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چکیده
جذب سرمايهگذاری خارجي از اهداف کشورهای در حال توسعهای مانند ايران است که در کنار وفور نیروی انساني کمبود آن آشکارا احساس ميشود .از اين
رو ،پژوهش حاضر با استفاده از روش يوهانسون جوسیلوس به بررسي اثر آزادسازی مالي بر جذب سرمايهگذاری خارجي در ايران طي دوره زماني  1359تا 1393
پرداخته است .برای بررسي و تجزيه و تحلیل دادهها و ارائه مدل ،از روشها و تکنیکهای اقتصادسنجي و نرم افزار  Eviewsاستفاده شد .پژوهش حاضر ،از نظر
ماهیت و اهداف از نوع تحقیقهای اکتشافي و از نظر روش ،توصیفي ـ پیمايشي است ،و با توجه به اينکه نتايج اين تحقیق ميتواند در عمل استفاده شود ،يک
تحقیق کاربردی محسوب ميشود .يافتههای پژوهش نشان داد که بین جذب سرمايهگذاری خارجي با متغیرهای آزادسازی مالي ،قدرت خريد مصرفکننده ،اندازه
بازار و تشکیل سرمايه ثابت ناخالص رابطة مثبت و معناداری وجود دارد و بین جذب سرمايهگذاری خارجي و آزادسازی تجاری رابطة منفي برقرار ميباشد.
واژههای كلیدی :سرمايهگذاری خارجي ،آزادسازی مالي ،قدرت خريد مصرفکننده ،اندازه بازار ،تشکیل سرماية ثابت.

 .1پروانه مرادی،کارشناس ارشد مهندسي ماليParvanehmordi78@Gmail.Com ،

توسعهيافته است ،موجب کاهش کمیت و کیفیت سرمايهگذاری ميشود .در

 -1مقدمه
اغلب کشورهای در حال توسعه برای ايجاد رونق اقتصادی و اشتغال و
دستیابي به رشد و توسعه اقتصادی پايدار با مشکل کمبود منابع
سرمايهگذاری مواجه ميباشند .کمبود درآمدهای ارزی ناشي از صادرات و
نرخ ناعادالنه مبادله که اغلب به زيان صادرکنندگان کاالها و مواد اولیه
خام در حال تغییر است و وجود انبوه جمعیت و مصرف باال از عواملي است
که منابع پساندازی قابلتبديل به سرمايهگذاریهای مولد را در اين
کشورها بشدت محدود کرده است .جبران عقبماندگي و دستیابي به توسعه
پايدار ،مستلزم سرمايهگذاری و بهرهگیری از مزيتهای نسبي و
ظرفیتهای اقتصادی کشورها ميباشد .در فرآيند جهانيشدن ،سرمايه نیز
به سهولت قابل نقل و انتقال است .سرمايهگذاران به دنبال کسب سود
بیشتر و مکاني امن برای سرمايهگذاری ميباشند .به سبب اشباع
سرمايهگذاری در کشورهای پیشرفته صنعتي ،نرخ بازدهي سرمايهگذاری در
اين کشورها رو به نزول بوده و سرمايهگذاران همواره در صدد بهرهگیری از
فرصتهای ميباشند که بازدهي بیشتری دارند .چنانچه امنیت
سرمايهگذاری در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار
تضمین ،و بستر قانوني الزم فراهم شود ،سرمايهگذاران بینالمللي میل و
رغبت بیشتری برای حضور در اينگونه بازارها خواهند داشت .اين امر به
کشورهای میزبان نیز فرصت ميدهد از مزيتهای نسبي ،رشد اقتصادی،
اشتغالزايي و دستیابي به دانش و فناوری روز برای تولید کاالهای رقابتي
در عرصه بینالمللي استفاده کنند .بنابراين ،تسريع در ورود
سرمايهگذاریهای خارجي ،منافع متقابلي برای کشورهای میزبان و
سرمايهگذاران بینالمللي دربر خواهد داشت.

