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 چکیده

پذیری رشد به اهمیت رشد اقتصادی به ویژه در کشورهای در حال توسعه و شناخت عوامل مؤثر بر آن، بررسی تأثیر با توجه

باشد. با توجه به اثر رشد چون متنوع سازی صادرات، آزادسازی تجاری و توسعه مالی حائز اهمیت میاقتصادی از عواملی هم

صادرات بر رشد اقتصادی، موضوع تنوع صادرات یعنی افزایش تعداد کاالهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک منبع درآمدی 

دارد، از این رو رابطه میان توسعه مالی بخش مالی نقش مرکزی در توسعه و رشد اقتصادی همواره مورد توجه قرار گرفته است. 

. در این مطالعه برای توسعه مالی سه معیار نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص رسدادی ضروری به نظر میو رشد اقتص

داخلی، ارزش سهام مبادله شده به تولید ناخالص داخلی، اعتبارات پرداختی بخش بانکی به بخش خصوصی به تولید ناخالص 

أثیر همزمان سه متغیر توسعه مالی، آزادسازی تجاری و متنوع سازی هدف این تحقیق بررسی ت شود.داخلی در نظر گرفته می

با استفاده از روش اقتصاد سنجی مبتنی بر  0992-0202صادرات بر رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه دی هشت طی دوره 

زی تجاری و توسعه مالی بر سازی صادرات، آزادساباشد. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر مثبت و معنادار متنوعمی های تابلوییداده

 .باشدرشد اقتصادی می

 های تابلویی، توسعه مالی، آزادسازی تجاری، متنوع سازی صادرات، رشد اقتصادی، داده های کلیدی:واژه

 هشتهای گروه دیکشور
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 مقدمه -1

دهه گذشته به سمت خود گرا، طرفداران زیادی را طی سه های درونرشد مبتنی بر صادرات به عنوان جایگزینی برای سیاست

جلب کرده است. کشورهای در حال توسعه که وابسته به صادرات مواد خام و اولیه هستند و سبد صادراتی محدودی دارند اغلب 

برند. بنابراین متنوع سازی صادرات کشش جهانی است رنج میاز بی ثباتی درآمدهای صادراتی که ناشی از تقاضای ناپایدار و بی

. هرچه تمرکز کاالهای صادراتی کشور در تعداد بیشتری ثباتی درآمدهای صادراتی مطرح شده استاهی برای کاهش بیبه عنوان ر

 های صادراتی انجام شود متنوع سازی بیشتر است.از کاال

 کند. افزایشتخصص یافتن در تنها یک محصول همیشه منبعی برای نوسان و بی ثباتی درآمدهای صادراتی ایجادمی

های الزم برای کاهش دادن زمینه گذاری،ثباتی درآمدهای صادراتی با ناپایدار کردن تقاضای داخل و پر ریسک کردن سرمایهبی 

تواند منجر به ثبات درآمدهای صادراتی شود، ریسک سازی صادرات میآورد. متنوعگذاری و رشد اقتصادی را فراهم میسرمایه

 هد و به این ترتیب منجر به رشد اقتصادی شود. گذاری در صادرات را کاهش دسرمایه

ادبیات مربوط به سهم توسعه مالی در توسعه اقتصادی گسترده بوده و در دو دهه گذشته رشد چشمگیری داشته است. 

 یالبته نیاز اقتصادهای مختلف به نهادهای مالی با یکدیگر متفاوت است از این رو تحلیل نقش عوامل ایجاد کننده توسعه مال

نظیر بانک و بورس به عنوان دو نهاده مهم توسعه مالی در رشد اقتصادی، مستلزم بازشناسی عناصر مفقوده توسعه مالی در هر 

کشوری است. تجربه کشورها حاکی از آن است که در کشورهای پیشرفته صنعتی، توسعه مالی عمدتاً در خارج از بخش بانکی 

در بخش غیر بانکی است. اما در کشورهای در حال توسعه، توسعه مالی عمدتاً براساس دهد بنابراین پایه توسعه مالی رخ می

  .دهدها بوده و در بخش بانکی رخ میاصالح عملکرد بانک

چه سیستم مالی بتواند به وظایف اصلی خود در مورد بحث نظری آثار توسعه مالی بر رشد بر این پایه استوار است که چنان

ها عمل نماید، منجر به رشد اقتصادی خواهد شد. چگونگی تر هزینهرسانی، تسهیل مبادالت و بررسی دقیقکاهش هزینه اطالع 

های مالی در ارزیابی و برآورد توان بنگاههای اقتصادی که اقدام به نوآوری تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی به نقش واسطه

 ها و افزایش نرخ یسک و کاهش آن، تنوع بخشیدن به داراییکنند بستگی دارد. تجهیز منابع، ایجاد مدیریت رمی

 .های رشد اقتصادی توسط سیستم مالی استانداز از عوامل مهم در فراهم کردن زمینهپس

تجارت به عنوان عامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی با ایجاد رقابت در سطح بین الملل سبب بهبود تخصیص منابع، 

های تولید، باال بردن سطح کیفیت، بستر مناسبی برای رشد و پیشرفت تر، کاهش هزینهلوژی مدرنامکان دسترسی به تکنو

کند. از طرفی تجارت با فراهم کردن زمینه مناسب از طریق انتقال دانش فنی و مدرن در کشورهای مبادله کننده فراهم می

گیری درست از تکنولوژی نتیجه نیروی کار ماهر با بهره گردد. درمیالزم، موجب توسعه سرمایه انسانی  هایفراگیری مهارت

 گردد و در نهایت سببهای صورت گرفته، سبب افزایش رقابت پذیری در عرصه بین الملل میپیشرفته وارداتی شده و آموزش

تر رشد اقتصادی نماید که در پیشبرد سریعگسترش هرچه بیشتر تجارت و همچنین تولید کاالهای با کیفیت باالتر و برتر می

 حائز اهمیت خواهند بود.

