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 مقدمه -1

 و اشتغال و اقتصادی رونقايجاد  برای توسعه حال در کشورهای اغلب

 منابع کمبود مشکل با پايدار اقتصادی توسعه و رشد به دستیابي

 و صادرات از ناشي ارزی درآمدهای کمبود. باشندمواجه مي گذاریسرمايه

 اولیه مواد و کاالها صادرکنندگان زيان به اغلب که مبادله ناعادالنه نرخ

 است عواملي از باال مصرف و جمعیت انبوهوجود  و است تغییر حال در خام

 اين دررا  مولد هایگذاریسرمايه به تبديلقابل یاندازپس منابع که

 توسعه به دستیابي و ماندگيعقب جبران. کرده است محدود بشدت کشورها

 و نسبي هایمزيت از گیریبهره و گذاریسرمايه مستلزم پايدار،

 نیز سرمايه شدن،جهاني فرآيند در. باشدکشورها مي اقتصادی هایظرفیت

 سود کسب دنبال به گذارانسرمايه. است انتقال و نقل قابل سهولت به

 اشباعبه سبب . باشندمي گذاریسرمايه برای امن مکاني و بیشتر

 در گذاریسرمايه يبازده نرخ صنعتي، پیشرفته کشورهای در گذاریسرمايه

 از گیریبهره صدد در همواره گذارانسرمايه و بوده نزول به رو کشورها اين

 امنیت چنانچه ی دارند.بیشتر يبازدهباشند که مي هایفرصت

 گذار حال در اقتصادهای و توسعه حال در کشورهای در گذاریسرمايه

 و میل الملليبین گذارانسرمايه شود، فراهم الزم قانوني بستر و، تضمین

 به امر اين. داشت خواهند بازارها گونهاين در حضور برای بیشتری رغبت

 اقتصادی، رشد نسبي، هایمزيت از دهدمي فرصت نیز میزبان کشورهای

 رقابتي کاالهای تولید برای روز فناوری و دانش به دستیابي و زايياشتغال

 ورود در تسريع بنابراين،. استفاده کنند الملليبین عرصه در

 و میزبان کشورهای برای متقابلي منافع خارجي، هایگذاریسرمايه

 دربر خواهد داشت.  الملليبین گذارانسرمايه

 سئلهبیان م -1-1
 کینون وهای مکبه انديشهآزادسازی بازارهای مالي های نظرية ريشه

رشد  توقفکندی يا  دلیلند ي کردسع 1973در سال گردد. آنها برمي 2شاو

نتیجه پژوهش آنها  را پیدا کنند. يافتهاقتصادی کشورهای کمتر توسعه

. استدخالت دولت در بازارهای مالي داخلي آن، دلیل اصلي نشان داد که 

تخصیص اعتبار به  بهره و داشتن سقف نرخداليلي مثل ثابت نگه يعني

 معرفي شدند.های خاص به عنوان سرکوب مالي در اين کشورها بخش

 کمتر کشورهای اقتصادی رکود و ناکارايي عامل احتماالً کهسرکوب مالي 

                                                                                          
2. Mckinon & Shaw 

 
 

در  .شودميگذاری وجب کاهش کمیت و کیفیت سرمايهم ،است يافتهتوسعه

ها در آنها جاری است، نرخ بهره وامسرکوب مالي  که يبیشتر اقتصادهاي

ها برای اينکه بانک .باشدبرقرار ميها بین بانک اندکيو رقابت  داردسقف 

های قیمتي سرمايهبندی غیرجیرهبايد ها را رعايت کنند، خ بهره وامسقف نر

های بارات بر اساس بازده نهايي پروژه. اعتشوددهي انجام وامقابل 

 شود.گذاری تخصیص داده نميسرمايه

سودهای وجود وام و اهمیت وثیقه، فشارهای سیاسي، نام، اندازه، 

حت تاثیر قرار دهند. ها را تدهندگان ممکن است تخصیصوام  پنهاني برای

 توصیه کردندها برای تخصیص بهینه منابع دولت کینون و شاوبنابراين مک

برداشتن سمت آزادسازی بازارهای مالي  نظیر به کشورهای در حال توسعه 

پیش بروند. البته امروزه تعريف  هاسقف نرخ بهره و تسهیالت تکلیفي بانک

چیزی است که مد تر از آن مالي و آزادسازی آن بسیار گستردهبازارهای 

 شاو بوده است. کینون ونظر مک

از تم مالي همراه باشد. تواند با توسعه سیسهای مالي ميآزادسازی بازار

نسبت به بازارهای را المللي که بازارهای مالي بین هايياقتصاددانسو، يک

که آزادسازی مالي  معتقدند، دانندمي تريافتهتوسعه و کارآتربسته داخلي 

را رشد اقتصادی  زمینةبه تبع آ، و شوند ميمنجر به توسعه بازارهای مالي 

بعضي از اقتصاددانان معتقدند که به دلیل  ،ديگر سویاز . کنندفراهم مي

وجود نامتقارني اطالعات )بین بازار مالي داخلي و خارجي( آزادسازی 

ها به باشد . بنابراين بعضي اقتصاددانبازارهای مالي مي تواند پرهزينه 

زدايي زياد به مقرراتکنند که با احتیاط سعه توصیه ميکشورهای در حال تو

 بازارهای مالي خود اقدام کنند.

