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چکیده
فرضيه همگرایي مالي ،بهعنوان یکي از نتایج حاصل شده از مدلهاي رشد اقتصادي
نئوکالسيک ،تأ کيد بر روند کاهش شکاف مالي بين کشورها دارد و در این بين ،سرعت این
همگرایي هم ،از اهميت ویژهاي برخوردار است .برایناساس ،هدف اصلي این تحقيق بررسي
آزمون فرضيه همگرایي مالي و برآورد سرعت همگرایي ،با استفاده از تکنيک پانل پویا در
کشورهاي منتخب (به تفکيک کشورهاي توسعهیافته ( 83کشور) و درحالتوسعه (80
کشور)) مبتني بر روش گشتاورهاي تعميمیافته ( )GMMطي دورۀ زماني 0990-0404
ميباشد .نتایج یافتهها ،باتوجهبه دو مدل ،نسبت اعتبارات داخلي به بخش خصوصي (درصدي
از  )GDPو نسبت حجم پول در گردش به توليد ناخالص داخلي در کل نمونه و گروه
کشورهاي درحالتوسعه و توسعهیافته ،نشاندهندۀ همگرایي مالي در این کشورها است.
همچنين ،سرعت همگرایي در مدل اول ،در کشورهاي درحالتوسعه ،نسبت به کشورهاي
توسعهیافته بيشتر است .بااینحال ،این سرعت در شاخص دوم تعميق مالي (شاخص نسبت
حجم پول در گردش به توليد ناخالص داخلي) به نسبت بيشتر است و در هر دوره به ميزان
بيشتري از عدم تعادل کوتاه مدت ،جهت دستيابي به تعادل بلندمدت تعدیل ميگردد.
واژگان کلیدی :همگرایي مالي ،سرعت همگرایي ،تعميق مالي ،آزاد سازي حساب سرمایه،
پانل پویا.
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در چند دهۀ گذشته ،شاهد لزوم آزادسازي مالي در بازارهاي نوظهور بودهایم .براي
بازارهاي مالي ،هدف این است که از طریق تبادل دانش بينالمللي و کاهش شکاف
دانش در زمينۀ مالي ميان کشورهاي توسعهیافته و درحالتوسعه ،توسعۀ مالي را تقویت
کند (گلدبرگ و پاوچنيک .)0442 ،0هدف اقتصاد واقعي ،تأمين سرمایه براي
سرمایهگذاري و تحریک رشد اقتصادي بوده است ،بهاینترتيب ،به بازارهاي نوظهور
کمک ميکند تا به سطح زندگي در کشورهاي توسعهیافته دست یابند (آگيون و
همکاران .)0441 ،0درحاليکه مزایاي توسعۀ مالي بهخوبي مشخص شده ،ولي شواهد
سيتماتيک کمي وج ود دارد تا نشان دهد که آیا توسعۀ مالي در کشورهاي
درحالتوسعه ،در حال نزدیک و همگرا شدن به توسعۀ مالي در کشورهاي توسعهیافته
است یا خير؟ ازاینرو ،فرایند همگرایي ،بهعنوان یکي از نتایج مدلهاي رشد اقتصادي،
در سالهاي اخير ،مورد توجه قرار گرفته است .آنچه موجب شکلگيري تحقيقات
پيرامون همگرایي و عوامل مؤثر بر آن ميشود ،اهميت کاهش شکاف درآمدي بين
کشورها بوده است.
باتوجهبه مدل رشد سولو ،اگر کشورهاي مختلف داراي تکنولوژي یکسان باشند،
باتوجهبه وجود بازده نهایي منفي در ذخيرۀ سرمایۀ کشورهاي فقيرتر ،نسبتبه
کشورهاي غني ،سرعت رشد بيشتري را خواهند داشت .باید در نظر داشت ،هر کشوري
بهسمت حالت پایدار خود حرکت ميکند ،اما تفاوت آنها در درآمد ،منجر به کاهش
سرعت این روند ميشود .در سطح بينالمللي ،از مدل رشد نئوکالسيک ،اثر همگرایي
از طریق انتقال تکنولوژي ،از اقتصادهاي ثروتمند به فقير و نيروي کار از اقتصادهاي
فقير به غني تقویت ميشود.
هدف اصلي این مقاله ،بررسي آزمون فرضيه همگرایي مالي و برآورد سرعت همگرایي،
با استفاده از تکنيک پانل پویا ( )DPDدر کشورهاي منتخب (به تفکيک کشورهاي
توسعهیافته ( 83کشور) و درحالتوسعه ( 80کشور)) ،8مبتني بر روش گشتاورهاي
1. Goldberg and Pavcnik
2. Aghion et al
 .8در این مطالعه ،براي گروه بندي کشورها ،از تقسيمبندي صندوق بينالمللي پول استفاده شده است.

مبانی نظری
مفهوم همگرایي عبارت است از رشد سریعتر اقتصادهایي با سطح تعميق مالي کمتر
از * ( kسطح تعميق مالي بهينه و هدف) ن سبت به اقت صادهاي با سطح تعميق مالي
بيشتر از *( kبارو و ساالیي مارتين .)0990 ،0فرضيه همگرایي ،0از نتایج حاصل شده
از مدلهاي رشد نئوکالسيکها است.
در مدل رشدد سدولو -سدوان ،)0911( 8بارو و سداالیي مارتين ( )0990بااسدتفاده از
فرض هایي همچون بازدهي ثابت نسدددبت به مقياس ،نزولي بودن بازده نهایي عوامل
توليد و برونزا بودن نرخ رشددد نيروي کار و پ انداز ،فناوري ثابت ،تغيير در فرآیند
تعميق مالي و تشکيل سرمایه را بهصورت شکل 0در نظر ميگيرند.

شکل  :1مدل سولو -سوان
مأخذ :رومر)2002( 0
1. Barro and Sala- i- Martin
2. Economic convergence
3. Solow and Sowan
4. Romer
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تعميمیافته ( ،)GMMطي دورۀ زماني  0990-0404است .ادامۀ مقاله ،به این صورت
سازماندهي شده است که بخش بعدي ادبيات در مورد همگرایي مالي و سرعت
همگرایي را فراهم ميکند .دادهها و نتایج تجربي در بخش سه ارائه شده و درنهایت،
در بخش چهار ،به نتيجهگيري و پيشنهادهاي تحقيق پرداخته شده است.
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در شددکل k ،0بيانگر وضددعيت موجودي سددرمایه و به عبارتي عملکرد بازار ماليs ،

پ انداز n ،نرخ رشد جمعيت δ ،نرخ استهالک f (k) ،تابع تعميق مالي و ̇ kنرخ رشد
تعميق مالي و ت شکيل موجودي سرمایه مي با شد .آ شکار ا ست در بلندمدت ک شورها
همگرا به نقطه *( kوضددعيت تعادلي پایدار )0هسددتند؛ وقتي نرخ رشددد صددفر باشددد:
 . kt 1  kt  0نرخ همگرایي را ميتوان به صورت خطي تعيين کرد (رومر.)0441 ،