های عضو گروه کشور های در حال توسعه شاملزا، تجربه گروهی از کشوردر این تحقیق با استفاده از نظریات رشد درون

های تابلویی، به بررسی تأثیر متنوع سازی صادرات، توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی دی هشت و رویکرد داده

 گیرد.پرداخته خواهد شد. برای این منظور سه فرضیه زیر مورد بررسی و آزمون قرار می
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 متنوع سازی صادرات بر رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه دی هشت بی تأثیر است  -0

 توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه دی هشت بی تأثیر است. -0

 بی تأثیر استدی هشت گروه آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای عضو  -3

 

 ادبیات موضوع -2

های اخیر در نظریه توسعه اقتصادی درجه تنوع و تخصص در ساختار تولید و تجارت کشورهاست. از نظریه آدام یکی از بحث

 اسمیت مبنی بر اهمیت تقسیم کار و تخصص در رشد و توسعه اقتصادی تا مدل تجارت بین الملل 

های نسبی شان در تولید ( موضع اقتصاد نئوکالسیک این بود که کشورها باید بر حسب مزیتHOS)0هکچرـ اوهلین ـ ساموئلسن

و صادرات تخصص داشته باشند. اما بعد از جنگ جهانی دوم، با بازسازی اروپا و افزایش استقالل کشورهای مستعمره پیشین یکی 

ودن متنوع سازی اقتصاد برای رشد و توسعه اقتصادی بود های مطرح شده در زمینه اقتصاد توسعه بحث مناسب باز اولین بحث

ها در صنعتی سازی و متنوع سازی صادرات مورد توجه قرار گرفت. ایده اصلی این بحث حاصل تز پربیش ـ و مداخله دولت

این  باشد. بحث اصلی براساس( مطرح شد، می0943)4توسعه که توسط روسنتین ـرودان 3( و بحث فشار شدید0992)0سینگر

انات های کاالیی، نوسها را نسبت به شوکدیدگاه بود که وابستگی کشورهای در حال توسعه به تولید و صادرات کاالهای اولیه آن

 قیمت و کاهش نرخ مبادله، به ویژه چون کشش درآمدی تقاضا برای کاالهای اولیه کم است، آسیب پذیر 

، کشورها باید برای رسیدن به رشد پایدار، صادراتشان را ازمحصوالت اولیه های ساختاری توسعه اقتصادیکند. بر طبق مدلمی

(. مطابق با تحقیق پربیش ـ سینگر این نوع تنوع 0999، 6؛ سیرکوئین0999، 9ای تنوع ببخشند)چنریبه محصوالت کارخانه

 شود.تند، میصادرات منجر به کند شدن کاهش رابطه مبادله در کشورهایی که وابسته به صادرات کاال هس

است. از هبی ثباتی درآمدهای صادراتی دلیل مهم دیگری است برای تنوع بخشیدن به صادرات، که مشابه اثر سبد دارایی

ثباتی درآمدهای صادراتی رنج میبی جا که قیمت کاالها اغلب نوسان دارد، چنان چه کشوری وابسته به صادرات کاال باشد ازآن

اطمینانی در سطح کالن را افزایش های ریسک گریز شود و ناتواند منجر به کاهش سرمایه گذاری توسط بنگاهبرد. این موضوع می

تواند در بلند مدت به ثبات درآمدهای آور باشد. بنابراین متنوع سازی صادرات میدهد و در بلند مدت برای رشد اقتصادی زیان

 (.0994، 9صادراتی کمک کند)گاش و اوستری

ای به عنوان عاملی مؤثر بر رشد های کارخانهزا، بر اهمیت یادگیری از طریق عمل در بخشهای رشد درونلدر مد

تواند منجر به سرریز دانش از طریق فنون جدید تولید، مهارت اقتصادی تاکید شده است. در همین راستا متنوع سازی صادرات می

                                                            
1 Heckscher-Ohlin- Samuelson 
2 Prebisch-Singer 
3 Big Push Theory of Development 
4Rosenstein- Rodan 
5 Chenery 
6 Syrquin 

7Ghosh and Ostry 
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(. تولید یک مجموعه وسیع 0،0229ود بالقوه صنایع جدید شود)پینرز و فرانتینوهای جدید بازاریابی و افزایش سدر مدیریت، شیوه

 شود.از محصوالت صادراتی به عنوان اثر پویای متنوع سازی صادرات روی رشد درآمد سرانه در نظر گرفته می

اولیه به کاالهای با زا این است که تنوع صادرات از کاالهای مبنای نظری متنوع سازی صادرات بر پایه مدل رشد درون 

شود چون تجارت این قبیل کاالها نسبت به کاالهای اولیه منجر تکنولوژی باال و کاالهای با مهارت باال، منجر به رشد بیشتری می

(. اثر سریز ناشی از ترفیع تکنولوژی و مهارت است که اثرات 0،0226شود )هرزر و لهنمانبه کسب بهره وری و اثر سرریز می

 ثبتی بر رشد اقتصادی دارد )یادگیری حین کار و یادگیری حین صادرات(.جانبی م

در حال حاضر بخش بزرگی از ادبیات اقتصادی، تأکید کننده این مطلب هستند که رشد اقتصادی بلند مدت و رفاه یک 

ای و هتجهیز منابع سرمایکشور، به درجه توسعه یافتگی مالی آن کشور مربوط است. توسعه مالی به طور کلی از طریق تجمیع و 

 های توسعه مالی بر شاخص گذارد. به عبارت دیگرنیز تخصیص بهینه این منابع بر رشد اقتصادی اثر می

 سازند. نظام کارای مالی،ها نیز رشد اقتصادی را متأثر میگذارند و این شاخصوری آن تأثیر میهای تجمیع سرمایه و بهرهشاخص

د. کنهای سرمایه گذاری مولد و سودده هدایت میاندازکنندگان به وام گیرندگان انتقال داده و به سوی پروژهسرمایه را از پس 

 هرچه بهره وری سرمایه گذاری بیشتر باشد، نرخ رشد اقتصاد نیز باالتر خواهد بود.

شد و توسعه مورد بحث قرار گرفته هایی که به طور وسیع در ادبیات راز طرفی رابطه بین رشد و آزادسازی تجاری از عنوان 

ا هزا، سازوکارهای مختلفی برای تأثیرگذاری بازبودن تجارت بر رشد اقتصادی ارائه کرده است. برخی از آناست. نظریه رشد درون

 های فنی شرکای تجاری تجارت به صورت سرریز فنی و انتقال بین المللی دانش، دسترسی بهعبارتنداز : دسترسی به پیشرفت

های نظام ای و اتخاذ سیاستای و سرمایهمندی از منافع صرفه به مقیاس، واردات کاالهای واسطهتر خارجی، بهرهبازارهای بزرگ

مند برای حفظ ثبات کالن اقتصادی و افزایش قدرت رقابت بنگاه های داخلی در بازارهای جهانی تجارت تأثیر مثبت بررشد 

 (.0399اقتصادی دارد)گرجی و علیپوریان،

گونه واردات گردد. اینمی ای پیشرفتهاصوالً آزادسازی تجاری، باعث انتقال تکنولوژی از طریق واردات کاالهای سرمایه

 های صادراتی و باال بردن جریانات ورودی سرمایه خارجی، ای هم چنین باعث باال بردن رشد با دریافتیکاالهای سرمایه

شود. میزان تأثیر پذیری رشد، کاهش موانع تجاری یکی از عوامل عمده ارتقای رشد محسوب میزای های درونگردند. در مدلمی

 یابی به تکنولوژی، آموزش عملی نیروی کار وابسته است.رشد از تجارت به میزان سرمایه گذاری، میزان دست

افزایش صادرات و هم چنین رشد زا، در جریان انتقال فناوری آزادسازی تجاری نقش مهمی در بر طبق الگوی رشد درون

