادي   با

صورت گرفتـه، ولـی ایـن مطالعـات     ) 1391و  1389هاي  سال

برخالف مطالعات مربوط به توسعه مالی و رشد اقتصادي، بسیار 

  .بدیع و محدود بوده و در ابتداي کار قرار دارد

  

  روش تحقیق-4

هـاي جمـع آوري شـده، از     در این تحقیق، ابتدا اطالعات و داده

سازماندهی و توصیف شده و سـپس بـا    Excelافزار  طریق نرم

رابطـه   Eviewsافـزار   توجه به مدل رگرسیون و با کمک نـرم 

در مرحله بعـد   .گیرد بین متغیرهاي تحقیق مورد بررسی قرار می

اي رگرسـیونی،  هاي اقتصادسـنجی و الگوهـ   با توجه به تکنیک

الملـل و جهـانی شـدن اقتصـاد در      روابط بین توسعه مالی بـین 

هـاي   روش داده(کشورهاي منطقـه از طریـق روش پنـل دیتـا     

در این تحقیق، بـه  . گیرد مورد بررسی و آزمون قرار می) تابلویی

الملل کشورهاي قلمرو تحقیـق،   منظور سنجش توسعه مالی بین

ــوریس   ــاموزون م ــاخص ن  Morris Un-weighted(از ش

Index(   و به منظور محاسبه شاخص جهانی شـدن اقتصـاد از ،

مجموع صـادرات و واردات تقسـیم بـر تولیـد ناخـالص داخلـی       

  میکشورها استفاده 

  . شود
  

  هاي تحقیق فرضیه -4-1

عبارتنـد   شود میکه در این تحقیق به آنها پرداخته  هایی هفرضی
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 :از

کشـورهاي منطقـه    الملل در روند شاخص توسعه مالی بین -1

 .آسیاي جنوب غربی بهبود یافته است

الملل در مقایسـه   کشور ایران در خصوص توسعه مالی بین -2

با سایر کشورهاي منطقه از روندي مثبت و صـعودي برخـوردار   

 .است

تـري   الملـل توسـعه یافتـه    مـالی بـین   کشورهایی که بازار -3

ر داري شاخص جهـانی شـدن اقتصـاد د    اند، به طور معنی داشته

 .باشد آنها نیز باالتر می

 

  شاخص ناموزون موریس -4-2

این شاخص که در تعیین سطح نسبی توسعه یـافتگی شـاخص   

بـراي   1990بـار در سـال    نخستینالملل کاربرد دارد،  مالی بین

کشور جهـان از نظـر توسـعه انسـانی بـه نـام        130بندي  درجه

ار شاخص توسعه انسانی توسط دفتر عمران سازمان ملل بـه کـ  

مبینـی  (باشـد   گرفته شده که مراحل اجراي آن به شرح زیر می

  ).1385دهکردي و هاشمیان اصفهانی، 

هـاي مـورد نظـر بـراي      انتخاب و تعریف شاخص :مرحله اول

شناسـایی محرومیـت یـا برخـورداري کشـورها از نظـر ارتبـاط        

در ایـن مرحلـه   . مستقیم یا غیرمستقیم با بخش بازرگانی اسـت 

هـا و تعـاریف مفـاهیم آمـاري      نتخـاب شـاخص  بایسـت در ا  می

بدین ترتیب در این مرحله ماتریس . بیشترین دقت صورت گیرد

)(ها  شاخص mnIN   تشکیل خواهد شد که در آن سطرها

  .باشد می  ها نشان دهنده شاخص بیانگر کشور و ستون
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هـاي   در این مرحله به کمک مـاتریس شـاخص   :مرحله دوم

و  jMinبایسـت میـزان حـداقل     محاسبه شده مرحله اول می

به عبارت . آورد دست بهرا  jINهر شاخص  jMaxحداکثر 

هـا دامنـه محرومیـت     دیگر با محاسبه حداقل و حداکثر شاخص

  .خواهد آمد دست بهها  کلیه شاخصکشورها از نظر 

یک  تعریف میزان محرومیتی است که براي هر :مرحله سوم

هـاي منتخـب در مرحلـه     نظر گرفتن شـاخص  از کشورها با در

هـا در   نخست و مقادیر محاسبه شده حداکثر و حداقل شـاخص 

بنابراین شـاخص محرومیـت   . توان محاسبه نمود مرحله دوم می

  :شود میعرفی هر کشور به صورت زیر م
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 jاز لحـاظ شـاخص    iمیزان محرومیت کشور  ijIکه در آن 

  .است

از  هـر یـک  در مرحله سوم میزان محرومیـت   :مرحله چهارم

، ولی هنوز شود میها محاسبه  کشورها از نظر هر یک از شاخص

لذا در این . نیامده است دست بهضریب محرومیت کلی کشورها 

مرحله شاخص اصلی محرومیت هر یک از کشورها در مقایسـه  

هـاي معرفـی شـده     ها بـا ترکیـب کلیـه شـاخص    کشوربا سایر 

آوردن ضریب محرومیت و رفـاه   دست بهبراي . شود میمحاسبه 

نسبی کشورها، باید مجموع مقادیر شاخص مرحلـه سـوم را بـر    

رفتـه تقسـیم کنـیم تـا فرمـول زیـر        کـار  بههاي  تعداد شاخص

 :شود محاسبه 

n

I
D

ij

ij


  

