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چكيده
همانگونه که رشد اقتصادی ،رفتار بازارهای مالی و مؤسسات مالی را تحت تأثیر قرار میدهد ،اندازه و
عمق بخش مالی نیز بر رشد اقتصادی اثر گذار است .با توجه به نقش تعمیق مالی بر رشد اقتصادی بررسی
بازارهای مالی توسعهیافته به منظور کاهش نوسان های اقتصاد کالن و ایجاد ثبات نرخ رشد اقتصادی،
موضوع مهمی است که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است .در این مقاله تأثیر تعمیق مالی بر تالطم
اقتصاد کالن در ایران طی دوره زمانی  ۹۸۳۱-۹۸۳۱با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته )(GMM
بررسی شده است .نتایج حاصل از پژوهش موید وجود رابطهای  Uشکل بین تعمیق مالی و تالطم اقتصاد
کالن است .تعمیق مالی تالطم اقتصاد کالن را به صورت محدود و تنها تا آستانه خاصی کاهش میدهد اما
پس از آن آستانه عمق مالی بیشتر باعث افزایش تالطم اقتصاد کالن و موجب کاهش رشد اقتصادی
میگردد.
سه متغیر تورم ،تالطم نرخ ارز و شاخص آزادسازی تجاری به عنوان متغیرهای اثرگذار بر تالطم اقتصاد
کالن نشان میدهند که در شرایط تورمی ،تالطم اقتصاد کالن کاهش خواهد یافت .همچنین تالطم نرخ
ارز ،تالطم اقتصاد کالن را افزایش میدهد .بررسی رابطه بین تعمیق مالی و تالطم اقتصاد کالن در دوره
زمانی مورد بررسی نشان میدهد رابطه معناداری بر اساس آزمونهای آماری و الگوهای کمی تأیید نگردیده
است.
واژههای كليدی :تعمیق مالی ،تالطم اقتصاد کالن.
طبقه بندی E44, E32, O16, O11 : JEL
 -1عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول و مسئول مکاتبات) a.ghasemi@atu.ac.ir