بیشتر اقتصادهايي که سرکوب مالي در آنها جاری است ،نرخ بهره وامها
سقف دارد و رقابت اندکي بین بانکها برقرار ميباشد .برای اينکه بانکها
سقف نرخ بهره وامها را رعايت کنند ،بايد جیرهبندی غیرقیمتي سرمايههای
قابل وامدهي انجام شود .اعتبارات بر اساس بازده نهايي پروژههای
سرمايهگذاری تخصیص داده نميشود.
اهمیت وثیقه ،فشارهای سیاسي ،نام ،اندازه ،وام و وجود سودهای
پنهاني برای وام دهندگان ممکن است تخصیصها را تحت تاثیر قرار دهند.
بنابراين مککینون و شاو برای تخصیص بهینه منابع دولتها توصیه کردند
کشورهای در حال توسعه به سمت آزادسازی بازارهای مالي نظیر برداشتن
سقف نرخ بهره و تسهیالت تکلیفي بانکها پیش بروند .البته امروزه تعريف
بازارهای مالي و آزادسازی آن بسیار گستردهتر از آن چیزی است که مد
نظر مککینون و شاو بوده است.
آزادسازی بازارهای مالي ميتواند با توسعه سیستم مالي همراه باشد .از
يکسو ،اقتصاددانهايي که بازارهای مالي بینالمللي را نسبت به بازارهای
بسته داخلي کارآتر و توسعهيافتهتر ميدانند ،معتقدند که آزادسازی مالي
منجر به توسعه بازارهای مالي ميشوند و به تبع آ ،زمینة رشد اقتصادی را
فراهم ميکنند .از سوی ديگر ،بعضي از اقتصاددانان معتقدند که به دلیل
وجود نامتقارني اطالعات (بین بازار مالي داخلي و خارجي) آزادسازی
بازارهای مالي مي تواند پرهزينه باشد  .بنابراين بعضي اقتصاددانها به
کشورهای در حال توسعه توصیه ميکنند که با احتیاط زياد به مقرراتزدايي
بازارهای مالي خود اقدام کنند.
موافقان آزادسازی داليل مختلفي برای نظرات خود ذکر ميکنند که
مهمترين آنها به شرحاند )1( :هزينههای باالی کنترل سرمايه و کارآماندن
آن سرمايهها )2( ،تجربه نشان داده است بسیاری از سیستمهای مالي که

 -1-1بیان مسئله
ريشههای نظرية آزادسازی بازارهای مالي به انديشههای مککینون و

بدون اتکا به بازار توسط دولت اداره ميشود ،به شکست منجر شدهاند)3( ،

شاو 2برميگردد .آنها در سال  1973سعي کردند دلیل کندی يا توقف رشد

سرمايههای خارجي غالبا در تامین سرمايهگذاری ،بازسازی شرکتها و

اقتصادی کشورهای کمتر توسعهيافته را پیدا کنند .نتیجه پژوهش آنها

مديريت بحرانهای مالي به دولتها کمک کرده است )4( ،آزادسازی باعث

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

کسب منافع از طريق افزايش بیشتر کارآيي و تقويت سیستمهای مالي

يعني داليلي مثل ثابت نگهداشتن سقف نرخ بهره و تخصیص اعتبار به

داخلي و توسعة عمق بازار در راستای رشد و ثبات اقتصادی ميشود (کینگ

بخشهای خاص به عنوان سرکوب مالي در اين کشورها معرفي شدند.

و لوين ،3لوين و همکاران ،4بکارت و همکاران )5( ،)5از يکسو ،حضور

سرکوب مالي که احتماالً عامل ناکارايي و رکود اقتصادی کشورهای کمتر

خارجيها در بازارهای نوپا باعث بهبود حاکمیت شرکتي و شفافیت بازار

2. Mckinon & Shaw

3. King and Levine, 1993
4. Levine and et al, 2000
5. Bekaert and et al, 2000, 2004

مالي آنها ميشود و آزادسازی ممکن است باعث کاهش اختالف هزينه

سرمايهای اشاره دارد (پراساد و ديگران .)2003 ،6عواملي مانند سرمايههای

تامین مالي داخلي و خارجي شرکتها و به تبع آن باعث افزايش

بینالمللي ،همگرايي مالي کشورها ،گسترش روابط مالي منطقهای و

سرمايهگذاری شود ،و از سوی ديگر ،مخالفان آزادسازی با ذکر مثالهايي از

بینالمللي ،شکلگیری بلوکهای منطقهای و نواحي مالي منطقهای و

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

بینالمللي ،آزادسازی و همگرايي در نرخهای بهرة منطقهای و بینالمللي،

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

آزادسازی نرخ ارز و تشکیل اتحاديههای پولي ،عملکرد نهادهای مالي و

مخالفت ميکنند و يا حداقل توصیه ميکنند که کشورها با احتیاط کامل و

کاهش کنترلها ميتواند به آزادسازی مالي منجر شود .امروز کشور ما

به صورت تدريجي اقدام به آزادسازی بازارهای مالي کنند.

گرفتار کمبود جذب سرمايهگذاری بهويژه در امور زيربنايي و ديربازده است.

بر اساس چهارچوب نظری نئوکالسیکها ،آزادسازی جريان سرمايه

يکي از مهمترين عواملي که مانع جذب سرمايهگذاری خارجي ميشود

باعث ميشود سرمايه از اقتصادهای با سرمايه باال به سمت اقتصادهای با

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

سرمايه پايین جريان يابد .جريان سرمايه باعث افزايش پسانداز داخلي،

بررسي اثرات آزادسازی مالي بر جذب سرمايهگذاری خارجي به کشور برای

افزايش سرمايهگذاری و تسريع جريان انتقال تکنولوژی به کشورهای دارای

تقويت زمینههای جذب سرمايهگذاری خارجي به شدت احساس ميشود.

