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چكیده
نرخ ارز حقیقی از جمله عواملی است که نوسان در آن میتواند بر عملکرد اقتصاد کالن و بهویژه رشد
اقتصادی تأثیرگذار باشد .میتوان گفت عاملی که در تحلیلهای مختلف در مورد رابطه میان نوسان نرخ ارز
و رشد اقتصادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است ،سطح توسعه بازارهای مالی کشورها میباشد .این مطالعه
باهدف بررسی اثر نوسان های نرخ ارز بر رشد اقتصادی با توجه به میزان توسعهیافتگی بازارهای مالی
کشورهای منتخب عضو اوپک شامل الجزایر ،اکوادور ،ایران ،نیجریه و عربستان طی دورهی 0890-0202
انجام شده است .نتایج این مقاله با استفاده از دادههای تابلویی نشان میدهد که اثر توسعه مالی بر رشد
اقتصادی و همچنین اثر متقابل نوسان نرخ ارز و توسعه مالی بر رشد اقتصادی مثبت است اما از نظر آماری
معنادار نمیباشد .از طرفی اثر نوسان نرخ ارز بر رشد اقتصادی ،منفی و معنادار میباشد.
واژههای كلیدی :نوسان نرخ ارز ،رشد اقتصادی ،توسعه مالی ،دادههای تابلویی.
طبقه بندی F31, 004, C23 ,016 : JEL
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 -1مقدمه
نظام های ارزی در سطح بینالملل طی سالیان متمادی با فراز و نشیب های زیادی روبرو بوده و ساختار
اقتصادی کشورها را تحت تأثیر خود قرار داده است .نظام های ارزی مختلف چگونگی تعیین نرخ ارز را در
اقتصاد نشان میدهد .نرخ ارز در طول سالیان متمادی به ویژه بعد از فروپاشی سیستم نرخ ارز ثابت (نظام
برتن وودز )0نوسان های بسیاری داشت (احسانی و همکاران .)0199،از طرفی ،یکی از مهمترین موضوعات
مورد توجه در کشورهای در حال توسعه پس از جنگ جهانی دوم ،مسئله رشد اقتصادی بوده است .از جمله
عوامل مهم تأثیرگذار بر رشد اقتصادی ،نوسان نرخ ارز میباشد.
اثر نوسان های نرخ ارز بر رشد اقتصادی ،در کشورهای مختلف ،متفاوت است .میتوان گفت یکی از
عوامل تعیینکننده نحوه ی اثرگذاری نوسان نرخ ارز بر رشد اقتصادی ،سطح توسعه بازارهای مالی هر کشور
میباشد .در تئوری های جدید به همبستگی باالی رشد اقتصادی با نوآوری تأکید شده است که این نوآوری
در بازارهای مالی با معرفی ابزارهای جدید تأمین و توسعه مالی و در بخش واقعی اقتصاد با معرفی کاالهای
جدید صورت میپذیرد .در واقع ،با ورود واسطههای مالی در مدل های رشد ،با معرفی ابزارهای جدید تأمین
و توسعه مالی اهدافی نظیر کاهش ریسک ،افزایش کارای سرمایه از طریق تخصیص بهینه منابع و تحرک
پذیری پس انداز مورد توجه قرار میگیرند که در نهایت هدف تحقق رشد اقتصادی بلندمدت را برای اقتصاد
دنبال مینمایند (حسینی و همکاران.)0182 ،
بررسیها نشان میدهد ،هرچه بازارهای مالی توسعهیافتهتر باشد ،نوسان نرخ ارز بر رشد اقتصادی اثر
منفی نخواهد داشت ،حال آن که در شرایط عدم توسعه بازارهای مالی ،نوسان های نرخ ارز ،رشد اقتصادی را
با مشکل مواجه خواهد ساخت .هدف این پژوهش بررسی اثر نوسان های نرخ ارز بر رشد اقتصادی با توجه به
سطح توسعه بازارهای مالی در کشورهای عضو اوپک است و مقاله حاضر مشتمل بر شش بخش است .پس از
مقدمه در بخش دوم مبانی نظری ،بخش سوم پیشینه تحقیق ،بخش چهارم معرفی مدل و روششناسی
تحقیق ،بخش پنجم برآورد مدل و بخش ششم به نتیجهگیری و ارائه پیشنهادهای اختصاص دارد .در آن
چارچوب سؤال های زیر مطرح شده است:
 )0آیا توسعهی بازارهای مالی بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد؟
 )0آیا نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی اثر منفی دارد؟
 )1آیا با توسعهی بازارهای مالی اثر منفی نوسان نرخ ارز بر رشد اقتصادی از بین خواهد رفت؟