 -2دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه
پس از جنگ جهانی دوم بیشتر کشورها بر مقوله رشد اقتصادی معطوف شدند و کوشیدند تا از رشد
اقتصادی به عنوان عاملی برای تحکیم سیاستهای خود استفاده کنند.علیرغم پژوهشهای بسیاری که در
خصوص بررسی رابطه بین تعمیق و توسعه مالی و رشد اقتصادی صورت گرفته  ،مطالعه های تجربی صورت
گرفته در خصوص بررسی رابطه بین تعمیق مالی و تالطم رشد اقتصادی بسیار اندک بوده است .این در
حالی است که بحران مالی جهانی باعث شده است تا تأثیر متغیرهای مختلف در کاهش نوسان های
اقتصادکالن مورد توجه گیرد .تجربه نشان داده است که سیستم های مالی کم عمق در کشورهایی که
اقتصاد در حال توسعه و درآمد پایین دارند ،باعث میشود خانوارها ،شرکتها و دولت ابزار کافی برای مقابله
با شوکها ،حوادث پیشبینینشده و نوسان های درآمدی را در اختیار نداشته و بیشتر تحت تأثیر شوکهای
وارده قرار میگیرند .در چنین شرایطی متغیرهای کالن اقتصادی و از جمله رشد اقتصادی ،چنین کشورهایی
با تالطم بیشتری مواجه خواهند شد .تعمیق مالی باعث میشود شوکهای وارده به اقتصاد به صورت
کاراتری جذب و اثر این شوکها بر اقتصاد بهتر دفع میگردد و اقتصاد با بیثباتی کمتری مواجه خواهد شد.
یکی از اهداف اساسی هر کشوری رسیدن به رشد اقتصادی باالتر همراه با نوسان های کمتر در آن میباشد.
در حقیقت رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و ثبات اقتصادی یکی از اهداف اصلی هر کشوری میباشد .چنان
چه بستر اقتصادی موجود و چشمانداز آینده حاکی از تثبیت اقتصادی باشد ،جهت سرمایهگذاری بلندمدت
تقویتشده و در غیر این صورت سرمایه به بخشهای خدماتی ،معامالتی و احتکاری سوق یافته و در
بلندمدت کاهش نرخ رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت .در حقیقت چشمانداز آینده این موضوع در
افزایش یا کاهش رشد اقتصادی اثرگذار خواهد بود و میتواند باعث ایجاد نوسان در رشد اقتصادی یا تثبیت
آن گردد .با توجه به اینکه ایران کشوری در حال توسعه و دارای منابع طبیعی فراوان است ،نقش و اهمیت
تعمیق مالی و اثر آن بر تالطم متغیرهای کالن اقتصادی چگونه خواهد بود؟ در بخش ابتدایی این مقاله
مبانی نظری و در بخش دوم به بررسی مطالعه های تجربی در خصوص موضوع مورد بحث پرداخته
میشود .در بخش بعدی طراحی مدل مناسب برای بررسی ارتباط بین تعمیق مالی و تالطم اقتصاد کالن
تصریحشده و با استفاده از روش  GMMپارامترهای آن برآورد و در نهایت به ارائه نتایج و پیشنهادهای
پرداخته شده است.
 -2مبانی نظری پژوهش
در دیدگاه مرسوم ،تعمیق مالی پیششرط برای رشد اقتصادی است .در این دیدگاه ادعا میشود عملکرد
خوب مؤسسه های مالی میتواند باعث ارتقاء کارایی کل اقتصاد ،خلق و گسترش نقدینگی ،تحرک
پساندازها ،افزایش تشکیل سرمایه ،انتقال منابع از بخش سنتی (با رشد اندک) به بخش مدرن و همچنین
ارتقای کارآفرینان این بخشها شود .این دیدگاه ،دیدگاه طرف عرضه نامیده میشود و در آن فرض میشود
وجود بازارهای مالی کارا ،عرضه خدمات مالی را افزایش داده و سبب گسترش تقاضا برای بخش واقعی
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اقتصاد میگردد .دیدگاه طرف عرضه به وسیله اقتصاددانانی همچون مک کویین ،)۹۱۳۸( ۹شاو،)۹۱۳۸(2
فرای)۹۱۳۳( ۸و مور)۹۱۳۱( 4گسترش یافته است.
برخی از اقتصاددانان مانند رابینسون )۹۱12(1وپاتریک )۹۱۱۱ (۱با دیدگاه مزبور مخالفت کردهاند.آنها
معتقدند عمق مالی تنها نتیجه رشد واقعی اقتصاد است.براساس این دیدگاه،تغییر در بازارهای مالی ،واکنش
انفعالی به رشد اقتصادی است .بنابراین رشد و گسترش بخش واقعی ( به دلیل پیشرفت تکنولوژی یا ارتقای
بهره وری نیروی کار)،تقاضای جدید را برای خدمات مالی در پی خواهد داشت و این دیدگاه اغلب دیدگاه
طرف تقاضا نامیده میشود و دیدگاه مزبور،توسعه و پیشرفت بازارهای مالی ناشی از افزایش تقاضا برای
خدمات این بازارهاست که از رشد واقعی اقتصاد نشأت گرفته است.گروه دیگری از اقتصاددانان بیان میکنند
تعمیق مالی اغلب با رشد اقتصادی مرتبط نمیباشد.در مطالعه استرن )۹۱۳۱( ۳در ارتباط با ادبیات مهم
توسعه اقتصادی ،نقش تعمیق مالی در فرآیند رشد اقتصادی نادیده گرفته شده است .استرن در نتیجهگیری
مطالعه خود ،چندین موضوع را فهرست کرده که در مطالعه های قبلی از قلم افتاده ولی برای تحقیق های
آینده مهم میباشد؛ اما در این فهرست به تعمیق مالی اشاره نشده است.
در کنار سه دیدگاهی که در باال بدان پرداخته شد ،دیدگاه چهارمی نیز وجود دارد که ترکیبی از دیدگاه
طرف عرضه و تقاضا میباشد .در این دیدگاه هر دو متغیر مورد بررسی ،مشترکهای با ارزشی می باشند .در
واقع تعمیق مالی و رشد واقعی اقتصادی دارای رابطه علی دو طرفه هستند؛ به نظر می رسد این نوع نگرش
مربوط به دوره بلندمدت میباشد.
به دنبال ارائه دیدگاه طرف عرضه ،این موضوع اهمیت مییابد که آیا تعمیق مالی در هر شرایطی ،منجر
به رشد اقتصادی و بهبود اوضاع اقتصاد میگردد؟ برخی از اقتصاددانان و پژوهشگران بر این باورند که تعمیق
بخش مالی یک اقتصاد ،همان طور که میتواند باعث رشد اقتصادی و بهبود اوضاع اقتصاد گردد ،میتواند
باعث ایجاد عدم تعادلها ی اقتصادی ،افزایش نوسان ها و افزایش میزان تالطم اقتصاد کالن و در نهایت
کاهش رشد اقتصادی گردد .در حقیقت آنها بر این باورند که تعمیق مالی و چگونگی اثرگذاری آن بر
اقتصاد کشورها ،در شرایط مختلف اقتصادی متفاوت میباشد .به طور کلی در خصوص بررسی رابطه تالطم
اقتصاد کالن(که در این پژوهش منظور تالطم رشد اقتصادی میباشد) و تعمیق مالی دو دیدگاه مختلف
مطرح شده است  .گروه اول بر این باورند بخش مالی اقتصاد یک کشور ،میتواند نقش موثری در کاهش
تالطم اقتصاد کالن داشته باشد .چنین انتظار می رود کشورها با بخش مالی توسعهیافته تر،تالطم کمتری را
در تولید ،مصرف و سرمایه گذاری تجربه کنند .مطابق با این دیدگاه ،دالیل مختلفی برای این ادعا مطرح
گشته است .بازارهای مالی توسعهیافته تر ،به صورت کاراتری بین پس انداز کنندگان و سرمایهگذاران ارتباط
برقرار میکنند و همچنین محدودیتهای وام دهی را کاهش و پوشش دهی ریسک را ،از طریق تنوع
بخشیدن به داراییها افزایش میدهند .این خود سبب میشود هنگامی که اقتصاد با شوک مواجه
میگردد،آسان تر با آن مقابله کرده و در حقیقت اقتصاد توانایی بیشتری در جذب شوکهای وارده خواهد
داشت (کابرلو.)2۱۱۹،۳
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از سوی دیگرتعمیق مالی ،با ایجاد تنوع در تسهیالت پرداختی و تعدیل محدودیت نقدی شرکتها،
امکان پوشش ریسک و کاهش تالطم اقتصادی را فراهم میسازد.در مقابل متنوع سازی مالی ،یکپارچگی
مالی وجود دارد که در این شرایط کشورها توانایی مقابله با ریسکهای معنیدار و قابلتوجه در شرایط
مختلف اقتصادی و در شرایطی که اقتصاد با تالطم تولید و مصرف مواجه میباشد را ،نخواهند داشت.این
مشکلی است که بیشتر کشورها با عمق مالی کمتر ،با آن مواجه میباشند (آسم اوقلو و همکاران.) ۹۱۱۳ ،۱
نقش و اهمیت بانکها و تأمین مالی بخش خصوصی به وسیله سیستم بانکی ،در کاهش تالطم اقتصادی
بسیار پر رنگ و بااهمیت می باشد .عرضه اعتبار ها به بخش خصوصی به طور عمومی ،تالطم تولید ،مصرف و
سرمایه گذاری را کاهش خواهد داد و این اعتبارهای اعطایی ،در بهبود مصرف و سرمایهگذاری و رشد
اقتصادی بسیار موثر خواهد بود .در حقیقت بانکها از طریق عرضه اعتبارها به بخش خصوصی ،در ایجاد
تالطم درمصرف،سرمایهگذاری و رشد اقتصادی و یا عدم ایجاد آن  ،نقش بسزایی خواهند داشت .همچنین
ریسک مدیریتی و فرآیند پردازش اطالعات که به وسیله سیستم بانکی فراهم میشود ،میتواند نقش
قابلتوجهی در کاهش تالطم اقتصاد کالن داشته باشد (کدت.) 2۱۱2،۹۱
در یک نگاه کلی وجود نواقص در بازارهای مالی ،دسترسی نابرابر به فرصتهای سرمایهگذاری،جداسازی
پس انذار کنندگان و سرمایهگذاران از یکدیگر ،نوسانی بودن عرضه و تقاضا برای اعتبارهای،یکپارچگی مالی و
عملکرد نامناسب سیستم بانکی ،از جمله مسایلی هستند که در اقتصادهایی با تعمیق مالی ضعیف تر ،وجود
دارند که این امر خود سبب ایجاد تالطم اقتصادی میگردد .در کشورهای غیر صنعتی نسبت به کشورهای
صنعتی و پیشرفته ،اغلب بخش مالی عمق کمتری داردو این دلیلی است که کشورها تالطم اقتصادی
بیشتری را نسبت به کشورهای پیشرفته تجربه کنند (آقیون .)۹۱۱۱،۹۹از اثرهای طبیعی تالطم اقتصادی
این است که به طور طبیعی انتظار می رود کشورها با تالطم اقتصادی باالتر  ،رشد اقتصادی کمتری را نیز
تجربه کنند .پس هر چه تالطم رشد اقتصادی بیشتر باشد نرخ رشد اقتصادی کمتر خواهد