() 0
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این بدین معني اسددت که سددرعت همگرایي ( )λمتناسددب با اختالف از حالت پایدار
است .کشورهایي که از حالت پایدار دور هستند ،ممکن است سریع همگرا شوند؛ این
بدین معني اسددت که کشددورهاي داراي تعميق مالي کمتر ،سددریعتر رشددد مي کنند
(گاسپار.)0400 ،0
در شکل ،0محور افقي بيانگر سرمایه و محور عمودي بيانگر درآمد و ر شد اقت صادي
ميباشد و حالت تعادلي در این نمودار * kميباشد .در این شکل ) s.f (kمقدار درآمد
پ انداز شده را ن شان ميدهد و  (n+δ) kتابع سرمایهگذاري سرانه ميبا شد .فا صلۀ
عمودي بين ) f (kو ) s.f (kمصرف سرانه را نشان ميدهد .تغيير در سرمایه بهوسيلۀ
فا صلۀ عمودي ) s.f (kو خط  )n+δ) kبهد ست مي آید .تعميق مالي بهينه و هدف ،یا
به عبارتي سرمایه پایدار * ،kاز تقاطع منحني ) s.f (kبا خط  (n+δ) kبهدست ميآید
و ر شد سرمایه در این نقطه صفر ا ست .اگر سرمایه ( )k0از حالت تعادلي پایين تر
با شد k0 ،افزایش خواهد یافت و نرخ ر شد تعميق مالي مثبت خواهد شد و درنتيجه،
تعميق مالي نيز افزایش خواهد یافت .با توجه به این که منحني  fصدددعودي با نرخ
کاهنده اسددت ،وقتي  kبه سددمت تعميق مالي بهينه و هدف (حالت تعادلي) افزایش
مي یابد ،از نرخ افزایش تعميق مالي کاسدددته مي شدددود و هر چه  kبه حالت تعادلي
نزدیکتر مي شود ،سرعت ر شد تعميق مالي کاهش خواهد یافت .شکل  0نرخ ر شد
سددرمایۀ اقتصددادها را نشددان مي دهد .این شددکل نوعي از همگرایي را نتيجه مي دهد.
همانطورکه مشخص است ،نرخ رشد براي یک اقتصاد با سرمایۀ اوليه کمتر ،بزرگتر
اسددت؛ این بدین معني اسددت که اقتصددادهایي که مقادیر سددرمایۀ پایين تري دارند،
نرخهاي رشد تعميق مالي باالتري خواهند داشت و به سمت اقتصادهاي با نسبتهاي
تعميق مالي باالتر همگرا ميشوند.

1. Gaspar
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شکل  :2روند نرخ رشد سرمایه در الگوی رشد سولو -سوان
مأخذ :رومر ()2002
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فاصله عمودي بين خط استهالک مؤثر ( )n+δو منحني ) (s.f (k)/kنرخ رشد سرمایه
( )kرا بهد ست ميدهد .نرخ ر شد سرمایه در حالت پایدار (* )kثابت ا ست .نرخ ر شد
سرمایه ( ،)kزماني که * k0>kبا شد ،منفي ا ست و به سمت حالت پایدار (* )kکاهش
مي یابد؛ ولي اگر * k0<kباشددد ،نرخ رشددد سددرمایه ) (kمثبت بوده و بهطرف حالت
تعادلي (* )kافزایش خواهد یافت.
در ادبيات اقتصددادي ،این موضددوب به همگرایي بتا 0معروف اسددت (بارو و سدداالیي
مارتين )0990 ،که خود به دو نوب همگرایي شدددرطي 0و همگرایي مطلق 8تقسددديم
مي شود .در همگرایي شرطي ،هر اقت صاد به سطح تعادلي با ثبات ویژۀ خود ،همگرا
مي شود و اقت صادي که از تعادل باثبات خود فا صلۀ بي شتري دا شته با شد ،همگرایي
مالي باالتري را تجربه خواهد کرد؛ ولي در همگرایي مطلق ،تمامي اقتصادها ،نهایتاً به
یک سطح از تعادل باثبات 0و درآمد همگرا ميشوند.

1. β convergence
2 .Conditional β convergence
3. Absolute β convergence
4. Steady State