 -2نرخ واقعی ارز و رشد اقتصادی
رشد اقتصادی از جمله اهداف اصلی در سیاستگذاری و تصمیمگیری اقتصادی است .از میان متغیرهای
اقتصادی ،متغیری که بیش از همه در ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با بخش خارجی اقتصاد قرار دارد و می
تواند بیش از هر متغیر دیگری زمینه رشد اقتصادی را فراهم آورد متغیر کالن نرخ واقعی ارز میباشد ،چرا
که نوسان در نرخ واقعی ارز نوسانات زیادی در بخش تجارت خارجی و هم چنین تراز پرداختها ایجاد می-
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نماید .امروزه به دلیل تغییر و تحول های عمیق در نظام های ارزی ،متغیر نرخ ارز بیش از گذشته بهعنوان
عامل کلیدی و مهم در سیاستگذاری اقتصادی خودنمایی میکند (جعفری .)0199 ،از طرف دیگر یکی از
عوامل مؤثر در انتخاب نظام ارزی مناسب در کشورهای در حال توسعه ارتباط نرخ واقعی ارز و رشد اقتصادی
است .انتخاب نظام ارزی ناکارآمد و سیاستهای ارزی نامناسب در بسیاری از کشورها اثر منفی بر رشد
اقتصادی آن ها داشته است.
از موضوع های بسیار مهم در مباحث ارزی ،دو مسئله «بیثباتی» و «انحراف» نرخ واقعی ارز از مقادیر
تعادلی و ارتباط آن ها با رشد اقتصادی است (حالفی.)019۱ ،
نوسانات نرخ واقعی ارز که نشاندهنده ی بیثباتی و عدم قطعیت در روند قیمتهای نسبی بین
کشورهاست باعث ایجاد فضایی بیثبات و نامطمئن در اقتصاد میگردند .با به هم خوردن ثبات نرخ واقعی
ارز ،روند پسانداز و سرمایهگذاری ،غیرمنطقی شده ،تخصیص بهینه منابع امکانپذیر نخواهد بود .در یک
نظام بینالمللی ،ارزش پول ملی نقش اساسی در تعیین هزینههای اقتصادی مربوط به سرمایهگذاری،
صادرات و واردات و تأثیر آن بر رشد اقتصادی را بازی میکند.
نوسان های مکرر در نرخهای واقعی ارز ،میتواند با ایجاد یک شرایط نامطمئن و متزلزل در زمینهی
سود ناشی از مبادله های بینالمللی ،سبب کاهش تجارت و همچنین کمتحرکی جریان سرمایه از طریق
کاهش سرمایهگذاری در فعالیتهای خارجی و به هم خوردن سبد داراییهای مالی شود .افزایش نوسان های
نرخ واقعی ارز باعث باال رفتن قیمت کاالهای قابل مبادله و افزایش خطر پوشش تغییرات پیشبینینشدۀ نرخ
واقعی ارز میشود )گیورین – رویل)0222 ،
نوسانات نرخ واقعی ارز در نظام ارزی انعطافپذیر تغییرهای بسیاری در سرمایهگذاری و تجارت بینالملل و از
این طریق بر رشد اقتصادی ایجاد میکند.
بسیاری از کشورها برای جلوگیری از نوسان نرخ ارز ،ارزش پول خود را در مقابل ارزهایی که از بیشترین
اهمیت برخوردارند ،تثبیت مینمایند .بااینحال مشاهده میشود که برخی کشورهای دیگر با امتناع از تثبیت
نرخ ارز و قبول سیستم نرخ ارز شناور ،نوسان های نرخ ارز را میپذیرند .نکته قابلتوجه آن است که
مشاهدات نشاندهندهی به وجود آمدن مشکالتی نظیر اثرات منفی بر رشد اقتصادی به تبع حاکمیت
سیستم نرخ ارز شناور و نوسان های نرخ ارز ناشی از آن ،برای برخی از این کشورها بوده ،درحالیکه در
بسیاری از کشورهای دیگر که بیشتر آنها کشورهای توسعهیافته هستند اینگونه نبوده و اثرات منفی
مشاهده نمیشود .این دوگانگی نشان میدهد که اثر نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای مهمی نظیر رشد
اقتصادی به عامل سومی به نام سطح توسعهی مالی بستگی دارد.
 -3توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی
ازآنجاکه انباشت سرمایه یکی از مهمترین منابع رشد مداوم اقتصادی یک کشور به شمار میرود ،از
طریق بازارهای مالی میتوان فرایند تشکیل سرمایه را تسریع نمود (ختائی و خاورینژاد .)01۳9 ،مدل های
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مرسوم نئوکالسیک با فرض این که هزینههای مبادله صفر هستند و بازارها ،از جمله بازار سرمایه ،کامل می