بود(برومنت .)۹۱۱1،۹2از سوی دیگر همان طور که تالطم رشد اقتصادی اثر منفی روی میزان نرخ رشد
اقتصادی دارد ،باعث کاهش سرمایهگذاری ،کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز نیز میگردد .این کاهش
ارزش پول ملی باعث میشود تقاضا برای پول خارجی افزایش یابد و سرمایهگذاری خارجی نیز افزایش
مییابد و این خود نیز عاملی برای کاهش نرخ رشد اقتصادی خواهد بود (برومنت.)2۱۹۹،
گروه دیگر بر این باورند که تعمیق مالی میتواند باعث افزایش ریسکپذیری بانکها و مؤسسه های مالی
گردد که این خود منجر به افزایش تالطم اقتصادی میگردد (شلیفر .)2۱۹۱ ،۹۸در واقع بر خالف ایده گروه
اول که بر رابطه مثبت و تأثیرگذار تعمیق مالی روی کاهش تالطم و اثر مثبت آن روی رشد اقتصادی تاکید
میکنند ،این گروه بر این باورند که سیستم های مالی عمیق تر در بخشهایی از عوامل اقتصادی باعث ایجاد
ثبات کمتر و خطر بیشتر میگردند  .به عبارت دیگر  ،سیستم های مالی عمیق تر باعث کاهش تالطم
اقتصادی میشود؛ اما تا یک نقطه خاص .در سطوح بسیار باال مثل کشورهای صنعتی و توسعهیافته ،تعمیق
مالی بیش از حد ،خود منجر به ایجاد تالطم در تولید ،مصرف و سرمایهگذاری میگردد .نتایج حاصل از این
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بررسیها یک رابطه یوشکل را بین تعمیق مالی و تالطم اقتصاد کالن نشان داده است .مطابق با این نظریه
ها نخست عمق مالی و گسترش شاخصهای مربوط به آن ،باعث کاهش تالطم اقتصاد کالن میگردد تا به
یک نقطه خاص برسد پس از آن تعمیق مالی بیشتر باعث افزایش تالطم و کاهش ثبات اقتصادی میگردد.
بنابراین تعمیق مالی بیش از حد،خود میتواند عاملی برای ایجاد تالطم اقتصادی باشد(نوریس و همکاران،۹4
.)2۱۹۸
در یک جمعبندی کلی ،میتوان مطرح کرد که در خصوص رابطه تعمیق مالی و تالطم اقتصاد کالن ،دو
دیدگاه مختلف وجود دارد :
عدها ی بر این باورند که سیستم های مالی عمیق تر در هر شرایطی باعث کاهش تالطم اقتصادی
کشورها میشوند .اما دسته دیگر بر این موضوع تاکید میکنند که یک رابطه  uشکل بین تعمیق مالی و
تالطم اقتصاد کالن وجود دارد و عمق مالی نخست باعث کاهش تالطم میشود و از یک نقطه خاص به بعد
تالطم اقتصادی افزایش خواهد یافت که به معنای آن است که تعمیق مالی بیش از حد خود به عنوان عاملی
برای افزایش تالطم اقتصاد کالن میتواند عمل کند.
در این مقاله ،سه متغیر دیگر نیز به عنوان متغیرهای اثرگذار بر تالطم رشد اقتصادی معرفیشدهاند.
(نوریس و همکاران .)2۱۹۸ ،۹1اولین متغیر نرخ تورم میباشد که گفته میشود اثر منفی روی تالطم رشد
اقتصادی خواهد داشت و در واقع این انتظار می رود که در شرایط تورمی ،تالطم رشد اقتصادی کمتر شود.
تورم از جمله پدیدههای مضر اقتصادی بوده و به ویژه در نرخهای باال ،به طور مستقیم و غیرمستقیم هزینه
زیادی را به جامعه تحمیل میکند .تورم از طریق اثرگذاری روی نرخ بهره سرمایهگذاری داخلی ،خارجی و
قیمتهای نسبی ،باعث ایجاد تغییرها در نرخ رشد اقتصادی و تالطم آن میگردد .از سوی دیگر کشورها با
تورم باالتر ،نسبت به شوکها ی خارجی حساس تر می باشند و طبیعی است که آسیب پذیری بیش تری
نسبت به شوک ها داشته باشند .این اثرگذاری و آسیبپذیری در شرایط تورمی باعث می شود نرخ رشد
اقتصادی کاهش یابد بنابراین مقادیر آن در بلندمدت به یکدیگر نزدیک میگردد و در نهایت تالطم رشد
اقتصادی کاهش مییابد  .بنابراین تورم باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن کاهش تالطم رشد
اقتصادی میگردد.
نرخ ارز متغیر دیگری است که بر میزان تالطم اقتصاد کالن اثرگذار خواهد بود یعنی با افزایش تالطم
نرخ ارز و بیثباتی بیشتر ،تالطم تولید ناخالص داخلی نیز افزایش مییابد .نوسانهای نرخ ارز با اثرگذاری روی
میزان مصرف ،سرمایهگذاری و تراز تجاری ،تالطم رشد اقتصادی را منجر میشود .هر چه تالطم نرخ ارز
بیشتر باشد به دلیل افزایش نا اطمینانی ،اثرگذار ی روی تراز تجاری و همچنین روی میزان مصرف و
سرمایهگذار ی بیشتر خواهد بود که به دنبال آن تولید ناخالص داخلی با تالطم بیشتری مواجه میگردد .دی
گریو ۹۱با تاکید بر مساله عدم اطمینان ناشی از نوسان نرخ ارز بیان میکند که عدم اطمینان در نرخ ارز به
عدم اطمینان در قیمت آتی کاالها و خدمات منجر میشود .فعاالن اقتصادی تصمیمگیریهای خود را در
زمینههای تولید ،مصرف و سرمایهگذاری بر پایه اطالعاتی که سیستم قیمتها برای آنان فراهم میسازد ،پی
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ریزی میکنند .در صورتی که قیمتها غیرقابل اطمینان و پیشبینیناپذیر باشند ،کیفیت تصمیمگیریهای
یادشده کاهش خواهد یافت .این مساله از دو کانال اخالل در ساز و کار قیمت و نرخ بهره ،اثر خود را می
گذارد که باعث میشود ریسک فعالیتهای تولیدی و پروژههای سرمایهگذاری افزایش یابد .اغلب هر چه
نوسان های نرخ ارز شدید تر باشد ،این نا اطمینانی بیشتر و اثرگذاری آن بر اجزای تولید ناخالص داخلی
بیشتر میشود و در نهایت نوسان های رشد اقتصادی نیز شدیدتر خواهد بود.
سومین متغیر تأثیرگذار نیز شاخص آزادسازی تجاری میباشد .اهمیت اصلی جهانیسازی ،حرکت دنیا
به سمت آزادسازی تجاری و مبادله های مالی وسیعتـر اسـت که امروزه در کشورهای توسعهیافته و در حال
توسعه مشاهده میشود .به طور کلی در خصوص نحوه اثرگذاری شاخص آزادسازی تجاری بر تالطم اقتصاد
کالن دو دیدگاه مختلف وجود دارد:
مطابق با دیدگاه گروه اول آزادسازی تجاری بیشتر ،باعث دستیابی کشورها بـه رشـد و رفـاه بـالقوه
خواهـد شد هرچند ممکن است که به آسیب پذیری باالتر نسبت به شوکها نیز منتهی شـود .این گروه بر
این باورند که اقتصادها با سطح آزادی تجاری کمتر ،ناگزیرند بیشتر کاهش ارزش نرخ ارز را در یک سطح
تعادل حساب جاری تحمل کنند ،به طور پی در پی با اثرهای تعادل ترازنامه که از کاهش ارزش نرخ ارز
ناشی میشود ،مواجه شوند و همچنین احتمال زیادی وجود دارد که در بازپرداخت بدهیهای خود با
مشکالتی روبه رو شوند .از دیگر سو هزینههای تجارت بینالمللی کاال و دارایی به تنهایی میتواند
آسیبپذیری کشورهای در حال توسعه را هنگام بحرانهای مالی افزایش دهد .ایـن آسیبپذیری ،به ویژه
بـرای کشـورهای در حال توسـعه بـه دلیـل تخصـص گرایـی در تولیـد و منـابع درآمدی محدود،
سیاستهای ناپایدار ،بازارهای مـالی ابتـدایی و زیرساختهای ضـعیف ،بسـیار با اهمیت است.
بنابراین بـه رغـم آنکـه ارتباطـ های تجـاری بـه طـور گسترده ای در بین کشورها گسترشیافته ،برخی
از این کشورها رشد باالیی را تجربه کرده و در معرض نوسانهای شدیدی نیز قرار گرفتند .نوسان تولید به
طور کل با تناوب و اندازه شوکهایی که بر اقتصاد مؤثرند.
گروه دوم معتقدند که آزادسازی تجاری باعث کاهش تالطم اقتصاد کالن میگردد .مطابق با این دیدگاه
اثر تئوریک افزایش آزادی تجاری بر نوسان تولید به عوامل متعددی بستگی دارد ،ازجملـه ترکیب جریان
های مالی و تجاری ،الگوی تخصص گرایی کشورها و منشأ شوکها و...؛ برای مثـال افزایش آزادسازی تجاری
میتواند به افزایش تخصص گرایی در تولیـد براساس مزیت نسبی منجر شود که کشورها را در مقابل
شوکهای صنعتی آسیبپذیر میکنند .کالووو مژا و ایزکوئیردو ( ،)2۱۱4نشان دادند که آزادسازی تجاری،
کشورها را در مقابله با بحرانهای مالی شامل توقفهای ناگهانی و بحرانهای ارزی ( از طریق کنترل
درونزای قدرت تجاری این اثر)کمتر آسیبپذیر میکند .آزادسازی تجاری احتمال بحرانهای مالی همراه با
توقفهای ناگهانی و مشکالت حساب جاری را کاهش میدهد .برخی مطالعه های بیان میکنند که همگرایی
تجاری نقش مهمی را در کاهش آثار بحرانهای مالی بر رشد و تسهیل بازسازی این خسارتها ایفا میکند.
هزینه واقعی بحرانهای مالی به سطح باز بودن اقتصاد بستگی دارد ،زیرا اقتصادهایی که آزادی کمتری
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دارند ،باید انقباض بیشتری را در تقاضای کل داشته باشند یا تغییر های بیشتری را در نرخ ارز به منظور
تعدیل شوکهای بزرگ بپذیرند .همگرایی تجاری ،در یک سطح دادهشده از کاهش ارزش نرخ ارز ،میتواند
به یک کشور در حال توسعه از طریق انتقال رکود اقتصادی به خارج کمک کند .درآمدهای صادراتی
میتواندکمک کند به بازپرداخت بدهیها که در کشورهای در حال توسعه رقم قابلتوجهی است .این
پیشبینیها که با مطالعه های تجربی اخیر تأیید شده است ،نشان میدهد ،در بین کشورهایی که توقفهای
ناگهانی و مشکالت حساب جاری را تجربه کردهاند ،آن گروه که آزادی تجاری بیشتری داشتهاند ،متحمل