مطالعات تجربي مختلفي ،در راستاي بررسي فرضيه همگرایي ،صورت گرفته است که
اولين مطالعات در مورد فرضيه همگرایي ،توسط بارو و ساالیي مارتين ( ،)0990صورت
گرفته که همگرایي سيگما و بتا را بين  03ایالت آمریکا ،طي دورۀ 0334-0994
بررسي کردهاند .نتيجۀ این بررسي نشان داد که در بين این نواحي ،همگرایي از نوب
بتا و سيگما وجود داشته است و مناطق مورد بررسي ،به لحاظ درآمد سرانه ،در حال
نزدیک شدن به هم هستند.
سامرز ،)0444(0در پژوهشي با استفاده از دادههاي  003کشور منتخب جهان ،طي
دورۀ  ،0334-0994به آزمون همگرایي مطلق کشورها پرداخت .نتایج حاصل از این
تحقيق ،نشان داد که کشورهاي با درآمد سرانۀ باالتر (توسعهیافتهتر) سریعتر از
کشورهاي بادرآمد سرانه پایينتر رشد کردهاند .ازاینرو ،فرضيۀ همگرایي در نمونۀ
مذکور تأیيد نشده است.
پاریخ و شيباتا ،)0440( 0در مطالعهاي به بررسي این موضوب پرداختند که آیا آزادي
تجاري یا آزادسازي مالي ،منجر به تسریع همگرایي یا کند شدن درآمد سرانۀ واقعي
در کشورهاي منتخب آسيا ،آفریقا و آمریکاي التين شده است و یا خير؟ که با استفاده
از روش پانل دیتا ،همگرایي بتا و سيگما ،براي هریک از مناطق ،بررسي شد و نتایج
نشان داد که آزادسازي ،همگرایي در درآمد واقعي سرانه را در کشورهاي آسيایي و
آمریکاي التين تسریع کرده است.
کوزنتسوا و پيزارنکو ،)0401( 8تأثير همگرا یي مالي بر بازارهاي بيمه و بازنشستگي را
مطالعه نمودند .نتایج این مطالعه نشان داد که تغييرات جمعيتي ،در کشورهاي مختلف
توسعهیافته و بازارهاي نوظهور ،نياز به اصالح سيستمهاي تأميناجتماعي ،طرحهاي
بازنشستگي عمومي و همچنين تمرکز مجدد آنها ،به مدل همگرایي مالي مبتني بر
بازار را ضروري مينماید .صندوق هاي بازنشستگي ،که به عنوان سرمایهگذاران نهادي
عمل ميکنند ،بازیگران پيشرو در بازار مالي جهاني کنونياند .همچنين رقابت در بازار
1. Summers and Hesto
2. Parikh and Shibata
3. Kuznetsova and Pisarenko
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مالي ،باعث گسترش خدمات ارائه شده توسط سازمانهاي مختلف ميگردد .بانکها،
شرکتهاي بيمه ،صندوقهاي بازنشستگي و  ...طيف وسيعي از خدمات را ارائه
ميدهند که مستقيم ًا به تجارت اصلي آنها مرتبط نيستند.
کریل ،)0403( 0به بررسي همگرایي مالي و چگونگي بهبود آن ،در حوزۀ یورو پرداخته
است .وي بيان ميکند که یکي از ویژگيهاي اصلي یک منطقۀ بهينۀ ارزي ،توانایي
آن براي حفظ یا تقویت یکپارچگي و همچنين ،همگرایي بين کشورهاي عضو آن
منطقه است .این هدف مستلزم دستيابي به یک وضعيت اقتصادي و مالي باثبات و
توسعۀ توان ایستادگي برابر شوکها است .در این پژوهش ،پ از بررسي وضعيت
همگرایي در منطقۀ یورو ،پيشنهادهاي متعددي ،با هدف بهبود همگرایي به سمت
وضعيت ثابت و همچنين همگرایي مالي و چرخهاي ،پيشنهاد ميگردد .توصيهها بر
چندین حوزۀ سياستي ،ازجمله سياست انسجام ،اساسنامۀ بانک مرکزي اروپا ،پایداري
بدهي عمومي و خصوصي ،قوانين مالي و سياست حداقل دستمزد تمرکز دارند.
رایسين و همکاران ،)0400( 0بااستفاده از روش پانل دیتا و دادههاي  84شرکت بيمه
و صندوق بازنشستگي آمریکایي ،اروپایي و آسيایي ،به بيان شيوههاي عملي همگرایي
مالي و همچنين ،محاسبۀ سيگماي همگرایي 8ميپردازند .مؤلفان بيان ميکنند که
فرآیندهاي همگرایي مالي و شکلگيري اشکال نهادي جدید انجمنهاي مالي در
اقتصاد جهاني ،درحالحاضر ،تأثير قابلتوجهي بر بخشهاي واقعي و مالي ،ماليۀ
عمومي و همچنين سایر حوزههاي اقتصاد دارند.
در مطالعهاي ،متفکرآزاد و همکاران ( )0898به بررسي همگرایي اقتصادي استانهاي
ایران ،طي سالهاي  ،0829-0832بااستفاده از آزمونهاي ریشۀ واحد پانل پرداختند؛
نتایج حاصلشده نشان ميدهند که بين استانهاي ایران ،همگرایي بتاي مطلق وجود
ندارد؛ ولي همگرایي بتاي شرطي بين استانهاي ایران برقرار است.
رفعت ( ،)0892در مطالعهاي با هدف بررسي تأثير یکپارچگي مالي و باز بودن بازارهاي
مالي در ایران و سایر کشورهاي درحالتوسعه بر فرایند همگرایي درآمد ،نشان ميدهند
که باز بودن مالي ،یکپارچگي و توسعۀ مالي داخلي ،باعث تسهيل در همگرایي درآمدي
1. Creel
2. Rysin et al
3. Sigma Convergence
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بين ایران و شرکتهاي تجارياش در کشورهاي درحالتوسعه با درآمد متوسط به باال
ميگردد.
صدیقي و همکاران ( ،)0892در پژوهشي تأثير ادغام مالي بر رشد اقتصادي کشورهاي
توسعهیافته و درحالتوسعه منتخب را بررسي نمودهاند .براياینمنظور ،از دادههاي
تابلویي مبتني بر روش گشتاورهاي تعميمیافته ) (GMMاستفاده شده است .این
پژوهش نشان داد که تأثير ادغام مالي (خالص دارایيهاي خارجي بهعنوان معياري از
ادغام مالي) بر رشد اقتصادي ،در هر دو گروه از کشورهاي مورد بررسي ،مشابه یکدیگر
نيستند .براساس نتایج حاصل از این پژوهش ،ادغام مالي ،بر رشد اقتصادي کشورهاي
منتخب عضو سازمان همکاري اقتصادي و توسعه ،اثر مثبت و در کشورهاي منتخب
خاورميانه و شمال آفریقا ،تأثير منفي دارد .بنابراین ،بهنظر ميرسد که سطح
توسعهیافتگي بازارهاي مالي و درجۀ همگن بودن این بازارها بين کشورها ،نقش
تعيينکنندهاي را در تأثير ادغام مالي بر رشد اقتصادي ایفا مينماید.
نيکپور و همکاران ( ،)0893در مطالعهاي به بررسي همگرایي مالي بين ایران و
کشورهاي عضو اوپک ،در دورۀ زماني  ،0402-0441با استفاده از روش فيليپ -
سول و همچنين الگوریتمهاي خوشهاي پرداختند .در بازار پول ،نتایج نشاندهندۀ
همگرایي ایران با کشورهاي عراق ،نيجریه و ونزویال است و در بازار سرمایه ،همگرایي
ایران با کشورها امارات و عربستان سعودي است.
امامي ميبدي و همکاران ( ،)0893در پژوهشي با استفاده از روش گشتاورهاي
تعميمیافته ،الگوهاي همگرایي غيرشرطي بتا ،همگرایي شرطي بتا و همچنين
همگرایي سيگما را ،در فاصله سالهاي  ،0814-0892مطالعه نمودهاند .نتایج
بهدستآمده ،حاکي از وجود همگرایي غيرشرطي و شرطي بتا و نيز همگرایي سيگما
در اقتصاد ایران هستند .باتوجهبه تخمين همگرایي شرطي بتا ،بهترین سناریو که باعث
رشد سرعت همگرایي اقتصادي در شرایط تعهدي ميگردد ،تأمين مخارج دولتي از
ماليات بر درآمد است .نتایج تحقق همگرایي سيگما نيز ،مبيّن این موضوب است که
تحریمها ،سبب ایجاد شرایط تعهدي ميگردد .ازاینرو ،مؤلفان پيشنهاد نمودهاند که
حرکت سياستهاي اقتصادي و مالي کشور ،بایستي در مسير ثبات اقتصادي و
همچنين کاهش التهاب باشد.
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تصریح مدل
در این تحقيق ،مدل استفاده شده بهمنظور برآورد همگرایي مطلق و شرطي در ابعاد
تعميق مالي ،برگرفته از پژوهش ترابلسي و چریف )0401( 0است .برایناساس ،مدل
رگرسيوني براي برآورد اقتصادسنجي ،بهصورت معادلۀ  1تصریح ميشود:
() 1

FDit*   0  1kALit   2 X it  eit
*
در تابع باال  iداللت بر تعداد کشورها t ،زمان FDit ،نشاندهنده سطح تعميق مالي

بهينه و هدف (پروکسي *kit
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در تابع مدل رشد) kALit ،آزادسازي حساب سرمایهXit ،

برداري از متغيرهاي توضيحي (نرخ ارز رسمي ،آزادي تجاري ،سطح اوليۀ حساب
سرمایه) و  eitجملۀ خطا است که اغلب فرض ميشود داراي دو جزء مجزا است؛ یعني
( 0e = μ + εبالتاجي8)0441 ،
it
i
it
آشکار است که سطح تعميق مالي کشورها ،بهطور تدریجي ،به سطح بهينه و مورد
*
انتظار ،یعني مقدار  kitدر تابع مدل رشد ،طبق مدل مکانيسم تعدیل جزئي ،تعدیل
ميشود:
() 2

) FDit  FDi ,t 1   ( FDit*  FDi ,t 1

که  FDitسطح واقعي تعميق مالي در انتهاي دورۀ  tو  پارامتر همگرایي (بهعنوان
سرعت همگرایي) که بين صفر و یک است ( .) 0    1معادلۀ  2نشان ميدهد که
*

در هر دوره ،درصدي از اختالف بين سطح جاري و مقدار  kitدر تابع مدل رشد تعدیل
ميشود .با جایگزیني معادلۀ  1در معادلۀ هفتم ،معادلۀ  2بهصورت زیر بازنویسي
1. Trabelsi and Cherif
 .0جهت نشان دادن جملۀ اخالل ،فرض ميکنيم که اثرات تکي (مقطعي) وجود دارد؛ همچنين ممکن است،
اثرات ثابت زمان نيز باشد؛ در حالت دیگر ،امکان وجود هر دوي آنها هست .بنابراین جزء خطا داراي سه
مؤلفه است.)eit= μi + λi + εit( :
3. Baltagi