سرمايه اندک ميشود .بنابراين آزادسازی مالي ضمن انتقال سرمايه بین
کشورها ،به سبب افزايش توسعه بخش مالي ميتواند به بهبود
سرمايهگذاری کمک کند .طبق نظريههای موجود ،آزادسازی حساب سرمايه
در کشورهای دارای بازار مالي در حال توسعه ميتواند نقش مهمي را در
بحرانهای مالي ايفا کند (مجتهد و احمديان.)1389 ،
بانک جهاني پس از مطالعه سیستمهای مالي کشورهای مختلف،
نتیجهبخشبودن آزادسازی مالي در آنها را مشروط به چهار عامل ( )1ثبات
اقتصادی در سطح کالن ( )2نظم و انضباط مالي ( )3چهارچوب قانوني و
مقرراتي و سیستم حسابرسي ( )4سیستم مالیاتي غیرتبعیضآمیز در بخش
مالي دانست .در اقتصادهای رو به رشد ،صاحبان سرمايه همواره در
جستجوی گزينههای مناسب سرمايهگذاریاند تا هم سود مورد نظر خود را
بهدست آورند و هم در بلندمدت به افزايش ثروت دست يابند .بازارهای
مالي ،جايي است که ميتواند بر انگیزه سرمايهگذاری سرمايهگذاران
بیفزايد .از همین رو ،مسئله اصلي پژوهش حاضر بررسي اثر آزادسازی مالي
بر سرمايهگذاری خارجي در ايران ميباشد.

 -2-1ضرورت و اهمیت انجام پژوهش

 -3-1پیشینة پژوهش
صمدی ( ،)1378نشان داد که آزادسازی مالي و حذف سرکوب مالي
يـا رهـاکردن سـقف نـرخ بهرة واقعي در اقتصاد ايران ،ممکن است منجر
به افزايش پسانداز و سرمايهگذاری و در نهايت رشد اقتصادی شود.
همچنین نشان داد که پول و سرمايه فیزيکي مکمل هم ميباشند.
طیبي و ترکي ( ،)1389در پژوهش خود به ارزيابي اثر آزادسازی مالي
بر نوسانهای اثر انتقالي نرخ ارز در آن گروه از کشورهای در حال توسعهای
که به طور راهبردی با آزادسازی مالي در دهههای اخیر مواجه شدهاند،
پرداختند .به اين منظور اثر آزادسازی مالي بر نوسانهای اثر انتقالي نرخ ارز
در  43کشور منتخب در حال توسعه مورد آزمون قرار گرفت .در اين
خصوص مدل رگرسیوني نوسان اثر انتقالي نرخ ارز با استفاده از روش اثرات
تصادفي در دورة زماني  2005 -1996برآورد شد .نتايج نشان داد که
شاخص آزادسازی مالي مطابق با انتظارات ،اثرات منفي و معناداری بر
تحوالت قیمتي بهويژه اثر انتقالي نرخ ارز دارد.
مجتهد و احمديان ( ،)1389در پژوهش خود اثر آزادسازی مالي را بر
رشد اقتصادی و برخي از متغیرهای کالن اقتصادی برای ده کشور منطقه

آزادسازی مالي يکي از ابزارهای مهم تقويت سیستم مالي و ايجاد

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

تحول در ساختار مالي کشورها از طريق رقابتپذيرتر کردن آن محسوب

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

ميشود .آزادسازی مالي نهتنها در تبیین روابط مالي بینالمللي بین کشورها

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

نقش موثری ايفا ميکند بلکه با ساير فعالیتهای اقتصادی نیز ارتباط

سیفيپور ( ،)1390اثر آزادسازی مالي را بر رشد اقتصادی  37کشور که

تنگاتنگ دارد .آزادسازی مالي مفهومي است که به افزايش و گسترش

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

ارتباطات جهاني کشورها از طريق جريانهای سرمايه مالي بینالمللي و

باال بودند ،بررسي کرد .نتايج نشان داد که اثر آزادسازی بازار مالي بر رشد
6. Prasad

اقتصادی در کشورهای با درآمد پايین و متوسط ،منفي است اما در

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

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

سهام را بررسي کرد .وی برای تفکیک اثر آزادسازی مالي از اثر ساير

در کشورهای با درآمد باال و هم در کشورهای با درآمده متوسط و پايین،

متغیرها نظیر آزادسازی تجارت ،خصوصيسازی ،سیاست تثبیت اقتصادی و

مثبت و معنادار ميباشد.