ها اسـت کـه    گیري شاخص توسعه بخش اندازه :مرحله پنجم

یـک از میـانگین    التفاوت عدد در این مرحله این شاخص از مابه

جعفـري صـمیمی و   ( اهـد آمـد  به دسـت خو ijDها  محرومیت

  ).113: 2008حسینی، 

)1()( iji DBDI   

  

  متغیرها و قلمرو تحقیق -4-3

با توجه به شاخص ناموزون موریس، متغیرهـاي معـرف بخـش    

تـراز  ( ها تراز پرداخت: باشند المللی، شامل موارد زیر می مالی بین

با کم کردن کل واردات از کل صـادرات،  : (BP:TB) 1)تجاري

مجمـوع خـالص   : (BP:CA) 2)حساب جـاري (ها  تراز پرداخت

صادرات کاال، خدمات، درآمـد خـالص و خـالص انتقـال فعلـی،      

، کـل بـدهی خـارجی     3 (FDI) ي مستقیم خارجیگذار سرمایه

(EPD) 4کل ذخایر ارزي ، (TFER) 5 1دوره، نرخ ارز متوسط 

                                                   
1. Balance of Payments: Trade Balance 
2. Balance of Payment: Current Account 
3. Foreign Direct Investment 
4. External Public Debt 
5. Total Foreign Exchange Reserves 
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، خـالص  2(RE:EP)دوره ، نرخ ارز انتهـاي  (RE:PA) 1دوره

تجارت خدمات، حجـم ذخـایر طـال، حجـم اعتبـارات صـندوق       

و در مـورد  ). 109: 1386جعفري صمیمی و حسینی، (الملل  بین

حـوزه   5منطقـه آسـیاي جنـوب غربـی      قلمرو تحقیـق اینکـه،  

آسیاي مرکزي، قفقـاز، شـبه قـاره هنـد،     ( ژئوپلتیک مهم جهان

هـاي    گیرد، و در بـین قـاره   را در برمی) فارس و خاورمیانه خلیج

 هــاي روســیه، چــین و هنــد قــرار   آفریقــا، اروپــا و ســرزمین

  ). 25: 1388شکیبایی و بطا، (3دارد

الملل و شاخص جهانی شـدن در   براي محاسبه توسعه مالی بین

مورد کشورهاي ذکر شده در این تحقیق از جدیدترین اطالعات 

 2014در سال ) گزارشات بخش اقتصادي(جهانی  منتشره بانک

  .استفاده شده است

 

  الگوهاي تحقیق -4-4

الملـل در   براي بررسی روند شاخص توسعه مالی بـین  -4-4-1

 -2004هاي  کشورهاي منطقه آسیاي جنوب غربی در طی سال

:شود از الگوي زیر استفاده می 2011
   

TIFD 10    

ــه در آن  ــین  IFDکـ ــالی بـ ــعه مـ ــاخص توسـ ــل  شـ الملـ

(International Finance Development)  وT  زمــان

 .باشد می

الگوي مورد استفاده جهت بررسی اثر شاخص توسـعه   -4-4-2

الملل بر درجه باز بودن یـا جهـانی شـدن اقتصـاد بـه       مالی بین

:باشد صورت زیر می
   

tititititi eIFDPEGOPN ,,3,2,10,   
  

الملل بـر   به منظور تجزیه و تحلیل اثر شاخص توسعه مالی بین

درجه باز بودن یا جهانی شـدن اقتصـاد در کشـورهاي منطقـه     

الگـوي فـوق    2004-2011هـاي   آسیاي جنوب غربی در سـال 

شـرح داده شـده    4-5که جزییات آن در بخـش   شود میبرآورد 

  .است

  

                                                   
1. Rate of Exchange: Period Average 
2. Rate of Exchange: End of Period 

ایــران، قزاقســتان، پاکســتان، ترکیــه، : ایـن منطقــه شــامل کشــورهاي  .3

من، ترکمنستان، ازبکستان، عراق، عمان، قرقیزستان، سـوریه،  ی افغانستان،

آذربایجان، امارات متحده عربی، گرجسـتان، ارمنسـتان،    تاجیکستان، اردن،

  .و بحرین است مصر، سودانلبنان،  فلسطین، کویت، قطر،

  هاي تحقیق یافته -5

الملـل در   ی بـین محاسبه شاخص توسعه مـال  -5-1

  کشورهاي منطقه آسیاي جنوب غربی

با توجه به شـاخص نـاموزون مـوریس و بـر اسـاس اطالعـات       

شـاخص   المللـی،  مربوط به متغیرهاي معرف بخـش مـالی بـین   

الملل در هر یک از کشـورهاي آسـیاي جنـوب     توسعه مالی بین

مورد محاسـبه قـرار گرفتـه     2011تا  2004هاي  غربی در سال

اساس محاسبات انجام شده میانگین شـاخص توسـعه   بر . است

 21/0الملل در منطقـه آسـیاي جنـوب غربـی معـادل       مالی بین

بـوده کـه بـا ایـن      39/0این مقـدار بـراي ایـران     برآورد شده و

میانگین، ایران رتبه سوم را در بین کشورهاي منطقـه بـه خـود    

در جایگـاه   31/0اختصاص داده و کشـور امـارات بـا میـانگین     

  . گیرد ارم قرار میچه

دهد کـه، بـاالترین شـاخص     همچنین محاسبات نشان می

الملل طی دوره، مربوط به کشورهاي عربسـتان   توسعه مالی بین

ــی  ــه م ــتان و     و ترکی ــورهاي قرقیزس ــل کش ــد و در مقاب باش

الملـل را بـه خـود     تاجیکستان کمترین شاخص توسعه مالی بین

ات و محاسـبات  همچنین بـر اسـاس اطالعـ   . اند اختصاص داده

انجام شده بیشترین پراکندگی و ضریب تغییرات شاخص توسعه 

المللی نسبت به مقدار متوسط آن مربوط به کشورهاي  مالی بین

باشـد و کشـورهاي اردن و ایـران کمتــرین     قطـر و ترکیـه مـی   

پراکندگی و تغییرات را نسبت به مقدار متوسط شـاخص توسـعه   

 .اند الملل داشته بخش مالی بین

  