FDit   1 KAOEN it   2  X it  (1   ) FDi ,t 1   U it

بنابراین مدل نهایي بهصورت معادلۀ  9ارائه ميشود:
( )9
FDit  1dumcriseit   2 kaopenit   3 exchit   4 netcptlit
  5 FDi ,t 1   6 tradeit eit

همانطوري که اشاره شد FDit ،بيانگر تعميق مالي (اندازهگيريشده بهوسيلۀ دو
شاخص ،یکي نسبت اعتبارات داخلي به بخش خصوصي (درصدي از  )GDPو دیگري
حجم پول در گردش به توليد ناخالص داخلي) است؛ گرچه این دو باهم مرتبط هستند،
اما معادل نيستند (ابياد و همکاران .0)0443 ،0بحران سيستم بانکي( )dumcriseitاز
متغير مجازي 4و 0استفاده ميشود .8معيار آزادي حساب سرمایه ،براساس پروکسي
1. Abiad et al
 .0شاخص دومي که بيانگر تعميق مالي است ،نسبت بدهيهاي نقدي به توليد ناخالص داخلي است .بدهيهاي
نقدي شامل اسکناس و مسکوک خارج از سيستم بانکي بهعالوۀ حسابهاي جاري و سایر بدهيهاي بهرهدار
بانکها و واسطههاي مالي غيربانکي در هر کشور است که برایناساس ،ميتوان آن را معادل  M3دانست.
باتوجهبه اینکه در برخي کشورها ،همچون ایران M3 ،محاسبه نميشود ،ميتوان از ( M2پول و شبهپول)
به عنوان پراکسي آن استفاده نمود .همچنين الزم به توضيح است که ضعف معيار نسبت اعتبارات سيستم بانکي
به بخش خصوصي نيز ،در این است که با توجه به اینکه در عمده کشورهاي پيشرفتۀ صنعتي ،توسعۀ مالي،
عمدتاً از طریق ایجاد نوآوريها و ابداعات مالي در بخش غيربانکي رخ ميدهد؛ لذا این شاخص ضعيفي براي
نشان دادن تعميق مالي کشورهاي مذکور است.
 .8در این مطالعه ،براي کنترل بحران بانکي ،از تعریف بانکداري سيستماتيک الون و والنسيا ( )0400استفاده
ميشود که طبق تعریف مذکور ،اگر دو شرط زیر وجود داشته باشد ،بحران بانکي سيستماتيک به نظر ميرسد:
الف :نشانههایي که به صورت قابلتوجه در بانک ها وجود دارد؛ مانند زیان در سيستم بانکي و یا انحالل بانکها،
ب :اقدامات مداخلهاي قابلتوجه در سياستهاي بانکي ،در برابر زیانهاي قابلتوجه در سيستم بانکي .اگر این
دو شرط مذکور برقرار باشند ،نشاندهندۀ شروب بحران خواهد بود (ترابلسي و چریف .)0401،درنهایت براي
بحران سيستم بانکي از متغير مجازي( )4،0است که اگر کشوري در طول دورۀ تحقيق ،بحران بانکي را تجربه
کرده باشد ،ارزش  0و در غيراینصورت ،داراي ارزش  4است.
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ميشود:
( )3
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 kaopenitاست kaopenit .شاخص ترکيبي بر طبق متغيرهاي موهومي باینري کدبندي
شده ،بر محدودیت حسابهاي خارجي مندرج در گزارشهاي صندوق بينالمللي پول
( ،)IMFمحدودیتهاي ارزي و توافقات ارزي ،تنظيمات اوراقبهادار و محدودیتهاي
بورس اوراق بهادار تدوین ميشود exchit .0ميانگين نرخ ارز رسمي ساالنه و netcptlit
خالص حساب سرمایه ،که به عنوان پروکسي سطح اوليه حساب سرمایه است،
همانطوري که اشاره گردید ،الزمۀ دستيابي به منافع ناشي از آزادسازي سرمایه،
توسعه و بهبود زیرساختهاي مالي و ارتقاي سطوح اوليه حساب سرمایۀ تاثيرگذار بر
سطح تعميق مالي است (آیچينگرین و همکاران .)0400 ،0متغير  tradeitبهعنوان
پروکسي آزادي تجاري وتحرک بينالمللي ،بخ ش واقعي هر اقتصاد بوده که بهصورت

درصد حجم تجارت از  GDPاندازهگيري شده و  eitجمله اخالل ميباشدFDi ,t 1 .
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وقفه متغير وابسته است و  ،β5ضریب اثر دورۀ قبل متغير وابسته که اثر همگرایي را
اندازهگيري ميکند و اگر ضریب اثر دوره قبل متغير وابسته را از یک کم کنيم )(1 − β
سرعت همگرایي بهدست خواهد آمد و در این مطالعه ،نشاندهندۀ این است که
همگرایي مالي با چه سرعتي ،بر تعميق مالي کشورها تأثير ميگذارد .اگر قدر مطلق||β
کوچکتر از یک باشد ،همگرایي مالي وجود دارد و به سمت *( kسطح تعميق مالي
بهينه و هدف) ميل ميکند .این موضوب بدین معني است که کشورهایي که داراي
سطح سرمایه پایين مي باشند ،بهنسبت نرخ رشد ،تعميق مالي بيشتري را خواهند
داشت و به سمت تعميق مالي همگرا ميشوند .اگر  βبين صفر و یک باشد و (*،)k0>k
همگرایي مالي وجود دارد و بهسمت تعميق مالي بهينه نزولي است .اگر  βبين صفر و
 .0به منظور تأکيد بر آزادي حساب سرمایه ،بهجاي کنترل حساب سرمایه ،از معيار  kaopenitاستفاده شده که
مؤلفۀ اصلي اول چهار متغير باینري به صورت صفر و یک ( )ki, i=1,2,3,4بر محدودیتهاي حسابهاي خارجي
اختصاص دارد و شامل محدودیت در خصوص نرخ ارز چندگانه ( ،)k1محدودیت در مبادالت سال جاري (،)k2
محدودیت در مبادالت حساب سرمایه ( )k3و درنهایت  k4در خصوص الزامات واگذاري درآمد حاصل از صادرات
است .در این معيار ،براي محدودیت مبادالت سرمایه ( ،)k3از افق وزن پنج ساله (شامل سال  tو چهار سال قبل
آن) که کنترل سرمایۀ غيرمؤثر است ،استفاده شده است (SHAREk3,t =((K3,t + K3,t-1 + K3,t-2 + K3,t-3+
) K3,t-4)/5سپ  ،در نهایت شاخص باز بودن حساب سرمایه ( )kaopenبهعنوان مؤلفۀ اصلي ،بهصورت شاخص
ترکيبي معکوس از معيارهاي ( )k4 ، SHAREk3,t،k2 ،k1است( .چاینن و آیتو )0441 ،که در این مطالعه از
اطالعات آخرین بهروزرساني استفاده ميگردد.
2. Eichengreen et al