کنند که داليل مختلفي برای نظرات خود ذکر ميموافقان آزادسازی 

آماندن های باالی کنترل سرمايه و کار( هزينه1اند: )به شرحترين آنها مهم

که های مالي بسیاری از سیستمشان داده است تجربه ن( 2، )هاآن سرمايه

 (3)اند، شود، به شکست منجر شدهاداره مي دولت توسطبدون اتکا به بازار 

ها و گذاری، بازسازی شرکتتامین سرمايهغالبا در های خارجي سرمايه

آزادسازی باعث ( 4، )کمک کرده استها به دولتهای مالي مديريت بحران

های مالي و تقويت سیستمکارآيي  افزايش بیشتراز طريق  کسب منافع

)کینگ  شودی ميرشد و ثبات اقتصاد در راستایعمق بازار  توسعة داخلي و

حضور سو، از يک( 5، )(5همکاران ت و، بکار4همکاران لوين و ،3لوين و

کتي و شفافیت بازار در بازارهای نوپا باعث بهبود حاکمیت شر هاخارجي
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ممکن است باعث کاهش اختالف هزينه سازی شود و آزادميمالي آنها 

و به تبع آن باعث افزايش ها تامین مالي داخلي و خارجي شرکت

هايي از ، و از سوی ديگر، مخالفان آزادسازی با ذکر مثالشود یارگذسرمايه

بحران جنوب شرق  ،در آرژانتین 1982نظیر بحران مالي های مالي بحران

موضوع با اين  ،در مکزيک 1990 بحران مالي دهه و 1997آسیا در سال 

 کنند که کشورها با احتیاط کامل ويا حداقل توصیه مي کنند ومخالفت مي

 کنند.سازی بازارهای مالي تدريجي اقدام به آزاد به صورت

، آزادسازی جريان سرمايه هابر اساس چهارچوب نظری نئوکالسیک

اقتصادهای با  سمت هبباال با سرمايه  شود سرمايه از اقتصادهایباعث مي

 انداز داخلي،پسباعث افزايش سرمايه  . جريانجريان يابدرمايه پايین س

 دارایهای کشور و تسريع جريان انتقال تکنولوژی بهگذاری افزايش سرمايه

ي ضمن انتقال سرمايه بین سازی مالبنابراين آزاد. شودميسرمايه اندک 

تواند به بهبود کشورها، به سبب افزايش توسعه بخش مالي مي

آزادسازی حساب سرمايه  ،موجودهای کند. طبق نظريهگذاری کمک سرمايه

در را تواند نقش مهمي دارای بازار مالي در حال توسعه مي در کشورهای

 .(1389 )مجتهد و احمديان،کند های مالي ايفا بحران

 ،مختلف یهارکشو مالي یهاستمسی مطالعهاز  پس جهاني بانک

 تثبا( 1چهار عامل )به را مشروط در آنها  مالي زیساآزاد بودنبخشنتیجه

 ني وقانو بچورچها( 3) مالي طنضباو ا نظم( 2اقتصادی در سطح کالن )

بخش  در آمیزغیرتبعیضسیستم مالیاتي ( 4) حسابرسي سیستمو  تيرامقر

در همواره  سرمايه، صاحبان به رشد رو هایدر اقتصاددانست. مالي 

را خود تا هم سود مورد نظر  اندگذاریهای مناسب سرمايهگزينه جستجوی

بازارهای  دست يابند.ثروت به افزايش و هم در بلندمدت دست آورند به

 گذارانسرمايه گذاریانگیزه سرمايهبر د توانکه مي ، جايي استمالي

مالي بررسي اثر آزادسازی  از همین رو، مسئله اصلي پژوهش حاضر .بیفزايد

 باشد. ميگذاری خارجي در ايران بر سرمايه

 انجام پژوهشو اهمیت  ضرورت  -1-2
 ديجاو ا مالي سیستم تقويت های مهماربزاز ا يکي مالي زیساآزاد