باشند ،در دو مدل ایستا و پویا فرآیند تصمیمگیری خانوارها و بنگاهها را بررسی و تحلیل میکنند .در مدل
ایستا ،خانوارها مطلوبیت خود را با توجه به قید بودجه و بدون توجه به سیستم پرداختها ،حداکثر کرده و
سبدی از کاالها را برای مصرف ،انتخاب میکنند .بنگاهها نیز بدون در نظر گرفتن نحوه ی تأمین مالی
هزینههای خود ،سطح بهینهای از دادهها و ستاندهها را ،باهدف حداکثر کردن سود ،انتخاب میکنند .در
تحلیل های پویا نیز همین رویکرد ،با ارائه مدل های تصمیمگیری بین دورهای ،ادامه مییابد.
در مدل های رشد کینزی نیز با توجه به این که کینز تابع سرمایهگذاری را تابع معکوس از نرخ بهره
معرفی می کند و پس انداز را تابع مستقیم در آمد ،کاهش نرخ بهره پیشنهاد میشود .مک کینون و شاو
مدلهای پولی کینز ،کینزینیها و ساختارگراها را رد کردند و معتقد بودند که فروض مهم این رویکردها ،با
شرایط کشورهای در حال توسعۀ آن زمان همخوانی ندارد .آنه ا به نقش کلیدی آزادسازی و توسعه مالی بر
رشد اقتصادی تأکید کرده و نشان دادند که سرکوب مالی یعنی تثبیت نرخ بهره اسمی در سطحی کمتر از
سطح نرخ بهره حقیقی تعادلی ،با محدود نمودن سرمایهگذاری واقعی و مقدار پس انداز ،به کاهش رشد
اقتصادی منجر میشود.
1
0
0
نئوساختارگراها که -ادوارد بافی ( ،)0892آکیرا کوهساکأ ( ،)0892لنس تیلور ( )0891و سودر ون
ویجن برگن 0891a( 2و )0891bمعرف آنها میباشند در اوایل دهه  0892مکتب مک کینون -شاو را مورد
حمله قراردادند .به عقیده آنان ،عمالً آزادسازی مالی ،بهاحتمال زیاد به دلیل کاهش عرضه واقعی اعتبارات
قابلدسترس بنگاههای تجاری ،باعث کاهش رشد اقتصادی میشود .نئوساختار گراها فرض میکنند که منابع
مالی ،آزادانه میان سیستم بانکی و بازارهای غیر متشکل در جریان هستند و هرگونه افزایش در نرخ بهره
بازار غیر متشکل ،موجب افزایش سطح قیمتها میشود .در تحلیل آنان حذف سقف نرخ بهره موجب
افزایش در نرخ بهره سپردهشده و ممکن است از طریق افزایش نرخ بهره بازار غیر متشکل باعث کاهش
عرضه کل سرمایه در گردش شده و در نتیجه باعث کاهش رشد اقتصادی شود )کمیجانی و پور-
رستمی .)019۳،پاتریک ( )088۱معتقد است در مراحل اولیه توسعه اقتصادی ،بخش مالی با گسترش و
فراهم آوردن سرمایه باعث رشد اقتصادی میگردد و در مراحل بعدی که اقتصاد در حال رشد میباشد،
تقاضا برای خدمات مالی در آن افزایش مییابد و منجر به توسعه مالی میشود (پاتریک.)08۱۱ ،
 -4توسعه مالی و رشد اقتصادی در كشورهای صادركنندهی نفت
کشورهای صادرکننده ی نفت ،برخوردار از مواهبی هستند که به طور مستمر از اعماق زمین
استخراجشده و به درآمدی اضافی برای جامعه تبدیل میشود .این درآمد ،منابع بیشتری را برای نهادهای
مالی فراهم میکند و همچنین ازآنجاکه کشورهای صادرکنندهی نفت ،معموالً در شرایط افزایش قیمتهای
جهانی نفت ،اقدام به شروع سرمایهگذاری های زیادی میکنند و در شرایط کاهش قیمت ،منابع الزم برای
تأمین مالی این حجم از سرمایه گذاری را ندارند ،نهادهای مالی بیشتر به صورت مستمر با تقاضای باال مواجه
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هستند .در مجموع منابع بیشتر و تقاضای باال ،عواملی است که میتواند تأثیر توسعهی مالی بر رشد
اقتصادی را در این کشورها تقویت کند .از سوی دیگر درآمد نفت میتواند بهعنوان جایگزینی برای پس انداز
خصوصی باشد و عالوه بر آن ،اختالل در قیمتها و تصمیمات غیراقتصادی در انتخاب پروژههای سرمایه-
گذاری را ایجاد میکند که تأثیر نهادهای مالی بر رشد اقتصادی را تضعیف مینماید (نیلی و راستاد.)0190 ،
 -5پیشینه تحقیق
5