یافتههای پژوهش
در این بخش ،آزمون دیکيفولر تعميمیافته ( )ADFفيشر را به خاطر انعطافپذیري
بيشتر و قابليت اجرا براي پانل نامتوازن و هچنين بهکارگيري اثرات ثابت مقطعي(تکي)
به عنوان رگرسور و محاسبۀ خودکار اختالف وقفه و پهناي باند 8استفاده ميکنيم.
نتایج حاصلشده در جدول  0ارائه شده است.
جدول  :1نتایج آزمون ریشۀ واحد (آزمون  -)Fisher-ADFکل نمونه
متغير

وضعيت

شاخص تعميق مالي
()FD1
شاخص تعميق مالي
()FD2

عرض از مبدأ و
روند
عرض از مبدأ و
روند
عرض از مبدأ و
روند
عرض از مبدأ و
روند
عرض از مبدأ و
روند
عرض از مبدأ و
روند

آزادي حساب سرمایه
خالص حساب سرمایه
آزادي تجاري
بحران بانکي

آماره آزمون دیکي فولر تعميم یافته
سطح متغير

تفاضل مرتبه اول

نتيجه

()4/488
021/01

(119/19)4/44

)I(1

(001/01)4/40

)I(0

(0004/84)4/44

-

)I(0

(829/91)4/44

-

)I(0

(080/10)4/119

(0000/00)4/44

)I(1

(001/14 )4/44

)I(0

1. WDI
2. IMF
 .8با استفاده از معيار شوارتز براي اختالف وقفه و روش  Newey-Westو  Bartlett kernelبراي پهناي باند.
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یک باشد و (* )k0<kهمگرایي مالي وجود دارد و بهسمت تعميق مالي بهينه ،صعودي
است .اگر  βبين منفي یک و صفر باشد ،جواب نوساني ميرا و همگرا به سمت * kاست.
اگر  βبزرگتر از یک باشد ،واگرا خواهد بود و  βکوچکتر یا مساوي منفي یک باشد ،در
این صورت نوساني واگرا خواهد بود (پور کاظمي.)0829 ،
در این مطالعه ،دادههاي مورد استفاده از پایگاه اطالعات بانک جهاني (شاخصهاي
توسعۀ جهاني) )0404( 0و صندوق بينالمللي پول )0404( 0گرفته شده است.
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متغير
تفاضل مرتبه اول

وضعيت
نتيجه

نرخ ارز رسمي

عرض از مبدأ و
روند

آماره آزمون دیکي فولر تعميم یافته
سطح متغير

تفاضل مرتبه اول

نتيجه

(011/30)4/44

-

)I(0

احتمال رد فرضيه صفر ریشۀ واحد در پرانتز نشان داده شده است.
* و ** به ترتيب بيانگر معنيداري در سطح اطمينان  99و  94درصد است.
مأخذ :محاسبات پژوهش
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نتایج آزمون ریشۀ واحد ،حاکي از آن است که متغير آزادسازي حساب سرمایه ،خالص
حساب سرمایه و نرخ ارز ،بحران بانکي ،شاخص دوم تعميق مالي ( ،)FD1در سطح مانا
است؛ ولي شاخص دوم تعميق مالي ( )FD2و آزادي تجاري مانا نيستند؛ متغيرهاي
مذکور ،بهصورت تفاضل مرتبۀ اول مانا هستند .بنابراین در سطح اطمينان باالي 94
درصد ،تمامي متغيرهاي تحقيق ،به صورت سطح یا تفاضل مرتبۀ اول ،مانا بوده و
پایداري دادههاي مورد استفاده در تحقيق قبل ،از برآورد مدلهاي تحقيق ،مورد تأیيد
واقع ميشوند.
عالوه بر مانا بودن متغيرهاي مدل ،به کمک تجزیه و تحليلهاي همانباشتگي ،ميتوان
پایداري ترکيب خطي بلندمدت را آزمون نمود .مهمترین نکته در تجزیه و تحليلهاي
هم انباشتگي آن است که با وجود غيرمانا بودن اغلب متغيرهاي مدل و داشتن یک
روند تصادفي افزایشي یا کاهشي ،در بلندمدت ممکن است که یک ترکيب خطي از
این متغيرها ،همواره مانا و بدون روند باشد .آزمونهاي همانباشتگي پانلي قدرت و
اعتبار بيشتري در مقایسه با آزمونهاي هم انباشتگي مقطعي مجزا داشته و حتي در
شرایطي که دورۀ زماني کوتاه و اندازۀ نمونه کوچک باشد ،قابليت استفاده را دارند
(بالتاجي .)0441 ،در این مطالعه ،براي اطمينان از همانباشتگي متغيرها ،از آزمون
همانباشتگي پانل دیتاي پدروني )0999 ،0992( 0استفاده ميشود .آزمونهاي پيشنهاد
شده توسط وي ،طوري هستند که ناهمگنيهاي موجود بين کشورها را در نظر
ميگيرند .فرضيۀ صفر در این آزمون بيان ميکند که در هر مقطع (کشور) ،متغيرهاي
آن همانباشته نيستند .فرضيه مقابل فرضيه صفر نيز ،اشاره به این دارد که براي هر
کشور ،یک بردار همانباشتگي وجود دارد .یکي از خصوصيات خوب این آزمون ،این
1. Panel Co-integration Test

i  1, N

t  1,, T

معادلۀ  04نشان ميدهد که کليۀ ضرایب و بهتبع آن بردارهاي همانباشتگي ،در بين
مقاطع ،تغيير ميکند و از این رو ،مدل ناهمگني 0بين مقاطع را در نظر ميگيرد.
نتایج آزمون همانباشتگي در وضعيت عرض از مبدأ و روند در جدول  0براساس شاخص
اول تعميق مالي (نسبت اعتبارات داخلي به بخش خصوصي(درصدي از  ))GDPارائه
شده است.
جدول  :2نتایج آزمون همانباشتگی پدرونی -گروه مشاهدات کل نمونه
Statistic

آماره هاي بينگروهي

Statistic

آماره هاي درونگروهي

-

-

(0/13)4/44

Panel v- Statistic

(1/00)0/44

Group rho- Statistic

(8/88)4/99

Panel rho- Statistic

*(-8/88)4/44

Group PP- Statistic

(-0/30)4/48

Panel PP- Statistic

*(Panel ADF- Statistic -8/00)4/44( Group ADF- Statistic -0/21)4/44
**و * بيانگر معني داري آماره در سطح اطمينان به ترتيب  91درصد و  99درصد است.
مأخذ :محاسبات پژوهش