محسوب آن  دنکر پذيرترقابتر طريقاز  هارکشو مالي رساختادر  لتحو

 هارکشو بین لملليابین مالي بطروا تبییندر تنها نه مالي زیسا. آزادشودمي

ارتباط نیز  دیقتصاا هایفعالیت ساير با بلکه کندمي يفاا یموثر نقش

 شگسترو  يشافزا به که ستا مفهومي مالي زیساآزاد دارد. تنگاتنگ

 و لملليابین مالي سرمايه یهانجريا طريقاز  هارکشو جهاني تتباطاار

 یهاسرمايه مانند ملياعو .(2003 ،6)پراساد و ديگران ای اشاره داردسرمايه

ای و منطقه مالي بطروا شگستر ،هارکشو مالي يياهمگر ،لملليابین

 ای ومنطقه مالي حيانوو  ایهای منطقهکبلو یگیرشکل ،لملليابین

 ،لملليابینای و منطقهبهرة  یهاخنردر  يياهمگرو  زیساآزاد ،الملليبین

و  مالي یهادنها دعملکر ،ليهای پواتحاديه تشکیلارز و  خنر زیساآزاد

کشور ما امروز  .دشو منجر مالي زیساآزاد به نداتومي هالکنتر کاهش

 يژه در امور زيربنايي و ديربازده است.وبهگذاری سرمايهجذب گرفتار کمبود 

شود گذاری خارجي ميعواملي که مانع جذب سرمايهترين مهميکي از 

ضرورت و اهمیت امروزه و سیستم مالي کشور است. ساختار  چگونگي

برای  گذاری خارجي به کشوربررسي اثرات آزادسازی مالي بر جذب سرمايه

 شود. به شدت احساس ميگذاری خارجي های جذب سرمايهزمینه تقويت

 پیشینة پژوهش -1-3
 مالي بسرکو فحذ و مالي زیساآزاد که داد ننشا ،(1378) یصمد

 منجر ستا ممکن ان،يرا دقتصاا در قعيوا ةبهر خرـن قفـس دناکرـهر اـي

. شود دیقتصاا شدر نهايت در و اریسرمايهگذ و ازنداپس يشافزا به

 .باشندمي هم مکمل فیزيکي سرمايه و لپو که داد ننشا همچنین

 مالي زیساآزاد ثرا يابيارز به خود پژوهش در ،(1389) ترکيطیبي و 

 ایتوسعه لحا در یهارکشو از وهگر آن در ارز خنر نتقاليا ثرا هایاننوس بر

اند، اجه شدهمو خیرا هایدهه در مالي زیساآزاد با دیهبررابه طور  که

 ارز خنر نتقاليا ثرا هایننوسا بر مالي زیساآزاد ثرابه اين منظور . پرداختند

 نيا در. گرفت ارقر نموآز ردمو توسعه لحا در منتخب رکشو 43 در

 اتثرا روش از دهستفاا با ارز خنر نتقاليا ثرا ننوسا گرسیونير لمد صوصخ

 کهن داد نشا نتايج. شد آوردبر 2005 -1996رة زماني دو در فيدتصا

 بر داریامعن و منفي اتثرا رات،نتظاا با مطابق مالي زیساآزاد شاخص

 دارد.  ارز خنر نتقاليا ثرا ويژهبه قیمتي تتحوال

 بر را مالي آزادسازی اثر خود پژوهش در ،(1389) احمديان و مجتهد

منطقه  کشور دهبرای  اقتصادی کالن متغیرهای از برخي و اقتصادی رشد

 هرنان مدل براساس آنها مدل. کردند بررسي تابلويي هایداده از استفاده با

 اقتصادی رشد با مالي آزادسازی که نشان داد نتايج. بود شده برآورد ريکتان

 .دارد منفي رابطه خصوصي مصرف با و مثبت رابطه گذاریسرمايه و

 که کشور 37 اقتصادی رشد بررا  مالي آزادسازیاثر  ،(1390) پورسیفي

 مددرآ دارای کشور 14 و متوسط و پايین مددرآ دارای کشور 23 از میان آنها

 رشد بر مالي بازار آزادسازی اثر که نشان داد نتايج. بودند، بررسي کرد باال
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 در است اما منفي، متوسط و پايین درآمد با کشورهای در اقتصادی

