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Abstract
The impact of international financial markets on development as well as their
impact on economic growth in developed economies has caused emerging
financial markets to become one of the topics of concern for researchers and
economists, especially during the recent economic crises in most countries. The
capital market as an economic institution plays the main role in increasing the
efficiency and optimal allocation of capital, as well as providing the possibility of
financing new projects and development plans and other operations in companies
and the government; Therefore, studying the relationship between the capital
market and economic growth is of particular importance. Therefore, the present
study examines the existence of an inverted U relationship between the capital
market and economic growth, as well as the effect of the stock market on Iran's
economic growth during the period of 1975-2018 using autoregression with
distributional lag (ARDL).The results obtained from the above model show that in
the short and long term, the inverted U relationship between the financial sector
and economic growth has the correct sign and is significant, but it does not have a
necessary and sufficient condition; It was also found that the capital market had a
positive and significant effect on Iran's economic growth in the short and long
term. In addition, capital stock, education and government spending have had a
positive and significant effect on Iran's economic growth.
Keywords: Economic Growth; Stock Market; Autoregressive Model with
Distributed Lag; Inverted U Test.
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چکيده
آنهیا بیر رشی اقتصیایی یر اقتصیایهای
نالمللیی بیر تسعی و ه هم یین تیأثیر 
تأثیر بازارهای مالی بی 
تسع ویافتو مسجب ش ه اعت کو بازارهای مالی نسظهسر بیو یکیی از مسضیساا

مسریتسجیو مقاایان ه

بوا سان ییک
اقتصاییانان بوهیژه طی بقرانهای اقتصایی اخیر یر اکثر کشسرها تب یل شسی .بازار عرمایو 
یک ی هم یین امکیان
نهای اقتصایی ناش اصلی یر افزایش کارایی ه تخصیص بهی و عرمایو را ایفیا می 
پرهژههای ج ی ه طرح تسع و ه عایر املیا

تأمین مالی

مقاله پژوهشی

مییعیازی

را یر شرکتهیا ه یهلیت فیراه

نره مطال یو
ژهای برخسریار اعت .ازای 
ب ابراین مطال و ارتباط بازار عرمایو ه رش اقتصایی از اهمیت هی 

تاریخ دریافت:
1401/03/16
تاریخ پذیرش:
1401/04/29
صص113-151 :

حاضر بو بررعی هجسی رابطو  Uم کسس بین بازار عرمایو ه رش اقتصایی ه هم ین اثر بازار عهام بیر
رش اقتصایی ایران طی یهره زمانی  8931-8931با اعیتفایه از ره

خسیرررعییسن بیا هقفیو تیسزی ی

ییه کو یر کستاهم
یپریازی .نتایج بویعتآم ه از الگسی فسق نشان م 
( )ARDLم 

ه بل می


رابطیو

ییار اعت هلیی از شیرط
 Uم کسس میان بخش مالی ه رش اقتصایی یارای االمت صقیح بسیه ه م 
الزم ه کافی برخسریار نیست هم ین مشخص ش کو بازار عیرمایو اثیر مثبیت ه م یایاری بیر رشی
اقتصایی ایران یر کستاهم

ه بل م

یاشیتو اعیت .ایالهه بیر ایین مسجیسیی عیرمایو آمیسز

ه

هزی وهای یهلت اثر مثبت ه م ایاری بر رش اقتصایی ایران یاشتو اعت.
کليدواژهها :رش اقتصایی بازار عهام الگسی خسیرررعیسنی با هقفو تسزی ی آزمسن  Uم کسس.

 .1نسیس ه مسئسل :یانشجسی یکتری تسع ومالی اقتصایی ررهه اقتصای یانشک ه اقتصای ه م یریت یانشگاه ارهمیو ارهمیو
ایران

v.nikpey@urmia.ac.ir

 .2اعتاییار اقتصای ررهه اقتصای یانشک ه اقتصای ه م یریت یانشگاه ارهمیو ارهمیو ایران
 .9یانشآمسختوی کارش اعی ارش السم اقتصایی ررهه اقتصای یانشک ه اقتصای ه م یریت یانشگاه مازن ران مازن ران ایران
 .1یانش آمسختوی کارش اعی ارش تسع و اقتصایی ه برنامو ریزی ررهه اقتصای یانشک ه اقتصای ه م یریت یانشگاه بیسالی
عی ا هم ان ایران

بررسی رابطه غیرخطی بازار سهام و رشد اقتصادی ایران (رویکرد الگوی خودرگرسیون با وقفه توزیعی)

مقدمه
بازار سهام بهعنوان یک واسطه مالی از طریق تخصیص وجوه پسانداز بررا ارا ر ری رک
اعتبارد ندگان و افزایر سودآور با افزایر اارایی واسطه ا مالی این وضعیت عمل میانرد.
بازار سهام این فرصت را برا سرمایهگذاران فرا م میاند تا با زینه ا معقرو بره دور از برازار
اعتبار ،سرمایه خود را افزایر د ند و در نتیجه از موضوع اطالعات نامتقرارن فررار اننرد .ایرن امرر
شرات ا را تشویق میاند تا سرمایهگذار

ا خود را افزایر د ند و ازاینرو اارایی تخصیص

منابع را بهبود میبخشد و در نتیجه رشد اقتصاد را افزایر مید د .برا این منظور ،دولرت را
ملی سعی میانند نظارت دقیقی بر فعالیت ا بازار ا سهام داشته باشرند (مرامون و مکراران،1
 .)8112بهعنوان مثا استیگلیتز )1821( 8بیان مریانرد اره اینرز 3در اترا تورور عمرومی ابرراز
نگرانی ارد اه سرمایهگذاران در بورس صرفاً به سود اوتاهمدت توجه دارند نه سود بلندمدت .با
وجود بحران ا مالی جهانی برا بورس ا جهانی تقریباً اارشناسان با بیانات اسرتیگلیتز موافرق
تند (ااسکان و مکاران .)8112 ،4در واقع راود و رونق در طو زمان رخ مرید رد ،ولری در
بلندمدت نتیجه عملکرد اقتصاد بهوضوح مشخص میگردد .تأثیر بازار را مرالی برینالمللری برر
توسعه و مچنین تأثیر آن ا بر رشد اقتصاد در اقتصاد ا توسرعهیافتره موجر

شرده اسرت اره

بازار ا مرالی نوههرور بره یکری از موضروعات موردتوجره محققران و اقتصراددانان برهویرژه طری
بحران ا اقتصاد اخیر در ااثر اشور ا تبدیل شود .بازار سرمایه برهعنروان یرک نهراد اقتصراد
نقر اصلی در افزایر اارایی و تخصیص بهینه سرمایه را ایفا میاند ،مچنین امکان تأمین مرالی
پروژه ا جدید و طرح توسعه و سایر عملیات را در شرات ا و دولت فرا م میسازد.
مطالعات گ تردها در زمینه ارتباط توسعه مالی و رشد اقتصاد صورت گرفته است اه سعی
در تبیین نحوه این ارتباط دارند .بهطور مثا سویریدزاا ،)8112( 1لری و ورو )8112( 2و اینر

و

لوین )1883( 2اعتقاد دارند اه پایه و اساس رشرد اقتصراد  ،توسرعه مرالی اسرت .بررا اولرین برار
1. Mamun et al
2. Stiglitz
3. Keynes
4. Coşkun et al
5. Svirydzenka
6. Le & Chu
7. King & Levine
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شومپیتر 1در سا  1811این موضوع اه سرمایهگذار عامل اصلی رشد اقتصراد اسرت را مطررح
نمود (لی 8و مکاران .)8118 ،ولی مچنان پژو شگران در مورد آثار اه بازار سرمایه برر رشرد
اقتصاد می تواند به مراه داشته باشد ،نگا ی متفاوت دارند.
طی وند د ه اخیر ،بازار سهام ایران نوسانات زیراد را تجربره اررده اسرت .گروره مطالعرات
جالبی در این موضوع انجام شده است ،اما الزم به ذار است اه بیشتر این مطالعات بر اساس داده-
ا پانل و بین اشور  3صورت گرفته است .این واقعیت مشخص است اه برا ترایر

اشرور ا

به صورت پانل یا اشور ا متقابل 4اه دارا نظام اقتصاد  ،سیاسی ،اجتمراعی و سراختار نهراد
متفاوت میباشند ،اطالعات مهم یک اشور خرا

از دسرت مریرود؛ در واقرع وجرود اختالفرات

ساختار بین اشور ا باعث می شرود اره از ارارایی روا پانرل دیترا در بحرث مقای ره را برین
اشور ااسته شود؛ لذا ،محقق باید بتواند در یک مد پانل ،اطالعات مهم یک اشور خرا
جدا اند و فرضیه مناس

و مد مناسر

را

را انتخرا انرد (شراو .)8111 ،1مچنرین ایرن روا بره

محقق اجازه اشف روابط اقتصاد در تمام دوره زمانی را نمید د (ارامر )1823 ،2؛ لذا ،بررسی
موضوعات متعدد با عنایت به الگو ا سر زمانی احتماآل میتوانند نتایج واقعبینانرهترر را اراهره
د ند .با توجه به موارد مذاور ،مطالعات قبلی ممکن است بهاندازه اافی بیرانگر ارتبراط مهرم برین
بازار ا سهام و رشد اقتصاد مخصوصاً برا ایران نباشد .ازاینرو ا میت تحقیق حاضر ،ب ته به
الگو خودرگرسیون با وقفه توزیعی از طرفری و برا توجره بره بررسری وجرود رابطره خیرخطری U

معکوس با در نظر گرفتن شروط الزم و اافی در بخر مالی و رشرد اقتصراد در ایرران از طرفری
دیگر ،احتماآل میتواند نتایج مفیدتر را اراهه نماید .با عنایت بره مباحرث ذارشرده ،مطالعره فرو
درصدد پاسخ به این پرسر است اه آیا بازار سهام در ایران برا توجره بره وجرود رابطره خیرخطری
آزمون  Uمعکوس و با عنایت به رویکرد خودرگرسیونی برا وقفره تروزیعی 2وره تریثیر برر رشرد
اقتصاد دارد؟ بدین منظور جهت پاسخ به سؤا مذاور ،سازماند ی تحقیق بدین صرورت اسرت
اه در ادامه به مبانی نظر پژو ر پرداخته میشود .سپس به مطالعات انجام شده در ایرن حروزه و
1. Schumpteter
2. Le
3. Panel and cross-country data
4. Cross-Country
5. Hsiao
6. Kramer
7. The autoregressive distributed lags (ARDL) approach
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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معرفی الگو و سایر آزمون ا موردنیاز پرداخته خوا د شد و در نهایت نتیجهگیرر و پیشرنهاد را
مطرح میگردد.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 -1رابطه بازار سهام و رشد اقتصادی
ما یت رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصاد یکی از موضوعات مهمی است اه طی وند د ه
گذشته بهطور وشمگیر موردتوجه ادبیات موجود قرار گرفته است ( و .)8112 ،1گلرد اسرمیت