آثار مخرب کمتری بر رشد اقتصادی بودهاند .بنابراین این گروه به وجود یک رابطه منفی بین آزادسازی
تجاری و تالطم اقتصاد کالن تاکید میکنند.
آنچه میتوان نتیجه گرفت این است که میزان و نوع اثرگذاری شاخص آزادسازی تجاری بر تالطم
اقتصاد کالن به شرایط و وضعیت اقتصادی کشور بستگی دارد و در شرایط مختلف میتواند اثرهای متفاوتی
داشته باشد.
 -1-2مروری بر مطالعه های تجربی
تاکنون کمتر مطالعهای در خصوص بررسی رابطه بین تعمیق مالی و تالطم اقتصاد کالن در ایران صورت
گرفته است  .از این نظر این مقاله جدید است  .در بررسی مطالعه های خارجی کدت ۹۳در سال  2۱۱2در
مقالهای با عنوان “بخش مالی و نوسان های اقتصاد کالن “ به بررسی ارتباط بین عمق و ساختار مالی یک
کشور و تالطم متغیرهای اقتصاد کالن (تالطم تولید و مصرف و سرمایهگذاری) میپردازد .او این بررسی
برای  ۳۱کشور منتخب و طی سالهای  ۹۱1۱-۹۱۱۳انجام میدهد .همچنین برای انجام این بررسی چهار
معیار نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ،نرخ اعتبار های بخش خصوصی غیرمالی به تولید نا خاص
داخلی ،نرخ اعتبار های بخش خصوصی غیرمالی به کل اعتبار های داخلی و نرخ دارایی بانکها به کل دارایی
بانکها  +دارایی بانک مرکزی برای توسعه مالی تعریف کرده است  .پژوهش او نشان میدهد که کشورها با
بخش مالی توسعهیافته تر نوسانات کمتری را در تولید و مصرف و سرمایهگذاری مشاهده میکنند .همچنین
عرضه اعتبار ها از طریق بانکها در کاهش تالطم مصرف و سرمایهگذاری نقش مهمی را ایفا میکند و
مدیریت ریسک بانکها نقش مهمی در کاهش تالطم مصرف و سرمایهگذاری خواهد داشت .درت و
همکارانش در سال  2۱۹1به بررسی رابطه بین توسعه بازارهای مالی و نوسان های رشد اقتصادی برای برخی
از کشورهای منتخب عربی را طی دوره زمانی  ۹۱۳۸-2۱۱۱پرداختهاند .برای انجام این پژوهش سه شاخص
نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ،نسبت سپردههای دیداری به تولید ناخالص داخلی و همچنین
نسبت تسهیالت اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی به عنوان سه شاخص اصلی تعمیق مالی
در نظر گرفته شده است .نتایج نشان می دهد که در بسیاری از کشورهای عربی بانک مرکزی از استقالل
مالی برخوردار میباشد و برای اجرای سیاستهای خود آزادی کامل ندارد و وابسته به دولت است .دخالت
دولت برای چنین کشورهایی یک سری محدودیتها از جمله محدودیت انتقال پول و دسترسی محدود به
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ارز خارجی را به همراه خواهد داشت .در این کشورها در کنار آزادسازی مالی و تجاری به دلیل وابستگی
دولت و بانک مرکز ی و عدم وجود درآمد ناشی از مالیات و عوارض اجرای سیاستهای مالی در کوتاه مدت
اثر چندان زیادی بر اقتصاد این کشورها نخواهد داشت اما اجرای یکسری سیاستهای مالی و پولی در
بلندمدت میتواند نوسانات رشد اقتصادی را کاهش دهد .در حقیقت در چنین کشورهایی اصالحات مالی
ب رای طوالنی مدت باید اجرا گردد تا اثر داشته باشد و منجر به کاهش نوسان های رشد اقتصادی و به دنبال
آن افزایش نرخ رشد اقتصادی گردد .کلین ۹۳در سال  2۱۱۱در مقالهای تحت عنوان “ آزادسازی حساب
سرمایه ،عمق مالی و رشد اقتصادی “ ،به بررسی و تجزیه تحلیل  ۱1کشور توسعهیافته و در حال توسعه طی
دوره زمانی  ۹۱۳۱-۹۱۱1با استفاده از روش  ،OLSپرداخت .نتایج نشاندهنده آن است که در کشورهای
توسعهیافته آزادساز ی سرمایه باعث افزایش عمق مالی و به دنبال آن رشد اقتصادی بوده است ،این در حالی
است که در کشورهای در حال توسعه آزادسازی سرمایه چنین نتایجی را تأیید نمی کند .تورستن بک۹۱
در سال  2۱۱۱در مقالهای تحت عنوان “توسعه مالی و تالطم اقتصاد کالن؛ توسعه مالی اثر شوکها را
افزایش میدهد یا کاهش “ به بررسی ارتباط بین توسعه مالی و تالطم اقتصاد کالن پرداخته است  .در این
مطالعه تمرکز اصلی روی شوکهای وارده بر اقتصاد میباشد و به بررسی ارتباط بین توسعه یافتگی بخش
مالی ،شوکهای وارده بر بخش واقعی اقتصاد و تالطم اقتصادکالن پرداخته میشود .آنها در این بررسی از
طریق کانالهای اثرگذار ی توسعه مالی روی تالطم اقتصاد کالن به مطالعه ارتباط بین توسعهیافتگی بخش
مالی یک کشور و تالطم اقتصاد کالن پرداختهاند .بدین منظور از دادهای پنل مربوط به  ۱۸کشور با در
آمدهای باال و پایین و برای دوره زمانی  ۹۱۱۱-۹۱۱۳استفاده شده است .اعتبارت اعطایی به بخش خصوصی
و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نیز به عنوان معیارهای توسعه مالی تعریفشدهاند .این مطالعه به
دنبال بررسی رابطه بین تالطم تراز تجاری ،تالطم نرخ تورم و تالطم مخارج دولتی و توسعهیافتگی بخش
مالی کشورها و تالطم اقتصاد کالن میباشد .نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که در کشورهایی
که دارای بخش مالی توسعهیافتهتر می باشند اثر مثبت تالطم تورم و تغییرهای تجاری روی تالطم اقتصاد
کالن کاهش مییابد .این کاهش و تضعیف اثر در کشورها با سطح آمدی باالتر ،بیشتر میباشد اما
توسعه یافتگی بخش مالی روی تالطم مخارج دولتی اثر ندارد .این در حالی است که در کشورها با سطح
درآمدی پایین تر این کاهش اثر کمتر بوده است .آقیون و همکارانش 2۱در سال  2۱۱۱در مقالهای تحت
عنوان” تالطم و رشد “ به بررسی رابطه بین محدودیت اعتبارها با سرمایهگذاری ،رشد اقتصادی و تالطم
رشد اقتصادی پرداختند .آنها به دنبال توضیح این موضوع بودند؛ که چگونه محدودیت اعتباری بنگاهها،
سرمایهگذاری و رشد اقتصادی و تالطم رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد .به منظور انجام این بررسی
از دادههای مربوط به  ۹4کشور منتخب در دوره زمانی  ۹۱۱۱-۹۱۱1و روش رگرسیون با متغیر ابزاری( )IV
استفاده کردند .با انجام این پژوهش آنها به این دریافتند با توجه به اینکه سرمایهگذاریهای بلندمدت دیر
بازده و دارای ریسک نقدینگی باالتری میباشند اما در کشورهایی که بازارهای مالی کامل تر،گستردهتر و
توسعهیافته تر دارند ،این نوع سرمایهگذاریها دارای بازدهی مناسب میباشند و باعث رشد اقتصادی و
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کاهش تالطم اقتصادی میگردند .اما وقتی که بازارهای مالی از گستردگی و توسعهیافتگی مالی مناسب
برخوردار نباشند و بنگاهها با محدودیت اعتبارها مواجه شوند ،سرمایهگذاریهای بلندمدت باعث ایجاد تالطم
اقتصادی و کاهش رشد میگردند .همچنین در سیستم های مالی کمتر توسعه یافته حساسیت بیشتری
نسبت به شوکها به خصوص شوکهای خارجی وجود دارد و بروز شوکهای مختلف به میزان بیشتری
سرمایهگذاریهای بلندمدت و میانمدت و رشد اقتصادی و تالطم اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهند.
جیم لی 2۹در سال  2۱۹۱در مقالهای تحت عنوان “ارتباط بین رشد اقتصادی و تالطم” به مطالعه و
بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و تالطم آن میپردازد .این بررسی با استفاده از دادههای مربوط به  ۳کشور
منتخب  ،طی دوره زمانی  ۹۱۱1 -2۱۱۳و یک مدل گارچ انجام شده است .نتایج نشان می دهد که رشد
اقتصادی باالتر همراه با نوآوریه ایی برای رسیدن به رشد اقتصادی بوده است و به عبارت دیگر رشد
اقتصادی باالتر تالطم اقتصادی را ایجاد نخواهد کرد .هاکان برومنت و همکارانش 22در سال  2۱۹۹در
مقالهای تحت عنوان اثر” تالطم رشد اقتصادی روی عملکرد اقتصاد” به مطالعه و بررسی ارتباط بین تالطم
رشد اقتصادی و اثر آن روی عملکرد اقتصاد می پردازند .به منظور انجام این بررسی یک اقتصاد کوچک باز را
(اقتصاد ترکیه) برای دروره زمانی  ۹۱۳۳-2۱۱۳و با استفاده از یک مدل آرچ مورد مطالعه قراردادند .نتایج
نشان می دهد که تالطم رشد اقتصادی از طریق اثرگذاری روی مجموعهای از متغیرها مثل بهره وری و
سرمایهگذاری و کاهش آنها و همچنین افزایش بیکاری ،باعث کاهش رشد اقتصادی و به معنای عملکرد
نامناسب اقتصاد میباشد .در حقیقت تالطم رشد اقتصادی با اثرگذاری بر میزان بهرهوری و کاهش سرمایه-
گذاری به دلیل ایجاد نااطمینانی ،در بلند مدت باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی میگردد .نوریس و
همکارانش 2۸در سال  2۱۹۸در مقاله ای تحت عنوان( بازنگری ارتباط بین عمق مالی و تالطم اقتصادکالن
)به بررسی ارتباط بین تالطم اقتصادی و تعمیق مالی برای  ۹۹۱کشور توسعهیافته و در حال توسعه برای
دوره زمانی 2۱۱۳-۹۱۳4و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته 24پرداختهاند .آنها برای انجام این
پژوهش مدل زیر را ارائه نمودهاند.
Vi,t =αVi,t-1 +γ1FDi,t +Shock i,t +γ 2 FDi,t ×Shock i,t +βXi,t +u t +μ t +ε i,t