هم  سرمايه ورودی جريان اثر لیکن. باشدمي مثبت باال درآمد با کشورهای

 ،پايین و متوسطبا درآمده  باال و هم در کشورهای مدبا درآ کشورهای در

 باشد. مي معنادار و مثبت

 ،مالي زیساآزاد سیاست بین بطهرا خود پژوهش در ،(1392) پورتقي

ل اـح در روـکش ده تجربة به توجه با را ش ماليبخ توسعة و قانوني نهادهای

 در دهاييپیشنها آن سساا بر و بررسي کرد 1973 -2009 دورةتوسعه در 

 هایيافته. داد انيرا دقتصاا ایبر تـسیاس نـيا ایجرا هنحو صخصو

 توسعه بر مثبت ثیریتأی مالي آزادساز سیاست که داد  ننشا هشوينپژا

 بخش در زیساآزاد مختلف هایستسیا ،ينابنابر. اشته استد هارکشو مالي

 نعامو کاهش ،بانکي راتاـعتبا و هرـبه خرـن لکنتر مانندکاهش خليدا مالي

 از خصوصي بخش سهم يشافزا و قابتر يشافزا ایبر مالي بخش به ورود

 مانند جيرخا مالي بخش در زیساآزاد ینـهمچن و انکيـب شـبخ تـمالکی

 کاهش و سرمايه لملليابین وجخر و ورود نجريا يتودمحد انمیز کاهش

 ثرا نداتوميسرمايه  تالدمبا تبديل ایبر ارز دنبو نرخي دـچن از دهستفاا

 سیاست نـيا يـثربخشا انزـمی اما ؛دـباش شتهدا مالي بخش توسعهي بر مثبت

 از نهاآ تيرنظا و قانوني یهادنها که هاييرکشو در مالي بخش توسعه در

 ت.ـسا دهوـب ترـبیش، ندرداربرخو بااليي کیفیت

 مالي آزادسازی شاخص خود مطالعة در ،(1392) کسمايي و پورتقي

 مالي بخش در اصالحات مختلف ابعاد برگیرندة در که را ايران اقتصاد برای

، هند و مالزی پاکستان، ترکیه،نظیر  نمونه کشور چند با و ،برآوردباشد، مي

 از مالي آزادسازی جامع شاخص آوردن دستبه منظور به د.مقايسه کردن

 ساده جمع و( PCM) اصلي هایمؤلفه روش نظیر مختلفي هایروش

 که داد نشان نتايج. شد استفاده مالي آزادسازی زيرمجموعة هایشاخص

 دهه اوايل از ويژه به اخیر هایسال طي هند و پاکستان ايران، کشورهای

 که ایگونه به را انجام دادند. یمحدود مالي اصالحات ،میالدی 1990

 کهدرحالي است، يافته افزايش اخیر هایسال طي هاآن به مربوط شاخص

 مالي آزادسازی( میالدی 1980) زودتر دهه يک مالزی و ترکیه کشورهای

 برای مذکور شاخص که داد نشان تحقیقاين  . به عالوه،ندکرد آغاز را

 میزان باالترين و است بوده ترپايین مطالعه مورد کشورهای همة از ايران

 شت.دا اختصاص مالزی و ترکیه کشورهای به مالي آزادسازی

 بر آن أثیرـت و مالي زیساآزاد وضوعم ،(1973) وشاو  نمککینو

 منظا از هالکنتر فحذ که سیدندر نتیجه ينا به و بررسي کردند را داـقتصا

 يشازــفا و اليــم شــبخ عهــتوس سبب ه،بهر خنر زیساآزاد و مالي

 شود. مي دیاــقتصا دــشر

 قیمت بر مالي بازارهای آزادسازی اثر در پژوهشي ،(2000) هنری

 سايراثر  از مالي آزادسازی اثر تفکیک برای وی د.کر بررسي را سهام

 و اقتصادی تثبیت سیاست سازی،خصوصي تجارت، آزادسازی  نظیر رهایمتغ

 به نیز را متغیرها اين سهام، قیمت بر خارجي ارزهای بازار زداييمقررات

 طور به بورس بازار که کرد. نتیجه تحقیق وی نشان داد اضافه خود مدل

 در اولیه آزادسازی از بعد ماه 8 طي را ماه در درصدی 7/4 بازده متوسط

 در شدهياد کنترلي متغیرهای کردن اضافه  از بعدد. کر تجربه سهامقیمت 

 کاهش يافت.  %3/3 به سهام قیمت افزايش ماهانه متوسطباال، 

 کشور 28 مالي بازارهای در مورد که در تحقیقي ،(2002)کامینسکي 

 روی بر را ماليی بازارها آزادسازی د اثردا انجام توسعهدرحال و يافتهتوسعه

سازی آزاد کهنتايج اين پژوهش نشان داد  کرد. بررسي بازار اين  نوسانات

 مدت بلند در و بازار در زياد نوسانات موجب مدت کوتاه در مالي بازارهای

 اقتصاد وضعیت کنترل با اينکه ترجالبود. ش مي مالي بازارهای ثبات باعث

 حتي مالي آزادسازی مدت کوتاه اثرات بهره نرخ تغیرات و خارجي و داخلي

 به آزادسازی ترتیب کهبود  اين تحقیق ديگر نتايج ازتر شد. مشخص بسیار

 در سهام بازار يا سرمايه حساب بازگشايي اثرات يعني نیست مهم کليطور 

 میزان اما. است داخلي مالي بازار آزادسازی مانند سازی آزاد اول مرحله

 حسابی آزادساز یابتدا در، نوظهور بازارهای درم سها شاخص کاهش

 سرمايه حسابمعتقد است  کهای نظريه از نتايج اينباشد. بیشتر مي سرمايه

 آخر،ستد وکند. حمايت مي ،شود بازگشايي آزادسازی آخر مرحله در بايد

 و توسعهدرحال کشورهای در آزادسازی مدتکوتاه اثرات که گیردنتیجه مي

 احتمال مدتکوتاه در که دهدنشان مي شواهدرد. دا فرق بالغ یهابازار

 بحران با آزادسازی هنگام به توسعهدرحال کشورهای مالي بازارهای اينکه

 اثبات که در دست است شواهدی مقابل در و دارد وجود دنشو برو رو مالي

 کشورهای در مالي بازارهای آزادسازی نیز مدتکوتاه در حتي کندمي

 داشت.  خواهد مثبت تاثیر يافتهتوسعه

 15 دررا  سهامبازار  آزادسازی اثراتدر پژوهشي ، (2002) شمیال

هايي متغیربا توجه به  ،2000ـ  1984 دورة برایتوسعه  حال در کشور

 متغیرهای رشد خارجي، سهام بازده نظیر متغیرهایآزادسازی عالوه بر 

 مقید واريانس و (ارز واقعي نرخ بهره، نرخ تورم،)نظیر  اقتصادی کالن

بعد  کهنتايج پژوهش نشان داد  .بررسي کرد (trend) روند متغیر و ريسک

 از تعدادی در و کاهش ،سهام بازده کشورها از تعدادی دراز آزادسازی مالي 

 شدند مواجه بازده کاهش با که کشورهايي .يافت افزايش ديگر کشورهای

 گذارانسرمايه از ناکافي حمايت بازار، کم شفافیت نظیر هاييويژگي دارای

 . بودند بازار از خروج برای زياد یهاومحدوديت



 ایجرا بهینه ترتیب عايتر بردر پژوهش خود  ،(2009) پورتقي  

 ایجرا نماز در دیقتصاا نکال یمتغیرها تثبا نقش و مالي زیساآزاد

 نظیرکالن  دیقتصاا تثبا هـک کرد و نتیجه گرفتتأکید  زیساآزاد سیاست

 اليـم زیساآزاد موفقیت بر یمؤثر نقش مالي دلتعا معد و پايین رمتو خنر

 رد. دا انيرا در دیقتصاا شدر در

 گذاریسرمايه و مالي آزادسازی بررسي به ،(2013) همکاران و اًرجي

 نتايج. پرداختند 2012 -1970 زماني دورة طي نیجريه در خصوص بخش

 اندازپس توسط که خصوصي هایگذاریسرمايه کهپژوهش آنها نشان داد 

بنیاد و  يابد،مي افزايش کلیدی متغیرهای ساير و مالي آزادسازی خصوصي،

بنابراين توصیه . است اقتصادی پايدار توسعه و رشد به دستیابياساس 

 بخش گذاریسرمايه برای را مناسب بسترهای بايد دولت که کردند

 .کند ايجاد خصوصي

 مالي، آزادسازی عنوان با خود پژوهش در ،(2014) همکاران و ايوني

 آزادسازی میان رابطه بررسي به ،اقتصادی رشد و خارجي گذاریسرمايه

 و توسعهدرحال کشور 69 در گذاریسرمايه و اقتصادی رشد مالي،

نشان نتايج  .ندپرداخت يافتهتعمیم گشتاورهای روش از استفاده با يافتهتوسعه

 گذاریسرمايه و رشد، مالي توسعه کنندهتعیین عامل ،مالي آزادسازیداد 

 خارجي گذاریسرمايه و اقتصادی رشد با مالي آزادسازی بین است، يعني

 جود دارد. طه مثبت و معنادار وراب

 و خارجي گذاریسرمايه رابطه بررسي به ،(2014) های و خانعلي

پرداختند.  2009 -1971 زماني دوره طي پاکستان کشور در مالي آزادسازی

 و بهرهواقعي  نرخ مالي، آزادسازی در کشور پاکستان کهداد  نشان نتايج

 سرمايه تشکیل ، اماداشته منفي اثر خارجي گذاریسرمايهجذب  بر تجارت

 تاثیر خارجي گذاریسرمايهجذب  بر هازيرساخت و تورم ناخالص، ثابت

 ت داشته است. مثب

 به سرمايه نجريا بر هارتنظا فحذمعتقد بود که  ،(1999) ستولزا

 نه وهزي کاهش طريق از تا دهدامکان مي جيرخا و خليدا ارانگذسرمايه

د خو مالي یسبدها در یبیشتر عتنو ه،جوو هایجريان به سترسيد يشافزا

 دميشو باعث سرمايه ورود بر لشتنکنتردابر نمیا از همچنینارائه کنند. 