زان تواند منجر به ارتقاء میکند. افزایش در صادرات از طریق به کارگیری منابع استفاده نشده میتولید ناخالص داخلی ایفا می

ای از خارج را میسر ساخته و تولید ناخالص داخلی شود. افزایش در واردات تحت تأثیر آزادسازی نیز خرید کاالهای سرمایه

 بخشد.پیشرفت فناوری را بهبود می

 

 معرفی الگو -3

                                                            
1Pineres and Ferrantino 

2Herzer and Lehmann 
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 ( که به صورت0993)در این مطالعه با استفاده از مدل کینگ و لوین

(0                                                                                                  )               ,t t tY f FI Z 

تولید ناخالص داخلی،  tY. در رابطه اخیر،شودتعمیم داده می( 0226)مدل هرزر و لهنمان تصریح می شود، 
tFI  متغیر توسعه

 .دهدمیکه درجه باز بودن اقتصاد را نشان است OPENبرداری از سایر متغیرهای مستقل مانند  tZمالی و 

 مدل هرزر و لهنمان به صورت

(3        )                                                                          ( , , , )t t t t t tY f K L P FI        بیان

دانش tpشاخص توسعه مالی و tFIنیروی کار،  tLموجودی سرمایه فیزیکی،  tKتولید ناخالص داخلی،  tYآن در شود کهمی

 ت صادرات محصوال )سهمtMXهای صادراتی( و )تعداد بخشtSعمومی است که به صورت زیر تابعی از 

 ( می باشد.صادرات ای در کلکارخانه

(4)  ,t t tP Z S MX 

 با استفاده از دو الگوی فوق الگوی اقتصادسنجی پیشنهادی به شکل زیر ارائه می گردد:

(9) ln ln ln ln ln ln
t

lnY c K L S MX FI OPENt t t t t t t              

 lnOPENنیروی کار،  lnLموجودی سرمایه فیزیکی،lnK به قیمت ثابت،  نشانگر تولید ناخالص داخلی lnYدر رابطه فوق 

ت و امحصوالت کارخانه ای در کل صادرصادرات سهم  lnMXهای صادراتی، تعداد بخش lnSشاخص درجه باز بودن اقتصادی،

lnFI شاخص توسعه مالی است. 

 استفاده در تحقیقهای آماری مورد ها و دادهشاخص  -3-1

لویی های تابسازی صادرات، توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی از دادهدر این مطالعه به منظور ارزیابی تأثیر متنوع

     ها که در مقیاس جهانی در حال استفاده شده است. این کشور 0992-0202هشت طی دوره های عضو گروه دیکشور

باشند، از نظر میزان توسعه یافتگی در می های نسبی در مقایسه با اعضای خود گروهشوند، دارای تفاوتتوسعه محسوب می

سطوح مختلفی قرار دارند، ساختار تولید و تجارت متفاوت و متنوعی دارند و با توجه به اینکه از اعضای سازمان کنفرانس اسالمی 

 ا اهمیت خواهد بود.ها بنیز هستند تحقیق و بررسی وضعیت اقتصادی آن

 ای درهای صادراتی و سهم صادرات محصوالت کارخانهدر این تحقیق متغیر دانش عمومی تابعی از دو متغیر تعداد بخش

 باشند.باشد که به ترتیب بیانگر متنوع سازی افقی و متنوع سازی عمودی میکل صادرات می

 به عنوان معیاری از درجه باز بودن اقتصاد، کل نیروی کار برای  GDPسهم تجارت )صادرات به عالوه واردات( از 

به عنوان متغیر سرمایه،  (PIMگیری متغیر نیروی کار و موجودی سرمایه فیزیکی محاسبه شده به روش موجودی دائمی )اندازه

ادله شده در بازار سهام نسبت به ارزش کل سهام یا حجم بازار بورس اوراق بهادار نسبت به تولید ناخالص داخلی،  ارزش سهام مب

ای هتولید ناخالص داخلی و نسبت اعتبارات پرداختی بخش بانکی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص
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 و  comtradeهای صادراتی از سایت های مربوط به تعداد بخشداده شوند.توسعه مالی در مدل استفاده می

 اند.آوری شده( جمعWDIهای توسعه جهانی )ز لوح فشرده شاخصها اهای دیگر متغیرداده

 

 پیشینه تحقیق-4

 سازی صادرات برزمان سه متغیر توسعه مالی، آزادسازی تجاری و متنوعای در ارتباط با تأثیر هماز آن جایی که تاکنون مطالعه

متونی بوده که هریک از متغیرها را به صورت رشد اقتصادی صورت نگرفته است لذا بررسی متون مطالعه حاضر، محدود به 

 شودرو مطالعات در قالب سه قسمت بررسی میاند. از اینجداگانه مورد بررسی قرار داده

 مطالعات انجام شده در زمینه متنوع سازی صادرات و رشد اقتصادی

 مطالعات خارجی 

با استفاده از  "متنوع سازی صادرات و رشد اقتصادی در مالزی "( در مقاله تحقیقاتی خود با عنوان 0202) 0آریپ و همکاران

های سری زمانی، هم جمعی و آزمون علیت گرنجر به بررسی رابطه بین متنوع سازی و روش 0992ـ 0229های ساالنه داده

در یک اقتصاد صادرات محور، استراتژی متنوع سازی صادرات می صادرات و رشد اقتصادی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که

 تواند باعث با ثباتی درآمدهای صادراتی شود. .

در دوره زمانی "متنوع سازی صادرات و رشد اقتصادی در کاستاریکا "( در مقاله تحقیقاتی خود با عنوان 0229)0فریا 

های گسترده و همچنین آزمون علیت از الگوی خود توضیح با وقفهبه بررسی متنوع سازی صادرات با استفاده  0969ـ 0226

گرنجر پرداخت و نشان داد که این کشور از صادرات کاالهای اولیه و کشاورزی به سمت صادرات کاالهای صنعتی رفته و در 

ه علی بین متنوع ای و صنعتی مزیت نسبی به دست آورده است همچنین با وجود صادرات متنوع هیچ رابطهای کارخانهبخش

 سازی صادرات و رشد اقتصادی در این کشور وجود ندارد.  

متنوع سازی صادرات چه کاری برای رشد اقتصادی انجام  "( در مقاله تحقیقاتی خود با عنوان0226) 3هرزر و لهنمان

ر متنوع سی فرضیه رشد مبتنی ببا استفاده از تابع تولید کاب داگالس و رویکرد سری زمانی به برر "دهد؟ یک تحلیل تجربیمی

( و الگوی حداقل مربعات ECMسازی صادرات در کشور شیلی با استفاده از الگوی هم جمعی جوهانسون، الگوی تصحیح خطا )

ها بیان کردند که متنوع سازی صادرات به دلیل اثرات جانبی صادرات از جمله یادگیری ( پرداختند. آنDOLSمعمولی پویا )

تواند روی رشد اقتصادی اثر بگذارد همچنین بیان کردند که متنوع سازی افقی و عمودی، می دگیری حین صادراتحین عمل و یا

ی )به های صادراتها این بود که اثر افزایش تعداد بخشهر دو رابطه مثبت و مستقیمی با رشد اقتصادی دارند. یک یافته جدید آن

ی( سازی عمودتر از افزایش سهم صادرات صنعتی در کل صادرات )به عنوان متنوعمهمسازی افقی( بر رشد اقتصادی عنوان متنوع

 است.