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

تقيپور ( ،)1392در پژوهش خود رابطه بین سیاست آزادسازی مالي،

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

نهادهای قانوني و توسعة بخش مالي را با توجه به تجربة ده کشـور در حـال

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

توسعه در دورة  1973 -2009بررسي کرد و بر اساس آن پیشنهادهايي در

قیمت سهام تجربه کرد .بعد از اضافه کردن متغیرهای کنترلي يادشده در

خصوص نحوه اجرای ايـن سیاسـت برای اقتصاد ايران داد .يافتههای

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

اينپژوهش نشان داد که سیاست آزادسازی مالي تأثیری مثبت بر توسعه

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

مالي کشورها داشته است .بنابراين ،سیاستهای مختلف آزادسازی در بخش

توسعهيافته و درحالتوسعه انجام داد اثر آزادسازی بازارهای مالي را بر روی

مالي داخلي مانندکاهش کنترل نـرخ بهـره و اعتبـارات بانکي ،کاهش موانع

نوسانات اين بازار بررسي کرد .نتايج اين پژوهش نشان داد که آزادسازی

ورود به بخش مالي برای افزايش رقابت و افزايش سهم بخش خصوصي از

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

مالکیـت بخـش بـانکي و همچنـین آزادسازی در بخش مالي خارجي مانند

باعث ثبات بازارهای مالي مي شود .جالبتر اينکه با کنترل وضعیت اقتصاد

کاهش میزان محدوديت جريان ورود و خروج بینالمللي سرمايه و کاهش

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

استفاده از چنـد نرخي بودن ارز برای تبديل مبادالت سرمايه ميتواند اثر

بسیار مشخصتر شد .از نتايج ديگر تحقیق اين بود که ترتیب آزادسازی به

مثبتي بر توسعه بخش مالي داشته باشـد؛ اما میـزان اثربخشـي ايـن سیاست

طور کلي مهم نیست يعني اثرات بازگشايي حساب سرمايه يا بازار سهام در

در توسعه بخش مالي در کشورهايي که نهادهای قانوني و نظارتي آنها از

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

کیفیت بااليي برخوردارند ،بیشـتر بـوده اسـت.

کاهش شاخص سهام در بازارهای نوظهور ،در ابتدای آزادسازی حساب

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

سرمايه بیشتر ميباشد .اين نتايج از نظريهای که معتقد است حساب سرمايه

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

بايد در مرحله آخر آزادسازی بازگشايي شود ،حمايت ميکند .و دستآخر،

ميباشد ،برآورد ،و با چند کشور نمونه نظیر ترکیه ،پاکستان ،مالزی و هند،

نتیجه ميگیرد که اثرات کوتاهمدت آزادسازی در کشورهای درحالتوسعه و

مقايسه کردند .به منظور بهدست آوردن شاخص جامع آزادسازی مالي از

بازارهای بالغ فرق دارد .شواهد نشان ميدهد که در کوتاهمدت احتمال

روشهای مختلفي نظیر روش مؤلفههای اصلي ( )PCMو جمع ساده

اينکه بازارهای مالي کشورهای درحالتوسعه به هنگام آزادسازی با بحران

شاخصهای زيرمجموعة آزادسازی مالي استفاده شد .نتايج نشان داد که

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

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

ميکند حتي در کوتاهمدت نیز آزادسازی بازارهای مالي در کشورهای

 1990میالدی ،اصالحات مالي محدودی را انجام دادند .به گونهای که

توسعهيافته تاثیر مثبت خواهد داشت.

شاخص مربوط به آنها طي سالهای اخیر افزايش يافته است ،درحاليکه

شمیال ( ،)2002در پژوهشي اثرات آزادسازی بازار سهام را در 15

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

کشور در حال توسعه برای دورة  1984ـ  ،2000با توجه به متغیرهايي

را آغاز کردند .به عالوه ،اين تحقیق نشان داد که شاخص مذکور برای

عالوه بر آزادسازی نظیر متغیرهای بازده سهام خارجي ،رشد متغیرهای

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

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

آزادسازی مالي به کشورهای ترکیه و مالزی اختصاص داشت.

ريسک و متغیر روند ( )trendبررسي کرد .نتايج پژوهش نشان داد که بعد

مککینون و شاو ( ،)1973موضوع آزادسازی مالي و تـأثیر آن بر

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

اقتصـاد را بررسي کردند و به اين نتیجه رسیدند که حذف کنترلها از نظام

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

مالي و آزادسازی نرخ بهره ،سبب توســعه بخــش مــالي و افــزايش

دارای ويژگيهايي نظیر شفافیت کم بازار ،حمايت ناکافي از سرمايهگذاران

رشــد اقتصــادی ميشود.

ومحدوديتهای زياد برای خروج از بازار بودند.

تقيپور ( ،)2009در پژوهش خود بر رعايت ترتیب بهینه اجرای

تعريف شده باشد .به اين صورت که مقررات الزم برای حفاظت از حقوق

آزادسازی مالي و نقش ثبات متغیرهای کالن اقتصادی در زمان اجرای

مالکیت و شفافیت در قوانین حسابرسي وجود داشته باشد .همچنین

سیاست آزادسازی تأکید کرد و نتیجه گرفت کـه ثبات اقتصادی کالن نظیر

آزادسازی بازار مالي بايد با آزادسازی تجاری و ورود سرمايه همراه باشد ،به

نرخ تورم پايین و عدم تعادل مالي نقش مؤثری بر موفقیت آزادسازی مـالي

اين دلیل که آزادسازی اقتصادی ميتواند قدرت سیاسي سازمانهای مالي

در رشد اقتصادی در ايران دارد.