 مختلف هایپرتفو در اریگذسرمايه به خليدا و جيرخا ارانگذسرمايه

 سرمايه دیموجو و کاهش سرمايه هزينه ،ترتیب به اين و شوند تشويق

 .يابد يشافزا

 به زيادی منافع تواندمي مالي زیساآزاد بود معتقد ،(2000) ستیگلیتزا

 ستيدر به مانيزسا و قانوني رساختا که طشر ينا به باشد شتهدا اههمر

 قحقو از حفاظت ایبر زمال راتمقر به اين صورت که. باشد هشد تعريف

 همچنین. باشد شتهدا وجود حسابرسي نیناقو در شفافیت و مالکیت

 به ،باشدهمراه  سرمايه ورود و ریتجا زیساآزاد با بايد مالي زاربا زیساآزاد 

 مالي هایسازمان سیاسي رتقد تواندمي دیقتصاا زیساآزاد که لیلد ينا

 شود.  مالي توسعه مقابل در نهاآ متومقا به منجر و دهد کاهش را

   روش تحقیق -2

 افزارنرم و اقتصادسنجي هایتکنیک و هاروش، از تحقیق اين رد

Eviews  در زمانيری س از استفاده. شد استفادهو مدل لگاريتمي خطي 

 توجهيقابل اهمیت از اقتصادسنجي هایتحلیل و تجربي هایبررسي

 اقتصادسنجي، برآوردهای و هاداده گونهاين در اولیه فرض. است برخوردار

 نقض فرضي چنین اگر. باشندمي پايا زماني سری متغیرهای که است اين

 آماری هایآزموناز  استنتاج و اقتصادسنجي سنتي برآوردهای نتايج شود،

 هایتحلیل در که مشکلي ترينعمده. گیردقرار مي ترديد مورد متعارف،

 زماني پديده اين. است کاذب رگرسیون پديده آيد،مي پديد زماني سری

 همبستگي از الگو، متغیرهای بین ظاهری دارمعنا رابطة که شودايجاد مي

ناشي  زماني هایسری مشترک ويژگي يک عنوان به روند وجود و شديد

 وجود آنها بین داریمعنا اقتصادی رابطه هیچ واقع، در گرچه ،باشدشده 

 زماني هایسری اقتصادسنجي نتايج اينکه به توجه با بنابراين باشد. نداشته

  به مدل، برآورد از قبل بايد د،ـانجاممي کاذب رسیونـرگ دهـپدي به اـناپاي

 سری مفهوم نخست جااين در. ه شودپرداخت الگو متغیرهای پايايي بررسي

 برای که متعارفي هایآزمونسپس  و شودمي داده توضیح ناپايا زماني

 ديگر مفهوم به يااستفاده شده است و  واحد ريشه وجود و بررسي

 با ادامه در. شودمي تشريح زماني، سری متغیرهای ناپايايي هایآزمون

 بروز احتمال که کالن اقتصاد زماني هایسری اکثر در واحد ريشه به توجه

ـ  جوهانسون همجمعي روش د،دهمي افزايش را کاذب رگرسیون پديده

 بین همجمعي بردار يک وجود ابتدا روش، اين درشود. مي ارائه جوسیلیوس

 اساس بر مدل سپس و شودمي آزمون ،مدل در موجود متغیرهای

 گردد. تبیین مي اقتصادی هاینظريه

 از و اکتشافي هایتحقیق نوع از اهداف و ماهیت نظر ازحاضر،  پژوهش

 تحقیق اين نتايج اينکه به توجه با. است پیمايشيـ  توصیفي روش، نظر

شود. آمار محسوب مي کاربردی تحقیق يک ،استفاده شود عمل در تواندمي

 مرکزی بانک و ايران آمار مرکز ازی ابه روش کتابخانهو اطالعات 

. گرفتند قرار بررسي مورد زماني سری صورت به هاداده. شد استخراج



 دورة مربوط به اطالعاتشامل و  ه هستندآسالیان ورتـص به اـهداده

 باشد.در مورد کشور ايران مي 1393 -1359

 تحقیق هایهفرضی -2-1
  باشد.سه فرضیه فرعي مي و ياصل هیفرضاين پژوهش دارای يک 

ر مثبت و معناداری بر جذب آزادسازی مالي اث فرضیه اصلي:

 گذاری خارجي در ايران دارد.سرمايه

 :يفرع هاییهفرض

گذاری خارجي معناداری بر جذب سرمايهر مثبت و اندازه بازار تاثی( 1)

 دارد.

گذاری ر مثبت و معناداری بر جذب سرمايهثی( آزادسازی تجاری تأ2)

 خارجي دارد.