 مطالعات داخلی

                                                            
1Arip and et.al 
2Ferreira 
3Herzer and Lehnman 
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س های پبررسی اثر تنوع صادراتی بر رشد اقتصادی ایران در سال "( در مقاله تحقیقاتی خود با عنوان0399معمارنژاد و همکاران)

دراتی کشور در قالب سه شاخص متفاوت برای بررسی ترکیب صادرات و با بررسی اقالم صا "(0399ـ0399از انقالب اسالمی)

های اقتصاد سنجی به این نتیجه رسیدند که ترکیب صادرات غیر نفتی از درجه باالی تنوع برخوردار بوده که خود باعث روش

ن بیان کردند که نتایج اند. ایشارشد اقتصادی شده است و متنوع سازی صادرات و رشد اقتصادی به صورت همسو حرکت کرده

 های مناسب در بخش صادرات متنوع سازی صادرات بستگی به چگونگی اعمال آن داشته و تدوین سیاست

 تواند کاهش بی ثباتی، افزایش درآمد و رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد.می

 مطالعات انجام شده در زمینه توسعه مالی و رشد اقتصادی 

   مطالعات خارجی

د گیرد که توسعه مالی با افزایش تولی( با بررسی رابطه میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در پاکستان نتیجه می0229)0شهباز

 ها تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است.آوردن تسهیالت ارزان قیمت برای بنگاه داخلی از طریق فراهم

-0220ای برای کشور مصر طی دوره توسعه مالی و رشد اقتصادی تجربه ای به بررسی(، در مطالعه0229)0ابوبادر و ابوقرن

شاخص توسعه  4اند. ایشان (و آزمون علیت گرنجری پرداختهVECMبا استفاده از یک الگوی تصحیح خطای برداری) 0962

بارات ، نسبت اعتGDPمنهای سکه و اسکناس دست مردم به  M2، نسبت GDPبه  (M2مالی شامل نسبت حجم نقدینگی)

و نسبت اعتبارات اعطایی به بخش غیر مالی خصوصی به کل اعتبارات داخلی را به کار گرفته GDPاعطایی به بخش خصوصی به 

اند. در این مطالعه از نرخ رشد درآمد سرانه به عنوان شاخص رشد اقتصادی در کنار شاخص توسعه مالی استفاده شده است. 

رابطه علی دو طرفه میان رشد اقتصادی وتوسعه مالی را برای هر چهار شاخص توسعه مالی  نتایج حاصل از این مطالعه وجود یک

 کند.تأیید می

 مطالعات داخلی: 

توسعه مالی و رشد اقتصادی: مقایسه کشورهای نفتی عضو اوپک و غیر نفتی "ای با عنوان (، در مقاله0399عصاری و همکاران) 

به بررسی ارتباط میان توسعه مالی   0229تا  0992گشتاورهای تعمیم یافته در دوره زمانی ، با استفاده از روش "در حال توسعه

اند. در این مطالعه، رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی با توجه به درآمدهای نفتی و در نظر گرفتن و رشد اقتصادی پرداخته

سعه مالی بر رشد اقتصادی از کانال انباشت سرمایه در سرمایه گذاری برای کشورهای عضو اوپک دو فرضیه ضعف نسبی تأثیر تو

گذاری در این کشورها نبوده است، مورد که توسعه مالی به نفع سرمایهکشورهای عضو اوپک در مقایسه با سایر کشورها و این

عضو اوپک  ورهای نفتیگیرند. نتایج حاصل از این تحقیق، دال بر تأثیر منفی توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشبررسی قرارمی

 است در حالی که همین رابطه در کشورهای در حال توسعه غیر نفتی، مثبت است. 

( اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای عضوسازمان کنفرانس اسالمی را آزمون کردند. برای 0399راسخی و رنجبر)

 ای و گشتاورهای تعمیم یافته معادله لههای پنل دیتا، حداقل مربعات دو مرحاین منظور با به کارگیری روش

دهد در مجموع کشورهای دارای می برآورده شده است. نتایج حاصله نشان 0992ـ 0224همگرایی ـ رشد طی دوره زمانی 

                                                            
1 Shahbaz 
2 Abu-Bader and Abu-Garn 
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اند ستهنتوسعه مالی باالتر، تجارت بهتر، نرخ سرمایه گذاری فیزیکی و انسانی باالتر و نرخ رشد نیروی کار و اندازه دولت کوچکتر توا

 تری را طی دوره زمانی مورد بررسی تجربه کنند.رشد سریع

 مطالعات انجام شده در زمینه آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی 
 مطالعات خارجی

های تعدیل در جمهوری دومنیکن در قالب آثار آزادسازی تجاری بر صادرات و ای به ارزیابی سیاستدر مطالعه 0(0223سانتز)

می پردازد. نتایج حاکی از  ARDL( و مبتنی بر رویکرد 0962ـ 0222های ساالنه )ها با استفاده از دادهتراز پرداختواردات و 

آن است که آزادسازی تجاری دارای جهش معناداری برصادرات و واردات این کشور بوده است و به تبع آن بر رشد اقتصادی آن 

 ت.ای در بلند مدت خواهد داشاثر قابل مالحظه

 مطالعات داخلی

های کاربردی پیرامون رابطه میان رشد اقتصادی و آزادسازی بررسی مدل"ای تحت عنوان ( در مقاله0394رحیمی بروجردی)

، با هدف بررسی عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی و تبیین رابطه آن با درجه باز بودن تجارت در دو حوزه صادرات و "تجاری

های زمانی متفاوت با کمک رگرسیون داده های تابلویی انجام کشور در حال توسعه با دوره 09ها برای دادهواردات پرداخته است. 