را کاهش دهد و منجر به مقاومت آنها در مقابل توسعه مالي شود.

اًرجي و همکاران ( ،)2013به بررسي آزادسازی مالي و سرمايهگذاری
بخش خصوص در نیجريه طي دورة زماني  2012 -1970پرداختند .نتايج
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پژوهش آنها نشان داد که سرمايهگذاریهای خصوصي که توسط پسانداز

در اين تحقیق ،از روشها و تکنیکهای اقتصادسنجي و نرمافزار

خصوصي ،آزادسازی مالي و ساير متغیرهای کلیدی افزايش مييابد ،بنیاد و

 Eviewsو مدل لگاريتمي خطي استفاده شد .استفاده از سری زماني در

اساس دستیابي به رشد و توسعه پايدار اقتصادی است .بنابراين توصیه

بررسيهای تجربي و تحلیلهای اقتصادسنجي از اهمیت قابلتوجهي

کردند که دولت بايد بسترهای مناسب را برای سرمايهگذاری بخش

برخوردار است .فرض اولیه در اينگونه دادهها و برآوردهای اقتصادسنجي،

خصوصي ايجاد کند.

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

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

شود ،نتايج برآوردهای سنتي اقتصادسنجي و استنتاج از آزمونهای آماری

سرمايهگذاری خارجي و رشد اقتصادی ،به بررسي رابطه میان آزادسازی

متعارف ،مورد ترديد قرار ميگیرد .عمدهترين مشکلي که در تحلیلهای

مالي ،رشد اقتصادی و سرمايهگذاری در  69کشور درحالتوسعه و

سری زماني پديد ميآيد ،پديده رگرسیون کاذب است .اين پديده زماني

توسعهيافته با استفاده از روش گشتاورهای تعمیميافته پرداختند .نتايج نشان

ايجاد ميشود که رابطة معنادار ظاهری بین متغیرهای الگو ،از همبستگي

داد آزادسازی مالي ،عامل تعیینکننده توسعه مالي ،رشد و سرمايهگذاری

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

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

شده باشد ،گرچه در واقع ،هیچ رابطه اقتصادی معناداری بین آنها وجود

رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

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

عليخان و های ( ،)2014به بررسي رابطه سرمايهگذاری خارجي و

ناپايـا به پديـده رگـرسیون کاذب ميانجامـد ،بايد قبل از برآورد مدل ،به

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

بررسي پايايي متغیرهای الگو پرداخته شود .در اينجا نخست مفهوم سری

نتايج نشان داد که در کشور پاکستان آزادسازی مالي ،نرخ واقعي بهره و

زماني ناپايا توضیح داده ميشود و سپس آزمونهای متعارفي که برای

تجارت بر جذب سرمايهگذاری خارجي اثر منفي داشته ،اما تشکیل سرمايه

بررسي و وجود ريشه واحد استفاده شده است و يا به مفهوم ديگر

ثابت ناخالص ،تورم و زيرساختها بر جذب سرمايهگذاری خارجي تاثیر

آزمونهای ناپايايي متغیرهای سری زماني ،تشريح ميشود .در ادامه با

مثبت داشته است.

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

استولز ( ،)1999معتقد بود که حذف نظارتها بر جريان سرمايه به

پديده رگرسیون کاذب را افزايش ميدهد ،روش همجمعي جوهانسون ـ

سرمايهگذاران داخلي و خارجي امکان ميدهد تا از طريق کاهش هزينه و

جوسیلیوس ارائه ميشود .در اين روش ،ابتدا وجود يک بردار همجمعي بین

افزايش دسترسي به جريانهای وجوه ،تنوع بیشتری در سبدهای مالي خود

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

ارائه کنند .همچنین از میان برداشتنکنترل بر ورود سرمايه باعث ميشود

نظريههای اقتصادی تبیین ميگردد.

سرمايهگذاران خارجي و داخلي به سرمايهگذاری در پرتفوهای مختلف

پژوهش حاضر ،از نظر ماهیت و اهداف از نوع تحقیقهای اکتشافي و از

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

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

افزايش يابد.

ميتواند در عمل استفاده شود ،يک تحقیق کاربردی محسوب ميشود .آمار

استیگلیتز ( ،)2000معتقد بود آزادسازی مالي ميتواند منافع زيادی به

و اطالعات به روش کتابخانهای از مرکز آمار ايران و بانک مرکزی

همراه داشته باشد به اين شرط که ساختار قانوني و سازماني به درستي

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

دادههـا به صـورت سالیانآه هستند و شامل اطالعات مربوط به دورة

کامل ،آزادسازی جزئي و سرکوب مالي تقسیمبندی ميکند .از معیارهای

 1393 -1359در مورد کشور ايران ميباشد.