1. Within-Dimension
2. Between-Dimension
3. Pedroni
4. Heterogeneity
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است که لزومي ندارد این بردارها ،براي تمام مقاطع ،یکسان باشند؛ زیرا بردارهاي
همانباشتگي اکيداً همگن نيستند .پدروني هفت آمارۀ همانباشتگي پانل را ارائه کرده
است که چهار نوب از این آمارهها ،مبتني بر رویکرد درونگروهي( 0درونکشوري) و
سه نوب دیگر نيز ،مبتني بر رویکرد بين گروهي 0یا همان بين کشوري است .پدروني8
( )0999در ارتباط با هم انباشتگي بيان ميکند که با فرض وجود  Nمقطع (کشور)که
هر کدام از آنها  Mرگرسور و  Tمشاهده دارند ،ميتوان مدل بلندمدت را بهصورت
زیر نوشت:
()04
Yit   i  i t  1i X 1, it   2i X 2, it     mi X m , it   it
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نتایج آزمون پدروني براي کل نمونه نشان ميدهد ،براساس مؤلفه درونگروهي
آمارههاي ( ،)ADF, PP, Vهمانباشتگي متغيرها رد نميشود و همچنين ،براساس دو
آماره ،مؤلفۀ بين گروهي ( )Group ADF, Group PPفرضيۀ صفر آزمون ،مبني بر
عدم همانباشتگي متغيرها ،رد شده و بهعبارتدیگر متغيرها در سطح بينکشوري؛ در
بلندمدت ،هم جمع بوده و رابطۀ بلندمدت بين آنها وجود دارد .بهعبارتدیگر ،نتایج
حاکي از آن است که هر چند ممکن است خود این متغيرها داراي روندي تصادفي
بوده باشند ،اما در طول زمان ،یکدیگر را بهخوبي دنبال ميکنند؛ بهگونهاي که تفاضل
بين آنها باثبات است .پ از تأیيد وجود همانباشتگي بين متغيرهاي مدل ،بدون
نگراني از بروز مشکل رگرسيون کاذب ،ميتوان مدل را برآورد کرد.
در مدلهاي پانل پویا ،به علت ظاهر شدن وقفه متغير وابسته به عنوان متغير توضيحي،
برآوردگرهاي  OLSناسازگار و اریب بوده و باید روشهاي برآورد حداقل مربعات دو
مرحلهاي ( )2SLSآندرسون و هشيائو یا گشتاورهاي تعميم یافته (( )GMMآرالنو و
بوند )0990،0را بهکار گرفت .برآورد  2SLSممکن است ،بهدليل مشکل در انتخاب
ابزارها ،واریان هاي بزرگ براي ضرایب بدست دهد و برآوردها ،از لحاظ آماري،
معنيدار نباشد .بنابراین روش  GMMتوسط آرالنو و بوند براي حل این مشکل
پيشنهاد شده است (آرالنو و بوند .)0990 ،این تخمينزن ،از طریق کاهش تورش
نمونه ،پایداري تخمين را افزایش ميدهد .درواقع ،بهعلت همبستگي وقفۀ متغير
وابسته با جملۀ اخالل ( )Uit = μεitاز وقفۀ متغير وابسته و وقفۀ سایر متغيرها ،به عنوان
ابزاري براي وقفۀ متغير وابسته ،باتوجهبه شرایط گشتاورهاي تعميم یافته  GMMزیر،
استفاده ميشود.
()00
t  3,4,...., T

t  3,4,...., T

EFDi ,t s (  it   i ,t 1 )  0 For s  2,
EX i ,t s (  it   i ,t 1 )  0 For s  2,

که در آن  X i ,t sبردار متغيرهاي توضيحي است .سازگاري تخمينزننده  GMMبه
معتبر بودن فرض عدمهمبستگي سریالي جمالت خطا و اعتبار ابزارها بستگي دارد که

1. Arellano and Bond

جدول  :3نتایج برآورد مدل به روش  n GMMمرحلهای(متغیر وابسته :تعمیق مالی
()FD1

متغيرهاي توضيحي

کل کشورها

کشورهاي توسعه
یافته

کشورهاي در حال
توسعه

pval
4/44

ضرایب

p-val

ضرایب

p-val

4/32

4/44

4/30

4/44

آزادي حساب سرمایه
سطح اوليۀ خالص حساب
سرمایه
آزادي تجاري

0/90

4/44

1/83

4/44

4/00

4/44

4/40

4/41

-4/03

4/00

-4/08

4/44

4/41

4/44

4/41

4/44

4/41

4/44

بحران بانکي

-1/13

4/44

-8/24

4/44

0/90

4/13

نرخ ارز رسمي

4/441

4/44

-4/40

4/44

-4/440

4/44

ضرایب
وقفۀ تعميق مالي ()FD1

4/31

J-Statistics

13/00

01/94

4/80

Sargan Test P-Val

4/014

4/000

4/011

Instrument Rank

10

80

80
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و  91درصد است.
مأخذ :محاسبات پژوهش

1. Sargan Test Statistics
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ميتواند بهوسيله آزمون سارگان 0مورد بررسي قرار گيرد .عدم رد فرضيۀ صفر آزمون
مذکور ،شواهدي را دال بر فرض عدم همبستگي سریالي و معتبر بودن ابزارها فراهم
ميکند .تخمينزنندۀ  GMMسازگار است ،اگر همبستگي سریالي مرتبۀ دوم در
جمالت خطا از معادلۀ تفاضلي مرتبۀ اول وجود نداشته باشد(آرالنو و بوند.)0990 ،
نتایج برآورد مدل تصریحي ،با استفاده از روش گشتاورهاي تعميم یافته (n )GMM
مرحلهاي با بهکارگيري شاخصهاي نسبت اعتبارات داخلي به بخش خصوصي
(درصدي از  )GDPو نسبت حجم پول در گردش به توليد ناخالص داخلي ،بهعنوان
معيارهاي تعميق مالي ،بهترتيب در جدولهاي  8و  0ارائه شده است.
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مدل باال از شاخص اول متغير وابسته (تعميق مالي) ،یعني نسبت اعتبارات داخلي به
بخش خصوصي (درصدي از  )GDPبهدست آمده است .سطح معنيداري آزمون
سارگان ،براي کل نمونه و کشورهاي توسعهیافته و درحالتوسعه ،بهترتيب برابر
 4/000 ،4/014و 4/011است .بنابراین فرضيۀ صفر عدم همبستگي متغيرهاي ابزاري
استفاده شده با پسماندها رد نشده و اعتبار متغيرهاي ابزاري و سازگاري
برآوردگشتاورهاي تعميمیافته تأیيد ميشود.
جدول  :4نتایج برآورد مدل به روش  n GMMمرحلهای (متغیر وابسته :تعمیق مالی
()FD2

متغير
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کل کشورها

کشورهاي توسعه
یافته

کشورهاي در حال
توسعه

pval
4/44

ضرایب

p-val

ضرایب

p-val

4/20

4/44

4/20

4/44

0/41

4/44

0/01

4/44

4/09

4/44

4/00

4/44

4/00

4/44

4/08

4/12

آزادي تجاري

4/49

4/44

4/00

4/44

4/408

4/02

بحران بانکي

0/00

4/44

8/89

4/40

-0/13

4/44

نرخ ارز

4/440

4/44

-4/41

4/44

4/440

4/08

ضرایب
وقفۀ تعميق مالي ()FD2

4/20

آزادي حساب سرمایه
سطح اوليۀ خالص حساب
سرمایه

J-Statistics

09/04

03/90

01/00

Sargan Test P-Val

4/883

4/828

4/899

Instrument Rank

10

00

80

آماره tداخل پرانتر بوده و عالمت *و ** بيانگر معنيداري آماره در سطح اطمينان به ترتيب  99درصد و 91
درصد است.
مأخذ :محاسبات پژوهش

در جدول باال ،از شاخص نسبت حجم پول در گردش به توليد ناخالص داخلي ،بهعنوان
شاخص تعميق مالي استفاده شده است .طبق آمارۀ سارگان براي کل نمونه و
کشورهاي توسعه یافته و درحالتوسعه ،اعتبار ابزاري و سازگاري تخمينزننده GMM
تأیيد ميگردد.