8

( )1828به عنوان اولین فرد اه به وجود رابطه تجربی مثبرت برین توسرعه مرالی و تولیرد ناخرالص
داخلی سرانه اشراره داشرت ،شرناخته مریشرود (ورجرارا .)8112 ،3گررین وود و اسرمیت)1882( 4
معتقدند توسعه بازار سهام میتواند از راه ا مختلفی بر فعالیت را اقتصراد ترأثیر داشرته باشرد.
بهطور مثا  ،بهاارگیر پسانداز ا و ت هیل سرمایهگذار یک امر حیاتی جهرت دسرتیرابی بره
رشد اقتصاد تلقی میشود .اطمینان از نقدشوندگی (قابلیت تبدیل دارایی را) بازار را سرهام بره
سرمایهگذاران اجازه دادوستد دارایی ا مالی با ری ک امتر را مید د .رفع مشکل نقدشوندگی
بازار را ی برا سرمایهگذار شرات ا در ا داف عملیاتی اسرت اره ایرن باعرث افرزایر رشرد
اقتصاد در بلندمدت میشود ( و و ایکی )8112 ،1؛ بنابراین میتوان اههرار داشرت اره در ااثرر
مطالعات صورت گرفته بر نقر و تأثیر توسعه مالی بر رشد و توسعه اقتصاد تأاید مریگرردد .در
این میان نحوه تأثیرگذار بازار مالی بر رشد اقتصاد اشور ایران موردتوجه ب یار از مطالعرات
داخلی قرار گرفته است بهگونها اه بر اساس مطالعات صورت گرفته استدال میشود اه ترأمین
مالی از سی تم بانکی و بازار سرمایه موج

رشد فروا به ترتیر

بره میرزان  21/3درصرد و 13/2

درصد از بنگاه ا نمونه شده است .مچنین نرخ رشد فروا بنگاه ا برتر برورس اورا بهرادار
تهران ناشی از تأمین مالی بلندمدت (فروا سهام در بورس) با ن بت خالص فروا به دارایی ثابت
رابطه مثبت و معنادار دارد اه بیانگر نقر مثبت بازار سرمایه در رشد اقتصاد ایران است (خادم
1. Ho
2. Goldsmith
3. Vergara
4. Greenwood & Smith
5. Ho & Iyke
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علیزاده .)1388 ،عالوه بر آن مطالعات انجام شده توسرط اح رانی و مکراران ( ،)1383بیرانگر آن
است اه برخی شاخص ا توسعه بازار سهام (ن بت سرمایها شدن بازار ،ن بت ال ارزا سهام
مبادله شده به تولید ناخالص داخلری و ن ربت حجرم معرامالت) برر رشرد اقتصراد ترأثیر مثبرت و
معنادار دارند ،بنابراین ،توسعه بازار سهام و سرمایهگذار

ا فیزیکری محررر رشرد اقتصراد

مح و میشوند و اثر سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصاد در تمامی حراالت مثبرت اسرت .بنرابراین،
مانگونه اه اههار شد ااثر مطالعات صورت گرفته بر تأثیر مثبت توسعه بازار ا مالی بر رشد و
توسعه اقتصاد داللت دارند .درعینحا  ،در برخی دیگر از مطالعات آثار مثبت بازار ا مالی برر
رشد اقتصاد  ،به اشور ا پیشرفته خالصه میشود .بهگونها اه نتایج حاصل از ایرن مطالعرات
نشان مید د اه بازار ا مالی در ایران نهتنها لزوماً اثر مثبتی بر رشد اقتصاد اشور نداشرتهانرد،
درعینحا بازار پولی نیز اثر منفی برر رشرد اقتصراد اشرور داشرته اسرت (صرمد و مکراران،
 .)1322بااینوجود ،ب یار از مطالعات صورت گرفته مچنان بر تأثیرات مثبت بازار ا مالی برر
رشد اقتصاد از طر مختلف در تمامی اشور ا تأایرد دارنرد ،برهطرور مثرا  ،مطالعرات صرورت
گرفته نشان مید د اه توسعه بخر مالی بر حضور ابزار ا مالی و واسرطه رایی اره بره ارا ر
زینه ا اطالعاتی و مچنین اا ر زینه معامالت امک میاند ،تیثیر دارد؛ از سرو دیگرر،
توسعه مالی میتواند تخصیص سرمایه به پروژه ایی با برازده پرایین را نیرز ارا ر د رد (بوترف و
جواد  .)8118 ،1عالوه بر مطالعاتی اه در مورد تأثیر بازار سهام بر تأمین مالی شرات ا سهامی
تأاید دارد ،دیگر مطالعات بر نقر عرضه اولیه عمومی سرهام تأایرد داشرتهانرد ،برهعبرارتدیگرر،
اینگونه استدال میشود اه شرات ا فعا در اشور ایی با بازار سهام توسعهیافته و شفاف در
مقای ه با شرات ا فعا در اشور ایی با بازار سهام امترر توسرعهیافتره ،بهرره بیشرتر از نقرر
تأمین مالی  IPOخوا ند برد (آاتاس و مکاران .)8118 ،8برخی دیگر از مطالعات بر ترأثیر برازار
سهام و بانک ا بر رشد اقتصاد و مقای ه تأثیر این دو تأاید دارند ،بهگونها اه بانک ا قادر بره
سودآور بیشتر در مقای ه با بازار ا سهام میباشرند؛ در مقابرل آتجری و جوانرویس)1883( 3
اینگونه استدال میانند اه بورس اورا بهادار در مقای ه با بانک را ترأثیر بیشرتر برر رشرد بره

1. Botev & Jawadi
2. Aktas et al.
3. Atje & Jovanovic
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مراه دارد (اورا  .)8111،1طبق مطالعه صورت گرفته توسط آتجری و جوانرویس ( )1883نشران
داده شد اه بازار سهام اثرات وشرمگیرر برر ابعراد مختلرف توسرعه دارد ،درحرالیاره در بخرر
ت هیالت بانکی اثرات مشابهی مشا ده نشده است .مطالعات انجرام شرده توسرط لروین و زرووس

8

( ) 1882نیز بیانگر این موضوع بود اه حتی در صورت انتر عوامرل اقتصراد و سیاسری ،توسرعه
بازار سهام و بخر بانکی اثرات مثبتی بر رشد اقتصاد  ،انباشت سرمایه و بهبود بهررهور خوا رد
داشت (ا کان و مکاران .)8112 ،بهطورالی ،ااثر مطالعات بر این موضوع اتفا نظر دارنرد اره
توسعه بازار سهام و بانک ا ر دو رشد اقتصاد را به مراه دارند؛ اما نکته جال توجره آن اسرت
اه مکانی م عمل تأثیر بازار سهام بر رشد اقتصاد به وه صورت است .توسعه بازار مالی از طریرق
تخصیص منابع به صورت اارآمد ،توزیع ری ک ،رفع رانت را اطالعراتی ،تخصریص و ردایت
منابع به سمت سرمایهگذار

ا تولید میتواند تا حدود موج

و آالجیدده .)8112 ، 3مچنین بازار ا مالی موج

رشد اقتصاد شود (ابررا یم

بهاارگیر پسانداز ا خیرفعا اقتصراد و

تبدیل آن ا به سرمایه ا تولید خوا د شد ،این فرآیند مازاد تولید را به مراه خوا د داشت اه
مجدداً موج

توسعه بازار مالی خوا د شد ،بنابراین ،اینگونه نتیجهگیر میشود اه دولت ا باید

موانع پیر رو رشرد بازار را مرالی (موانرع نظرارتی و خیرره) را از میران برداشرته و مچنرین بره
حراست و تأمین منافع صاحبان سهام بپردازند (پن و میشرا.)8112 ،4
م یر دیگر فرآیند موردبحث بدین ترتی
مالی و ارتقا سطح نوآور موج

است اه اجرا سیاست را توانمندسراز سی رتم

بهبود عملکرد اقتصاد این اشور ا از طریرق تخصریص بهینره

منابع محدود و بهاارگیر سریع و اارآمد و توسعه دانر پایه خوا د شد اه این عوامل منجر بره
رشد اقتصاد میشود (پرادان و مکاران .)8112 ،1توسعه امور مالی شامل عواملی مانند گ رترا
مقیاس مالی ،بهبود بهرهور مالی و توسعه بازار سرمایه است؛ بنابراین ،سرمایهگذار مالی ،تولیرد
ناخررالص داخلرری برراالتر ایجرراد مریانررد (وررن و جیانر

 .)8112 ،2در یررک مطالعرره مررورد از

اشور ا عضو بریکس )BRICS( 2مشخص شد اه عدم توسعه مالی میتواند از طریرق افرزایر
4. Cooray
1. Levine & Zervos
2. Ibrahim & Alagidede
3. Pan & Mishra
4. Pradhan et al.
5. Chen & Jiang
)6. Brazil, Russia, India, China, and South Africa (BRICS
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نابرابر

ا درآمد  ،افزایر بیکار  ،تنر اجتماعی و اا ر سرعت رشد اقتصاد  ،آثار منفی

را بر رشد اقتصاد اشور ا عضو بریکس به مراه آورد؛ بنابراین ،توسعه بخر مالی میتواند به
افزایر رشد اقتصاد این اشور ا و اا ر نابرابر

ا درآمد امک اند (یون ری و بتینری،1

.)8112
با وجود مطالعات صورت گرفته اه مواره بر نقر مثبت بازار ا مالی تأاید دارند در دیگر
مباحثات در مورد ا میت بازار سهام در اقتصاد اخرتالفنظرر جرد وجرود دارد .برهطرور اره در
ادبیات تجربی پژو رگران یچ شوا د قطعی در مورد آثار دقیق را اراهه نداشتهاند ،بهطرور مثرا ،
درحالیاه مطالعاتی ماننرد آتجری و جوانرویس ( ،)1883لروین و زروس ( 1882و  ،)1882برک و
لوین ،)8114( 8ریوجا و والو ،)8114( 3آاینلو و آاینلو )8118( 4دریافتند اره توسرعه برازار سرهام
منجر به افزایر رشد مریشرود ،گرو ری از پژو شرگران ماننرد سراین ،)1882( 1رریس،)1882( 2
گیلکرست و مکاران ،)8118( 2نیس و مکاران )8111( 2و فارمر )8118( 8دریافتند توسعه برازار
سهام خیرضرور است و ارتباطی با رشد اقتصاد ندارد و گا ی اوقات موج