مهم آزادسازی بازار سرمايه ميتوان به انتشار رسید سپرده بینالمللي ،ايجاد
صندوقهای کشوری و تصويب قوانین و مقرراتي که به خارجیان اجازه

 -1-2فرضیههای تحقیق
اين پژوهش دارای يک فرضیه اصلي و سه فرضیه فرعي ميباشد.
فرضیه اصلي :آزادسازی مالي اثر مثبت و معناداری بر جذب
سرمايهگذاری خارجي در ايران دارد.

خريد و فروش سهام در بازار داخلي را ميدهد ،اشاره کرد .مهمترين
محدوديتهای بازار سرمايه در کشورهای درحالتوسعه ،شامل
محدوديتهای قانوني ،محدوديتهای غیرمستقیم (نامتقارني اطالعات،
عدم وجود استـانـداردهای حسـابـداری و فقـدان قـوانین حمـايتي از

فرضیههای فرعي:
( )1اندازه بازار تاثیر مثبت و معناداری بر جذب سرمايهگذاری خارجي
دارد.
( )2آزادسازی تجاری تأثیر مثبت و معناداری بر جذب سرمايهگذاری
خارجي دارد.
( )3تشکیل سرمايه ثابت تأثیر مثبت و معناداری بر جذب
سرمايهگذاری خارجي دارد.

سرمايهگذاران) و ريسکهای نقدشوندگي ،سیاسي ،اقتصادی و ارزی
ميباشد.
طبق تعريف مککینون و شاو ( ،)1973سیستم مالي سـرکوب،
سیستمي اسـت کـه در آن ،دولت بهطور مستقیم تعیین ميکند که چه
کسي و با چه قیمتـي بايـد اعتبـارات بـانکي را دريافـت و پرداخت کند.
چنینکنترلهايي از طريق اعمال مقررات مبني بر اعطای مجوز فعالیت به
نهاد مالي و يا چگونگي فعالیت اين نهادها در بازار مالي و به روشهای
مختلـف نظیـر مالکیـت دولتـي بانکها و واسطهگریهای ديگر مالي و
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در اين پژوهش از دو دسته متغیر وابسته و مستقل استفاده شده است.

اعمال کنترل بر جريان مبادالت بینالمللي انجام ميگیرد .بنابراين،

متغیر سرمايهگذاری خارجي ( ،)fdiمتغیر وابسته است .متغیرهای مستقل

آزادسازی مالي که عکس سیاست سرکوب مالي ميباشد فرايندی استکه

عبارتاند از )1( :اندازه بازار ( )msizeکه به واسطة تولید ناخالص داخلي

توسط آن به بازار اجازه داده ميشود تا قیمت اعتبارات (نرخ بهره) را تعیین

ارزيابي ميشود )2( ،تشکیل سرمايه ثابت ( )fcfکه به مثابة پراکسي برای

کند و تخصیصها بر اساس آن صورت پذيرد (تقيپور.)1392 ،

سرمايهگذاری فیزيکي در نظر گرفته ميشود )3( ،شاخص آزادسازی مالي

نرخ تورم :8نرخ تورم ميتواند به عنوان يک متغیّر سیاسي در نظر گرفته

( )4( ،)fliنرخ واقعي سپردهها ( )rdrکه به عنوان پراکسي جهت اعطای

شود .تغییرات تورم عمدتا به عنوان يک شاخص پايداری اقتصاد کالن استفاده

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

ميشود .افزايش مداوم قیمتها منجر به کاهش ارزش داراييهای داخلي

که مجموع صادرات و واردات برحسب تولید ناخالص داخلي را نشان

ميشود ،در نتیجه از يکسو ،سرمايهداران ترجیح ميدهند برای حفظ ارزش

ميدهد )6( ،تورم ( )infکه از شاخص قدرت خريد مصرفکننده به عنوان

واقعي داراييهای خود ،ترکیب بهینه آنها را به نفع داراييهای خارجي تغییر

نمايندة آن استفاده ميشود )7( ،شاخص زيرساختها ( )infdکه ميتوان

دهند (خروج سرمايه) .از سوی ديگر ،افزايش قیمتها به کاهش سود خالص

خطوط تلفن ،تعداد مشترکین تلفن ،طول جادهها ،تولید برق و  ...را به

سرمايهگذاری و ارزش داراييها ميانجامد و ورود سرمايه به کشور را کاهش

عنوان نمايندة آن در نظر گرفت و ( )8درآمدهای مالیاتي ( )taxميباشد.

ميدهد .تورم منجر به افزايش ريسک سرمايهگذاری و کاهش متوسط
سررسید وامهای تجاری و اختالل در اطالعات منتقلشده به وسیله قیمتها
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ميشود .تورم نشانه بيثباتي و عدم کنترل سیاستهای کالن است و با جريان

آزادسازی مالي :بسیاری از محققین در تعريف شاخص آزادسازی به
شاخصهای اصلي بازارهای مالي توجه دارند به طور مثال

کامینسکي7

سرمايهگذاری مستقیم خارجي ارتباط منفي دارد (اصغری و عاملي.)1390 ،
نرخ بهره :نرخ بهره در مکاتب مختلف اقتصادی مفاهیم مختلفي دارد.