جدول  :5نتایج همگرایی مالی
کل نمونه
مدل

مدل
()0
مدل
()0

کشورهاي توسعهیافته

ضریب
همگرایي

سرعت
همگرایي

ضریب
همگرایي

سرعت
همگرایي

4/31

4/00

4/32

4/08

4/20

4/03

4/20

4/09

کشورهاي درحالتوسعه
ضریب

سرعت

همگرایي

همگرایي

4/30

4/09

4/20

4/03

مأخذ :محاسبات پژوهش

بهطور کلي ،نتایج جدول  8نشان ميدهد که هر واحد افزایش در آزادسازي حساب
سرمایه ،منجر به افزایش در تعميق مالي نسبت اعتبارات داخلي به بخش خصوصي
کشورها ميشود که بهترتيب ،براي کل نمونه و کشورهاي توسعهیافته و
درحالتوسعه 4/00 ،1/83 ،0/90است .با در نظرگرفتن این نکته که عمدۀ کشورهاي
درحالتوسعه در مقایسه با کشورهاي توسعهیافته از کيفيت نهادي پایينتر بهویژه در
بخش مالي و عدم تعادلهاي اساسي در اقتصاد کالن روبهرو هستند و همچنين از
آنجا که در گروه کشورهاي درحالتوسعه بخش خصوصي نقش قابلتوجهي را در
فعاليتهاي اقتصادي در مقایسه با کشورهاي توسعهیافته ندارند ،لذا تأثير اندک معيار
آزادسازي حساب سرمایه بر تعميق مالي(نسبت اعتبارات اعطایي به بخش خصوصي)
در این گروه کشورها ،در مقایسه با کشورهاي توسعهیافته ،در نتایج جدول نيز تأیيد
ميشود .همچنين نتایج ضریب سطوح اوليه حساب سرمایه در نمونه کشورهاي
درحالتوسعه مقدار ( )-4/08بوده و معنيدار است؛ ولي در گروه کشورهاي
توسعهیافته ،ضریب سطح اوليه خالص حساب سرمایه ،تأثير معنيداري بر تعميق مالي

آزمون فرضيۀ همگرایي مالي و برآورد سرعت همگرایي در کشورهاي منتخب  ...هاتف حاضرينيري ،فرزاد رحيمزاده و سيامک شکوهيفرد