آسی

رساندن بره

رشد اقتصاد میشود ،ما یت متضاد توور و ادبیات تجربی ،نقر برازار سرهام را در اقتصراد ا
اامالً باز ،برا بررسی بیشتر موردتوجه قرار داده است ( و.)8112 ،
در ادامه به موارد از برخورد دیدگاه ا مطرح شده در زمینه توسعه بازار مالی اشاره خوا د
شرد؛ لروین ( )1882و زرووس )1882( 11و پاگرانو )1883( 11اههررار داشرتند اره اگروره برخرری از
تحلیلگران اقتصاد معتقدند اه بازار ا سهام در اشور ا درحا توسعه اثر ونردان مثبتری برر
رشد اقتصاد نداشتهاند ،ولی اخیراً شوا د حاای از آن است اه بازار ا سهام ممکن است رشد
بزرگی به توسعه اقتصاد وارد انند .در حقیقت تمراز بر بازار ا سرهام برهعنروان موترور رشرد

1. Younsi & Bechtini
2. Beck & Levine
3. Rioja & Valev
4. Akinlo & Akinlo
5. Sin0gh
6. Harris
7. Gilchrist, Yankov, and Zakrajšek
8. Næs, Skjeltorp & Ødegaard
9. Farmer
10. Zervos
11. Pagano
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اقتصاد بهعنوان روزنه جدید در ادبیات مالی نگری ته میشرود (اولرونی و ایمرانی.)8111 ،1
مچنین برخی دیگر از مطالعات بیا نگر این م وله است اره لزومر ًا توسرعه مرالی برا رشرد اقتصراد
مراه نخوا د بود ( و .)8112 ،اگروه لوین و زرووس ( )1882دریافتند اره امکران نقدشروندگی
بازار سهام در بلندمدت ،رشد را به مراه خوا د داشت؛ اما یافته ا آنان ریچگونره اشرارها برر
وجود رابطه بلندمدت بین اندازه بازار سهام و نوسانات این بازار با رشد اقتصاد به مرراه نداشرت
( و .)8112 ،جهت ت هیل جریان پرتفو جهانی از سررمایهگرذار امرنترر برا برازده پرایینترر بره
سرمایهگذار با ری ک بیشتر مراه با بازده باالتر ،به بازار ا سررمایه نیراز داریرم .ایرن موضروع
مزایا رفا ی قابلتوجهی از طریق افزایر مصرف پیربینی شده خوا د داشت اه میتواند منجر
به رشد شود (آب فلد .)1884 ،8در مقابل بازار ا سهام میتوانند به طر مختلف دارا تأثیر منفی
بر فعالیت ا اقتصاد باشند ،بازار ا سرهام از طریرق دسترسری بیشرتر بره نقردینگی و بازگشرت
سرمایه مانعی برا نرخ پسانداز مح و میشود (دمایرگار انت و لوین .)1882 ،3بازار سرهام
با اا ر نااطمینانی مرتبط با سرمایهگذار منجر به افزایر سرمایهگذار حتی برا ری رک براالتر
میشود اه این خود باعث اا ر تقاضا پسانداز احتیاطی میشود (دمایرگار انرت و لروین،
 .)1882مچنین نوسان بیرازحد قیمرت سرهام ممکرن اسرت باعرث تخصریص نااارآمرد منرابع و
افزایر نرخ جانشینی در پاسخ به نااطمینانی شود ،ایرن امرر امیرت و بهررهور سررمایهگرذار را
اا ر مید د و بنابراین مانعی برا رشد خوا د بود (ارستیس و مکاران8111 ،4؛ د النر

و

مکاران .)1828 ،1عالوه بر این نقدشوندگی باال بازار ا سهام نرخ باالتر از گردا مرالی را
ایجاد میاند اه این امر انتر شرات ا بزرگ را ایجا میاند .ازایرنرو ایفیرت حاامیرت
شراتی از بین میرود (جان ن و مورفی .)1881 ،از طرفری دیگرر ،برخری از پژو شرگران از جملره
بایید ) 1883( 2معتقد است اه پرااندگی مالکیت نیز اثر منفی بر عملکرد شرات ا پذیرفتهشرده
در بازار ا سهام را داشته و مانع بزرگی بر رشد بازار ا سهام میشود ( و و مکراران.)8118 ،

1. Olweny & Kimani
1. Obstfeld
3. Demirgüc-Kunt & Levine
4. Arestis et al
5. DeLong et al
6. Bhide
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عالوه بر این بک )8111( 1نیز بر این م وله تأاید دارد اه سرطح پرایین سررمایهگرذار در بخرر
مالی ،اثرات منفی بلندمدتی بر رشد اقتصاد خوا د داشت (ااسکان و مکاران.)8112 ،
در پایان میتوان اههار داشت اره مطالعرات وشرمگیرر در زمینره بررسری نحروه اثرگرذار
بازار ا مالی بر رشرد اقتصراد و مکانی رم عمرل ایرن تأثیرگرذار صرورت گرفتره اسرت ،ایرن
مطالعات دارا اختالف و یا اشترار نظر در زمینه اثرگرذار مرذاور اسرت؛ در مطالعره پریررو
ضمن بررسی تأثیرگذار بازار سهام بر رشد اقتصاد اشور ،سعی در بررسی رابطه خیرخطی برین
توسعه بازار سهام و رشد اقتصاد ایران خوا د شد .با توجه به این نکته اه خالبراً رابطره خیرخطری
مابین دو متغیر تحت آزمون و نظریه  Uمعکوس موردبررسی قرار مریگیررد ،در ادامره ایرن بخرر
مرور بر آزمون  Uمعکوس خوا د شد و مچنین بره نترایج حاصرل از ایرن آزمرون در پرژو ر
حاضر پرداخته خوا د شد.
در وند د ه اخیر و بهویژه امروزه اه بازار سهام سراختار اقتصراد ب ریار از اشرور ا ااثرراً
توسعهیافته را تشکیل مید د .ا میت عملکرد مالی و رشد اقتصاد در مطالعات خارجی و داخلی
نمایان شده است .در ادامه برخی از مهمترین مطالعات داخلی و خرارجی مررتبط برا موضروع فرو
اراهه میگردد.
زمانی و مکاران ( )1411در مطالعها به بررسی تأثیر توسعه بازار سرهام برر رشرد اقتصراد
مطالعه مورد ایران طی بازه زمرانی  1388-1323برا اسرتفاده از ر یافرت خودرگرسریون برردار
پرداختند .نتایج نشان مید ند اه ن بت اعتبارات ،ن بت درآمد نفتی اثر منفی و سرمایه ان رانی و
فیزیکی اثر مثبت بر رشد اقتصاد دارند؛ اما بررسی اثر سه شاخص توسرعه برازار سرهام برر رشرد
اقتصاد نشان مید د اه ارزا سهام ثبت شده بره تولیرد ناخرالص داخلری اثرر منفری برر رشرد
اقتصاد دارد و ال ارزا سهام مبادله شده به تولید ناخالص داخلی و ارزا ارل سرهام مبادلره
شده به نقدینگی بازار اثر مثبت بر رشد اقتصاد دارند .در نهایت ،نتایج نشان مید د اه رادام
از شاخص ا توسعه بازار سهام در  11دوره امتر از یک درصد از تغییررات رشرد اقتصراد را
توضیح مید د و این امر نشان مید د اه توسعه بازار سهام در سرا را اخیرر نتوان رته باعرث
تغییرات قابلمالحظه در رشد اقتصاد شود.

6. Beck
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عادلی و مکاران ( )1388در پژو شی با عنوان «تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصراد (مطالعره
مورد

اشور ا منتخ

عضرو سرازمان انفررانس اسرالمی) طری برازه زمرانی  »8112-8112برا

استفاده از الگو اقتصادسنجی فضایی پرداختند .نتایج گویا آن است اه مجاورت اشرور ا برا
م اثر مثبتی بر رشد اقتصاد دارد .مچنین اثر متغیر توسعه مالی بر رشد اقتصاد مثبت است اما
از لحاظ آمار بیمعنا است اره حراای از آن اسرت اره بخرر مرالی اشرور ا موردبررسری
نتوان ته در راستا بخر حقیقی حرات اند و به دنبا آن رشرد اقتصراد را بره مرراه داشرته
باشد.

قدیر اصل و تار مرزآباد ( )1388در تحقیقی به بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصاد
در بازار ا مالی ایران طی بازه زمانی  1382-1321با استفاده از الگو رگرسیون حداقل مربعات
معمولی پرداختهاند .نتایج حاای از آن است اه توسعه بازار سهام اثرات مثبت بلندمدت بر سررانه
تولید ناخالص ملی دارد .بازار سرمایه نقر بهسزایی در بهاارگیر پسانداز ا در سرمایهگذار -
ا پربازده ،با دف توسعه شرات ا و صنایع دارد .در نتیجه ،این بازار به جذ

سرمایه و رشد

اقتصاد اشور امک شایانی میاند.
پرویز فر و سایه میر ( )1382در مطالعها تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصراد برا اسرتفاده از
روا متاآنالیز پرداختهاند .نتایج گویا آن است اه اندازه اثر توسعه مالی بر رشد اقتصاد برابر
با  12درصد میباشد اه نشان مید د توسعه مرالی توان رته اسرت بره ایرن میرزان تغییررات رشرد
اقتصاد را توضیح د د .مچنین متغیر ا امکی دیگر مانند درجه باز بودن تجار  ،مخارج
دولت ،سرمایهگذار  ،موجود سرمایه داخلی در انار متغیر اصلی یعنری توسرعه مرالی حضرور
داشتهاند اه بعد از توسعه مالی به ترتی

بیشترین تأثیر بر رشد اقتصاد را داشتند.

میرزاپور باباجان و صادقی الیدسر ( )1382در پژو شی به بررسی رابطه بین توسعه بازار سرهام
و رشد اقتصاد در ایران طی بازه زمانی  8114-8111با استفاده از الگو خطری و خیرخطری پانرل
گشتاور تعمیم یافته پرداخته اند .نتایج حاای از آن است اه تیثیر توسرعه مرالی برر رشرد اقتصراد
ب تگی به اشور موردبررسی و مرد مورداسرتفاده دارد .وقتریاره ارل نمونره برا اسرتفاده از مرد
خیرخطی سنجیده می شود نتایج معنادار بوده ،ولی مد خطی معنادار نبود .مچنین رابطه خیرخطی
بین توسعه بازار سهام و رشد اقتصاد وجود نداشت.
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رحیمی و میرع کر ( )1382در تحقیقی با عنوان «تحلیل رابطة خیرخطی توسعة مالی و رشد
اقتصاد طی بازه زمانی  8111-8111با استفاده از الگو رگرسیون انتقا مالیم تابلویی ()PSTR
» پرداختهاند .نتایج نشان مید ند اه رد فرضیه خطی بودن ،مدلی را با یک تابع انتقا و دو رژیم
با حد آستانها برا

ر دو حالت پیشنهاد مید د .در ر دو رژیم از ر دو حالرت رابطره میران

شاخص ا توسعه مالی و رشد اقتصاد منفی است .از سایر نتایج تحقیق ،عامل مراز مالی برین-
المللی تأثیر معنادار در رابطه میان متغیر اعتبارات مهیا شده برا بخر خصوصی و رشد تولیرد
ناخالص داخلی دارد.