برای توضیح شاخص آزادسازی به قوانین و مقررات مربوط به حساب

طبق نظر کینز (لیبرالها) ،نرخ بهره يک پديده کامالً پولي است که

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

چگونگي عرضه و تقاضای پول را در جامعه منعکس ميکند .برخالف کینز،

توجه دارد .به طور کلي ،وی مراحل آزادسازی را به سه دوره آزادسازی
21. Kaminsky, 2002

8. Inflation Rate

طرفداران مکتب کالسیک (محافظهکاران) نرخ بهره را يک پديدة واقعي و

𝑡)𝑜𝑡(𝛼3 (𝑓𝑙𝑖)𝑡 + 𝛼4 (𝑟𝑑𝑟)𝑡 + 𝛼5 ln

عامل اساسي شکلگیری تقاضا برای سرمايهگذاری و پسانداز ميدانند .در

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

نظريههای متأخرتر ،نرخ بهره يک پديدة واقعي و پولي محسوب ميشود.
براساس اين تحلیل ،نرخ بهره بر مبنای تعادل در بازار کاال و پول تعیین
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ميشود .ترجیحات سرمايهگذاران در بازار تولیدات (کاال) نیز بر مبنای

بهمنظور تأثیر عوامل مختلف اقتصادی بر جذب سرمايهگذاری خارجي

هزينه بهره تأمین مالي منابع سرمايهگذاری شکل ميگیرد .در اين میان،

در کشور ايران ،نخست چهار فرضیه مطرح شد .سپس دادههای موردنیاز

نرخ بهره مرجع برای سرمايهگذار ميتواند نرخهای بانکي ،نرخهای

جمعآوری ،تحلیل ،جمعبندی شد .نتايج بهدست آمده به اين شرح است.

اوراق بهادار و غیر آن باشد.
سرمايهگذاری خارجي :از نگاه آنکتاد ،9سرمايهگذاری مستقیم خارجي،
متضمن روابط اقتصادی بلندمدت بین کشورها ميباشد و منافع پايدار و
کنترل واحد اقتصادی مقیم يک کشور (شرکت مادر) بر واحد اقتصادی
مقیم کشور ديگر (شعبه فرعي بنگاه مادر) را نشان ميدهد.
آزادسازی تجاری :برداشتن موانع تعرفهای بین کشورها را آزادسازی
تجاری ميگويند که باعث کاهش فساد و گشايش بازار کاال بر روی
محصوالت خارجي ميشود.

فرضیه اول :آزادسازی مالي اثر مثبت و معناداری بر جذب
سرمايهگذاری خارجي در ايران دارد.
نتايج حاصل از رابطه بلندمدت میان آزادسازی مالي و سرمايهگذاری
خارجي حاکي از اثر مثبت و معنادار آزادسازی مالي بر جذب سرمايهگذاری
خارجي طي دوره  1359-1393ميباشد که با يافتههای مجتهد و احمديان
( )1389همخواني دارد .آزادسازی مالي باعث انتقال جريان سرمايه از
اقتصادهای با سرمايه باال به اقتصادهای با سرمايه پايین ميشود .اين
جريانهای سرمايه بايد پساندازها را در کشورهای با موجودی سرمايه

اندازه بازار :اندازه بازار در يک کشور ،امکانات حقیقي اقتصاد آن کشور

اندک کامل کنند تا منجر به افزايش سرمايهگذاری خارجي شود .آزادسازی

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

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

سرمايهگذاری مستقیم خارجي با رويکرد صادراتي در يک بازار بزرگ،
احتمال پیامدهای خارجي مثبت را افزايش ميدهد تأثیرات سرريز وجود
دارد .بهطور خالصه در يک بازار بزرگ در مقايسه با بازار کوچک ،فرصت
های بیشتری برای جذب انواع جريانهای سرمايههای خارجي وجود دارد.
زيرساختها :زيربناهای يک کشور برای محیط اقتصادی آن اهمیت
اساسي دارد .زيرساختهای مناسب ،باعث حرکت اقتصاد بدون انحرافات
مهم به سمت رشد ميشود .زيرساختها فقط منحصر به زيرساختهای
دارای شکل فیزيکي مثل جادّهها ،بنادر و غیر آن نیست ،بلکه کارکرد خوب
نهادهای کشور را نیز شامل ميشود.
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مدل تحقیق استفادهشده در پژوهش حاضر ،مدل لگاريتمي ـ خطي اثر