میـانگین، انحـراف معیـار و ضـریب تغییـرات      . 1 جدول

المللـی در کشـورهاي منطقـه     شاخص توسعه مالی بـین 

 2004 -2011هاي  آسیاي جنوب غربی در سال

 میانگین  نام کشور
انحراف 

  معیار

ضریب 

  تغییرات

 0.13 0.02 0.19 ارمنستان

 0.16 0.02 0.15 ذربایجانآ

 0.08 0.01 0.15 بحرین

 0.10 0.02 0.22 مصر

 0.11 0.02 0.14 گرجستان

 0.05 0.02 0.39 ایران
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 0.11 0.02 0.19 عراق

 0.06 0.01 0.15 اردن

 0.10 0.02 0.21 قزاقستان

 0.11 0.02 0.21 کویت

 0.13 0.02 0.13 قرقیزستان

 0.11 0.02 0.22 لبنان

 0.10 0.01 0.15 عمان

 0.13 0.03 0.19 پاکستان

 0.22 0.05 0.20 قطر

 0.14 0.06 0.46 عربستان

 0.09 0.01 0.15 سوریه

 0.11 0.01 0.13 تاجیکستان

 0.21 0.09 0.41 ترکیه

 0.07 0.01 0.15 ترکمنستان

 0.19 0.07 0.36 امارات

 0.14 0.02 0.14 ازبکستان

 0.09 0.01 0.14 یمن

 0.05 0.01 0.21  منطقه

الملل و  با استفاده از اطالعات جدول شاخص توسعه مالی بین :مأخذ

  .محاسبه شده است Excelافزار  بااستفاده از نرم

  

) نرمال شده(یافتگی مالی  سطح نسبی توسعه -5-2

  کشورهاي منطقه آسیاي جنوب غربی

اطالعات و محاسبات مربوط به شاخص توسعه بخش  بر اساس

آسیاي جنـوب غربـی، سـطح    الملل کشورهاي منطقه  مالی بین

الملل کشورهاي منطقـه آسـیاي    نسبی توسعه یافتگی مالی بین

جنوب غربی در این دوره به صورت نرمال شده محاسـبه شـده،   

که با توجه به محاسبات انجام شـده، عربسـتان و ترکیـه جـزء     

الملل در  کشورهاي توسعه یافته از لحاظ فعالیت بخش مالی بین

کشورهاي ایران و امـارات، در مقایسـه بـا     .این دوره قرار دارند

سایر کشورها، در ردیف کشورهاي نسبتاً توسعه یافته در بخش 

کشـور   پـنج همچنین در ایـن دوره،  . المللی قرار دارند مالی بین

مصر، لبنان، کویت، قطر و قزاقستان در زمره کشـورهاي نسـبتاً   

توسعه نیافته، و هفت کشور پاکستان، عـراق، ارمنسـتان، اردن،   

ترکمنستان، بحرین و آذربایجان در ردیـف کشـورهاي توسـعه    

کشور جزء کشورهاي کامالً توسعه نیافتـه قـرار    7نیافته و سایر 

  .دارند

شــده ســطح نســبی    میــانگین نرمــال   . 2جــدول  

الملــل کشــورها بــا  یــافتگی بخــش مــالی بــین توســعه

 استفاده از شاخص ناموزون موریس

درجه 

توسعه 

  یافتگی

تعداد 

  کشور

نام کشورها و امتیاز 

  نرمال شده

سطح 

توسعه 

  یافتگی

 80امتیاز 

  100تا 
2  

ترکیه ) 37/93(عربستان 

)62/86(  
  توسعه یافته

 60امتیاز 

  9/79تا 
  )12/72(امارات ) 78(ایران   2

نسبتاً توسعه 

 یافته

 40امتیاز 

  9/59تا 
6  

) 37/43(لبنان ) 6/43( امصر

) 6/41( قطر) 6/41(کویت 

  )5/41(قزاقستان 

نسبتاً توسعه 

 نیافته

 30امتیاز 

  9/39تا 
7  

عراق ) 2/39(پاکستان 

) 3/38(ارمنستان ) 3/38(

ترکمنستان ) 31(اردن 

) 2/30(بحرین ) 7/30(

  )1/30(آذربایجان 

  توسعه نیافته

امتیاز 

کمتر از 

9/29  

7  

) 2/29(عمان ) 7/29(سوریه 

) 2/28(ازبکستان ) 29(یمن 

) 2/27(گرجستان 

تاجیکستان ) 27(قرقیزستان 

)26(  

کامالً توسعه 

 نیافته

الملل و با  با استفاده از اطالعات جدول شاخص توسعه مالی بین: مأخذ

  شده است محاسبه Excelافزار  استفاده از نرم

  