در این پژوهش سپردهها و اعتبارهای اعطایی به بخش خصوصی و داراییهای بانکها و نقدینگی به عنوان
شاخصهای تعمیق مالی در نظر گرفته شده است.
نتیجه این که تعمیق مالی همواره باعث رشد و توسعه اقتصادی نمیشود و در شرایط مختلف
اقتصادی،اثرها ی متفاوت خواهد داشت و تالطم اقتصادی را ایجاد می کند .این بررسی روی  ۹۹۱کشور
توسعهیافته و در حال توسعه صورت گرفته و نتیجه این که سیستم های مالی عمیق تر باعث کاهش تالطم
اقتصادی میشود اما تا یک نقطه خاص.در سطوح بسیار باال مثل کشورهای صنعتی و توسعهیافته،تعمیق
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مالی بیش از حد ،خود منجر به ایجاد تالطم در تولید و مصرف و سرمایهگذاری میشود .بنابراین تعمیق
بیش از حد،خود میتواند عاملی برای ایجاد تالطم اقتصادی باشد.
تصریح و تبيين مدل
در این مقاله سعی در بررسی ارتباط بین تعمیق مالی و تالطم اقتصاد کالن میباشد .برای این منظور از
دادههای سری زمانی طی دوره زمانی  ۹۸۳۱تا  ۹۸۳۱استفاده شده است .همچنین برای ارزیابی و سنجش
تعمیق مالی معیارهای مختلف وجود دارد که در پژوهش حاضر سه معیار نسبت تسهیالت اعطایی به بخش
خصوصی به تولید ناخالص داخلی ،نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و نسبت سپردهگذاری بلندمدت
سیستم بانکی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی ،به عنوان شاخصهای تعمیق مالی در نظر گرفته
شده است .به منظور تخمین رابطه مذکور یک شاخص ترکیبی از مجموع سه شاخص مد نظر محاسبه و
سپس مدل مورد بررسی تخمین زده شده است.
این پژوهش با استفاده از مدل زیر (به پیروی از نوریس و همکاران )2۱۹۸، 21که مبتنی بر چارچوب نظری
تحقیق بود ،برای ایران طی دوره ( ۹۸۳۱-۹۸۳۱به صورت فصلی ) آزمون میگردد:
بنابراین رابطه تالطم اقتصادی و تعمیق مالی را میتوان به صورت رابطه زیر نوشت:

که در آن  Vاندازه تالطم اقتصادی در زمان  tو برای ایران میباشد FD .اندازه عمق مالی X ،مجموعهای از



سایر متغیرهای اثرگذار و  1,tمیزان خطا می باشد.
مشاهده میگردد که مطابق با مدل ارائهشده  ،اثر نهایی تعمیق مالی روی تالطم اقتصاد کالن به اندازه

  1  2 2 FD1,tمیباشد.
بنابراین:

FD1,t   1 / 2 2

رابطه باال سطح آستانهای تعمیق مالی نامیده میشود.
بنابراین نقطها ی که اثر تعمیق مالی روی تالطم اقتصاد کالن از یک اثر منفی و کاهنده به یک اثر مثبت و
فزاینده تغییر میکند ،یعنی نقطهای که پس از آن تالطم شروع به افزایش میکند  1 / 2 2 ،
می باشد .در حقیقت مطابق با مبانی نظری مطرح شده ،انتظار می رود که قبل از این سطح آستانهای رابطه
تعمیق مالی با تالطم رشد اقتصادی منفی و بعد از آن ،این رابطه مثبت باشد.
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در خصوص محاسبه تالطم متغیرهای اقتصاد کالن تنها با داشتن دادههای های مشخص نمیتوان تالطم را
پیدا کرد .تالطم همراه با فرآیندهاست و روشهای مختلفی برای محاسبه تالطم وجود دارد که به دو مورد از
اصلیترین آنها اشاره میگردد.
 )۹محاسبه انحراف معیار متغیر مورد نظر
 )2تغییرها در متغیرهای اقتصادی در طول زمان.
در واقع این تعریف مطابق با تعریف نرخ رشد میباشد که بر طبق آن ،تالطم اندازه تغییر در  Xاز دوره  tتا

دوره  t  1میباشد.