اح انی و مکاران ( )1383در مطالعها اثر توسعه بازار سهام بر رشد اقتصاد در اشرور ا
گررروه  D8طرری دوره زمررانی  1822-8111بررا اسررتفاده از روا داده ررا تررابلویی موردبررسرری
قراردادند؛ نتایج پژو ر حاای از آن است اه توسعه بازار سرهام و سررمایهگرذار

را فیزیکری

محرر رشد اقتصاد مح و میشوند.
خادم علیزاده ( )1388به بررسی نقر بازار سرمایه در رشرد اقتصراد ایرران طری دوره زمرانی
 1321-1381با استفاده از روا گشتاور ا تعمیمیافته سی تمی پرداخت .نتایج حاصل از پژو ر
بیانگر نقر مثبت بازار سرمایه در رشد اقتصاد ایران است.
عزیز و خورسند ( )1388در تحقیقی با عنروان «ارتبراط توسرعه مرالی و رشرد اقتصراد در
ایران طی بازه زمانی  1322-1342با استفاده از روا رگرسیون انتقا مالیم خیرخطی» پرداختهانرد.
نتایج حاای از آن است اه ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصاد دارا دو رژیم حد متفاوت
است .در یک رژیم اه شامل سا ا قبل از اتمام جن
اه مربوط به سا ا پس از جن

است این ارتبراط منفری در رژیرم دیگرر

و اجرا برنامه ا توسعه بعد از انقرال اسرت ،ایرن ارتبراط

مثبت ارزیابی میشود .در واقع در حدود سا  1322یک تغییر رژیم رخ داد و ارتبراط برین توسرعه
مالی و رشد اقتصاد دوار تحو شده است .این تغییر رژیم میتواند یکی از علرل متفراوت نترایج
مطالعات انجام شده در ایران در این زمینه باشد.
صمد و مکاران ( ) 1322در پژو شی به بررسی رابطره برین توسرعه بازار را مرالی و رشرد
اقتصاد در ایران و  13اشور منتخ

طری سرا را  1822-8113برر اسراس مرد برک و لروین

( )8113و سه روا علیت گرنجر ،آزمون  ARDLو روا برآورد پنل دیتا پرداختند .نتایج حاای
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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از آن است اه بازار ا مالی در ایران با تأثیر مثبت بر رشد اقتصاد

مراه نخوا د بود و نیز بازار

پولی دارا تأثیر منفی بر رشد اقتصاد اشور است.
و به و مکاران )8188( 1در تحقیقی به بررسی ترأثیر توسرعه برازار سرهام برر رشرد اقتصراد
مطالعه مورد مصر طی بازه زمرانی  8118-8118برا اسرتفاده از الگرو  ARDLپرداختنرد .نترایج
حاای از آن است اه  )1یچ ارتباطی بین رشد اوتاهمدت بین رشد بازار بورس و رشد اقتصاد
وجود ندارد )8 .اثر توسعه بازار سهام بر رشد اقتصاد در طو مردت طروالنی منفری اسرت (فقرط
برا سهمیه گردا مالی) یچ ارتباطی بین بخر بانکدار و رشد اقتصاد نه در اوتاهمدت و نه
در درازمدت وجرود نردارد) نترایج برا ادبیرات برخری از اشرور ا درحرا توسرعه از جملره مصرر
مخوانی دارد .ازاینرو رابطه منفی ممکن است به دلیل سی تم ا مالی توسعهنیافته باشد.
مظهر )8188( 8در مطالعها با عنوان «بازار سهام و رشد اقتصاد در ایراالت متحرده طری برازه
زمانی  8118-8111با استفاده از الگو خودرگرسیون بردار » پرداخت .نتایج نشان مرید رد اره
آزمون علیت گرنجر موفق به تشخیص علیت بین بازار سهام برین رشرد اقتصراد و برازار سرهام در
ایاالت متحده می شود .این یافته ا پیامد ا مهمی برا سیاستگذاران برا اجرا سیاسرت را
پولی و مالی مؤثر دارند .مچنین نتایج بیانگر این نکته است اه رشد اقتصاد در اشور فو متأثر
از توسعه بازار سهام میباشد.
وان

و مکاران )8118( 3در پژو شی به بررسی اثر توسعه مالی بر رشد اقتصاد منطقه پکن

تیانجین بی ( 4)BTHوین طی دوره زمانی  8112-8112با استفاده از روا اقتصادسنجی فضایی

1

پرداختند ،نتایج حاصل از این پژو ر نشان داد اه توسعه مالی اثر قابلتوجهی برر رشرد و توسرعه
اقتصاد وین داشته است.
لی و مکاران )8118( 2در مطالعها به بررسی رابطره توسرعه مرالی و تعمیرق سی رتم مرالی برا
توسعه اقتصاد در اشور ا اتحادیه اشور ا جنو شر آسیا (آ سره آن) 2طری دوره زمرانی
 8111-8114بر اساس وهاروو توور اا داگالس پرداختند .نترایج حاصرل از ایرن پرژو ر
1. Wahba & et al
2. Mazhar
3. Wang & et al.
4. Beiging_Tiangin_Hebei
5. Spatial econometrics
6. Le et al
7.Association of Southeast Asian Nations
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نشان داد اه سرمایهگذار در بورس دارا اثر آنی مثبت بر رشرد اقتصراد خوا رد برود ایرن در
حالی است اه نهتنها آثار مثبتی از جمله افزایر اعتبارات به بنگاه ا خصوصی با یک وقفه ها ر
خوا د شد .بلکه در اوتاهمدت نیز با آثار منفی مراه خوا ند بود.
آستریو و اسپانوس )8118( 1رابطه برین توسرعه مرالی و رشرد اقتصراد را در  82اشرور عضرو
اتحادیه اروپا ،از سه زاویه قبل ،حین و بعد از وقوع بحران ا مالی اروپا طری دوره زمرانی -8112
 1881با استفاده از روا اقتصادسنجی پنل دیتا حداقل مربعرات معمرولی موردمطالعره قررار دادنرد؛
نتایج این تحقیق بیانگر این موضوع بود اه در سا را قبرل از وقروع بحرران مرالی ،توسرعه مرالی
تقویت رشد اقتصاد را به مراه دارد درحالیاه در سا ا وقوع بحران مالی دارایی بانک ا
تجار اقتصاد را از سقوط بازداشت.
و ( )8112در پژو شی به بررسی نقر توسعه بازار سهام بر رشد اقتصراد

نر

انر

طری

دوره زمانی  1822-8111با استفاده از آزمون خودرگرسیون با وقفه توزیعی )ARDL( 8پرداخرت،
نتایج حاصل از پژو ر بیان داشت اه رابطه  Uمعکوس بین بخرر مرالی و رشرد اقتصراد تاهیرد
میگردد و مچنین نشان دادند اه توسعه بازار سهام ن

ان

اثرر مثبرت و ب ریار معنرادار برر

رشد اقتصاد این اشور داشته است.
ابررا یم و آالجیردده ( )8112در پژو شری بره بررسری رابطره خطری برین توسرعه مرالی و رشرد
اقتصاد برا  88اشور منطقه جنو صحرا آفریقا 3طری دوره زمرانی  1821-8114برا اسرتفاده
مد خودرگرسیون با وقفه توزیعی ( )ARDLپرداختند؛ نتایج این پژو ر نشان داد ،توسعه مرالی
اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصاد این اشور ا داشته است.
پرادان و مکاران ( )8112در پژو شی به بررسی تأثیر نوآور و توسعه مالی بر رشد اقتصاد
در  48اشور اروپایی ،طی دوره زمانی  1821-8114با استفاده از آزمون علیت گرنجر 4پرداختنرد؛
نتایج حاصل از این پژو ر بیان داشت اه نوآور و توسعه مالی ر دو بهعنوان فااتور ا رشد
اقتصاد در بلندمدت معرفی میشوند.

1. Asteriou & Spanos
2. Autoregressive Distributed lag
3. Sub–Saharan
4. Granger Causality Test
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ون و جیان

( )8112در پژو شی به بررسی رابطه بین توسرعه مرالی و رشرد اقتصراد در 11

استان خربی وین طی دوره زمرانی  8111-8111برا اسرتفاده از داده را ترابلویی پرداختنرد؛ نترایج
مطالعه حاای از این م وله بود اه افزایر سرمایهگذار

ا مالی تولید ناخالص داخلری براالتر را

نتیجه خوا د داد.
پن و میشرا ( )8112به بررسی رابطه بین توسعه بازار سهام و رشرد اقتصراد ورین طری بحرران
مالی جهانی سا ا  8112-8118با استفاده از آزمون خودرگرسیونی با وقفه تروزیعی ()ARDL
پرداختند؛ نتایج پژو ر نشان داد اه بحران مالی در سا ا مذاور دارا تأثیر منفری برر بخرر
مالی و نیز بر بخر واقعی اقتصاد وین بوده است.
یون ی و بتینی ( )8112در پژو شی ارتباط بین رشد اقتصاد  ،توسعه مالی در اشور ا عضو
بریکس (شامل اشور ا برزیل ،روسیه ،نرد ،ورین و آفریقرا جنروبی) )BRICS( 1طری دوره
زمانی  1881-8111با استفاده از آزمون علیت گرنجر 8پرداختهانرد .نترایج حاصرل از ایرن پرژو ر
نشان داد اه رابطه بین بخر مالی و رشد اقتصراد در ایرن اشرور ا از رابطره معکروس  Uشرکل
پیرو میاند.
بوتررف و جررواد ( )8118در پژو شرری برره بررسرری رابطرره توسررعه مررالی و رشررد اقتصرراد در
اشور ا درحا توسرعه و توسرعهیافتره ،برر اسراس روا اقتصادسرنجی خودرگرسریونی برا وقفره
توزیعی خیرخطی پرداختهاند؛ نتایج این پژو ر نشان داد اه اثر مثبت اعتبرارات بخرر برانکی برر
رشد اقتصاد بیر از توسعه مالی خوا د بود.
مطالعات ب یار زیاد در زمینه ارتباط بخر مالی و رشرد اقتصراد انجرام گرفتره اسرت ،ولری
اخل

این مطالعات بهصورت پنل موردبررسی قرار گرفته است .وجه تمرایز ایرن پرژو ر برا سرایر

پژو ر ا قبلی در این است اه در مطالعات قبلی در رابطه با تأثیر بازار سهام بر رشد اقتصراد ،
گزارشی بر بخر مالی و رشد اقتصاد بهصورت اقتصادسنجی سر زمانی با اسرتفاده از رویکررد
 ARDLدر اقتصرراد ایررران بررا عنایررت برره بررسرری شررروط الزم و اررافی بررر آزمررون  Uمعکرروس
موردبررسی قرار نگرفته است .به مین منظور در این مطالعه به بررسی رابطره خیرخطری برین برازار

)1. Brazil, Russia, India, China, and South Africa (BRICS
2. Granger Causality Test
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سهام و عملکرد اقتصاد با در نظر گرفتن شراخص را مختلفری از برازار سرهام مرالی و عملکررد
اقتصاد بهمنظور برطرف اردن خأل موجود پرداخته میشود.