الملـل   بررسی روند شاخص توسعه مالی بـین  -5-3

  کشورهاي منطقه آسیاي جنوب غربی

طور که قبالً عنوان شد، به منظور بررسـی رونـد شـاخص     همان

الملل در کشورهاي منطقه آسیاي جنوب غربی  توسعه مالی بین

  :شود از الگوي زیر استفاده می 2004 -2011هاي  در طی سال

 
TIFD 10    

زمـان   Tالملـل و   شاخص توسعه مـالی بـین   IFDکه در آن 

با استفاده از اطالعات و محاسبات مربوط بـه شـاخص   . باشد می
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الملل که با کمـک شـاخص نـاموزون مـوریس      توسعه مالی بین

توسـعه مـالی    ، روند شاخصEviewsافزار  محاسبه شده، و نرم

الملل کشورهاي منطقه آسیاي جنوب غربی بـرآورد شـده و    بین

طور که از اطالعات جـدول   همان. در جدول زیر ارائه شده است

الملـل در   ، معادله روند شاخص توسعه مالی بینشود میمشاهده 

   :منطقه آسیاي جنوب غربی عبارت است از

TIFD RGN 001.022.0   

، رونـد شـاخص توسـعه    شود میطور که مالحظه  بنابراین همان

بـه  . باشد الملل در منطقه آسیاي جنوب غربی منفی می مالی بین

الملل در این منطقـه رونـد نزولـی     عبارت دیگر توسعه مالی بین

داشته و در حال کاهش بوده است لذا طی این دوره با مشـاهده  

سـال بـه طـور     هـر  به ازاياین فرضیه که ضریب زاویه مدل، 

کشـورهاي منطقــه  از امتیــاز شـاخص توســعه   001/0متوسـط  

داشـته اسـت، مـورد    ) مثبت(آسیاي جنوب غربی روند صعودي 

  .شود میگیرد و رد  تأیید قرار نمی

معادلـه رونـد شـاخص     3اطالعـات جـدول    بر اساسهمچنین 

:الملل در ایران عبارت است از توسعه مالی بین
   TIFDIRI 004.041.0   

)(الملل  روند شاخص توسعه مالی بین. 3جدول  IFD 

 درکشورهاي منطقه آسیاي جنوب غربی 

  نام کشور
0  1  F  

2R  

 46/0  28/0 -002/0 2/0 ارمنستان

 48/0 31/0 002/0 14/0 آذربایجان

 21/0 13/0 001/0 15/0 بحرین

 79/0 4/22 -008/0 25/0 مصر

 54/0 9/6 005/0 12/0 گرجستان

 21/0 6/1 -004/0 41/0 ایران

 20/0 12/0 -001/0 19/0 عراق

 19/0 06/0 001/0 16/0 اردن

 62/0 8/9 006/0 18/0 قزاقستان

 15/0 78/0 003/0 19/0 کویت

 51/0 1/6 005/0 11/0 قرقیزستان

 46/0 1/5 -006/0 24/0 لبنان

 33/0 3 003/0 13/0 عمان

 30/0 19/0 001/0 19/0 پاکستان

 75/0 5/17 016/0 13/0 قطر

 37/0 5/3 016/0 39/0 عربستان

 53/0 8/6 004/0 13/0 سوریه

 55/0 3/7 004/0 11/0 تاجیکستان

 95/0 107 -034/0 56/0 ترکیه

 38/0 7/3 003/0 14/0 ترکمنستان

 77/0 20 -024/0 47/0 امارات

 49/0 6/5 005/0 12/0 ازبکستان

 50/0 27/0 001/0 15/0 یمن

 79/0 2/5 -001/0 22/0  منطقه

الملل و با کمک  با استفاده از اطالعات جدول توسعه مالی بین: مأخذ

  .برآورد شده است Eviewsافزار نرم

، رونـد شـاخص   شـود  مـی طور که مالحظـه   بنابراین همان

به عبـارت دیگـر   . باشد الملل در ایران منفی می توسعه مالی بین

الملل در ایـران رونـد نزولـی داشـته و در حـال       توسعه مالی بین

شاخص مالی  2004-2011هاي  کاهش بوده است لذا طی سال

ل بـه ازاي  الملل در کشور ایران با مشاهده ضریب زاویه مد بین

از امتیاز شاخص توسعه بخـش   004/0هر سال به طور متوسط 

توسـعه   پس این فرضـیه کـه  . الملل کاسته شده است مالیه بین

داشـته  ) مثبـت (المللی در کشور ایران رونـد صـعودي    مالی بین

 .شود میگیرد و رد  است، مورد تأیید قرار نمی

 

جهـانی  الملل اقتصادي بر  اثر توسعه مالی بین -5-4

  شدن اقتصاد کشورهاي منطقه آسیاي جنوب غربی

الملـل   در این بخش به منظـور بررسـی اثـر توسـعه مـالی بـین      

کشور منطقه آسیاي جنوب  24اقتصادي بر جهانی شدن اقتصاد 

  .غربی از الگوي رگرسیون زیر استفاده شده است

tititititi eIFDPEGOPN ,,3,2,10,   
 

tiOPN اد شاخص درجه باز بـودن یـا جهـانی شـدن اقتصـ     : ,

 :آید می دست بهابطه زیر رکه از  tدر سال  iکشور

ti

titi

ti
GDP

IMEX
OPN

,

,,

,


  

tiOPN:که در آن در  iدرجه جهـانی شـدن اقتصـاد کشـور     ,
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  .باشد که بر حسب درصد می tسال 

tiEX , 
به قیمت جاري که  tدر سال  iکشور میزان صادرات

   .باشد می دالر

tiIM , 
به قیمـت جـاري   که  tدر سال  iکشور میزان واردات

   .باشد می دالر

tiGDP بـه   tدر سـال   iکشـور محصول ناخالص داخـی  : ,

  ).دالر(قیمت جاري 

tiEG کـه بـه درصـد     tدر سـال   iکشوررشد درآمد سرانه : ,

  .باشد می

tiP ,
 : کشورنرخ تورمi  در سالt باشد که به درصد می.  

tiIFD که  tدر سال  iکشورالملل  شاخص توسعه مالی بین: ,

  .باشد به درصد می

e: باشد میجمله اخالل مدل.  