(X t -X t-1 )/X t-1 =R t

R

 tهمان تالطم است که در مورد هر متغیر دلخواه میتوان به همین صورت بحث کرد
 .2۱پس هرگاه نرخ رشد متغیری در کوتاه مدت دارای نوسان شدید باشد و به طور ناگهانی و غیره منتظره
تغییر کند ،دارای تالطم است.
قبل از تخمین مدل نخست باید از پایایی متغیرهای سری زمانی مطمئن شد .با توجه به اینکه اکثر
متغیرهای اقتصادی نا مانا هستند ،احتمال دارد استفاده از متغیرهای نا مانا در مدل ،تخمینهای ناسازگاری
را به بار آورند و همبستگی کاذبی را به نمایش بگذارند .بنابراین برای اجتناب از رگرسیونهای کاذب و
ضرایب تورش دار ،درنخست به بررسی مانایی و نامانایی متغیرهای موجود در مدل پرداخته می شود.
جدول ( :)1نتایج آزمون دیكی فولر تعميمیافته
9/09

9/09

9/00

نام متغير

سطح معناداری

-۸1۹۱

-۸14۳

-41۱۱

تولید ناخالص داخلی

مقدار آماره

t

-۸14۱

-41۱۳

نقدینگی

مقدار آماره

t

-۸1۹۱

-41۱۳

اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی

مقدار آماره

t

-۸1۹۱

-۸14۱

سپرده بلندمدت بانکی

مقدار آماره

t

-۸1۹۱

-۸14۱

-41۱۳

شاخص تعمیق مالی

مقدار آماره

t

-۸1۹۱

-۸14۳

-41۱۳

تورم

مقدار آماره

t

-۸1۹۱

-۸14۱

-41۱۳

تالطم نرخ ارز واقعی

مقدار آماره

t

-۸1۹۱

-۸14۱

-41۱۳

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به نتایج آزمونهای مانایی  ،متغیرهای الگوی مورد بررسی نا مانا و حاوی یک ریشه واحد بوده و
همگی ) I(1هستند و به احتمال زیاد بر اساس تجزیه و تحلیلهای همانباشتگی در بلندمدت ترکیب خطی
این متغیرها مانا باشد .برای آزمون هم انباشتگی روشهای متعدد وجود دارد ؛که یک روش ساده و متداول
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u

آن آزمون دیکی -فولر ( )DFیا دیکی -فولر تعمیم یافته ( )ADFبر روی جمالت  tبرآورد شده از رگرسیون
هم جمعی است  .نخست رگرسیون مورد نظر را با روش  olsبرآورد و جمله های خطای آن را به دست
میآید .سپس به روش دیکی – فولر یا دیکی -فولر تعمیمیافته ناپایایی جمله های خطا آزمون میگردد .اگر
جمله های خطا پایا باشند ؛ متغیرهای مورد بحث هم جمع بوده و یک رابطه بلندمدت بین متغیرهای الگو
وجود دارد.
جدول ( :)2نتایج آزمون دیكی فولر تعميمیافته روی پسماند
متغير

سطح معناداری

ut

مقدار آماره

t

27

9909

9909

9900

-211۳

-21۱۱

-۸112

منبع :یافتههای پژوهش

همان طور که در جدول فوق آمده است نتیجه آزمون دیکی – فولر تعمیمیافته برای جمالت پسماند
نشان می دهد که با توجه به آماره آزمون فرضیه صفر مبتنی بر وجود ریشه واحد رد میگردد ،یعنی جمله
های پسماند پایا I(0) ،میباشند.
در حقیقت نتایج آزمون هم انباشتگی وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مورد بررسی میباشد و نشان
میدهد که ی ک ارتباط قوی بین متغیرهای الگو وجود دارد .حال میتوان با استفاده از روش GMMروابط
بین متغیرهای مدل را برآورد نمود.
به منظور تخمین مدل با استفاده از روش  ،GMMیک شاخص ترکیبی از سه شاخص تعمیق مالی یعنی
نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی  ،نسبت اعتبار های اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص
داخلی و نسبت سپردههای بلندمدت بانکی به تولید ناخالص داخلی ایجاد و در مدل وارد شده است .نتایج
حاصل از برآورد مدل در جدول زیر ارائه شده است.
جدول ( :)۳نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش GMM