گیلفاسون و زوئیگا ( )0220با بررسی  95کشور و با استفاده از مدل رشد سولو نشان دادند که هر چه
نسبت سرمایهی طبیعی به سرمایهی فیزیکی بیشتر باشد ،کمیت و کیفیت سرمایهگذاری و پس انداز کاهش
مییابد و وابستگی بیشتر به منابع طبیعی توسعه ی نهادهای مالی را کمتر کرده و از رشد اقتصادی آن ها
جلوگیری میکند.
ریوجا و والو ( )0220نشان دادند که رابطه بین رشد و توسعه مالی رابطه یک نواخت یک به یک نمی
باشد و به سطح توسعه مالی آنها بستگی دارد .نتایج این مطالعه نشان میدهد که در کشورهای با سطح
توسعه مالی پایین برخی شاخص های توسعه مالی اثر منفی و گروه دیگر اثر مثبت ولی بسیار کم و قابل
چشمپوشی بر رشد دارند .در کشورهایی با سطح توسعه مالی متوسط ،شاخصهای توسعه مالی اثر مثبت و
بزرگتری نسبت به کشورهای دارای توسعه مالی پیشرفته ،بر رشد دارند.
آقیون و همکاران ( )022۱به بررسی تغییرات نرخ ارز و رشد بهرهوری با توجه به نقش توسعه مالی
میپردازند و بر اساس دادههای  91کشور برای سالهای  08۱2-0222نشان دادند که تغییرات نرخ ارز
میتواند اثر مهمی بر نرخ رشد بهرهوری در بلندمدت داشته باشد؛ اما این اثر به شدت به سطح توسعهی
مالی کشور بستگی دارد .برای کشورهایی با توسعۀ مالی نسبتاً پایین ،تغییرات نرخ ارز به طور کلی رشد را
کاهش میدهد درحالیکه برای کشورهایی با توسعۀ مالی پیشرفته تغییرهای نرخ ارز اثر قابلتوجهی ندارد.
سلیمان و آمر ( ،)022۳در مطالعهی خود با عنوان «توسعه مالی و رشد اقتصادی تجربه کشور مصر» ،به
بررسی رابطهی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشور مصر ،با استفاده از تکنیک  ،VARدر دورۀ زمانی
 08۱2تا  ،0220پرداختند .نتایج حاصل از این مطالعه ،حاکی از رابطه ی متقابل توسعه مالی و رشد
اقتصادی در کشور مصر است .همچنین آنها اثبات کردند که توسعه ی مالی از طریق افزایش منابع برای
سرمایهگذاری و افزایش کارایی سرمایهگذاری سبب رشد اقتصادی در این کشور میشود .آن ها پیشنهاد
کردند که اگر اصالح ساختارهای مالی که از سال  0880در این کشور شروعشده ،تسریع شود ،سبب تحریک
سرمایهگذاری و پسانداز و در نتیجه رشد بلندمدت اقتصادی را موجب میشود.
اسنابل ،) 0229( ۱اثر تثبیت نرخ ارز را بر روی رشد اقتصادی  20اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه ی
اروپا مورد بررسی قرار داده است .نتایج این مطالعه ،تجارت بینالملل ،جریان بینالمللی سرمایه و تثبیت
کالن اقتصادی را از جمله کانال های مهم انتقال ثبات نرخ ارز به رشد اقتصادی معرفی نموده است .این
تحقیق با استفاده از روش دادههای تابلویی اثر منفی نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی را اندازه گرفته است.
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توالبو ( ،)0200با استفاده از دادههای  11کشور در حال توسعه به بررسی رابطۀ بین میانگین نرخ رشد سرانه
 GDPو نوسان نرخ ارز واقعی میپردازد و به این نتیجه میرسد که به طور متوسط نوسان نرخ ارز واقعی به
طور منفی با رشد اقتصادی در ارتباط است و بنابراین سیاستهای نامناسب نرخ ارز باعث عملکرد ضعیف
اقتصادی خواهد شد که بسیاری از کشورهای در حال توسعه آن را تجربه کردهاند.
نیلی و راستاد( )0190به بررسی رابطه ی بازارهای مالی و رشد اقتصادی میپردازند و در این مطالعه اثر
چهار شاخص بنیانی ،ساختاری و کارایی توسعه مالی و نیز نسبت سپردههای غیر دیداری به تولید ناخالص
ملی به سه شاخص عملکرد اقتصادی شامل رشد اقتصادی ،رشد انباشت سرمایه ی سرانه و بهرهوری سرمایه
بررسی شده است .بر اساس نتایج این تحقیق ،به دلیل وجود اثر غالب دولت در اقتصاد ایران ،اثرات توسعهی
مالی بر بخش واقعی در مقایسه با دیگر کشورها کمرنگ و در مواردی نیز منفی بوده است.
ختائی و موسوی نیک ( ،)019۳با بهکارگیری میانگینهای پنج سالهی دادههای مربوط به  ۱8کشور
نمونه و مدلسازی آن در قالب دادههای تابلویی به بررسی اثر نوسانهای نرخ ارز بر رشد اقتصادی با توجه به
سطح توسعهی بازارهای مالی میپردازند که نتایج بهدست آمده نشان میدهد که در سطوح پایین توسعه
بازارهای مالی اثر نوسان های نرخ ارز بر رشد اقتصادی منفی بوده و در سطوح باال این اثر حتی میتواند
مثبت باشد .سیفیپور ( ) 0198به بررسی تأثیر سطح توسعه مالی بر رشد اقتصادی با استفاده از دادههای
تابلویی برای  95کشور میپردازد .نتایج نشان میدهد که در کشورهای با درآمد باال و از نظر سطح مالی در
بازار پول و سرمایه توسعهیافتهتر  ،بهبود توسعه مالی منجر به رشد اقتصادی خواهد شد .در کشورهای با
درآمد پایین و متوسط و با سطح توسعه مالی پایین در بازار پول و سرمایه ،بهبود توسعه مالی در بازار پول
تأثیر منفی و بهبود در بازار سرمایه تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی خواهد داشت.
 -۶معرفی مدل و روششناسی تحقیق
بر اساس نتایج بهدست آمده از مطالعه نظری آقیون و همکاران ( )022۱میتوان رابطه رشد اقتصادی با
توسعه مالی و نوسان نرخ ارز را بهصورت زیر نوشت:
GYt  1 ERt  2 ERt  FDt  FDt
()0
که در آن  GYtنشاندهنده رشد اقتصادی،
مالی است .از طرفی  ERt  FDtبیانگر اثر متقابل نوسان نرخ ارز و توسعه مالی بر رشد اقتصادی است و
نشاندهنده نقش توسعه مالی در اثرگذاری نوسان نرخ ارز بر رشد اقتصادی است .در شماری از پژوهشهای
کاربردی نظیر لوین و همکاران )0222( ۳تورم بهعنوان یکی از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی وارد شده
است؛ بنابراین مدلی که برآورد میشود ،بهصورت زیر خواهد بود:
()0
GYt  1 ERt  2 ERt  FDt  FDt   Pt  U t
ERt