قبل از تخمین الگوي فوق الزم است به منظـور انتخـاب بـین    

را   Fآزمـون  یـا هاي تلفیقی و مدل اثر ثابت آزمون چا مدل داده

  :فروض این آزمون عبارتند از. انجام دهیم

1210 .....:  NH   

1211 .....::  NH   

 قبول فـرض  . ضریب متغیر موهومی در مدل اثر ثابت است

0H  هـاي تلفیقـی و اسـتفاده از تخمـین      به معنی وجـود داده

OLS  براي حل مدل است و رد این فرض به معنی وجود مدل

هاي تـابلویی بـراي حـل مـدل      اثر ثابت و استفاده از روش داده

فـرض نرمـال بـودن توزیـع      با). 154: 1385گجراتی، (باشد  می

جمالت اخالل آزمون فوق را براي الگوي فوق به صـورت زیـر   

  :دهیم انجام می

)/(

)1/()(

KNNTURSS

NURSSRRSS
F




  

بیانگر مجموع مربعات پسماندهاي مقیـد   RRSSکه در آن 

بیــانگر  URSSحاصـل از روش حــداقل مربعــات معمــولی،  

مجموع مربعات پسماندهاي غیرمقیـد حاصـل از روش حـداقل    

 Nهاي مـورد بررسـی،    تعداد سال Tمربعات با متغیر موهومی، 

پس از بـرآورد  . باشد تعداد متغیر توضیحی می  Kتعداد مقاطع و

الگوي فوق به روش حداقل مربعات، آزمون فوق انجام شد و بـا  

جدول بـوده اسـت    Fاز  تر بزرگآمده  دست به  Fتوجه به اینکه

تـوان از   و براي بـرآورد الگـو نمـی    شود میرد  0Hلذا فرضیه 

در مرحله بعـد آزمـون هاسـمن بـه     . استفاده نمود  OLSروش

منظور انتخاب بین دو روش اثرات ثابت و تصـادفی انجـام شـد    

از تـر   بـزرگ سمن نیز چـون  اآمده از آزمون ه دست بهکه آماره 

مبنی بر برآورد الگو  0Hآماره کاي دو جدول است لذا فرضیه 

و الگوي تعیین اثرات توسعه  شود میبه روش اثرات تصادفی رد 

الملل بر جهانی شدن اقتصاد کشورهاي منطقه آسیاي  مالی بین

جنوب غربی به روش اثرات ثابت برآورد شـد کـه نتـایح آن در    

  .شده است جدول زیر ارائه

نتایج حاصل از برآورد الگوي اثر توسعه مالی . 4جدول 

) درجه باز بودن اقتصاد(الملل بر جهانی شدن اقتصاد  بین

 به روش اثرات ثابت

 tآماره   ضرایب  متغیرها

  4/3  61/0  عرض از مبدأ

  16/5  14/0  رشد تولید

  - 72/0  - 16/0  نرخ تورم

  18/3  12/0  الملل توسعه مالی بین

  F 1/89  1/89آماره 

  78/0  78/0  ضریب تعیین

  6/27  6/27  )آزمون هاسمن(آماره کاي دو 

برآورد الگوي با استفاده از اطالعات شاخص توسعه مالی و با کمک : مأخذ

  Eviewsافزار اقتصادسنجی  نرم

 78با توجه به اطالعات جدول، ضریب تعیین الگـو معـادل   

درصد از تغییرات  78به عبارت دیگر . آمده است دست بهدرصد 

متغیر وابسته یعنـی جهـانی شـدن اقتصـاد توسـط متغیرهـاي       

 Fهمچنین آماره . شود میمستقل و توضیحی الگو توضیح داده 

درصـد   5الگو نیز بیانگر معناداري نتایج حاصل در سطح معناي 

ی الملل طـ  اطالعات جدول، توسعه مالی بین بر اساس. باشد می

هاي مورد بررسـی، بـر جهـانی شـدن اقتصـاد کشـورهاي        سال

منطقه آسیاي جنوب غربی اثر مثبت داشته که با توجه به آماره 

t همچنـین ضـریب زاویـه ایـن     . دار نیز بوده است این اثر معنی

شاخص نیز نشان می دهد، به ازاي یک واحد افـزایش و بهبـود   

اقتصــاد الملــل، جهــانی شــدن  در شــاخص توســعه مــالی بــین

الزم بـه توضـیح   . یابد واحد افزایش می 12/0کشورهاي منطقه 

است، اطالعات جدول همچنین نشان دهنده وجود اثر مثبـت و  
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باشد اما ایـن   دار رشد اقتصادي بر جهانی شدن اقتصاد می معنی

درصد  5معنی در سطح  رابطه در خصوص نرخ تورم منفی اما بی

 .گردد ق تأیید میبنابراین فرضیه سوم تحقی. باشد می

 