روش تحقیق
بررسی پایایی در مطالعات تجربی اه از روا ا اقتصادسنجی انجام میپذیرند امر حیراتی
است ،ورااه اگر این م ولها بهدرسرت ی مشرخص نشرود ،سرب
ضرای

ایجراد رگرسریون جعلری شرده و

برآورد اارایی خود را از دست مید ند؛ بنابراین ،توجه به م وله ساان پرذیر و رم-

جمعی نگام استفاده از داده ا سر زمانی در اقتصادسنجی مهم است.
پ ران و اسمیت )1882( 1بیان میانند اه نتایج برآورد از روا انگل گرنجر ،در نمونه ا
با حجم اووک ،به دلیل در نظر نگرفتن واانر را پویرایی اوتراهمردت موجرود برین متغیر را،
تورا دار است .از سو دیگر ،توزیع حرد برآوردگر را حرداقل مربعرات خیرر نرمرا اسرت،
بنابراین انجام آزمون فرضیه با استفاده از آماره ا معمو بریاعتبرار اسرت .مچنرین روا انگرل
گرنجر بر پیرفرض وجود یک رابطه مجمعی استوار است و تحرت شررایطی اره بریر از یرک
بردار مجمع ی وجود داشته باشد ،استفاده از این روا اارایی خود را از دست خوا د داد .بررا
برطرف اردن این مشکالت یو ان ن و یوسیلیوس )1881( 8روا حدااثر راسرت نمرایی را بررا
آزمون مجمعی و استخراج بردار ا

مجمعی پیشنهاد نمودند .بااینوجود به دلیل ایناه ممکن

است مه متغیر ا موجود در یک پژو ر از درجه مانایی یک انی برخوردار نباشند ،روا رم-
جمعی یو ان ن یوسریلیوس نمریتوانرد مفیرد باشرد (زرا نرژاد و سرعادت مهرر .)8112 ،3پهلروانی و
د مرده ( )8112بیان میانند اه در روا  ARDLبرا

ر یک از متغیر ا وقفه بهینه با استفاده از

معیار ا شوارتز ،حنان اویین و آااهیک 4انتخا میشرود (جعفررزاده نجرار و صرباحی.)1381 ،
روا  ARDLتوسط پ ران و مکاران )8111( 1توسعه یافت .مچنین این روا ن بت بره سرایر
روا ا قبلی برآورد مانباشتگی مانند روا یو ان ن 2و تودا  -یاماموتو 2و خیره دارا

مزیرت-

1. Pesaran & Smith,
2. Johansen & Juselius
3. Nezhad & Saadat Mehr
4. Akaike Criter
5. Pesaran & et al.
6. Johansen
7. Toda - Yamamoto
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ت .اوالً این روا در تخمین بهینه در نمونه ا اووک و محردود ن ربتاً اارآمرد عمرل

ایی

میاند ،بنابراین میتوان فرضیه صفر را با استفاده از این روا رد ارد .دوم اینکه به متغیر ا اجرازه
نمایر وقفه سراختار را خوا رد داد؛ سررانجام اینکره روا  ARDLمحدوداننرده نی رت؛ زیررا
صرف نظر از ای تا یا خیر ای تا بودن ترای

متغیر ا از قابلیت اجرا برخروردار اسرت .برهطرور اره

یکی از مزیت ا مهم روا  Bounding Test ARDLدر بین روا ا

مانباشتگی این است

اه این روا بدون در نظر گرفتن درجه مانباشتگی متغیر ا و اینکه متغیر ا ) I(0یا )I(1

رتند،

قابل ااربرد است و فقط درصورتیاه متغیر ا ) I(2باشند ،این روا اارا نی رت .از آنجراییاره
متغیر ا االن اقتصاد ناپایا

اخل

تند ،این روا ابزار مناسبی بررا تحلیرل روابرط برین ایرن

متغیر ا به شمار میرود .سومین مزیت این روا این اسرت اره در تعیرین رابطره رمانباشرتگی ،در
نمونه ا اووک و محدود ن بت به روا ا دیگر ااراتر اسرت و تخمرین را ارارا و بردون
تورا از روابط بلندمدت مد اراهه مید د .مچنین این روا روابط اوتاهمدت و بلندمدت بین
متغیر ا توضیحی و واب ته را مزمان برآورد ارده و بهصورت مجزا موردبررسی قرار داد.
ااربرد روا مانباشتگی شرطی با وقفه ا بهینه متفاوت از دیگر مزیت ا این روا است
اه در روا ا قبلی امکانپذیر نی ت و در نهایت ،ایناه این روا یک فرم خالصهشرده ترک
معادلها جهت رابطه بلندمدت برین متغیر را اراهره مرید رد ،درحرالیاره روا را قبلری رابطره
بلندمدت را در قال

سی تمی از معادالت اراهه میاردند ( ریس و سولیس.)8113 ،1

فرم الی الگو  ARDLبا وجود عرض از مبدأ و جز روند بهصورت زیر بیان میگردد
∑

()1
در معادله ( t ،)1نشاند نده دوره موردبررسی
وقفه او و
ضرای

متغیر توضیحی

متغیر واب ته

نشاند نده متغیر واب ته با

خطا خود مب تگی (بخر پ رماند)

عررض از مبردأ و

متغیر ا توضیحی است.

بر اساس مبانی نظر الگرو زیرر بره منظرور بررسری رابطره برازار سرهام رشرد اقتصراد اراهره
میگردد
1. Harris & Sollis
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∑
∑
∑

()8
∑
∑
∑

در معادله ()8
 Yمتغیر واب ته پژو ر و نشاند نده شراخص رشرد اقتصراد اسرت و از متغیرر سررانه تولیرد
ناخالص داخلی (قیمت ثابت دالر آمریکا در سا  )8111بهعنوان شراخص رشرد اقتصراد اسرتفاده
گردیده است.
 HCنشاند نده شاخص سرمایه ان انی و برابر است برا تعرداد ثبرتنرام اننردگان در مردارس
متوسطه (بهصورت درصد از ال ثبت نامی).
 PCموجود سرمایه شامل تشکیل سرمایه ناخالص داخلی بهصورت درصد از .GDP
 GOVمخارج مصرفی دولت بهصورت درصد از تولید ناخالص داخلی.
 : STOCKشاخص بازار سهام است.

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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 : SSTOCKمجذور شاخص بازار سهام است و
پژو ر بهصورت لگاریتمی (

جرز اخرال در الگرو اسرت .متغیر را

) استفاده شده است.

در این پژو ر متغیر شاخص بازار سهام ( )STOCKبر اساس روا تجزیهوتحلیل مؤلفه ا
اصلی )PCA( 1و با استفاده از متغیر ایی نظیر ارزا معامالت بازار سهام به  ،GDPحجرم سررمایه
بازار سرمایه ایران به درصد  GDPو نوسانات بازار سرهام برر اسراس پرژو ر سرین یو رو ()8112
شاخص الیتر از بازار سرمایه برا اقتصاد ایران اراهه میگردد .بهطور اه ایرن شراخص ترایر
خطی از تمام متغیر ا نام برده است اه از طریق ماازیمم اردن واریانس مشترر بین آن را بره-
دست میآید.
آمار و اطالعات متغیر ا موردنیاز در این پژو ر نیز با توجه به دوره زمانی و جامعه آمار
پژو ر از پایگاه ا اطالعاتی بانک جهانی ،فدرا رزرو سرنت لروهیس 8و بانرک مرارز ایرران
جمعآور گردیده است.

-1آزمون  Uمعکوس
روا استاندارد برا اثبات و یا رد وجرود رگرسریون  Uمعکروس برر اسراس مطالعرات لینرد و
مهلوم )8111( 3به این صورت است اه یک عبارت درجه دوم و یا یک مرد خیرخطری معکروس
در قال

شکل الی زیر اراهه میگردد

()3

,

) (

در معادله ( x ،)3متغیر توضیحی از مد اصلی است (بهطور مثرا برازار سرهام) y ،یرک متغیرر
توضیح دادهشده (متغیر واب ته) است (برهطرور مثرا رشرد اقتصراد ) ε ،بخرر پ رماند و  zبرردار
متغیر ا انتر است .تابع  fتابعی به انحنا  1است اه ب ته بره مقردار پارامتر را  β,γدر الگرو
میتواند  Uشکل باشد یا نباشد .فرض میانیم اه  fبهگونها انتخا شده باشد اره دارا رابطره

1. Principal Component Analysis
2. The Federal Reserve Bank of St. Louis
3. Lind & Mehlum
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حدااثر باشد .در این صورت یا به شکل  Uمعکوس ،یا  Uشکل و یا یکنواخت خوا د برود؛ در
ادامه به بررسی شکل  Uپرداخته میشود.
با توجه به رابطه معادله ( )3و فرضیه ذارشده شرط وجود رابطه  Uشکل این اسرت اره شری
منحنی در شروع منفی و در انتها

یک فاصله معقرو از مقرادیر انتخرا شرده  xاز برازه ] [ ,

مثبت باشد.
برر اسراس داده را مشرا ده شرده فاصرله طبیعری انتخرا

شرده در ب ریار از مروارد [min

]) (x),max (xاست ،حا وگونه میتوان اطمینان حاصل ارد اه رابطه  Uشکل معکوس نهتنهرا
یک پدیده مرز است بلکه در دامنه داخلی  xنیز قرار دارد.
برا اطمینان از وجود حدااثر یک نقطه در بازه ]) [min (x),max (xالزم است اه مشتق
 fدر این بازه ثابت باشد .در این شرایط شکل  Uبا شرایط زیر تعریف میشود
) (

()4
در صورت نقض ریک از نابرابر

) (

β

β

ا ،منحنی به شکل  Uنی ت بلکه به شکل  Uمعکوس و یا

یکنواخت خوا د بود .برا بررسی ایناه آیا شرایط موجود در رابطه ( )4توسط داده را پشرتیبانی
میشود یا خیر ،نیاز است اه فرضیه صفر بررسی شود
()1

) (

) (

β

β

فرضیه مقابل معادله ( )1بهصورت زیر است
()2

β

) (

نکته مهم این است اه این آزمون شامل مجموعها از نابرابر
از ( )γ،βاه توسط فرضیه مقابل (

) (

β

است ،از ایرنرو ،مجموعرها

) برآورد میشود .بخشی از اعداد حقیقری اسرت اره برین دو

خط بهصورت زیر وجود دارد

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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) (

()2
) (

β

β

با فرض وجود ) ( ,

 ،ساسابووی ،)1821( 1نشان مید د اه آزمون

بر اساس

اصل ن بت احتما شکلگرفته است
رد فرضیه

در صورتیاه  αدر فاصله دامنه اطمینان باشد.