جذب  ثیر مثبت و معناداری برتأتشکیل سرمايه ثابت ( 3)

 دارد.گذاری خارجي سرمايه

 متغیرهای تحقیق -2-2

 استفاده شده است.وابسته و مستقل دو دسته متغیر از در اين پژوهش 

مستقل های متغیر است. وابسته متغیر ،(fdi) خارجيگذاری سرمايه متغیر

تولید ناخالص داخلي  ه واسطةکه ب (msize) اندازه بازار( 1) اند از:عبارت

پراکسي برای  مثابة( که به fcf) تشکیل سرمايه ثابت (2، )شودارزيابي مي

 شاخص آزادسازی مالي( 3)شود، ميگذاری فیزيکي در نظر گرفته سرمايه

(fli ،)(4 ) هاسپردهواقعي نرخ (rdr )که به عنوان پراکسي جهت اعطای 

( to) شاخص آزادسازی تجاری( 5)شود، اعتبارات بانکي در نظر گرفته مي

را نشان حسب تولید ناخالص داخلي مجموع صادرات و واردات برکه 

به عنوان کننده خريد مصرفشاخص قدرت از که ( inf) تورم( 6)، دهدمي

توان ( که ميinfd) هاشاخص زيرساخت( 7)، شودنمايندة آن استفاده مي

به را  ... ها، تولید برق ون، تعداد مشترکین تلفن، طول جادهخطوط تلف

 د. باش( ميtax)مدهای مالیاتي درآ( 8)در نظر گرفت و  عنوان نمايندة آن

 اریفتع -2-3
شاخص آزادسازی به ي: بسیاری از محققین در تعريف مالآزادسازی 

 7اصلي بازارهای مالي توجه دارند به طور مثال کامینسکي هایشاخص

ن و مقررات مربوط به حساب شاخص آزادسازی به قوانی توضیحبرای 

 ، بخش پولي )عمدتاً بانکداری( و بخش بازار سرمايه )بازار سهام(سرمايه

ازی را به سه دوره آزادسازی ی مراحل آزادسو ،ه طور کليد. بتوجه دار

                                                                                          
21. Kaminsky, 2002 

از معیارهای کند. بندی ميزادسازی جزئي و سرکوب مالي تقسیمآ ،کامل

ايجاد  ،الملليتوان به انتشار رسید سپرده بینهم آزادسازی بازار سرمايه ميم

تصويب قوانین و مقرراتي که به خارجیان اجازه های کشوری و صندوق

ترين مهم اشاره کرد. دهد،ر بازار داخلي را ميفروش سهام د و خريد

، شامل توسعهکشورهای درحالدر های بازار سرمايه محدوديت

 )نامتقارني اطالعات، مستقیمهای غیرمحدوديت های قانوني،محدوديت

ايتي از ـوانین حمـدان قـفقداری و ـابـداردهای حسـانـعدم وجود است

اقتصادی و ارزی  ، سیاسي،نقدشوندگيهای ريسک و گذاران(سرمايه

 باشد. مي

 ب،رکوـس مالي سیستم ،(1973) کینون و شاوکم تعريفطبق 

چه  که کندمين تعیی مستقیم طوربه لتدو ،در آن هـک تـسا سیستمي

کند.  ختداپرو  تـيافرا در انکيـب راتاـعتبا دـباي يـقیمت چه باو کسي 

 به فعالیت مجوزی عطاا بر مبني راتمقر لعماا طريقهايي از لکنترچنین

ی هاروش بهو  مالي زاربادر  هادنها ينا فعالیت چگونگي ياو  مالي دنها

ديگر مالي و  هایگریواسطهو  هابانک يـلتدو تـمالکی رـنظی فـمختل

 ،گیرد. بنابراينالمللي انجام ميبیناعمال کنترل بر جريان مبادالت 

 کهفرايندی است باشدمي مالي بسرکو سیاست عکس که مالي زیسازادآ

 تعیینرا ( هبهر خ)نرشود تا قیمت اعتبارات توسط آن به بازار اجازه داده مي

 . (1392، پورها بر اساس آن صورت پذيرد )تقيتخصیصو  کند

 در نظر گرفته یاسيس یّرمتغ يکبه عنوان تواند مي : نرخ تورم8تورمنرخ  

اقتصاد کالن استفاده  يداریشاخص پا يکتورم عمدتا به عنوان  ییرات. تغشود

 يداخل هایييکاهش ارزش دارا منجر به هایمتمداوم ق يش. افزاشوديم

حفظ ارزش  یبرا دهنديم یحترج دارانيهسرماسو، از يک یجهدر نت شود،يم

 ییرتغ يخارج هایها را به نفع داراييآن ینهبه یبخود، ترک هایييدارا يواقع

به کاهش سود خالص  هایمتق يشافزا ،يگرد یاز سو (.يه)خروج سرما دهند

و ورود سرمايه به کشور را کاهش  انجامديها مييو ارزش دارا گذاریيهسرما

و کاهش متوسط  یگذارريسک سرمايه. تورم منجر به افزايش دهديم

ها وسیله قیمتشده به و اختالل در اطالعات منتقل یتجار هایسررسید وام

کالن است و با جريان  هایو عدم کنترل سیاست ثباتيي. تورم نشانه بشودمي

 .(1390 )اصغری و عاملي، دارد يگذاری مستقیم خارجي ارتباط منفسرمايه

ي دارد. نرخ بهره در مکاتب مختلف اقتصادی مفاهیم مختلف نرخ بهره:

که  است، نرخ بهره يک پديده کامالً پولي (هاکینز )لیبرال نظر طبق

، برخالف کینزکند. منعکس مي در جامعهرا پول  یعرضه و تقاضا چگونگي
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 و واقعي ةپديديک کاران( نرخ بهره را محافظهطرفداران مکتب کالسیک )