  گیري  بحث و نتیجه -6

الملل و نقش آن  هدف این تحقیق، سنجش توسعه مالی بین

در جهانی شدن اقتصاد در کشورهاي جنوب غربی آسـیا، بـا   

روش اصـلی تحقیـق حاضـر    . باشد تأکید بر کشور ایران می

هـاي   ابتـدا اطالعـات و داده  . باشـد  توصیفی مـی  - تحلیلی 

دهـی و   سـازمان  Excelافـزار   ریق نـرم آوري شده، از ط جمع

توصیف شده و سپس با توجه به مدل رگرسیون و با کمـک  

رابطه بین متغیرهاي تحقیق مورد بررسی  Eviewsافزار  نرم

سپس بـا اسـتفاده از اطالعـات موجـود، و بـا      . اند قرارگرفته

، تحلیلی از اطالعات و Excel افزار کمک آمار توصیفی و نرم

توسـعه مـالی   هـاي مربـوط بـه     به شاخص هاي مربوط داده

سـپس بـا   . ارائه شده اسـت  الملل و جهانی شدن اقتصاد بین

هاي اقتصادسنجی و الگوهاي رگرسـیونی    استفاده از تکنیک

الملل و جهانی شـدن اقتصـاد در    روابط بین توسعه مالی بین

هـاي   روش داده(کشورهاي منطقه از طریق روش پنل دیتا 

در این تحقیق، . اند ی و آزمون قرار گرفتهمورد بررس) تابلویی

شاخص ناموزون الملل، از  به منظور سنجش توسعه مالی بین

، و براي سنجش جهـانی شـدن اقتصـاد از شـاخص     موریس

مجموع صادرات و واردات تقسیم بر تولیـد ناخـالص داخلـی    

دهنـد   ها نشان می نتایج و یافته. کشورها استفاده شده است

الملل در منطقه آسیاي  توسعه مالی بینمیانگین شاخص که 

 21/0معـادل   2004- 2011هـاي   جنـوب غربـی طـی سـال    

همچنـین محاسـبات انجـام شـده نشـان      . برآورد شده است

الملل  دهند که باالترین میانگین شاخص توسعه مالی بین می

هاي مذکور مربوط به کشورهاي عربستان و ترکیه  طی سال

زستان و تاجیکستان کمترین بوده و در مقابل کشورهاي قرقی

دوره ایـن  طی در الملل را  میانگین شاخص توسعه مالی بین

 .انـد  بین سایر کشـورهاي منطقـه بـه خـود اختصـاص داده     

الملل ایران  همچنین متوسط امتیاز شاخص توسعه مالی بین

به دست آمده است کـه بـا    39/0طی دوره ذکر شده معادل 

کشورهاي منطقه کسـب نمـوده   این امتیاز رتبه سوم را بین 

در زمینه سطح نسـبی توسـعه یـافتگی بخـش مـالی       .است

توجه به محاسبات صورت گرفته بیشترین امتیاز  الملل، با بین

این زمینه مربـوط بـه کشـورهاي ترکیـه و عربسـتان و       در

کمتــرین امتیــاز نیــز متعلــق بــه کشــورهاي قرقیزســتان و 

ثیر توسـعه مـالی   همچنین در مورد تـأ . باشد تاجیکستان می

الملل بر جهانی شدن اقتصاد، محاسبات انجام شده نشان  بین

هـاي مـورد    الملـل طـی سـال    توسعه مالی بیندهند که  می

مطالعه بر جهانی شدن اقتصاد کشورهاي منطقه اثـر مثبـت   

. نیز بوده است دار معنیاین اثر  tداشته که با توجه به آماره 

دهـد، بـه    نشان مـی  همچنین ضریب زاویه این شاخص نیز

ازاي یک واحد افزایش و بهبـود در شـاخص توسـعه مـالی     

واحد  12/0الملل، جهانی شدن اقتصاد کشورهاي منطقه  بین

  .یابد افزایش می

با توجه به نتایج به دست آمده در خصوص در نهایت اینکه 

الملل در کشورهاي منطقه آسـیاي جنـوب    توسعه بازارهاي بین

سـاختار مـالی کشـورهاي فـوق      در توسـعه  غربی، ایجاد ثبـات 

نفتی مثل ایران کـه در معـرض    مخصوصاً کشورهاي با اقتصاد

ایـن ثبـات   . ضروري است هاي نفتی است، نوسانات شدید تکانه

گردد تا سیستم مالی کشور در مقابل نوسـانات   ساختار باعث می

سـعه  در خصـوص تو . سیاسی یا اقتصادي دچار بحـران نگـردد  

کـه بسـترهاي الزم    شـود  میالملل در ایران، پیشنهاد  مالی بین

هاي خـارجی بـا هـدف گسـترش رقابـت و       جهت حضور بانک

کــارایی در عرضــه خــدمات مــالی در کشــور صــورت گیــرد، و 

اي با  المللی و منطقه که بانکداري بین شود میهمچنین پیشنهاد 

اي سـایر  ه هاي دولتی و خصوصی ایران با بانک همکاري بانک

، خصوصی سازي و ادغام و خرید در نیزکشورها گسترش یابد و 

صـنعت بانکــداري و بازارهــاي مــالی ایــران و بازارهــاي مــالی  

المللی به منظور افزایش رقابت و کارایی در این بازار جهـت   بین

توسعه مالی بازارهـاي مـالی کشـور، از طریـق توانمنـد سـازي       

دیگـر  . باشـد  پیشنهادات مینهادهاي مالی توسعه یکی دیگر از 

الملـل شـامل کـاهش     هاي بخـش مـالی بـین    اینکه، آزادسازي

هاي سود، ورود آسان به  زدایی نرخ هاي اعتباري، مقررات کنترل

المللــی، اســتقالل بانــک مرکــزي و     بخــش بــانکی بــین  

سازي بخش بانکی که به آزادسـازي سـرمایه منتهـی     خصوصی

تـا در   شـود  مـی ه توصیه ، از دیگر پیشنهادداتی است کشود می

عنوان یکـی از   کشورهاي منطقه آسیاي جنوب غربی و ایران به

کشورهاي مهم صادرکننده نفت صورت گیرد که در این زمینـه  
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  منابع