یا

ر دو میتوانند در صورتیاه  αدر سطح اطمینان باشد رد شوند.

یا

ر دو فرضیه ایی را در آزمون استاندارد بهصورت زیر بیان میانند

()2

) (

β

) (

β

()8

) (

β

) (

β

ناحیه رد بهصورت زیر تعریف میشود
) (

()11
}

̂
∑

) (
√

̂∑

) ( ,
√

{

بهطور اه
()11
}) , i {l,h
)( i
اه در اینجا ∑ (سیگما برآورد شده) ،ماتریس اواریانس تخمین زدهشدها برا  β,γو

(

آماره احتمالی از توزیع  tبا درجه آزاد مناس

i

و

است .مچنین آزمون فو بهعنوان یرک آزمرون

اتحاد متقاطع شناخته میشود .نقر اصلی ساسابووی ( ،)1821این است اه نشان داد آزمون ن بت
احتما به شکل یک آزمون اتحاد متقاطع است.
رابطه ( )3یک فرم درجه دومی از رابطه زیر است
()18

1. Sasabuchi
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()18
بهطور اه شکل معکوس آن بهصورت زیر است
()13
 βو

در معادلرررره ( )11وجررررود  Uداللررررت دارد بررررر

.β

βو

درحالیاه در معادله ( )14وجود  Uداللت دارد بر

βو

آزمون ر دو فرضیه ،با استفاده از آزمون آماره  tقابل برآورد است.
با محیا ساختن یک آزمون متعاد میتوان یک فاصله اطمینان برا نقطه حداقل پیدا ارد و به
بررسی این موضوع پرداخت اه آیا این فاصله اطمینان در بازه } {xl , xhموجود است یا خیرر .بره-
طور اه نقطه تخمین زده شده از ( )3بهصورت زیر است
)

()14
اه در آن

̂
̂

̂

(

 ،معکوس مشتق  fاست .بر اساس یافته ا فیلر ،)1843(1میتوان یرک فاصرله

اطمینان دقیق برا دو ن بت تخمین زده شده اره دارا توزیرع معمرولی
̂

(روا فیلر) .در این پژو ر فاصله اطمینان ( )8-1αبرا

̂

رتند را برهدسرت آورد

بهصورت زیر است

()11
̂̂

̂

(√

)

̂̂

̂l, ̂h

̂(

)

در این معادله ( )1-8αیک فاصله اطمینانی در دامنه )] ([-̂l , ̂h

-

] is [ ̅ l , ̅ h

in

̂ است.

برا انجام آزمون فرضیه معادله ( )14در مقابرل معادلره ( )11در واقرع  αسرطح معنریدار اسرت.
بررهمنظررور بررسرری اینکرره آیررا فاصررله اطمینرران ( )8-1αبرررا

̂ برررآورد شررده در دامنرره

]  [̅ l , ̅ h ]⊂[ l , hقرار دارد یا خیر .مچنین نیرز مریتروان از روا دلترا 8رم اسرتفاده اررد ،اره
میتواند بدون عالمت صحیح باشد ،در واقع در نمونه ا اووک ممکن اسرت بره شردت دارا
اری

باشد و یکطرفه و یا نتایجی دور از واقعیت را گزارا اند .به مرین منظرور ایرن روا در
1. Fieller
2. Delta method
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مشا دات ب یار بزرگ ااربرد دارد .عالوه بر این نگام استفاده از روا دلتا فاصله اطمینان (-8α
 )1فاصلها مناس

برا مقدار بحرانی  αدر انجام آزمون  Uاسرت .اسرتراتژ آزمرون بره راحتری

برآورد ا بیشتر انجام مید د؛ او اینکه ،به راحتری مریتروان آن را برهصرورت یرک سراختار
عمومی مانند رابطه ( )11بهصورت زیر ب ط داد
) (

()12

 Fjدر اینجا مجموعها از توابع معرین اسرت .آزمرون فرضریه مناسر

∑

بررا بررسری رابطره U

معکوس بین  x,yبهصورت زیر است
()12

) (

∑

) (

∑

()12

) (

∑

) (

∑

این آزمون را مچنین میتوان برا مطالعات مربوط به رابطه  Uدر مرد را خطری عمرومی
مانند پارامتر ا تخمین زده شده اه به صورت مجانبی دارا توزیع مشترر

تند ،استفاده ارد.

مان طور اه ذار شد این آزمون بدون عالمت است .این آزمون فقط از لحاظ جانبی معتبرر اسرت
اما مانطور اه تخمین پارامتر ا فقط در نمونه ا بزرگ انجرام مریشرود پرس ایرن یرک عامرل
محدود اننده نی ت.
مطالعات ب یار زیاد وجود دارند اه آزمرون  Uرا برهصرورت تجربری در بخرر مرالی مرورد
بررسی قرار دادند .اخل

محققین بر رو نشانه ا و عالهم ر دو ( )γ،βبرآورد شرده تمرارز مری-

انند .مچنین لیند و مهلوم ( )8111وجود رابطه  Uمعکوس را مشروط بر تایید دو شرط الزم و
اافی میداند .وجود مشتق دوم برا عالمرت صرحیح و قررار گررفتن نقطره اا رترمم در فاصرله
اطمینان رو دو شرط الزم و اساسی میدانند .مچنین ادامه مید د اه دامنه ضرای

برآورد β,γ

اعداد حقیقی  Rباشد بهطور اه معنیدار باشند و دارا عالمت صحیح باشند ،شرط الزم و اافی
برقرار است .اگر دامنه ضرای

برآورد  β,γدر بازه اعداد حقیقی  Rو ناحیره بحرانری باشرد ولری

معنیدار نباشد از شرط الزم برخوردار است ولی اافی نی ت .اگرر دامنره ضررای

بررآورد β,γ

دقیقاً اعداد حقیقی مثبت یا منفی  Rباشد بهطور اه معنیدار و دارا عالمت صحیح باشند شررط
الزم و اافی برقرار است .اگر دامنه ضرای
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منفی و  Rنباشد شرط الزم و اافی منوط بر برقرار شرط معادلره ( )18اسرت .در واقرع نقطره
اا ترمم

̂

̂

باید در بازه این دامنه قرار گیرد.

بعضی از محققین دالیرل منطقری بررا وجرود رابطره  Uمعکروس برین بخرر مرالی و رشرد
اقتصاد اراهه اردند .لو و ساین )8111( 1یکی از دالیل رابطه خیرخطی بین بخر مرالی و رشرد
اقتصاد میتواند به نوع وام پرداختی در سی تم ا مالی باشد .ون

 )8118( 8استدال میانرد

اه وام ایی اه بهمنظور سرمایهگذار پرداخت میشوند راه توسعه مالی را برا رسیدن به رشد
اقتصاد ت هیل میاند .درحالیاه وام ا مصرفی خیرمولد مانعی برا رشرد مریشروند .برک و
مکاران )8118( 3استدال میانند اه اعتبارات بنگاه ا اقتصاد نقر اساسی در شرکلگیرر
رابطه بین امور مالی و رشد اقتصاد ایفا میانند .بهطور اه توان تند نشان د ند اه تأثیر رشرد
توسعه مالی از طریق بنگاه ا اقتصاد ن بت به اعتبارات خانوار ا اثر قابل توجه و مثبتری را برر
اقتصاد داشرته اسرت .مچنرین در یافتره را خرود نشران دادنرد اره سی رتم را مرالی برا ارا ر
محدودیت ا تأمین مالی بنگاه ا رشد اقتصاد را تقویت میانند و فقدان یک پیوند قابل توجه
برا رشد مالی در اشور ا با درآمد باال را توضیح مید ند .دومین دلیل رابطه خیرخطری برین
امور مالی و رشد اقتصاد میتواند نمایان اند اه توسعه مالی در این اشور ا به مرز بهررهور
رسیدهاند .اما اثر آن بر اشور ایی اه نزدیک به مرز بهرهور

تند باعث رشد محدود و یا حتی

فاقد رشد میشوند .آقایون و مکاران ( )8111بیان میدارند اه مه اشور ایی اه در سرطحی
باالتر از سطح بحران مالی قرار دارند بایرد برا نررخ رشرد مگررا شروند وررا اره در ایرن اشرور ا
توسعه مالی اثر مثبت اما ناپایدار و خطرنار بر تولید ناخالص داخلی در حالت پایدار دارد .سوم
اینکه در صورت استخراج رانت اطالعاتی ب یار زیاد ممکن است سی رتم مرالی ن ربت بره اقتصراد
واقعی خیلی بزرگ شود و از این طریق استعداد ا جدید را به سمت صنعت مالی جرذ نمایرد.
اچلی و اروبی )8118( 4در یافتند اه توسعه بخر مالی نباید بیشتر از  3/8درصد از ال اشتغا

1. Law & Singh
2. Hung
3. Beck et al
4. Cecchetti and Kharroubi
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را تشکیل د د .در واقع دریافتند اه ر وه بخر مرالی بیشرتر رشرد انرد سررعت رشرد اقتصراد
اندتر خوا د شد (لو و سایه.)8111 ،1

نتایج تحقیق
-1بررسی مانایی و آمارههای توصیفی متغیرها
در تجزیهوتحلیل سر

ا زمانی ،قبل از برآورد مد و انجام آزمرون رمانباشرتگی ،ای رتایی

متغیر ا مورد آزمون و بررسی قرار میگیرد؛ بنابراین الزم است قبل از نتیجرهگیرر آزمرون درجره
مانایی بین متغیر را الگرو مشرخص شرود .برهمنظرور آزمرون و بررسری مانرایی در ایرن مطالعره از
آزمون ا معمو ریشه واحد دیکی–فولر تعمیمیافته ،)ADF( 8فیلیپس پرون )PP( 3شرده اسرت.
در آزمون  ADFو  PPفرضیه صفر نشاند نده نامانایی متغیر (وجود ریشه واحد) است.
نتایج آزمون ا ریشه واحد ذار شده بهطور اامل در جدو  1نشان داده شرده اسرت .درجره
مانباشتگی متغیر ا مختلف تحقیق بر اساس آزمون ا  PP ،ADFدر ستون ا جداگانه نشان
داده شده است .با توجه به نتایج بهدستآمده ،یچادام از متغیر ا موردبررسری در ایرن تحقیرق
دارا درجه مانباشتگی مرتبه دوم نمیباشند و تمرام متغیر را برهجرز رشرد اقتصراد و موجرود
سرمایه اه با یکبار تفاضل گیر مانا شدند ،در سرطح

رتند .بنرابراین بردون رراس از خیرقابرل

اعتبار بودن آماره  Fپ ران ،میتروان بره تخمرین و بررسری مرد را مروردنظر تحقیرق در ارل و
بخر ا مختلف اقتصاد با استفاده از روا ARDL Bounding Testپرداخت.