در د. داننميانداز گذاری و پسسرمايه تقاضا برای گیریشکلعامل اساسي 

. شودمحسوب ميواقعي و پولي  ةپديديک ، نرخ بهره متأخرتر هایيهنظر

بر مبنای تعادل در بازار کاال و پول تعیین  ، نرخ بهرهن تحلیلبراساس اي

گذاران در بازار تولیدات )کاال( نیز بر مبنای ترجیحات سرمايهشود. مي

در اين میان، رد. گیگذاری شکل مينه بهره تأمین مالي منابع سرمايههزي

های ، نرخهای بانکيتواند نرخگذار ميه مرجع برای سرمايهنرخ بهر

 د. باشغیر آن و  بهادار اوراق

، يخارج میمستق یگذارهرماي، س9از نگاه آنکتاد گذاری خارجي:سرمايه

 و پايدار عمنافو باشد بین کشورها ميمدت بلند اقتصادی طروابمتضمن 

 اقتصادی واحد بر( مادر رکت)ش کشور کي میمق اقتصادی واحد کنترل

 دهد. را نشان ميبنگاه مادر(  ي)شعبه فرع گريکشور د میمق

بین کشورها را آزادسازی ای تعرفه نعامو شتندابر آزادسازی تجاری:

روی  بر کاال زاربا گشايشو  دفسا کاهش گويند که باعثتجاری مي

 شود. مي جيرخا تمحصوال

اقتصاد آن کشور  يحقیق امکانات ،در يک کشوربازار اندازه  اندازه بازار:

اندازه بازار يک کشور مهم است به اين دلیل که دهد. را نشان مي

 ،در يک بازار بزرگ يمستقیم خارجي با رويکرد صادرات گذاریيهسرما

تأثیرات سرريز وجود  دهد يافزايش مرا مثبت  يخارج یاحتمال پیامدها

فرصت ،بازار کوچک در مقايسه بابازار بزرگ  يک در طور خالصهبه .دارد

  وجود دارد. يخارجهای يهسرما هایجذب انواع جريان یبرا یبیشتر های

آن اهمیت  یمحیط اقتصاد یيک کشور برا یزيربناها ها:زيرساخت

مناسب، باعث حرکت اقتصاد بدون انحرافات  یهادارد. زيرساخت ياساس

های منحصر به زيرساخت فقطها . زيرساختشوديمهم به سمت رشد م

بلکه کارکرد خوب  غیر آن نیست، ها، بنادر وهمثل جادّ شکل فیزيکيدارای 

 . شودينیز شامل م اکشور ر نهادهای

 مدل تحقیق -2-4
ـ خطي اثر مدل لگاريتمي  پژوهش حاضر،شده در استفاده تحقیقمدل 

زماني  گذاری خارجي در ايران طي دورةآزادسازی مالي بر جذب سرمايه

اين به باشد که مي( 2014) 10خان و های پژوهشگرفته از بر 1359-1393

 شرح است:

 ln(𝑓𝑑𝑖)𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1ln(𝑚𝑠𝑖𝑧𝑒)𝑡 + 𝛼2ln(𝑓𝑐𝑓)𝑡 + 
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𝛼3(𝑓𝑙𝑖)𝑡 + 𝛼4(𝑟𝑑𝑟)𝑡 + 𝛼5 ln(𝑡𝑜)𝑡                         

 +𝛼6 ln(𝑖𝑛𝑓𝑑) + 𝛼7 ln(𝑡𝑎𝑥) + 𝛼8 ln(𝑐𝑝𝑖) + 𝑣𝑡  (1  )  

 هاتجزیه وتحلیل داده -3  

 گذاری خارجيجذب سرمايهتأثیر عوامل مختلف اقتصادی بر  منظوربه

 های موردنیازداده شد. سپس چهار فرضیه مطرح نخستدر کشور ايران، 

 دست آمده به اين شرح است.شد. نتايج به بندیتحلیل، جمعآوری، جمع

ر مثبت و معناداری بر جذب آزادسازی مالي اث فرضیه اول:

 گذاری خارجي در ايران دارد.سرمايه

گذاری مدت میان آزادسازی مالي و سرمايهنتايج حاصل از رابطه بلند

ذاری گمالي بر جذب سرمايهدار آزادسازی خارجي حاکي از اثر مثبت و معنا

 های مجتهد و احمديانباشد که با يافتهمي 1359-1393خارجي طي دوره 

( همخواني دارد. آزادسازی مالي باعث انتقال جريان سرمايه از 1389)

شود. اين به اقتصادهای با سرمايه پايین مياقتصادهای با سرمايه باال 

کشورهای با موجودی سرمايه  را درها اندازبايد پسهای سرمايه جريان

آزادسازی . شود گذاری خارجيکنند تا منجر به افزايش سرمايهاندک کامل 

تخصیص منابع بر اساس تقسیم ريسک درآمدی، طريق بهبود مالي، از 

گذاری خارجي را فراهم وری، رشد اقتصادی و سرمايهاسباب افزايش بهره

ها، با قال سرمايه بین کشورآزادسازی مالي ضمن انت به عالوه،آورد. مي

 کند.ميگذاری کمک به بهبود سرمايهافزايش توسعه بخش مالي 

گذاری ر مثبت و معناداری بر جذب سرمايهاندازه بازار تاثی فرضیه دوم:

 خارجي دارد.