بررسی اثر توسعه " ).1392(ابونوري، عباسعلی و تیموري، منیژه 

ــین کشــورهاي  مقایســه :مــالی بــر رشــد اقتصــادي اي ب

OECD  وUMI" .   ــی ــی پژوهشــ ــلنامه علمــ فصــ

، سـال سـوم، شـماره    هاي رشد و توسعه اقتصـادي  پژوهش

  .29-40یازدهم، 

تأثیر پدیده "). 1392(اسدي، زیور؛ بهرامی، جاوید و طالبلو، رضا 

نفرین منابع بر توسعه مالی و رشد اقتصادي در قالب الگوي 

هـاي رشـد و    فصلنامه علمی پژوهشی پـژوهش . "پانل پویا

  .9-26، سال سوم، شماره دهم، توسعه اقتصادي

آذربایجــانی، کــریم؛ مرادپــور اوالدي، مهــدي و نجفــی، زهــرا  

آزاد سازي تجـاري و سـرمایه انسـانی بـر رشـد      "). 1393(

، سـال نهـم،   پژوهشـنامه اقتصـاد کـالن   . "اقتصادي ایران

  .13-30، 18شماره 

). 1390(تقوي، مهدي؛ باقري پرمهر، شعله و مهاجري، پریسا 

بررسی وجود شکست ساختاري در رابطه میان توسعه "

ارایه  بخش مالی و رشد اقتصادي و استخراج میزان بهینه

فصلنامه علمی . "تسهیالت بانکی به بخش خصوصی

، 4، شماره هاي رشد و توسعه اقتصادي پژوهشی پژوهش

54-37.  

تهـران، انتشـارات   . "زیر موج جهانی شدن"). 1382(ثانی، رضا 

ــاپ اول،    ــعه معاصــر، چ ــش و توس مؤسســه فرهنگــی دان

  .1381اردیبهشت 

ــینی، ســید محســن   ). 1386(جعفــري صــمیمی، احمــد و حس

بررسی رابطه بین مزیـت نسـبی ارزش افـزوده و توسـعه     "

اقتصادي در بخش کشاورزي استان خراسان و مقایسـه آن  

مجموعـه مقـاالت ششـمین    . "هـاي کشـور   با سایر استان

کنفرانس اقتصاد کشاورزي ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، 

  .109-130، 1386آبان 

مهـدي و  زاده،  جعفري صمیمی، احمد؛ فرهنـگ، صـفر؛ رسـتم   

تأثیر توسعه مالی و آزادسـازي  "). 1388(محمدزاده، مهدي 

هـاي   فصلنامه پژوهش. "تجاري بر رشد اقتصادي در ایران

 .1-21، 4، سال نهم، شماره اقتصادي

حري، حمیدرضا؛ جالئی سـید عبدالمجیـد و یوسـفوند، سـامان     

بررســی اثــر جهــانی شــدن روي رابطــه مبادلــه "). 1393(

خالص، ناخالص و درآمـد کـل ایـران بـا اسـتفاده از مـدل       

VAR" .17، سال نهم، شـماره  پژوهشنامه اقتصاد کالن ،

74-53 .  

حکمتی فرید، صـمد؛ عزتـی شـورگلی، احمـد؛ عزتـی، رضـا و       

تأثیر جهانی شدن و کنتـرل فسـاد   "). 1394(دهقانی، علی 

قتصادي کشورهاي بـا درآمـدهاي سـرانه پـایین،     بر رشد ا

فصـلنامه علمـی   . "درآمد سرانه متوسط و درآمد سرانه بـاال 

، 5، سـال  هاي رشـد و توسـعه اقتصـادي    پژوهش پژوهشی

  .95-112شماره هیجدهم، 

هـاي   ارزیـابی شـاخص  "). 1388(اهللا  دادگر، یداله و نظري، روح

لمللـی توسـعه   ا اولین کنفرانس بـین . "توسعه مالی در ایران

  .1-37نظام تأمین مالی در ایران، 

بررسی رابطـه  "). 1392(انگیزان، سهراب و سنجري، فرهاد  دل

هاي زمانی  بین فقر و توسعه مالی در اقتصاد ایران طی دوره

رشـد و  (هـاي اقتصـادي    فصلنامه پژوهش. "1386-1352

  .65-89، سال سیزدهم، شماره اول، )توسعه پایدار

بررسی رابطه توسـعه مـالی و تجـارت    "). 1389(راستی، محمد 

رویکـرد علـت و   (الملل در کشورهاي در حـال توسـعه    بین

معلولی و مقایسه کشورهاي صادرکننده و غیر صـادرکننده  

، ســال هــاي اقتصــادي ایــران فصــلنامه پــژوهش. ")نفــت

  .25-47، 45پانزدهم، شماره 

ولی میـان بـاز بـودن    رابطه علت و معل"). 1391(راستی، محمد 

اقتصاد و رشـد اقتصـادي در کشـورهاي منتخـب در حـال      

. "مطالعه موردي کشورهاي عضو گروه دي هشـت : توسعه

  .55-60، 53، شماره ماهنامه بررسیهاي بازرگانی

ــک ــول و بی کــاربرد الگــوي "). 1391(زاده، ســعیده  رفعــت، بت

ــان داده ــل نقــش   معــادالت همزم ــابلویی در تحلی ــاي ت ه

فصـلنامه  . "پارچگی اقتصادي در اکو بر رشد و اشـتغال  یک

، دوره هاي رشد و توسعه اقتصـادي  علمی پژوهشی پژوهش

  .9-22دوم، شماره هشتم، 

). 1391(، منیـره  زاده سامتی، مرتضی؛ رنجبر، همـایون و همـت  

اي تأثیر توسعه مـالی بـر رشـد اقتصـادي      بررسی مقایسه"
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مورد مطالعه کشـورهاي منتخـب   (تحت اطالعات نامتقارن 