متغیر نوسان نرخ ارز حقیقی و
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این مدل ،یک مدل سری زمانی است ،ولی برای اینکه نقش مقاطع یعنی کشورهای مختلف در نظر گرفته
شود از یک مدل پویا با دادههای تابلویی استفاده میشود؛ بنابراین مدل نهایی که برآورد خواهد شد عبارت
است از:
()1
GYt  1 ERt  2 ERt  FDt  FDt   Pt       i, t
i

t

که در آن i ،و  tبه ترتیب نشاندهنده کشور و زمان،

t

اثر ویژهزمانی و

i

اثر ویژه کشورها هستند .در این

پژوهش از رشد تولید ناخالص داخلی سرانه ،بهعنوان معیار مناسبی برای نشان دادن رشد اقتصادی بر اساس
رابطه زیر استفاده شده است:
Growth  log GDPPCt  log GDPPCt 1

( = GDPPCتولید ناخالص داخلی سرانه)
شاخصهای متفاوتی برای توسعهی مالی وجود دارند اما به دلیل اینکه مبانی نظری استخراج این مدل،
مبتنی بر استقراض و تأمین اعتبار بنگاهها از سیستم بانکی و مؤسسات مالی است ،از نسبت کل اعتبارات
اعطایی به بخش خصوصی به ( GDPضربدر  )022بهعنوان شاخص توسعه مالی استفاده میشود.
 ERi ,tشاخص نوسان نرخ ارز حقیقی بوده که برای نوسان نرخ ارز حقیقی ،انحراف معیار پنج ساله نرخ ارز
حقیقی مؤثر در نظر گرفته میشود یعنی:





cpi
ERi ,t   i ,t ,t  5  stdev ln( RERicpi
) , t )  ln( RERi , t 1

 ، pi ,tتورم بهعنوان شاخص بیثباتی اقتصاد است .دوره مورد بررسی برای برآورد مدل 0890-0202
است .برای اینکه اثرات سیکلهای کوتاهمدت حذف شود و نوسان دادههای ساالنه در نتایج خللی ایجاد نکند
از دادههای ساالنه استفاده نمیشود ،بلکه برای هر کدام از متغیرها ،میانگینهای  5ساله بکار برده میشود.
کشورهای مورد بررسی ،کشورهای منتخب عضو اوپک شامل الجزایر ،اکوادور ،ایران ،نیجریه و عربستان
میباشند و آمار تمامی متغیرها از سایت بانک جهانی ( )WDIاستخراج شده است .با توجه به نوع دادهها و
روش تجزیهوتحلیل آماری موجود ،از روش اقتصادسنجی دادههای ترکیبی برای برآورد پارامترهای الگو و
بررسی آزمون فرضیهها استفاده شده است ،زیرا ارزش کمی متغیرهای مستقل و وابسته از یک سو ،مربوط به
زیرگروههای مختلف کشورهای عضو اوپک بوده و از سوی دیگر دوره زمانی ( )0890-0202را در برمیگیرد.
در چنین حالتی برای حصول نتایج منطقی ،از روش دادههای ترکیبی استفاده میشود.
شرط الزم برای تخمین صحیح ،مانا بودن متغیرها است .جهت بررسی مانایی یا نامانایی متغیرها از
آزمونهای لین ،لوین و چو ( ،)LLCایم ،پسران و شین ( ،)IPSفیشر ( PP-Fisher ،)ADFاستفاده شده است.
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-1-4آزمون لین ،لوین و چو)(LLC

این آزمون بر اساس آزمون  ADFبهصورت زیر در نظر گرفته شده است.
()2

li

X i ,t  X i ,t   t  i  ij  X i ,t  j   i ,t
j 1

که در رابطه فوق  i ،پارامتر خود همیشه برای هر مقطع li ،طول وقفه  ،اثر زمان  i ،ضریب

ثابت برای هر مقطع و   itجمله اخالل مدل که دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس   2است.
آزمون لین و لوین و چو ،آزمون ترکیبی  ADFبا روند زمانی است که در ناهمگنی مقطعها و ناهمسانی
واریانس جمله های خطا دارای قدرت باالیی است .فرضیه های این آزمون بهصورت زیر است:
H 0 : i  0

 H1 :  i    0

 -2-4آزمون ایم ،پسران و شین )(IPS

اختالف آزمون ایم ،پسران و شین ( )0221با آزمون  LLبیشتر در فرضیات در نظر گرفتهشده نمود پیدا

میکند .در فرضیه آزمون ) ،(IPSضرایب   iها دارای ارزش های متفاوتی هستند .به عبارتی دیگر فرضیات
آزمون ) (IPSبهصورت زیر است:
H 0 : i  0, i  1,2,...., N
 i  0, i  1,2,..., N1 ,0  N1  N

H1 : 

 i  0, i  N1  1,..., N

بر اساس این فرضیه ها بعضی از مقطعها میتواند دارای ریشه واحد باشد.
 -3-4آزمون فیشر
روش دیگر برای آزمون ریشه واحد دادههای ترکیبی ،استفاده از سطح معنیداری آزمون ریشه واحد دیکی
فولر پیشرفته است .اساس این روش برگرفته از روش فیشر ( )0810است که در آینده بهوسیله چو)0220( 9
و ماداال و وو )0888( 8به تفصیل گسترش داده شده است .بر این است ،این آزمون به آزمون ( MWماداال و
وو) معروف است .این آزمون بر اساس آزمون دیکی فولر معمولی بهصورت زیر انجام میشود:
()5

i

Yi ,t   i   i Yi ,t 1    i , z Yi ,t  z   i ,t
z 1

که در آن  Yi ,tمتغیر مورد بررسی  i ،ضریب ثابت در آزمون دیکی فولر  i ،وقفه آزمون و خطای آزمون
است .فرضیه های آزمون  MWهمانند فرضیه های آزمون  IPSبهصورت زیر بیان میشود:

H 0 :   0, i  1,2,..., N

  i  0, i  1,2,..., N1 ,0  N1  N
H1 : 
  i  0, i  N1  1,..., N
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بهعبارتدیگر ،این فرضیه ها را میتوان بهصورت زیر بیان کرد:
 : H 0وجود ریشه واحد برای متغیرها در همه مقاطع
 : H1متغیر حداقل در یکی از مقطعها ایستا است
درصورتیکهه برخهی از متغیرههای مهورد بررسهی در سهطح مانها باشهند و برخهی بها یهک بهار تفاضهل
گیههری مانهها شههوند بایههد آزمههون هههم انباشههتگی ،مههورد بررسههی قههرار گیههرد .یکههی از آزمههونهههای هههم
انباشههتگی پانههل کههه در کارهههای تجربههی بههه طههور گسههتردهای بهههکههار گرفتههه مههیشههود ،آزمههون
پههدرونی )0888(02اسههت.پدرونی هفههت آزمههون هههم انباشههتگی را در دو گههروه کلههی پیشههنهاد کههرد ،گههروه
اول :مبتنههی بههر روش درون بعههدی و گههروه دوم :مبتنههی بههر روش بههین بعههدی هسههتند .در هههر دو گههروه
تحت فرضهیه صهفر ،بهین متغیهر ههای الگهو ارتبهاط بلندمهدت وجهود نهدارد .بهرای آمهارهههای گهروه اول
آزمههون مههیشههود .درصههورتیکههه بههرای
در مقابههل فرضههیهی
فرضههیهی
آزمههون مههیشههود .در
در مقابههل فرضههیهی
آمههارههههای گههروه دوم فرضههیهی
روش دادههای ترکیبهی بهرای بههکهارگیری مهدل تلفیهقشهده در برابهر مهدل اثهرات ثابهت از آزمهون چهاو
استفاده میشود .فرضیه های این آزمون بهصورت زیر است.
H 0 : Pooled Model
H1 : Fixed Effect Model

فرضیهی اول بر اساس مقادیر مقید و فرضیهی مقابل آن بر اساس مقادیر غیر مقید است .آمارهی آزمون چاو
بر اساس مجموعه مربعات خطای مدل مقید و مدل غیر مقید بهصورت زیر است:
( RRSS  URSS ) / N  1
()۳
Chow 
URSS / NT  N  K

این آماره دارای توزیع  Fبا  N  1و  NT  N  Kدرجهی آزادی است.
سپس برای بررسی این موضوع که برای برآورد مدل از روش اثرات ثابت استفاده شود یا از روش اثرات
تصادفی ،از آزمون هاسمن 00استفاده میشود .آزمون هاسمن بر پایهی وجود یا عدم وجود ارتباط بین خطای
رگرسیون تخمین زدهشده و متغیرهای مستقل مدل شکل گرفته است .اگر چنین ارتباطی وجود داشته
باشد ،مدل اثر تصادفی و اگر این ارتباط وجود نداشته باشد ،مدل اثر ثابت کاربرد خواهد داشت.فرضیه H0
نشاندهندهی عدم ارتباط بین متغیر های مستقل و خطای تخمین و فرضیه  H1نشاندهندهی وجود ارتباط
است.
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 -۷برآورد مدل
برای تخمین صحیح متغیر های مدل ابتدا به بررسی مانایی آن ها بر اساس آزمون های ریشه واحد پنل
میپردازیم .نتایج حاصل از انجام این آزمونها برای تمام متغیرهای مدل در جدول 0نشان داده شده است.
جدول -1بررسی مانایی متغیرها در سطح
آزمون آزمون لین ،لوین و چو آزمون ایم ،پسران و شین
)(LLC

متغیر

آزمون فیشر

آزمون فیشر )(ADF

)(IPS

)(PP-Fisher

احتمال

آماره

آماره

احتمال

آماره

احتمال

آماره

احتمال

GY

-09/5202

2/22

-1/89892

2/22

08/2۳20

2/2202

2/222۱ 12/8225

FD

-2/۳۱0۳۱

2/22

-2/۳08۳0

2/0158

02/9150

2/0190

2/0008 05/09۱8

ER

-00/2058

2/22

-8/21211

2/22

51/8295

2/22

ER×FD

-۳/۱1085

2/22

-0/00222

2/2012

01/02۳۳

2/2288

2/2225 10/۱2۳9

۱۱/9802

2/22

P

-0/19۱92

2/290۳

2/08588

2/۱0۱2

۱/85285

2/۳08۳

2/9108 5/۳8980

منبع :محاسبات تحقیق

متغیرهای  ER،GYو  ER FDبر اساس تمامی آزمونها و در سطح مانا هستند اما متغیر  FDبر اساس
آزمونهای  ADF ،IPSو  PP-Fisherو متغیر  Pبر اساس آزمونهای  ADF ،IPS ،LLCو  PP-Fisherو در
سطح مانا نیستند.
جدول -2بررسی مانایی متغیرها با یک بار تفاضل گیری
آزمون