 سرانه داخلي ناخالص تولید با اندازه بازارشاخص  اين پژوهش، در

 و ازارـب اندازه شده نشان داد که بینآوری های جمع. دادهشد گیریاندازه

 وجودو معنادار  مثبت رابطه خارجي تقیمـمس ذاریـگرمايهـس ذبـج  دارـمق

 ( مطابقت دارد.1385) آبادی و محمودیاين نتیجه با مطالعه شاهکه  ،دارد

ر مثبت و معناداری بر جذب آزادسازی تجاری تاثی فرضیه سوم:

 گذاری خارجي دارد.سرمايه

 اثر دوآزادسازی تجاری شود در گذشته روش ميگرفته مطالعات صورتاز 

 با خارجي مستقیم گذاریسرمايه توسعه باعثاينکه   نخست دارد متضاد

 با خارجي مستقیم گذاریسرمايه بريگر اينکه د و شودمي صادراتي رويکرد

 جذب باعث اقتصاد بازبودن مِِک درجه. داردمنفي  تأثیر بازاری رويکرد

 هاکتشر زيراشود مي بازاری رويکرد با خارجي مستقیمگذاری يهسرما

 را هاگذاریسرمايه و کنند اجتناب انتقال هایينههز وها تعرفه از ميخواهند

http://tebyan-zn.ir/tags/%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1.html
http://tebyan-zn.ir/tags/%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1.html


 و دهند انجام صادرات منظور به مقصد کشور ارزان تولید منابع از استفاده با

 هدف. يابند کاهش هاتعرفه کهشود مي انجام صورتي در گذاریسرمايه اين

 کاالهای صادرات بلکه ؛نیست داخلي بازار گذاری،سرمايه شکل اين از 

 گذاریيهسرما تمايالت از دسته اين چونشود. مي تلقي اصلي هدف تولیدی

 محلي تولیدات از استفاده با ،ديگر بازارهای به رسیدن برای خارجي مستقیم

 خارجي مستقیم گذاریسرمايه لزوما اينکه بدون ـ گیردمي صورت هزينهکم

د. ميشو آن جذب باعث اقتصاد بازبودن که ـشود  حذف بازاری رويکرد با

 و ديگر کشورهای با بیشتر اقتصادی ارتباطات بر داللت بازبودن باالی درجه

 ( دارد. صنعتي درون )يا شرکتي درون تجاری نهادهای

تشکیل سرمايه ثابت تاثیر مثبت و معناداری بر جذب  فرضیه چهارم:

 خارجي دارد. گذاریسرمايه

های گذاری در زيرساختالزمه رشد و توسعه اقتصادی کشور، سرمايه

گذاری در بخش اقتصادی و عمراني است که اين امر مستلزم سرمايه

 گذاریسرمايه حجم در افزايش واقع در .تشکیل سرمايه ثابت ناخالص است

 افزايش واردات، کاهش و اقتصادی بنیه افزايش به منجر واندتيثابت م

. در اين شود اقتصادی پیشرفت سوی به ترعسري حرکت و ارزی ذخاير

رابطة گذاری خارجي هسرماي باتشکیل سرمايه ثابت روشن شد که پژوهش 

 (1385) آبادی و محمودیدارد که اين يافته با مطالعات شاه مثبت و معنادار

 سرمايه با انساني نیروی توان گفت تجهیزبه عالوه، مي مطابقت دارد.

 و تولید بیشتر رشد و افزايدمي تولید مهم عامل اين وریبهره بر بیشتر

 .دهدافزايش مي را خارجي گذاریصادرات و در نتیجه جذب سرمايه

 گیرینتیجه -4

 اقتصادی نظام يک اصلي رکن منزله به سرمايه اقتصادی، ادبیات در

 و رشد کنندةتعیین عامل ترينمهم عنوان به آن تشکیل بر وشده  تلقي

 سرمايه، انباشت منبع. است شده فراواني تأکید اقتصادی توسعه

 صورت مالي بازارهای در که اندازپس انتقال مکانیسم و است ذاریگهسرماي

 حال در کشورهای در مهم اين. است گذاریسرمايه شرط پیش گیرد،مي

 يک از زيرا. اشدبمي برخوردار باالتری اهمیت درجه از ايران نظیر توسعه

 انتقال ديگر، سوی از و نیست دسترس در کافي مقدار به مالي منابع سو،

 مالي بازارهای فقدان دلیل به صنعتي، و تولیدی هایبخش به اندازپس

 .ذيردپنمي انجام سهولت با کارآمد

 د،کن جبران را سرمايه انباشت کمبود تواندمي که منابعي از يکي

 انتقال مانند هاييمزيت دلیل به خارجي مستقیم گذاریسرمايه از استفاده

 گذاریسرمايه اما. باشدمي لملليابین بازارهای با ارتباط و تکنولوژی

. است داشته همراه به متفاوتي نتايج مختلف، کشورهای در خارجي مستقیم

 ایسرمايه به وابسته خارجي مستقیم گذاریسرمايه اينکه علیرغماز اين رو، 

 اقتصاد برای موضوع اين خارجي پیامد اما شود،يم وارد خارج از که است

 بستگي اليم بازارهای آزادسازی درجه و يافتگيتوسعه میزان به داخلي

 موانع ،باشندمي برخوردار بیشتری ييکارآ از که مالي هایسیستمد. دار

 دسترسي شرايط تسهیل با و دهندمي کاهش را خارجي مالي تامین

 گسترش زمینه خارجي، هایسرمايه به صنعتي و تولیدی واحدهای

 هاینظام بنابراينکنند. مي فراهم را بیشتر اقتصادی رشد و گذاریسرمايه

 شوندمحسوب مي گذارانسرمايه و اندازکنندگانپس میان واسط کانال مالي

 واقعي بخش عملکرد و مالي نظام ييکارآ میان است که دلیل همین به و

 مستقیم گذاریسرمايه تأثیر چند هر. دارد وجود مستقیمي رابطة اقتصاد

 رونق در کارآفريني نقش بیانگر توسعه، درحال کشورهای در خارجي

. باشدمي مالي بازارهای نقش مسیر اين در مهم نکته اما است، اقتصادی

 از بهتر استفاده برای را راه يافتهتوسعه مالي بازارهای وجود اصوال

 مالي بازارهای آزادسازی. سازدمي هموار آنها جذب و خارجي گذاریسرمايه

 مستقیم خارجي گذاریسرمايه در کنندهتسهیل عامل اينکه از جدای

 شود.  محسوب نیز اقتصادی ثبات نشانه تواندمي ،باشدمي
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