گرفته است. نتایج تحقیق در حالت کلی از این که میزان رشد تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت با میزان درجه باز بودن تجاری 

 می کنند.  و سرمایه گذاری داخلی دارد، حمایت

اثر  "تأثیر آزادسازی تجاری بر رشد صادرات و واردات"ای تحت عنوان ( ایشان با ارائه مقاله0399ریشمی، مهرآرا و محسنی)اب

های تلفیقی مورد آزمون به وسیله روش پویای داده 0990ـ 0220کشور در حال توسعه را طی دوره  03آزادسازی تجاری در 

ها را در اثر پدیده آزادسازی تجاری نشان دترشدن وضعیت تراز تجاری و تراز پرداختقرار دارند. نتایج حاصل از تخمین مدل ب

 دهدمی

 ـ تجزیه و تحلیل نتایج5

 هاآزمون تشخیص مانایی بر روی داده

پیش از برآورد تأثیر توسعه مالی، آزادسازی تجاری و متنوع سازی صادرات بر رشد اقتصادی الزم است مانایی تمام متغیرهای 

های تابلویی باعث بروز مورد استفاده در تخمین مورد آزمون قرار گیرد. زیرا نامانایی متغیرها چه در مورد سری زمانی و چه داده

های تابلویی های سری زمانی مرسوم است، در مورد دادهشود. اما بر خالف آن چه در مورد دادهمشکل رگرسیون کاذب می

( بهره جست، بلکه الزم است به نحوی ADFآزمون های دیکی فولر و دیکی فولر تعمیم یافته )توان برای آزمون مانایی از نمی

 شود. نتایجمانایی جمعی متغیرها آزمون شود. برای این منظور از آزمون لوین، لین و چو مختص داده های تابلویی استفاده می

 ( آمده است.0آزمون برای متغیرهای مدل در جدول)

 نتایج آزمون ریشه واحد بر روی متغیرهای مدل( : 1جدول)

 آزمون لوین، لین و چو  نام متغیر 

                                                            
1Santos  
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 آماره احتمال 

LnY 2922/2 6066/0- 

LnK 2222/2 0666/09- 

LnL 2000/2 2009/0- 

LnDCP 2922/2 9940/0- 

LnS 2293/2 3906/0- 

LnMX 2229/2 0904/3- 

LnMC 2220/2 9046/3- 

LnSt 2206./ 9499/0- 

LnOPEN 2009/2 0699/0- 

 

دهد. آن گونه که مالحظه جدول فوق نتایج آزمون ریشه واحد جمعی را بر روی متغیرهای مورد استفاده در تخمین نشان می

شود در این تحقیق برای انجام آزمون مانایی از آزمون لوین، لین و چو استفاده شده است. فرضیه صفر این آزمون بیانگر می

تر از مقدار مربوط به سطح اطمینان رایج باشد، فرضیه صفر متغیرهاست. لذا چنان چه مقدار آماره محاسبه شده بزرگنامانایی 

 ها نشان های محاسبه شده و احتمال پذیرش آن( و بررسی مقادیر آماره0مبتنی بر نامانایی رد خواهد شد. نتایج جدول )

های صادراتی، نسبت ارزش سهام مبادله شده در رها برای متغیرهای تعداد بخشدهد که فرضیه صفر مبتنی بر نامانایی متغیمی

کل  ای دربازار سهام به تولید ناخالص داخلی، نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی، سهم صادرات محصوالت کارخانه

ی، نسبت اعتبارات پرداختی بخش بانکی درصد و متغیرهای رشد اقتصاد 99صادرات و متغیر موجودی سرمایه فیزیکی در سطح 

شود و تمامی متغیرهای درصد رد می 99به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، نیروی کار و درجه باز بودن تجاری در سطح 

ز اتأثیرگذار بر رشد اقتصادی مانا هستند. با حصول اطمینان از پایایی متغیرها دیگر نیازی به انجام آزمون همجمعی و هراس 

 توان به انجام برآورد مدل پرداخت.کاذب بودن رگرسیون وجود نداشته و می

لیمر استفاده شده است. فرض صفر این آماره  Fهای تلفیقی از آماره های تابلویی و دادهبرای انتخاب بین روش داده

گزارش  Fاین جا با توجه به مقدار آماره های تابلویی است. در های تلفیقی و اولویت آن نسبت به دادهبیانگر انتخاب روش داده

های تابلویی توان جهت برآورد از روش دادهشود؛ بنابراین میرد می ٪99( فرض صفر در سطح اطمینان باالتر از 0شده در جدول )

 استفاده کرد.

این است که اثرات  شودترین سؤالی که مطرح میهای تابلویی، مهمپس از حصول اطمینان از برآورد الگو به صورت داده

های های دادهمقطعی به صورت ثابت)وجود اثرات ثابت( هستند یا تصادفی)وجود اثرات تصادفی(؟ به طور کلی برای تخمین مدل
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 که در مورد یک نمونه از تابلویی، دو روش وجود دارد که عبارتند از: روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی. تعیین آن

گیرد. یکی از رایج ترین های خاص خود انجام مین دو روش باید مورد استفاده قرار گیرد از طریق آزمونها، کدام یک از ایداده

باشد که فرضیه صفر آن دال بر تأیید وجود اثرات تصادفی در مدل ( می0𝜒ها آزمون هاسمن دارای آماره کای دو )این آزمون

یه صفر مبنی بر وجود اثرات تصادفی در سطح خطای کمتر از یک درصد (، فرض0است. با توجه به نتایج آزمون هاسمن در جدول)

 شود، بنابراین الزم است که مدل در قالب اثرات ثابت برآورده شود. ردمی

 لیمر و آزمون هاسمن F: آماره 2جدول  

 آزمون هاسمن لیمر Fآزمون  آزمون

 F 09/090 = (9 )0𝜒(9و090= )99/099 آماره

( مشکل خود همبستگی وجود داشت و از آنجایی که این آزمون بر روی خطای الگوی 9در تخمین الگوی )با توجه به اینکه 

از مقدار آماره  F(9،0) =02/30اثرات ثابت تأیید شده توسط آزمون هاسمن برای کشورهای گروه دی هشت با مقادیر آماره 

-فرضیه صفر این آزمون دال بر فقدان وجود خود تر است لذابزرگ F(9،0)= 99/9درصد  9بحرانی جدول در سطح خطای 

شود. بنابراین جهت رفع خودهمبستگی مرتبه اول موجود بین خطاها از آزمون همبستگی مرتبه اول بین خطای الگو رد می

 شودخودهمبستگی مرتبه اول وولدریج استفاده می

(، با استفاده از روش اثرات ثابت جهت بررسی اثر توسعه مالی، 9لیمر، الگوی ) Fبا توجه به نتایج آزمون هاسمن و آماره 

آزادسازی تجاری و متنوع سازی صادرات بر رشد اقتصادی تخمین زده شده است برای اطمینان از رفع هرگونه ناهمسانی واریانس، 

 گردد. ( ارائه می3رآوردی حاصل در جدول )( برآورد شده است. نتایج بGLSمدل با استفاده از روش مربعات تعمیم یافته )

 (: نتیجه تخمین رابطه ی مربوط به رشد اقتصادی 3جدول )

 (9الگوی) های مستقلمتغیر

 احتمال آماره  ضریب  

Lnl 0092/2 49/09 2222/2 

Lnk 9349/2 90/49 2222/2 

Lnopen 2320/2 09/0 232/2 

Lns 2900/2 00/3 220/2 

Lnmx 2092/2 09/4 2222/2 

Lndcp 2399/2 29/4 2222/2 

Lnst 2299/2 90/0 229/2 
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Lnmc 2299/2- 90/0-  032/2      99/2 2R