آزمون لین ،لوین و چو

آزمون ایم ،پسران و

)(LLC

شین )(IPS

آزمون فیشر )(ADF

آزمون فیشر
)(PP-Fisher

متغیر

آماره

احتمال

آماره

احتمال

آماره

احتمال

آماره

احتمال

FD

-۳/9۱022

2/22

P

-5/02902

2/22

-0/09۳08
_

2/2022
_

08/2998

2/2125

00/2091

2/2052

12/2808

2/2229

12/0۳11

2/2229

منبع :محاسبات تحقیق

همان طور که در جدول  0نشان داده شده است ،متغیرهای FDو  Pبر اساس آزمونهای ،IPS ،LLC
PP-Fisher ،ADFو با یک بار تفاضل گیری مانا میشوند .با توجه به اینکه متغیرهای  FDو I(1) ،Pو بقیه
متغیرها ) I (0هستند باید آزمون هم انباشتگی پانل بررسی شود .نتایج آزمون هم انباشتگی در جدول 1
نشان داده شده است:
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جدول  -3آزمون هم انباشتگی پانل
روش آزمون

آماره آزمون

احتمال

Panel PP–Statistic

-9/522082

2/22

Panel ADF– Statistic

-0/۱502۳0

2/2222

Group PP–Statistic

-00/20۳90

2/22

Group ADF-Statistic

-5/2۱50۱9

2/22

منبع :محاسبات تحقیق

همان طور که مالحظه میشود ،بر اساس آزمونهای ( Panel ADF– Statistic ،PP- Panel Statisticآماره-
های درون بُعدی) و آزمونهای  Group PP – Statisticو ( Group ADF-Statisticآمارههای بین بعدی)
فرضیهی  H0مبنی بر عدم وجود هم انباشتگی رد شده و هم انباشتگی یا وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین
متغیرهای مدل پذیرفته میشود .حال برای بهکارگیری مدل تلفیقشده در برابر مدل اثرات ثابت آزمون چاو
مورد بررسی قرار میگیرد که نتایج حاصل از این آزمون در جدول  2مشاهده میشود.
جدول  -4آزمون چاو یا F

اثر آزمون چاو
مقطع عرضی

F

آماره محاسباتی

درجه آزادی

احتمال

2/۱9۳585

2/00

2/22۳1

منبع :محاسبات تحقیق

با توجه به اینکه سطح احتمال آماره  Fاز  2025کمتر است ،فرضیه  H0رد شده و اثرات ثابت پذیرفته میشود
و باید عرض از مبدأهای مختلفی را در برآورد لحاظ نمود .برای انتخاب میان روش اثرات ثابت و یا روش
اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده میشود .نتایج آزمون هاسمن در جدول  5نشان داده شده است.
جدول  -5آزمون هاسمن
اثر آزمون هاسمن

آمارهی كای دو

درجه آزادی

احتمال

09/۳52190

2

2/2228

منبع :محاسبات تحقیق

نتایج نشان میدهد که فرضیه  H0مبنی بر اینکه مدل تصادفی را میتوان بهجای مدل ثابت بهکار برد
در سطح اطمینان  85درصد رد میشود؛ بنابراین بهترین نوع برآورد روش اثرات ثابت است .با توجه به نتایج
آزمون هاسمن و انتخاب روش اثرات ثابت ،ضرایب مدل با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیمیافته
( )EGLSبرآورد می شوند .نتایج حاصل از برآورد مدل با فرض اثرات ثابت در جدول  ۱نشان داده شده است.
فصلنامـه علوم اقتصادی
شماره  / 03بهار 1031

/ 111

اثر نوسان های نرخ ارز بر رشد اقتصادی با توجه به سطح توسعه بازارهای مالی در ...

جدول  -۶نتایج برآورد مدل
متغیر وابسته :رشد اقتصادی )(GY

متغیرها
مقدار ثابت

)(C

توسعه مالی

)(FD

نوسان نرخ ارز

حقیقی )(ER

اثر متقابل نوسان نرخ ارز و
توسعه مالی بر رشد اقتصادی
ER×FD
تورم
0

1/۳0E-05

2/222092

2/0108۱8

2/9855

-2/22202۱

0/۱9E-05

-1/۱85525

2/222۳

0/22E-06

0/25E-06

2/881200

2/1109

2/222020

-1/092225

2/2225

2/۳۱
2/۱۳
0/22
9/28
2/22

R

 R0تعدیلشده
آماره دوربین واتسون
F

احتمال آماره

2/20۳221

2/22۳۱1۱

0/92219۱

2/2108

-2/222100

)(p

آماره

ضریب

خطای انحراف معیار

آماره t

احتمال

F

منبع :محاسبات تحقیق

بر اساس نتایج جدول ۱ضریب توسعه مالی مثبت اما از نظر آماری بیمعناست .همچنین نتایج
نشاندهنده آن است که اثر مستقیم نوسان نرخ ارز بدون در نظر گرفتن اثرات متقابل نوسان نرخ ارز و
توسعه مالی بر رشد اقتصادی ،منفی و معنادار است .از طرفی اثر متقابل نوسان نرخ ارز حقیقی و توسعه مالی
بر رشد اقتصادی مثبت است اما از نظر آماری معنیدار نمیباشد .ضریب متغیر تورم منفی و معنادار در
سطح اطمینان  85درصد است ،به سخن دیگر با افزایش تورم ،رشد اقتصادی کاهش مییابد .با توجه به
اینکه مدل اثرات ثابت بهعنوان بهترین مدل انتخاب شده است ،بنابراین تفاوت کشورها که بهوسیله عرض از
مبدأهای بهدست آمده نشان داده میشود ،در جدول  ۳ارائه میگردد:
جدول  -۷عرض از مبدأ كشور های منتخب
نام كشور
-2/222020
2/221019
2/22958۱
2/22۳۱۱1
-2/208085