اسباب افزايش بهرهوری ،رشد اقتصادی و سرمايهگذاری خارجي را فراهم
ميآورد .به عالوه ،آزادسازی مالي ضمن انتقال سرمايه بین کشورها ،با
افزايش توسعه بخش مالي به بهبود سرمايهگذاری کمک ميکند.
فرضیه دوم :اندازه بازار تاثیر مثبت و معناداری بر جذب سرمايهگذاری
خارجي دارد.
در اين پژوهش ،شاخص اندازه بازار با تولید ناخالص داخلي سرانه
اندازهگیری شد .دادههای جمعآوری شده نشان داد که بین اندازه بـازار و
مقـدار جـذب سـرمايهگـذاری مسـتقیم خارجي رابطه مثبت و معنادار وجود
دارد ،که اين نتیجه با مطالعه شاهآبادی و محمودی ( )1385مطابقت دارد.
فرضیه سوم :آزادسازی تجاری تاثیر مثبت و معناداری بر جذب
سرمايهگذاری خارجي دارد.

آزادسازی مالي بر جذب سرمايهگذاری خارجي در ايران طي دورة زماني

از مطالعات صورتگرفته در گذشته روش ميشود آزادسازی تجاری دو اثر

 1393-1359برگرفته از پژوهش خان و های )2014( 10ميباشد که به اين

متضاد دارد نخست اينکه باعث توسعه سرمايهگذاری مستقیم خارجي با

شرح است:

رويکرد صادراتي ميشود و ديگر اينکه بر سرمايهگذاری مستقیم خارجي با

ln(𝑓𝑑𝑖)𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 ln(𝑚𝑠𝑖𝑧𝑒)𝑡 + 𝛼2 ln(𝑓𝑐𝑓)𝑡 +
9. UNCTAD (2012) World Investment Report
10. Rana Ejaz Ali Khan and Qazi Muhammad Adnan Hye

رويکرد بازاری تأثیر منفي دارد .درجه ﹺکمِ بازبودن اقتصاد باعث جذب
سرمايهگذاری مستقیم خارجي با رويکرد بازاری ميشود زيرا شرکتها
ميخواهند از تعرفهها و هزينههای انتقال اجتناب کنند و سرمايهگذاریها را

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

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

اين سرمايهگذاری در صورتي انجام ميشود که تعرفهها کاهش يابند .هدف

از اين رو ،علیرغم اينکه سرمايهگذاری مستقیم خارجي وابسته به سرمايهای

از اين شکل سرمايهگذاری ،بازار داخلي نیست؛ بلکه صادرات کاالهای

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

تولیدی هدف اصلي تلقي ميشود .چون اين دسته از تمايالت سرمايهگذاری

داخلي به میزان توسعهيافتگي و درجه آزادسازی بازارهای مالي بستگي

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

دارد .سیستمهای مالي که از کارآيي بیشتری برخوردار ميباشند ،موانع

کمهزينه صورت ميگیرد ـ بدون اينکه لزوما سرمايهگذاری مستقیم خارجي

تامین مالي خارجي را کاهش ميدهند و با تسهیل شرايط دسترسي

با رويکرد بازاری حذف شود ـ که بازبودن اقتصاد باعث جذب آن ميشود.

واحدهای تولیدی و صنعتي به سرمايههای خارجي ،زمینه گسترش

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

سرمايهگذاری و رشد اقتصادی بیشتر را فراهم ميکنند .بنابراين نظامهای

نهادهای تجاری درون شرکتي (يا درون صنعتي ) دارد.

مالي کانال واسط میان پساندازکنندگان و سرمايهگذاران محسوب ميشوند

فرضیه چهارم :تشکیل سرمايه ثابت تاثیر مثبت و معناداری بر جذب
سرمايهگذاری خارجي دارد.

و به همین دلیل است که میان کارآيي نظام مالي و عملکرد بخش واقعي
اقتصاد رابطة مستقیمي وجود دارد .هر چند تأثیر سرمايهگذاری مستقیم

الزمه رشد و توسعه اقتصادی کشور ،سرمايهگذاری در زيرساختهای

خارجي در کشورهای درحال توسعه ،بیانگر نقش کارآفريني در رونق

اقتصادی و عمراني است که اين امر مستلزم سرمايهگذاری در بخش

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

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

اصوال وجود بازارهای مالي توسعهيافته راه را برای استفاده بهتر از

ثابت ميتواند منجر به افزايش بنیه اقتصادی و کاهش واردات ،افزايش

سرمايهگذاری خارجي و جذب آنها هموار ميسازد .آزادسازی بازارهای مالي

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

جدای از اينکه عامل تسهیلکننده در سرمايهگذاری خارجي مستقیم

پژوهش روشن شد که تشکیل سرمايه ثابت با سرمايهگذاری خارجي رابطة

ميباشد ،ميتواند نشانه ثبات اقتصادی نیز محسوب شود.

مثبت و معنادار دارد که اين يافته با مطالعات شاهآبادی و محمودی ()1385
مطابقت دارد .به عالوه ،ميتوان گفت تجهیز نیروی انساني با سرمايه
بیشتر بر بهرهوری اين عامل مهم تولید ميافزايد و رشد بیشتر تولید و
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