1. Law & Singh
2. Augmented Dicky Fuller
3. Philips-Perron
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جدو  .1نتایج حاصل از آزمون ای تایی دیکی فولر
آماره آزمون با یکبار

آماره آزمون در سطح
متغیر

ADF

دیفرانسيلگيری

PP

با

درجه مانایی

ADF

با

PP

با

با

با

ارض

با

ارض

با

ارض

با

ارض

ارض

از

ارض

از

ارض

از

ارض

از

از

مب أ ه

از

مب أ ه

از

مب أ ه

از

مب أ ه

مب أ

با

مب أ

با

مب أ

با

مب أ

با

رهن

رهن

رهن

رهن

)LOG(Y

1/21

1/31

1/21

1/18

1/11

1/11

1/11

1/11

8

)LOG(HC

1/18

1/12

1/12

1/12

1

1

1

1

1

)LOG(GOV

1/89

1/32

1/89

1/31

1

1

1

1

8

)LOG(STOCK

1/33

1/11

1/29

1/19

1

1/11

1

1

8

)LOG(SSTOCK

1/33

8/1

1/11

1/18

1/31

1/11

1

1

8

)LOG(PC

1/83

1/88

1/33

1/92

1

1

1

1

8

نتایج حاصل از آمار توصیفی الیه متغیر ا پژو ر در جدو  8گزاراشده است.
جدو  .8خالصها از آماره ا توصیفی متغیر ا تحقیق
LY

LHC

LGOV

LSTOCK

MF

LPERDARGDP

میانگین

9/39

2/18

8/82

8/9

2/18

8/11

میانو

9/32

2/18

8/81

-1/33

8/99

8/13

ماکزیم

1/18

2/13

8/93

1/99

8/38

8/93

می یم

9/39

8/33

1/39

-8/31

1/12

8/23

1/81

1/12

1/88

8/11

9/33

1/11

چسلگی

1/91

-1/21

1/99

8/21

9/93

1/91

کشی ری

9/13

9/39

2/13

9/11

89/81

9/23

آماره

9/93

8/39

9/91

88/93

111/13

8/12

انقراف
اعتان اری

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

137

بررسی رابطه غیرخطی بازار سهام و رشد اقتصادی ایران (رویکرد الگوی خودرگرسیون با وقفه توزیعی)

LY

LHC

LGOV

LSTOCK

MF

LPERDARGDP

JarqueBera

احتمال
آماره
JarqueBera

()1/81

()1/93

()1/81

()1/11

()1/11

()1/33

13

13

13

13

13

13

ت ای
مشاه ا

در جدو  8خالصها از آمار توصیفی تمرامی متغیر را موجرود در مرد ذارر شرده اسرت.
مانطور اه مشا ده میشود تمامی متغیر ا مد بهجز شاخص برازار سرهام در سرطح  1درصرد
تند.

نرما

 -2نتایج آزمون هم انباشتگی  ARDLو سایر آمارههای تشخیصی
پس از انجام آزمون ا مربوط به مانایی متغیر ا و پرس از اطمینران از عردم رمانباشرته برودن
متغیر ا از درجه دو ،در این ق مت از تحقیق به انتخا وقفه بهینه ،انجام آزمون مانباشرتگی برین
متغیر ا و مچنین سایر آماره ا تشخیصی جهت اطمینان از پایدار

ر یک از مد را پرداختره

میشود.
ستون او جدو  3نشاند نده رابطه برآورد شده و جهت علیت بین متغیر ا است .سرتون دوم
نشاند نده وقفه بهینه ر ادام از متغیر ا است اه بر اسراس معیرار آااهیرک انتخرا شرده اسرت.
ستون سوم مقادیر آزمون  Fپ ران جهت بررسی وجود یا عدم وجود مانباشرتگی برین متغیر را را
نشان مید د .سایر ستون ا دیگر این جدو بیانگر آماره ا تشخیصی مرد را جهرت بررسری
فروض االسیک و اعتبار مد ا برآورد شده میباشند.
با توجه به اینکه مد تحقیق شامل  1متغیر است ،پس بهصورت بالقوه مریتوانرد  2رابطره رم-
انباشتگی بین متغیر ا مد وجود داشته باشد .مان طور اه در ق مت قبلری بیران شرد ،برهمنظرور
بررسی وجود مانباشتگی از آزمون ارانها ( ARDLآماره  Fپ ران) استفاده گردید اره نترایج
آن در ستون سوم جدو  3اراهه شده است .مانطور اه در جدو  3مشا ده میشود وجود رابطه
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مانباشتگی بین  1متغیر تحقیق بر اساس معادالت مختلف و در سطح اطمینان باال  81درصرد برر
اساس آزمون ارانها پ ران تأیید میشود.
جدو  .3نتایج آزمون م انباشتگی  ARDLو سایر آماره ا تشخیصی
آماره
مدل برآورد
شده

طول
وقفه
بهينه

آزمون

آزمو
نF

آزمون

واریان

پسرا

نرماليتی

س

ن

1

ناهمسا

آماره
آزمون

آزمون

خودهمب

تصحيح

ستگی

رمزی

نی
FLOGY(L
OGY,
LOGHC,
LOGGOV,
LOGSTO
)CK, LMF

(
8822
)8 9

3/38

دور
بين

آمار

-

هF

RBarSqua
red

وات
سون

()1/83

()1/89

()1/39

()1/23

9/99

8/31

1/93

8/13

 -3آزمون ثبات ساختاری برآوردهای برگشتی

8/33

/93
23

1/31

2

جدو  .4مقادیر بحرانی ر یافت ارانها Fپ ران در سطوح مختلف معنادار در جدو زیر نشان داده شده است
مااییر بقرانی کرانوای  Fپسران
I1 Bound

I0 Bound

1/19

9/19

81%

1/33

9/13

3%

3/13

9/13

2/3%

3/32

1/1

8%

در نظریات اقتصادسنجی استدال میشود اه پارامتر ا برآورد شده ممکن است پارامتر را
ناسرازگار باشررند ،برره مررین منظررور بررراوان 3و مکرراران ( )1821آزمررون ررا ثبررات و شک ررت

2.

Recursive Estimates
. Brown

3

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

139

بررسی رابطه غیرخطی بازار سهام و رشد اقتصادی ایران (رویکرد الگوی خودرگرسیون با وقفه توزیعی)

سرراختار مجمرروع تجمعرری )CUSUM( 1جمررالت پ ررماند برگشررتی ،آزمررون مجمرروع تجمعرری
مربعررات )CUSUMQ( 8جمررالت پ ررماند برگشررتی را پیشررنهاد اردنررد (ما الیررک 3و مکرراران،
 .)8112از آنجاییاه استفاده از نمودار میتواند نتایج گمراهانندها بد د (لوو ،)8114 ،4به مین
منظور در این الگو از آزمون دیگر ثبات و شک ت ساختار واو م استفاده شد.
در نمودار ررا  1و  8نمررودار در محرردوده بحرانرری  1درصررد در داخررل نمررودار سررا ررا
موردمطالعه است و میتوان ثبات در مد را تاهید ارد.
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
2015

2010

2015

2010

2005

2000

5% Significance

1995

1990

1985

CUSUM

نمودار  .1نتایج آزمون ()CUSUM
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
2005

5% Significance

2000

1995

1990

1985

CUSUM of Squares

نمودار  .8نتایج آزمون ()CUSUMQ

4

. Cumulative Sum
. Cumulative Sum of squares
3. Mahalik
4. Leow
5
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بر اساس آزمون واو در جدو  4نیز این نتیجره بره دسرت مریآیرد اره در ایرن الگرو ضررای
باثباتاند.
نترررایج حاصرررل از آزمرررون مجمررروع تجمعررری ( )CUSUMو مجمررروع مجرررذور تجمعررری
( )CUSUMSQدر نمودار  1و  8اراهه شده است ،این دو آزمرون پ رماند ا نرمرا شرده بررا
ثبات ساختار پارامتر ا را نشان مید ند .در واقع اگر نمودار اراهه شده در داخل فاصله اطمینان
باشد ،فرضیه صفر مبنی برر عردم وجرود شک رت سراختار پذیرفتره مریشرود .برا توجره بره نترایج
بهدستآمده در نمودار ا  1و  8فرضیه صفر مبنی بر عردم وجرود شک رت سراختار پذیرفتره
میشود.

 -4تخمین ضرایب و تفسیر آن
 -4-1ضرایب کوتاهمدت و بلندمدت
جدو  .1بررسی رابطه اوتاهمدت و بلندمدت بین بخر م لط و سایر بخر ا اقتصاد با رشد اقتصاد
برآهری رابطو کستاهم

ه بل م
از بخش خ ما

بین متغیرها ب هن رهن  :متغیر هابستو :لگاریت تسلی ناخالص یاخلی (الیت
کشاهرزی ص ت ه بخش نفت بو رش اقتصایی)
برآهری رابطو کستاهم
انقراف خطای

احتمال

آماره t

1/11

1/83

1/81

1/11

-9/13

1/29

-1/31

1/12

2/93

1/89

1/93

1/88

8/91

1/13

1/18

1/11

9/83

1/18

8/91

لگاریت آمسز

1/21

-8/13

1/88

-1/82

لگاریت مخارج یهلت

1/28

8/23

1/89

1/83

)8(-لگاریت مخارج یهلت

1/13

2/19

1/89

1/23

)2LGOV(-

1/12

2/13

1/18

1/12

STOCK

1/21

8/83

1/18

1/18

)8STOCK(-

1/13

2/13

1/113

1/18

)2STOCK(-

اعتان اری

ضریب

متغیرها

1/33

رش اقتصایی ()-8
رش اقتصایی ()-2
رش اقتصایی ()-9
لگاریت آمسز
()-8
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برآهری رابطو کستاهم

ه بل م
از بخش خ ما

بین متغیرها ب هن رهن  :متغیر هابستو :لگاریت تسلی ناخالص یاخلی (الیت
کشاهرزی ص ت ه بخش نفت بو رش اقتصایی)
برآهری رابطو کستاهم
انقراف خطای

احتمال

آماره t

1/82

-8/91

99e-9/11

1/81

-8/31

99e-2/32

-99e-1/91

1/91

1/32

1/82

1/19

PC

1/11

9/13

1/89

1/18

)8PC(-

1/11

-3/93

1/13

-1/33

)8CointEq(-

-2/11

8/91

-9/21

C

اعتان اری

ضریب

متغیرها

-99e-3/33

MF
)8MF(-

( )-3/11*STOCK + 0.00001*MF1/81*LGOV +1/33*HC +9/31Cointeq = Y -

برآهری رابطو بل م
انقراف خطای

احتمال

آماره t

1/11

1/13

1/32

1/11

9/19

1/89

1/33

1/11

1/13

1/18

1/81

STOCK

1/11

-9/83

1/11

1/11

MF

1/11

1/11

1/83

1/19

PC

1/18

-2/39

2/82

-3/11

C

اعتان اری

ضریب

متغیرها

9/31

HC
LGOV

ضری

جمله تصحیح خطا ) ecm(-1معنادار و مطابق با عالمت مورد انتظار منفی است .مقدار

این ضری

 -1/11است و بدین معناست اه حدود  11درصد از انحرافات (عدم تعاد ) از مقرادیر

تعادلی بلندمدت خود پس از گذشت یک سا اصالح شده و از بین میرود .این امرر نشراند نرده
این است اه انتظار میرود رونق و راود ادامه یابد .ضری