عرض از مبدأ
الجزایر
اکوادور
ایران
نیجریه
عربستان
منبع :محاسبات تحقیق
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تفاوت عرض از مبدأ در مقاطع مختلف نشاندهندهی تأثیر سایر عوامل در مدل بهغیراز متغیرهای توضیحی
تعریفشده در آن مدل و همچنین محیط تجاری ،فرهنگی و سیاسی آن کشورها میباشد.
 -۸نتیجهگیری
در این مقاله به بررسی اثر نوسان های نرخ ارز بر رشد اقتصادی با توجه به سطح توسعه بازارهای مالی
در کشورهای منتخب عضو اوپک طی دوره  0890-0202پرداخته شد .نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که
ضریب توسعه بازارهای مالی مثبت است اما از نظر آماری معنادار نمیباشد .این بدان معناست که توسعه
بازارهای مالی در کشورهای منتخب عضو اوپک طی دوره  0890-0202بر رشد اقتصادی این کشورها
اثرگذار نبوده است .اثرگذاری توسعه مالی بر رشد اقتصادی در میان کشورها و در طول زمان یکسان نمی
باشد .لوین ( )0222و دی گریگوریو و گودتی ( )0885نشان دادهاند که اثرگذاری توسعه مالی بر رشد
اقتصادی به سطح توسعه مالی بستگی دارد؛ یعنی در کشورهای در حال توسعه ،این اثر ممکن است قابل
چشمپوشی و یا از نظر آماری بیمعنا باشد .در کشورهای در حال توسعه اعتبارهای اعطایی به بخش
خصوصی عالوه بر اعتبارهای اعطایی نهادهای مالی خصوصی شامل اعتبارات تخصیصیافته بانک مرکزی و
بانکهای دولتی نیز میشود .در کشورهای عضو اوپک که کشورهای در حال توسعه هستند ،سهم نهادهای
پولی دولتی فعال در بازار پول نسبت به نهادهای خصوصی بیشتر است .در مؤسسات مالی مذکور ،اعتبارات
بر اساس سوددهی پروژه واگذار نمیشود و بهصورت تکلیفی اعطا میشود .همچنین به دلیل وجود سرکوب
مالی در این کشورها ،نرخ تسهیالت ارائهشده بسیار پایین تر از نرخ بازار است ،بنابراین پروژههایی با نرخ
سوددهی پایینتر نیز قبول میشوند هر چند از نظر اقتصادی باصرفه نمیباشند؛ بنابراین در این کشورها
پرداخت این تسهیالت لزوماً منجر به افزایش سطح سرمایهگذاری و افزایش رشد اقتصادی نخواهد شد .اثر
مستقیم نوسان نرخ ارز حقیقی بر رشد اقتصادی در سطح اطمینان  85درصد منفی و از نظر آماری معنادار
می باشد .ضریب اثر متقابل نوسان نرخ ارز و توسعه مالی بر رشد اقتصادی مثبت است اما از نظر آماری معنی
دار نمیباشد .بهعبارتدیگر اگر نوسانات نرخ ارز وجود داشته باشد و توسعه مالی را در نظر بگیریم ،توسعه
مالی مقداری اثری مثبت دارد اما آن قدر قابلتوجه نیست که معنادار باشد .با فرض وجود نوسان نرخ ارز،
اگر تغییر نرخ ارز در یک دوره به ضرر بنگاه باشد ،بنگاه متضرر شده و از سود بنگاه کاسته خواهد شد .با
کاهش سود بنگاه ،درصورتیکه امکان جذب نقدینگی مورد نیاز برای نوآوری از بازار اعتبار وجود نداشته
باشد ،نوآوری صورت نمی گیرد و در نتیجه از میزان افزایش تولید بنگاه کاسته خواهد شد که این مسئله در
سطح کل اقتصاد به معنای رشد اقتصادی کمتر است.
برعکس ،اگر امکان جذب نقدینگی از بازار اعتبار توسط بنگاهها وجود داشته باشد ،بنگاهها میتوانند
نقدینگی مورد نیاز برای کارآفرینان را ،حتی باوجود کاهش سود ناشی از نوسان نرخ ارز ،از بازار اعتبار
استقراض کرده و با انجام نوآوری و سود ناشی از آن و همچنین ،نوسانات مثبت نرخ ارز در دورههای بعدی
(همواره نوسان نرخ ارز به ضرر بنگاه نیست) بدهی خود را باز پس دهند .به دلیل نحوهی آزادسازی بازارهای
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مالی ،ضعف مدیریت نظام مالی و عدم شکلگیری بازارهای مالی منسجم و بهرهمند از مقررات در کشورهای
عضو اوپک ،این کشورها فاقد بازارهای مالی کارآمد میباشند؛ بنابراین در صورت وجود نوسانات منفی نرخ
ارز ،امکان استقراض و پوشش ربسک برای بنگاهها از طریق بازارهای مالی وجود نخواهد داشت .بهعبارتدیگر
در کشورهای مورد بررسی ،بازارهای مالی نمیتوانند به طور مؤثر اثر منفی نوسان نرخ ارز را کاهش دهند و
باعث افزایش رشد اقتصادی شوند.
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