= 

 های پژوهشمنبع : یافته 

 های مدل در زیر بررسی شده است:( به تفکیک متغیر9نتایج برآورد الگوی )

به عنوان معیاری  GDP: براساس نتایج، در دوره مورد بررسی ضریب سهم تجارت از (lnopeness)درجه باز بودن تجاری

برای درجه باز بودن تجاری مثبت و معنادار است که موافق نظریات و نتایج به دست آمده در کشورهای در حال توسعه است.به 

به عنوان شاخص باز بودن تجاری افزایش یابد منجر به افزایش رشد اقتصادی می GDPعبارت دیگر هرچه قدر سهم تجارت در 

( درصد افزایش در 02گردد. به طور مثال )( درصد محدود می23/2شود. ولی تأثیر نسبت حجم تجارت بر تولید تنها به سطح) 

های باز تجاری اثر رسد که سیاستنمی دهد. لذا به نظر( درصد افزایش می3/2نسبت تجارت سطح تولید را تنها به میزان )

های باز تجاری و گسترش حجم تجارت در کشورهای چشمگیری بر تحوالت اقتصادی این کشورها داشته است. در واقع سیاست

دی هشت توانسته باعث افزایش نوآوری، ارتقای دانش و دسترسی به تکنولوژی شرکای تجاری، افزایش تخصص در تولید کاالها 

های با وری کمتر به بخشهای با بهرههای صادرات محور، تخصیص مجدد منابع از بخشت، افزایش کارایی در بخشو خدما

وری باالتر و توسعه بازار گردیده و در نهایت باعث افزایش محصول و رشد اقتصادی شود. ولی از آن جا که در میان کشورهای بهره

مواد سوختی و محصوالت کشاورزی و با ارزش افزوده پایین وجود دارد و سهم دی هشت، کشورهای وابسته به صادرات نفتی، 

عمده تجارت در این کشورها به صورت درون گروهی و یا با کشورهای در حال توسعه دیگر است، سیاست های باز تجاری نتوانسته

 د.اند تأثیر چشمگیری بر رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر در دوره مورد بحث داشته باش

ها و نتایج تجربی این متغیر تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب دارد به مطابق با نظریه(:lnlنیروی کار)

( درصد افزایش در رشد اقتصادی در دوره مورد بررسی شده 0/2طوری که یک درصد افزایش در موجودی نیروی کار منجر به )

 است.

ها و نتایج تجربی این متغیر تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای مطابق با نظریه: (lnkموجودی سرمایه فیزیکی)

( درصد افزایش در رشد اقتصادی در 9/2منتخب دارد به طوری که یک درصد افزایش در موجودی سرمایه فیزیکی منجر به )

مایه بیشتر، عامل بسیار مهمی در ایجاد زمینه مناسب دوره مورد بررسی شده است. بدیهی است که تجهیز نیروی انسانی با سر

شود که برای بهبود و افزایش سازد. بنابراین پیشنهاد میبرای افزایش توان تولید داخلی بوده و رشد بیشتر تولید را محقق می

تواند از این امر میسرمایه گذاری بیشتری بر ماشین آالت و تجهیزات فیزیکی صورت گیرد که  نقش نیروی انسانی در تولید،

 های ناشی از مقیاس تحقق پذیرد.طریق سرمایه گذاری مشترک و استفاده از صرفه

 :(lndcpنسبت اعتبارات پرداختی بخش بانکی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی)

تایج به . براساس نیکی از معیارهای توسعه مالی نسبت اعتبارات بخش بانکی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی است

دست آمده بین نسبت اعتبارات پرداختی بخش بانکی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی رابطه مثبت و 

( درصد افزایش در رشد اقتصادی در 23/2معناداری وجود دارد به گونه ای که یک واحد افزایش در اندازه این شاخص منجر به )
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است. این بدین معناست که یک ارتباط هم جهت بین اعتبارات پرداختی بخش بانکی به بخش خصوصی  دوره مورد بررسی شده

باشد. این ها مطرح میو رشد اقتصادی وجود دارد و این امر به عنوان یکی از عوامل مهم و تأثیر گذار در رشد اقتصادی این کشور

ه اقتصاد کشورهای در حال توسعه با حجم بزرگی از بخش دولتی روبروست توان این گونه بیان نمود که از آن جایی کنتیجه را می

لذا تقویت بخش خصوصی از طریق این شاخص اثرگذاری بیشتری را بر رشد اقتصادی خواهد داشت. با توجه به اینکه این معیار 

حد امکان مدیریت منسجم و معنادار است پس باید عیوب و مشکالت قانونی و حقوقی در سیستم بانکی مرتفع شده و تا سر 

 یکپارچه در بازار پول وجود داشته باشد. 

 

 (:lnstنسبت ارزش سهام مبادله شده در بازار سهام به تولید ناخالص داخلی)

ه یک به طوری کمطابق با بررسی انجام شده این متغیر تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای گروه دی هشت دارد، 

شود. کوچک بودن ضریب ( درصد در رشد اقتصادی می229/2افزایش در شاخص ارزش سهام مبادله شده، منجر به افزایش )واحد 

 این شاخص حاکی از آن است که این کشورها از یک بازار سهام توسعه یافته برخوردار نیستند.

ت آمده بین نسبت ارزش بازار سهام به بر اساس نتایج به دس(: lnmcنسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی)

ای منفی وجود دارد که از نظر آماری نیز معنادار نیست. های گروه دی هشت رابطهتولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی کشور

 یدهد که بازار سهام در کشورهای در حال توسعه از گستردگرابطه منفی بین شاخص ارزش بازار سهام و رشد اقتصادی نشانمی

 چندانی برخوردار نبوده و نتوانسته به صورت فعال عمل نماید.

مطابق با بررسی انجام شده این متغیر تأثیر مثبت و معناداری : (lnmx)ای درکل صادراتسهم صادرات محصوالت کارخانه

ای در کل کارخانهبه طوری که یک درصد افزایش در سهم صادرات محصوالت بر رشد اقتصادی کشورهای گروه دی هشت دارد، 

 . دی هشت در دوره مورد بررسی شده است های گروه( درصد افزایش در رشد اقتصادی کشور20/2صادرات منجر به )

های صادراتی و رشد اقتصادی در دوره مورد بررسی ارتباط مثبت و معناداری بین تعداد بخش: (lnsهای صادراتی)تعداد بخش

( درصد 29/2های صادراتی منجر به )ارد. به طوری که یک درصد افزایش در تعداد بخشهای گروه دی هشت وجود ددر کشور

 افزایش در رشد اقتصادی شده است.