لگاریتم شراخص برازار سرهام برابرر برا

 1/18و به لحاظ آمار نیز معنیدار است .این نتیجه بیانگر این اسرت اره افرزایر یرک درصرد
رشد بازار سرهام باعرث افرزایر  1/18درصرد رشرد اقتصراد ایرران در اوتراهمردت طری دوره
موردبررسی شده است .درحالیاه در بلندمدت افزایر یک درصد بازار سهام منجر به افرزایر
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 11درصد رشد اقتصاد شده است .این نتیجه با نتایج پژو ر لی و مکاران ( ،)8118ا رکان
و مکاران (  ،)8112بوندو ،)8112( 1ورن و جیانر

( ،)8112رو ( ،)8112بودمران 8و مکراران

( )8112و نگار 3و مکاران ( )8114سازگار است .لگاریتم سرمایه فیزیکی و لگاریتم آمروزا در
سطح اثر بیمعنی بر رشد اقتصاد بر اوتاهمدت داشته است .درحرالیاره در اوتراهمردت رر دو
متغیر با یکبار تفاضل گیر اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصاد داشتهاند .مچنین این دو متغیر
در بلندمدت اثر مثبت و معنیدار بر رشد اقتصاد داشتهانرد .ترأثیر لگراریتم آمروزا و لگراریتم
سرمایه فیزیکی بر رشد با سایر نتایج پژو ر ا قبلری سرازگار اسرت (برهعنروان مثرا تک ریرا و
لگاریتم زینه دولت در سطح اثر منفی و

اویروس ( ،)8112و یو سین ( .))8118مچنین ضری

بیمعنی بر رشد اقتصاد داشته است بهطور اه با دو بار وقفه مثبت و در سطح  1درصد معنیدار
شده است .این در حالی است اه در بلندمدت نیز افزایر یک درصد لگاریتم زینه دولت منجر
به افزایر  1/12درصد رشد اقتصاد شده است .این نتیجه نیز با مطالعرات رو ( ،)8118گوپترا

4

( )8112و دودزویج 1و مکاران ( )8112سازگار است.
بهمنظور تشخیص وجود رابطه به شکل  Uمعکوس میان متغیر بازار سرمایه و رشد اقتصاد در
لگراریتم متغیر را شراخص برازار سرهام و مجرذور لگراریتم

این پژو ر الزم است اره ضررای

شاخص بازار سهام را در مد خیرخطی محاسبه نمود .مچنین برا تاهیرد رابطره  Uمعکروس برین
بازار سهام رشد اقتصاد الزم است اه ضرای
لگاریتم شاخص بازار سهام بره ترتیر

لگاریتم متغیر ا شاخص برازار سرهام و مجرذور

دارا عالمرت مثبرت و منفری باشرند .در جردو ( )1نترایج

حاای از آن است اه رابطه وندجملها مرتبه دوم (مجذور) ضری

لگاریتم شاخص برازار سرهام

( )γبا یکبار وقفه مقدار  -33e-4/24و در سطح اطمینان  81درصد معنیدار گرزاراشرده اسرت.
مقدار عدد نقطه اا ترمم (

̂

̂

) در واقع  1/113بهدستآمده است .مقدار اا رترمم برهدسرت-

آمده ،در فاصله اطمینان بهدستآمده در روا فیلر 2و حتی روا دلتا 2رم قررار نردارد؛ بنرابراین،
1. Budoo
2. Bodman
3. Ngare
4. Gupta
5. udzevičiūtė

 .9فاصلو اطمی ان یر ره

فیلر بازه ( 3/31ه  )3/11اعت.

 .3فاصلو اطمی ان یر ره

یلتا بازه ( 3/13ه  )3/39اعت.
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علیرخم اینکه مقدار مشتق دوم دارا عالمت منفی بوده ولی وجرود  Uمعکروس از شررط الزم و
اافی برخوردار نی ت ورااه ضرای

برآورد معنادار بوده و در دامنه اعرداد حقیقری قررار دارد؛

بنابراین درحالیاه در بلندمدت با وجود معنادار ضرای

این میرزان صرفر گرزارا شرده اسرت.

مقدار در مد برآورد شرده خیرخطری برا اسرتفاده از شراخص ترایبری شررایط موردنیراز را از نظرر
عالمت دارند؛ بنابراین فرضیه رابطه شکل  Uمعکوس میان بازار سرهام و رشرد اقتصراد در ایرران
تاهید نمیشود.

نتیجهگیری
دف اصلی در این مطالعه بررسی ترأثیر عرواملی مچرون برازار سرهام ،آمروزا و موجرود
سرمایه و زینه دولت بر رشد اقتصاد طی دوره زمانی  1314-1382است .به مین منظور مطالعره
فو  ،ابتدا تأثیر اوتاهمدت و بلندمدت عوامل مؤثر بر رشد اقتصاد از جملره برازار سرهام ایرران و
مچنین بررسی تاهید  Uمعکوس بودن توسعه مالی در اقتصاد ایران موردبررسری و تجزیرهوتحلیرل
قرار داد .بهمنظور بررسی جنبه ا مختلف بازار سهام با سه شاخص ارزا معامالت بازار سهام بره
 ،GDPحجم سرمایه بازار سرمایه ایران به درصد  GDPو نوسانات بازار سهام یک شاخص جدید
از روا مؤلفه ا اصلی به منظور توضیح بهتر از این متغیر ساخته شد .سپس در ادامه به بررسری
عوامل مختلف تأثیرگذار بر رشد اقتصاد در اوتاهمدت و بلندمدت بهمنظور روشرن شردن ترأثیر
آن ا در رابطه بازار سهام ایران و رشد اقتصاد در وراروو مرد اقتصادسرنجی خودرگرسریون
بردار با وقفه ا توزیعی ارانها ( )ARDL Bounding Testپرداخته شد.
نتایج حاصل از آزمون مانباشتگی نشان داد اه یرک رابطره رمانباشرتگی (رابطره بلندمردت)
مثبت و معنادار بین بازار سهام و رشد اقتصاد وجود دارد اه نتیجه فو سازگار با مطالعات مظهر
( ،)8188وان

و مکاران ( ،)8118یون ی و بیتنی ( ،)8112عادلی و مکراران ( )1411و قردیر

اصل و تار مرزآباد ( )1388میباشد.
از سایر نتایج تحقیق ،متغیر را آمروزا ،موجرود سررمایه و زینره دولرت ترأثیر مثبرت و
معنادار بر رشد اقتصاد دارند اه نتایج فو مطابق با مطالعات و و مکاران ( ،)8118و و سرین
( ،)81118ون و جیان
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( )1382و اح انی و مکاران ( )1383میباشد .با توجه بره نترایج برهدسرتآمرده ،متغیر را برازار
سهام ،آموزا و موجود سررمایه و زینره دولرت ترأثیر مثبرت و معنریدار برر رشرد اقتصراد در
اوتاهمدت داشته اند .بر اساس رابطه بلندمدت برآورد شده نیز تأثیر متغیر ا بازار سهام ،آمروزا
و موجود سرمایه و زینه دولت در رشد اقتصاد مثبت و معنریدار اسرت .نترایج برهدسرتآمرده
نشان د نده این است اه متغیر ا بازار سهام ،آموزا و موجود سرمایه و زینه دولت از عوامل
مؤثر بر رشد اقتصاد ایران طی دوره موردبررسی در اوتاهمدت و بلندمدت مح و میشروند و
فرضیه بازار سهام منجر به رشد اقتصاد با توجه به رابطه علیت اوتاهمدت و بلندمردت برین برازار
سهام و رشد اقتصاد مورد تاهید قرار میگیرد .مچنین فرضریه  Uمعکروس بخرر مرالی و رشرد
اقتصاد در ایران نیز دارا عالمت صحیح و معنادار بوده ولی دارا شرط الزم و اافی برخوردار
نی ت؛ لذا مفهوم رابطه فو بدین صورت است اه رشد برازار سرهام منجرر بره رشرد اقتصراد در
دوره موردنظر شده است و الزامی بدین مفهوم نمیباشد اه مواره رشد بازار سرهام موجر

رشرد

اقتصاد میشود؛ بنابراین وجود  Uمعکوس بخر مالی و رشد اقتصاد تاهید نمیگردد .در ادامه
نتایج تحقیق ،معنادار سایر متغیر ا پژو ر اعم از آموزا ،موجود سرمایه و زینه دولت بر
رشد اقتصاد تاهید شد و نشاند نده تأثیرگذار مثبت بر رشرد اقتصراد ایرران طری برازه زمرانی
موردنظر میباشد.
نتایج حاصل از این تحقیق در اوتاهمدت و بلندمدت میتواند را گشرا سیاسرتگرذار در
برنامه ا مختلف توسعه باشد زیرا بر اساس نتایج به دست از مد در اوتاهمدت و بلندمردت نیرز
میتوان گفت اه دایت سرمایهگذار در بخر مالی و انتشار اورا سهام بر عملکررد اقتصراد
اثر مثبت داشته و سیاستگذاران به سیاست اقتصاد در این زمینه ادامه د ند ،موردتوجره ویرژها
قرار گیرد .سیاست ا محکم و مداومی برا تدوین قوانین بازار سررمایه و انجرام معرامالت روان
برا

ر لحظه از زمان وجود داشته باشد ورااره سررمایه در اخلر

اقتصراد ا در بخرر ارز ،طرال،

تولید (بورس) و م کن و یا در اشور ایران سرمایهگذار بر رو خودرو تخصیص داده میشود،
بنابراین سیاستگذاران اقتصاد بهتر است تمامی بازار ا مذاور را در بورس اورا بهادار داشته
باشند ورااه خروج نقدینگی از بازار سرمایه در بخر بازار سرمایه نداشرته باشریم .موانرع نظرارتی
ال گذاشتن و یرا داشرتن دامنره نوسران محردود و ترایم زمرانی معرامالت در یرک روز و
محدود (مث ً
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طوالنی بودن زمان ب ته شدن یک سهم بنابر دالیل خاصی) و قوانین مالیاتی میتواند بهعنوان موانع
اصلی در بازار سرمایه به ح ا آیند ،بهتر است رفع گردد .رفع موانع جریان سررمایه و مشرکالتی
اه بیان گردید میتواند باعث تنوع بیشتر ری ک و اا ر زینه سررمایه شرود و بره سررمایهگرذار
اجررازه م رید ررد در یررک بررازار ارره قرروانین شررفاف و مررداومی دارد قرردرت انتخررا بررهمنظررور
سرمایهگذار و بررسی د د.
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