همچنين جدول ( )1نتایج همگرایي مالي را در هر دو متغير وابسته ،یعني نسبت
اعتبارات داخلي به بخش خصوصي (درصدي از  )GDPو شاخص نسبت حجم پول در
گردش به توليد ناخالص داخلي براي کل نمونه و گروه کشورهاي توسعهیافته و
درحالتوسعه را نشان ميدهد.
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ندارد .نتایج مؤکد بر زیرساختهاي ضعيف مالي ،بهویژه در بخش تحرکات بينالمللي
سرمایه و به عبارتي سطح پایين توسعه یافتگي نهادي و قانوني آزادي حساب سرمایه
در گروه کشورهاي درحالتوسعه در مقایسه با گروه توسعهیافته است .نتيجۀ مهم دیگر
این که بحران بانکي بر تعميق مالي در کل نمونه و کشورهاي توسعهیافته اثر منفي
داشته که بهترتيب برابر -1/13و -8/24است و در کشورهاي درحالتوسعه اثر معنيدار
ندارد .نتيجه مؤکد این است که ،باتوجهبه نقش حقيقي و واقعي بخش بانکي ،بهویژه
در اقتصاد کشورهاي توسعهیافته ،بحران بانکي و بنابراین بيثباتي بانکي ،منجر به
تضعيف هرچه بيشتر اعتبارات اعطایي به بخش خصوصي و بهعبارتي کاهش شاخص
تعميق مالي ميشود .نرخ ارز بر کل نمونه اثر مثبت داشته ( )4/441ولي به تفکيک
در کشورهاي توسعهیافته و درحالتوسعه ،بهترتيب به ميزان  -4/40و  -4/440اثر
منفي بر نسبت اعتبارات اعطایي به بخش خصوصي و شاخص تعميق مالي دارد .نتيجۀ
دیگر اینکه ضریب شاخص آزادي تجاري ،به لحاظ آماري ،مثبت و معنادار است.
بهطوريکه هر واحد افزایش آزادي تجاري در کل نمونه و کشورهاي توسعهیافته و
درحالتوسعه ،بهترتيب به ميزان  4/40 ،4 /00 ،4/49منجر به افزایش نسبت اعتبارات
داخلي به بخش خصوصي ،بهعنوان شاخص تعميق مالي ميشود .همچنين نتایج
جدول  0نيز نشان ميدهند که آزادسازي حساب سرمایه ،اثر مثبت معنيداري بر
گسترش حجم پول در گردش به توليد ناخالص داخلي و ارتقاي تعميق مالي دارد.
بحران بانکي بر تعميق مالي کل نمونه و کشورهاي توسعهیافته اثر مثبت به ميزان
 0/00و  8/89واحد بر تعميق مالي (نسبت حجم پول در گردش) دارد؛ ولي در گروه
کشورهاي درحالتوسعه یافته اثر منفي ( )-0/13بر تعميق مالي دارد .نرخ ارز نيز بر
کل نمونه ،بهترتيب به ميزان 4/440و  4/08اثر مثبت دارد و در کشورهاي توسعهیافته،
به اندازۀ  ،4/41اثر منفي مي گذارد .نتایج دیگر مدل در مورد شاخص آزادي تجاري
مثبت و معنادار است و افزایش هر واحد آزادي تجاري در کل نمونه و کشورهاي
توسعهیافته و درحالتوسعه ،بهترتيب ،به اندازۀ  4/40 ، 4/00 ،4/49بر حجم پول در
گردش به توليد ناخالص داخلي ،که بهعنوان شاخص دوم تعميق مالي است ،تأثير
مثبت ميگذارد و در مورد خالص حساب سرمایه در کل نمونه و کشورهاي توسعهیافته
و درحالتوسعه ،به ترتيب  ،4/08 ،4/00 ،4/00تأثير مثبت بر تعميق مالي دارد.
نتایج جداول ،به ویژه معيار نسبت اعتبارات اعطایي بر بخش خصوصي به عنون معيار
اول تعميق مالي ،در صورت مقایسه در گروه کشورهاي درحالتوسعه و توسعهیافته،
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نشاندهندۀ نقش بخش خصوصي در فرایند تعميق مالي است؛ بدین صورت که بخش
مالي بهوسيلۀ بخش خصوصي بزرگ و پویا ،که منجر به انتقال جریانهاي سرمایهاي
درآمدي به سرمایهگذاريهاي پربازده ميشود ،پشتيباني و پيریزينشود ،ممکن است
منجر به تعميق مالي ناشي از آزادسازي حساب سرمایه نيز نشود که این امر ،بهویژه
ال مشهود است.
باتوجهبه ضریب پایين شاخص مذکور در کشورهاي درحالتوسعه ،کام ً
همچنين ،نتایج ضریب سطوح اوليه حساب سرمایه نشان ميدهد که اثر مثبت ارتقاي
آزادي حساب سرمایه بر تعميق مالي ،منوط به توسعهیافتگي نهادي و قانوني آزادي
حساب سرمایه ،بهویژه در کشورهاي درحالتوسعه است .بهعبارتيدیگر ،در صورت
ارتقاي کارا و قوي نهادها و زیرساختهاي مالي ،ميتوان باافزایش جریان حساب
سرمایه بين کشوري ،بهویژه در گروه کشورهاي درحالتوسعه ،منجر به ارتقاي نسبت
اعتبارات اعطایي به بخش خصوصي شود.
همچنين ،همانطورکه در جدول  1مشاهده ميشود ،قدر مطلق ضریب متغير وابسته
با وقفه نسبت اعتبارات داخلي به بخش خصوصي (درصدي از  )GDPدر کل نمونه و
گروه کشددورهاي درحالتوسددعه و توسددعهیافته ،بهترتيب برابر ()4/30 ،4/32 ،4/31
ا ست که مقدار همۀ آنها کوچکتر از یک ا ست و ن شاندهندۀ همگرایي مالي در این
کشورها است .در مدل دوم نيز ،قدرمطلق ضریب متغير وابسته با وقفۀ شاخص نسبت
حجم پول در گردش به توليد ناخالص داخلي در کل نمونه و ک شورهاي تو سعهیافته
و درحالتوسدددعه ،بهترتيب برابر ( )4/20 ،4/20 ،4/20اسدددت که کوچکتر از یک و
نشاندهندۀ همگرایي است .براي محاسبۀ سرعت همگرایي ،کافي است ضریب متغير
وابسددته با وقفه را از یک کم کنيم؛ همانطورکه مشدداهده مي شددود ،در مدل با متغير
وابسته ،نسبت اعتبارات داخلي به بخش خصوصي (درصدي از  )GDPبراي کل نمونه
و کشددورهاي توسددعه یافته و درحالتوسددعه سددرعت همگرایي ،به ترتيب برابر ،4/09
 4/00 ،4/08اسددت .همچنين ،همانطورکه مشدداهده مي شددود ،سددرعت همگرایي در
کشورهاي درحالتوسعه ،نسبت به کشورهاي توسعهیافته ،بيشتر است و نشاندهندۀ
این موضوب است که چون در کشورهاي درحالتوسعه سطح سرمایه پایين است ،نرخ
رشد تعميق مالي بيشتر بوده و سرعت همگرایي در تعميق مالي بيشتر است .سرعت
همگرایي براي شدداخص نسددبت حجم پول در گردش به توليد ناخالص داخلي در کل
نمونه و کشددورهاي توسددعهیافته و درحالتوسددعه ،بهترتيب برابر 4/03 ،4/09 ،4/03
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ا ست و ن شان مي دهد که سرعت همگرایي در شاخص دوم تعميق مالي ( شاخص
ن سبت حجم پول در گردش به توليد ناخالص داخلي) به ن سبت بي شتر ا ست و در هر
دوره ،به ميزان بيشتري از عدم تعادل کوتاه مدت ،جهت دستيابي به تعادل بلندمدت
تعدیل ميگردد.
جمعبندی (نتیجهگیری و ارائه پیشنهادهای سیاستی)
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درمجموب ،باتوجهبه این که تأثيرگذاري مثبت معيار آزادسازي حساب سرمایه بر نسبت
اعتبارات اعطایي به بخش خصوصي به عنوان معيار اول تعميق مالي ،در گروه
کشورهاي درحالتوسعه در مقایسه با کشورهاي توسعهیافته کمتر است و نيز سطوح
اوليه حساب سرمایه در این کشورها بهطور معنيداري منفي ميباشد؛ این نتایج نشانگر
ضعف زیرساختهاي مالي ،مخصوصاً در بخش تحرکات بينالمللي سرمایه و سطح
پایين توسعهیافتگي نهادي و قانوني آزادي حساب سرمایه در این گروه از کشورها در
مقایسه با گروه کشورهاي توسعهیافته است .بهطوريکه اثر مثبت ارتقاي آزادي حساب
سرمایه بر تعميق مالي ،در صورت ارتقاي کارآ و مناسب نهادها و زیرساختهاي مالي،
ميتواند با افزایش جریان حساب سرمایه بين کشوري ،بهویژه در گروه کشورهاي
درحالتوسعه ،منجر به ارتقاي نسبت اعتبارات اعطایي به بخش خصوصي شود.
عالوه بر اینها ،نتایج نشان ميدهند که بيثباتي و بحران بانکي ،نرخ ارز و شاخص
آزادسازي تجاري بر این نوب تعميق مالي اثر معنيداري دارند .همچنين ،آزاد سازي
حساب سرمایه ،بحران بانکي ،نرخ ارز و شاخص آزادي اقتصادي بر نسبت حجم پول
در گردش به توليد ناخالص داخلي اثر معنيداري دارد.
با مالحظۀ نقش بخش خصوصي در فرایند تعميق مالي ،بهویژه معيار نسبت اعتبارات
اعطایي بر بخش خصوصي به عنوان معيار اول تعميق مالي ،تازمانيکه بخش مالي
بهوسيلۀ بخش خصوصي بزرگ و پویا که منجر به انتقال جریانهاي سرمایهاي درآمدي
به سرمایهگذاريهاي پربازده ميشود ،پشتيباني و برنامهریزي نشود ،ممکن است منجر
به تعميق مالي ناشي از آزادسازي حساب سرمایه نيز نشود که این امر ،بهویژه با توجه
به ضریب پایين شاخص مذکور در کشورهاي درحالتوسعه ،کامالً مشهود است.
در مورد همگرایي مالي نيز ،با مالحظۀ اینکه مقدار قدر مطلق ضریب متغير وابسته با
وقفه نسبت اعتبارات داخلي به بخش خصوصي (درصدي از )GDPو مدل دوم نيز در
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کل نمونه و گروه کشورهاي درحالتوسعه و توسعهیافته کمتر از یک است؛ بنابراین
همگرایي مالي در هر دو مدل ،تأیيد ميگردد .همچنين سرعت همگرایي در مدل اول
در کشورهاي درحالتوسعه نسبت به کشورهاي توسعهیافته بيشتر است و بيانگر آن
است که چون در کشورهاي درحالتوسعه ،سطح سرمایه پایين ميباشد ،نرخ رشد
تعميق مالي بيشتر بوده و سرعت همگرایي در تعميق مالي بيشتر است؛ بهطوريکه
این سرعت در شاخص دوم تعميق مالي به نسبت بيشتر است و در هر دوره ،به ميزان
بيشتري از عدم تعادل کوتاهمدت ،جهت دستيابي به تعادل بلندمدت تعدیل ميگردد.
در پایان و بر اساس نتایج تحقيق پيشنهاد ميگردد:
باتوجهبه تاثير مثبت و معنيدار آزادسازي حساب سرمایه بر تعميق مالي پيشنهاد
ميگردد که براي تعميق مالي بيشتر ،محدودیت هاي غيرضروري جریان آزاد سرمایه
به حداقل رسيده و در نتيجه ،مسير براي ورود سرمایهگذاريهايخارجي به کشور مهيا
گردد که این امر ميتواند براي کشورهاي درحالتوسعه ،که نيازمند منابع سرمایهاند،
اهميت قابلتوجهي داشته باشد.
باتوجهبه تأثير مثبت و معنيدار آزادي تجاري بر تعميق مالي کشورهاي توسعهیافته و
معنيدار نبودن آن در کشورهاي درحالتوسعه ،پيشنهاد ميگردد که آزادسازي تجاري
در کشورهاي درحالتوسعه با احتياط بيشتري صورت پذیرد .زیرا آزادسازي تجاري به
منظور تعميق مالي ،ميتواند پيامدهاي منفي داشته باشد؛ ازجمله کاهش فروش و
توليد عرضهکنندگان داخلي ،به دليل توان پایين رقابت آنها در مقایسه با رقباي
خارجي.
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