ند اها و با توجه به ضریب تعیین مدل، متغیرهای توضیحی ملحوظ در مدل توانستهبراساس ضرائب کلیه متغیرها و معناداری آن

 ادی را توضیح و تبیین کنند. این نتیجه حاکی از برازش خوب مدل می باشد( درصد تغییرات رشد اقتص2999در حدود )

 جمع بندی و نتیجه گیری-5

نتایج تحقیق حاضر براساس نظریات جدید رشد اقتصادی و تجارت بین الملل حاکی از تأثیر مثبت متنوع سازی صادرات بر رشد 

های گروه دی هشت توانسته باعث سازی صادرات در کشورتوان گفت اجرای سیاست متنوع باشد. در واقع میاقتصادی می

های جهانی، ها، افزایش کیفیت تولیدات داخلی جهت رقابت در بازارگذاری در آنگسترش صنایع صادراتی و افزایش سرمایه

ی، کاهش ادراتهای صگیری نیروی انسانی کارآمد و متخصص، کاهش بی ثباتی درآمدهای نوین تولید، شکلیابی به فناوریدست

توانند منجر به رشد بیشتر اقتصادی ها شود که همه این موارد میآوری بیشتر برای کشورگذاری در صادرات و ارزریسک سرمایه
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ای که تک محصولی هستند و یا در تعداد محدودی از کاالهای صادراتی تمرکز دارند باید به گردند. کشورهای در حال توسعه

ها را توسعه داده و از وابستگی به صادرات تک محصولی رهایی ایع صادراتی توجه کرده و سعی نمایند آنصورت قاطعانه به صن

واند تهای در حال توسعه اوالً مییابند. برای نیل به این هدف توجه به صادرات کاالهای ساخته شده و محصوالت صنعتی در کشور

ها بسیار مؤثر باشد. از طرفی در راستای گسترش های ارزی آنرطرف کردن نیازها گردد و ثانیاً در بمنبع رشد اقتصادی برای آن

های جهانی از اهمیت باالیی برخوردار است، زیرا حضور در یک بازار رقابتی های صادراتی آگاهی از ساختار بازارو متنوع سازی کاال

ای ههای در طیف رقابت ناقص تا انحصاری هزینهبازار به علت سهولت ورود با هزینه پایینی همراه بوده ولیکن هزینه ورود به

 های تولیدی و صادراتی کشور در طلبد. به این منظور عالوه بر کنکاشی در توانمندیباالیی را می

 یابی به های صادراتی مناسب و از سوی دیگر دستیابی به بازارهای پویا، بررسی ساختار بازار جهانی نیز جهت دستبخش

 ها از اهمیت باالیی برخوردار است. عالوه بر این باید توجه داشت که در تولید و صادرات آوری تولید این بخشفن

کند. لذا به منظور افزایش صادرات ای را ایفا میهای قابل رقابت و با کیفیت باال، خالقیت، نوآوری و دانش فنی نقش عمدهکاال

ت بایسهای اسالمی گروه دی هشت میالملل، در کشورجهت رقابت در اقتصاد بین های ساخته شده، صنعتی و با کیفیتکاال

 گذاری بیشتری بر منابع انسانی و تربیت نیروی کار ماهر و متخصص صورت گیرد.سرمایه

( بر رشد اقتصادی ٪99( آزادسازی تجاری از لحاظ آماری در سطح اطمینان)9طبق نتایج به دست آمده از تخمین الگوی )

تواند موجب افزایش سرعت انتشار تکنولوژی گسترش روابط تجاری می های عضو گروه دی هشت اثر بخش خواهد بود.شورک

ود. شهای داخلی و به دنبال آن رشد اقتصادی میوری شرکتشده، که این امر نیز همراه با رقابت بین المللی، سبب افزایش بهره

دهد که یک اقتصاد کامالً آزاد به احتمال بسیار قوی نسبت به یک اقتصاد شدیدآً مهار شده برتری دارد. در مطالعات نشان می

 واقع امکان وجود یک رابطه مثبت بین سیاست باز بودن تجاری و رشد یک عامل مهم در تحریک موج 

حات های اصالیی برای به اجرای درآوردن برنامهبی سابقه اصالحات تجاری در بسیاری از کشورها بوده است. مبنای منطقی و عقال

تجاری این اعتقاد است که آزادسازی پیش نیاز انتقال از یک اقتصاد نسبتاً بسته به یک اقتصاد نسبتاً باز است.اگر در واقع باز 

 بودن اقتصادی رابطه مثبتی با رشد داشته باشد بنابراین آزادسازی پیش نیاز رشد خواهد بود.
 دارای ارتباط منفی با رشد اقتصادی GDPشاخص بازار سهام، ارزش کل سهام نسبت به  از بین دو

ها ساختار مالی باألخص بازار سهام نتوانسته زمینه رشد و توسعه را در این کشور باشد که از نظر آماری نیز معنادار نیست.می 

این مسأله به احتمال زیاد ناشی از تورم و کوچک بودن بازار فراهم کند بلکه به نوعی اثر منفی نیز بر رشد اقتصادی داشته است. 

ها بازار پول بر در این کشور باشد.ها میبورس اوراق بهادار نسبت به کل اقتصاد و نوسانات و تغییر و تحوالت بورس در این کشور

(، توسعه بازار پول )سیستم 3در جدول) های تابلوییمطابق با نتایج حاصل از برآورد مدل به روش داده بازار سهام برتری دارد.

بخش خواهد بود. همچنین  های گروه دی هشت اثر( بر رشد اقتصادی کشور٪0بانکی( از لحاظ آماری در سطح معناداری خطای )

 ( دارای ارتباط معناداری با رشد اقتصادی است.3توسعه بازار مالی) بازار سهام( طبق جدول )

 

 پیشنهادات-6
ر از تهای صادراتی )به عنوان متنوع سازی افقی( بر رشد اقتصادی مهماثر افزایش تعداد بخشدست آمده طبق نتایج به  -0

ای در صادرات کل )به عنوان متنوع سازی عمودی( است. لذا الزم است که افزایش سهم صادرات محصوالت کارخانه

 سیاست گذاران در جهت متنوع سازی افقی صادرات اقدام کنند.
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های با کیفیت باال و صنعتی، بهتر اجرا شدن سیاست متنوع سازی صادرات و از آنجا که در تولید و صادرات کاالبرای  -0

 های دانششود به منظور افزایش صادرات کاالکند، لذا توصیه میای را ایفا میخالقیت، نوآوری و دانش فنی نقش عمده

گذاری بیشتری بر منابع انسانی و تربیت نیروی کار ماهر و سرمایهمحور و با کیفیت جهت رقابت در اقتصاد بین الملل، 

 متخصص صورت گیرد. همچنین، محیط و فضای الزم برای رشد و تقویت کارآفرینی، نوآوری و خالقیت فراهم گردد.