فصلنامه علمـی پژوهشـی   . ")توسعه یافته و در حال توسعه

، سـال سـوم، شـماره    هاي رشد و توسعه اقتصـادي  پژوهش

  .25-40نهم، 

توسـعه مـالی و رشـد    ". )1388(سلمانی، بهزاد و امیري، بهـزاد  

فصلنامه اقتصاد . "مورد کشورهاي در حال توسعه: اقتصادي

  .125-145، 4، دوره ششم، شماره مقداري

تأثیر توسعه مـالی  "). 1390(آبادي، ابوالفضل و فعلی، پریسا  شاه

فصـلنامه اقتصـاد و   . "وري کـل عوامـل در ایـران    بر بهـره 

  .111-133، 24و  23هاي  ، شمارهتجارت نوین

همگرایـی  "). 1388(کبـري   شکیبایی، علیرضـا و بطـا، فاطمـه   

ــی  ــوب غرب ــه آســیاي جن ــلنامه . "اقتصــادي در منطق فص

  .23-47، 53، شماره 14، دوره نامه بازرگانی پژوهش

). 1391(صـادقی، حســن؛ صـامتی، مجیــد و سـامتی، مرتضــی    

مطالعــه : تــأثیر جهــانی شــدن اقتصــاد بــر انــدازه دولــت"

فصـلنامه علمـی پژوهشـی    . "کشورهاي منتخـب آسـیایی  

، شماره ششم، 2، دوره هاي رشد و توسعه اقتصادي پژوهش

249-209.  

: سرمایه اجتماعی و توسعه مالی"). 1388(صمدي، علی حسین 

، مجله تحقیقـات اقتصـادي  . ")1350-1385(اقتصاد ایران 

  .117-144، 3 ، شماره44دوره 

اي از  قایسـه بررسی م"). 1390(نیا، علی و صفایی، ریحانه  طیب

توسعه بـازار پـول و رشـد اقتصـادي در کشـورهاي گـروه       

OECD   وECO" .    مجله علمـی پژوهشـی نامـه مفیـد ،

  .  31-54، 69شماره 

عاشـورزاده، اعظـم؛ مقدسـی، محدثـه و رضـوي، سـید عبدالــه       

اثــر جهــانی شــدن اقتصــاد و تجــارت بــر رشــد "). 1392(

اولـین همــایش  . "اقتصـادي مـدل خودتوضـیحی بـرداري    

انداز اقتصاد ایران با رویکرد حمایـت   لکترونیکی ملی چشما

  .1392آذر،  28از تولید ملی، 

و سید نـورانی، سـید محمدرضـا    ... عزیزنژاد، صمد؛ تاري، فتح ا

الحاق ایران به سازمان تجارت جهـانی و اثـر آن   "). 1390(

فصـلنامه  . "اي ایران واسطه-اي بر واردات کاالهاي سرمایه

، دوره هاي رشد و توسعه اقتصـادي  وهشعلمی پژوهشی پژ

  .99-134، شماره سوم، 1

زاده، مهدیـه   قنبري، علی؛ آقایی خونـدابی، مجیـد و رضـا قلـی    

بررسی تأثیر توسـعه مـالی بـر توزیـع درآمـد در      "). 1390(

، سـال یـازدهم، شـماره اول،    پژوهشنامه اقتصـادي . "ایران

29-1.  

گرایی و تـأثیر آن  جهانی شدن و منطقه "). 1378(کومسا، آسفا 

، اقتصادي-اطالعات سیاسی. "کشورهاي در حال توسعه بر

، آذر و 148و  147ترجمه اسماعیل مردانی گیـوي، شـماره   

  .85-97دي، 

ترجمه دکتـر  . "مبانی اقتصادسنجی"). 1385(گجراتی، دامودار 

حمید ابریشمی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 

  .جلد دوم

، پورمقـدم  لیاسماعی و محمدعل ،یفالح ؛محمدرضا پور، یلطفعل

 بر یمال توسعه و تجارت ،ياقتصاد رشد اثر"، )1393( يهاد

، ")یبیترک شاخص اساس بر( رانیا در ستیز طیمح تیفیک

هــاي رشـد و توســعه   فصـلنامه علمـی پژوهشــی پـژوهش   

  .61-76، 15، سال چهارم، شماره اقتصادي

از رویـا تـا   (جهـانی شـدن اقتصـاد    "). 1388(مالک، محمدرضا 

تهـران، انتشـارات مؤسسـه فرهنگـی دانــش و     . ")واقعیـت 

  .1388اندیشه معاصر، چاپ دوم، دیماه 

). 1385(مبینی دهکردي، علی و هاشـمیان اصـفهانی، مسـعود    

هـا در منـاطق    اولویت توسعه بخـش : شناخت محیط ملی"
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