متغير

ضریب

مقدار آماره t

انحراف معيار

احتمال

شاخص تعمیق مالی

-1.278118

-۹۱11۹۳11

۱1۱۳۳۸۳۱

۱1۱۱۱۱

مربع شاخص تعمیق مالی

۱1۹۱۱۹1۸

۹۱14۸۱۸۸

۱1۱۹۱41۱

۱1۱۱۱۱

تورم

-۱1۱۱۹14۳

-۱1۸1۱۸۱۳

۱1۱۱44۹۱

۱1۱۳2۳۹

تالطم نرخ ارز واقعی

۱1E-۳1۳۱

21۱۸۱24۹

۱1E-21۱۳

۱1۱۱41

شاخص آزادسازی تجاری

5.37E-07

۹122۱۱۹۱

4.38E-07

2244۱1

منبع :یافتههای پژوهش
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مطابق با جدول فوق با در نظر گرفتن   1  -1.278118و 2۳  2  ۱1۹۱۱۹1۸سطح آستانهای
تعمیق مالی برابر با  ۱خواهد بود .با توجه به مبانی نظری مطرحشده در شرایطی که سطح تعمیق مالی به
تولید ناخالص داخلی از سطح آستانهای محاسبهشده کمتر و اثر تعمیق مالی روی تالطم اقتصاد کالن منفی
باشد ،یعنی در این شرایط تعمیق مالی بیشتر تالطم رشد اقتصادی را کاهش می دهد .اما هنگامی که نسبت
تعمیق مالی به تولید ناخالص داخلی از سطح آستانهای فراتر می رود ،این اثر مثبت و پس از سطح
آستانهای ،تعمیق مالی بیشتر باعث افزایش تالطم اقتصادی میگردد|؛ یعنی تعمیق مالی بیش از حد خود
عاملی برای افزایش تالطم خواهد بود.
برای اقتصاد ایران ،نتایج حاصل از برآورد مدل ،مبنای نظری مورد انتظار را تأیید کرده است .نتیجه این
که در ایران تعمیق مالی ،تا قبل از این سطح آستانهای با تالطم رشد اقتصادی رابطه منفی داشته و بعد از
آن ،تعمیق مالی بیشتر ،باعث افزایش تالطم اقتصاد کالن گردیده است .در حقیقت برای اقتصاد ایران
نقطهای که در آن اثر توسعه یافتگی مالی روی تالطم از یک اثر کاهنده به یک اثر فزاینده تغییر عالمت
میدهد ،نقطه  ۱میباشد .تا زمانی که اندازه تعمیق مالی به تولید ناخالص داخلی از  ۱کمتر باشد ،تعمیق
مالی بیشتر باعث کاهش تالطم رشد اقتصادی میگردد اما هنگامی که میزان نسبت عمق مالی به تولید
ناخالص داخلی از  ۱فراتر رود ،عمق مالی بیشتر باعث ایجاد تالطم بیشتر و ثبات کمتر میگردد.
به طور کلی نتایج مؤید وجود یک رابطه  Uشکل بین تالطم رشد اقتصادی و عمق مالی میباشد .مطابق
با این نتیجه سیستم های مالی عمیق تر میتوانند تالطم رشد اقتصادی را کاهش دهند اما فقط تا یک نقطه
خاص .به عبارت دیگر اثرگذاری سیستم های مالی در کاهش تالطم محدود میباشد .هنگامی که میزان
عمق و گستردگی سیستم مالی نسبت به اندازه تولید ناخالص داخلی بزرگتر میشود ،میتواند مشکالتی از
قبیل ناکارآمدی و توسعهنیافتگی مناسب بخش مالی  ،عدم کیفیت نهادها و مؤسس های مالی در انتقـال
منـابع سرمایهگذاری  ،افزایش ریسکپذیری بانکها و مؤسس های مالی ،عـدم سـاختارهای مناسـب
آموزشی ،رانتجویی و ضعف نسبی سرمایﺔ انسانی به سرمایﺔ فیزیکـی و هدر رفت منابع مالی را ایجاد کند
که در این شرایط عمق مالی بیشتر و گستردگی آن ،نه تنها به کاهش تالطم رشد اقتصادی و رشد و
توسعه یافتگی کمک نخواهد کرد ،بلکه میزان تالطم رشد اقتصادی را افزایش خواهد داد و به دنبال آن از
میزان رشد اقتصادی کاسته خواهد شد.
با توجه به اینکه سطح آستانهای تعمیق مالی برای این نسبت معادل  ۱محاسبه گردیده است ،نتایج
نشان میدهد که در فصل چهارم سال  ، ۳۳فصل دوم سال  ۳۳و فصل سوم سال  ۳۱این نسبت از سطح
آستانهای محاسبهشده عبور کرده است .با بررسی روند تغییرات نرخ رشد اقتصادی مشاهده میگردد که در
این سه دوره نرخ رشد اقتصادی به شدت تغییر کرده است و در حقیقت نرخ رشد اقتصادی با تالطم مواجه
بوده است.
در ارتباط با تالطم و تورم ،همانگونه که انتظار میرفت تأثیر تورم بر تالطم رشد اقتصادی منفی بود.
تورم از طریق اثرگذاری روی نرخ بهره سرمایهگذاری داخلی ،خارجی و قیمتهای نسبی تالطم رشد
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اقتصادی را در کوتاه مدت افزایش میدهد .از سوی دیگر کشورها با تورم باالتر نسبت به شوکهای خارجی
حساستر می باشند و این امر در کوتاه مدت باعث افزایش تالطم اقتصادی گردد .اما با گذشت زمان به دلیل
افزایش نا اطمینانی و تالطم رشد اقتصادی نرخ رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت و در بلندمدت مقادیر آن
به یکدیگر نزدیک و باعث کاهش تالطم رشد اقتصادی میگردد .بنابراین در یک جمعبندی کلی رابطه منفی
بین تالطم رشد اقتصادی و تورم وجود دارد .نتایج نشاندهنده آن بوده است که در ازای یک واحد افزایش
در نرخ تورم تالطم رشد اقتصادی به میزان  ۱٫۱۱۹14۳واحد کاهش مییابد.
از دیگر سو ،تالطم نرخ ارز اثر معنادار و مثبت روی تالطم رشد اقتصادی دارد .دلیل آن است که،
نرخ ارز از طریق اثرگذار ی روی اجزای تولید ناخالص داخلی ،منجر به تغییر های رشد اقتصادی میگردد .در
حقیقت تالطم نرخ ارز از طریق اثرگذاری روی مصرف ،سرمایهگذاری و تراز تجاری رشد اقتصادی را تحت
تأثیر قرار میدهد .همچنین عدم اطمینان ناشی از نوسان نرخ ارز و در نتیجه آن اختالل در سازوکار قیمت و
نرخ بهره منجر به عدم اطمینان در قیمت آتی کاالها و خدمات میشود .فعاالن اقتصادی تصمیمگیریهای
خود را در زمینههای تولید ،مصرف و سرمایهگذاری بر پایه اطالعاتی که سیستم قیمتها برای آنان فراهم
میسازد ،پی ریزی میکنند .در صورتی که قیمتها غیرقابل اطمینان و پیشبینیناپذیر باشند کیفیت
تصمیمگیریهای یادشده کاهش خواهد یافت و در نهایت ریسک فعالیتهای تولیدی و پروژههای
سرمایهگذاری افزایش و منجر به ایجاد نوسان های رشد میگردد .در این خصوص نیز نتایج نشان میدهد که
به ازای هر یک واحد افزایش در تالطم نرخ ارز ،تالطم رشد اقتصادی به اندازه ۳٫۳۱افزایش مییابد و رابطه
مثبت بین تعمیق مالی و تالطم رشد اقتصادی تأیید میگردد.
در خصوص شاخص آزادسازی تجاری نیز نتایج نشان میدهد که هیچ رابطه معناداری بین شاخص آزادسازی
تجاری و تالطم رشد اقتصادی وجود ندارد.
پيشنهادهای پژوهش
با توجه به آنکه افزایش عمق مالی تا حد آستانها ی باعث کاهش تالطم اقتصاد کالن و بیش از آن سبب
افزایش تالطم اقتصاد کالن میگردد .توصیه میشود تا نظام تنظیمگری ( رگوالتری) مناسب جهت نظارت
بر بازارهای مالی طراحی و اجرا گردد.
با توجه به تأثیر معنی دار تغییر های نرخ ارز بر تالطم اقتصاد کالن ،انضباط مالی به عنوان متغیری کلیدی
جهت غلبه بر نوسان های مورد توجه دولت و مجلس است.
با توجه به تأثیر معنیدار نرخ تورم بر تالطم اقتصاد کالن ،پیشنهاد میگردد با اعمال سیاستهای مناسب
پولی و مالی زمینه برای کاهش نوسان های سطح عمومی قیمتها و در نتیجه کاهش تالطم اقتصاد کالن
فراهم شود.
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با توجه به اینکه ایران یک کشور نفتی است و شوکهای نفتی و تغییر قیمت نفت میتواند بر ایجاد نوسان
ها در نرخ رشد اقتصاد اثرگذار باشد ،پیشنهاد میگردد در مطالعه های آتی این متغیر به عنوان یکی از
متغیرهای اصلی اثرگذار بر تالطم رشد اقتصادی وارد مدل گردد .
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