 های جدید از طریق آموزش، در کنار سیاست متنوع سازی صادرات، با تخصصی کردن تولید کاال -3

دید های جتوان مقدار صادرات کاالهای صادراتی و توسعه بازاریابی مناسب میه، گسترش جغرافیایی بازارآوری و تجربفن

نماید و تأثیر سیاست ها را فراهم میهای ارزی و رشد اقتصادی کشوررا افزایش داده که این امر به نوبه خود رشد درآمد

 .سازدمتنوع سازی صادرات را توانمند می

های وارداتی و صادراتی مناسب و های مناسب باز تجاری نظیر اتخاذ تدابیر و سیاستود با اتخاذ سیاستشتوصیه می -4

های ساخته شده دارای ارزش افزوده باال، فراهم کردن بستر مناسب جهت رقابت حساب شده، تالش برای صادرات کاال

های گسترش صادرات و شمار زیادی از سیاستهای ارزی مناسب جهت ها، اتخاذ سیاستصنایع و افزایش کارایی آن

 ها افزایش داد.های باز تجاری را در این کشوردیگر، اثر بخشی سیاست

 های موجودهر چند توسعه مالی معموالً با هدف گسترش بازار سهام در مقابل نظام بانکی همراه است اما با توجه به ضعف -9

ها از طرف دیگر پیشنهاد یک طرف و گسترده بودن نظام بانکی در این کشورهای در حال توسعه از در بازار سهام در کشور

ها و یا دهی تسهیالت بانکی به سمت جریانها اقدام به جهتگردد که ابتدا جهت افزایش عملکرد کارآمدی بانکمی

زه نه تنها رشد اقتصادی گذاری در این حوهای کارآفرین و دانش بنیان گردد تا با توجه به بازدهی باالی سرمایهپروژه

 تر بازار سهام فراهم گردد.گیری هر چه سریعافزایش یابد بلکه زمینه رشد و شکل

 

فهرست منابع-7  

، 02،42تأثیر آزادسازی تجاری بر رشد صادرات و واردات، مجله پژوهشنامه بازرگانی،ابریشمی حمید، مهرآرا محسن، محسنی رضا، 

0399 ،009-96. 
کریم، راکی مولود، رنجبر همایون، تأثیر متنوع سازی صادرات بر بهره وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی، فصلنامه آذربایجانی 

 .069ـ 020، 0392، 0،3علمی پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی،
 های عضو اوپک: آزمون فروض پاتریک، راستی محمد، بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشور

 .99-69، 0399، 39های بازرگانی، سیبرر
-راسخی سعید، رنجبر امید، اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو کنفرانس اسالمی ،مجله دانش و توسعه )علمی

 .0ـ 00،0399،09پژوهشی(، 
 پژوهشنامه علوم انسانیهای کاربرد پیرامون رابطه میان رشد اقتصادی و آزادسازی تجاری، رحیمی بروجردی علیرضا، بررسی مدل

 . 90-99، 0394، 09و اجتماعی، 
 های نفتی عضو اوپک و غیرعصاری عباس، ناصری علیرضا، آقایی خوندابی مجید، توسعه مالی و رشد اقتصادی : مقایسه کشور

 .0-09، 0399های تعمیم یافته، پژوهشنامه اقتصادی، نفتی در حال توسعه، با استفاده از روش گشتاور



 

15 
 

ان های مالی و رشد اقتصادی با تأکید بر نقش بازار سهام، پایعلیان سیچانی مرتضی،. بررسی تأثیرات متقابل بین توسعه بازارکرم

 .0399نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان،

وپک، فصلنامه پژوهشنامه گرجی ابراهیم، علیپوریان معصومه، تحلیل اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای عضو ا

  .099ـ 023، 0399، 42بازرگانی، 
 های پس از انقالبمعمارنژادعباس، امام وردی قدرت، شایسته افسانه، بررسی اثر تنوع صادراتی بر رشد اقتصادی ایران در سال

 .99ـ.022، 0399، 0(، مجله اقتصاد کاربردی،  0399ـ0399اسالمی)
 .0399د استتا در آمار و اقتصاد سنجی، نشر نور علم، مهرگان نادر، دلیری حسن، کاربر

های گروه دی هشت، فصلنامه پژوهشنامه نجارزاده رضا، مهدوی راسخ الهام، بررسی تأثیر جهانی شدن بر توزیع درآمد در کشور

 .99-029، 94،0399بازرگانی،
 .99-009 ،04،0392نظیفی فاطمه، توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران، پژوهشنامه اقتصادی، 

 
Abu- Bader s, Abu-Garn A. S, Financial development and economic growth: the egyptian        experience, 

Journal of policy Modeling, 9, 2007,482-499.    

Arip MA, Ye  LS, Abdul Karim B, Export diversification and economic growth in University                

Malaysia Sarawak (UNIMAS),MPR  Paper No, February 2010.     

 Baltagi  H  Bady,Econometric Analysis of panel Data, Newyork, Wily & Sons,1995. 

Barro R, Government spending in a simple model of endogenous growth, Journal of Political Economy, 

98,1990,103-125. 

Chenery H,Structural Change and Development Policy,New York: Oxford University press,1979. 

Feder G,On Exports and Economic Growth. Journal of Development Economics,12,1983, 59- 73. 

Ferreira G, From coffee beans to microchips: export  diversification  and economic growth in costa rica. 

Selected  Paper  Prepared  for Presentation  at the  Southern  Agricultural Economics Association 

Annual Meeting, Atlanta, Georgia,3,2009.  

Ghosh AR, Ostry J,.Export instability and the external balance in developing countries, IMF Staff 

Papers, 41,1994,214-35.   

Hall R, Jones Ch, Why do some countries produce so much more output worker than others? Quarterly 

Journal of  Economic, 114(1),1999, 83-116. 

Herzer D, Nowak-Lehnman , What does Export Diversification do for Growth? An Econometric Analysis, 

Applied Economics 38(15),2006, 1825-38. 

Imbs J, Wacziarg R,Stages of diversification,The American Economic Review, 93(1),2003, 63-86. 



 

16 
 

King R.G, Levine R, Finance, Entrepreneurship, and Growth: Theory and Evidence, Journal of 

Monetary Economics, 32,1993,513-42. 

Levin A, Lin CF, Chu C, Unit root test in panel data: asymptotic and finite sample properties, Journal 

of Econometrics, 108,2002, 1-25. 

Love j, Concentration, diversification and earning instability: some evidence on developing dountries 

exports of manufacturies and primary products. World Development,11(9)1983, 787-98 

Prebisch R, The economic development of latin America and its principal problems New York: United 

Nations,1950. 

Romer PM,.Endogenous technical change, Journal of Political Economy, 98,1990,71-102. 

Rosenstein- Rodan p,Problems of industrialization of eastern and southeastern  Economic Journal, 

53,1943,202-211 

Shahbaz M, A reassessment of finance-growth nexus for Pakistan: Under the investigation of FMOLS 

and DOLS techniques, ICFAI Journal of Applied Economics, 8(1),2009, 65-80. 

 


