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چکیده
همگرایی مالی به فرآیندی داللت دارد که طی آن بازارهای مالی در دو یا چند کشور /منطقه به
یکدیگر مرتبط شده بهطوریکه نرخهای موجود به سطوح مشابه ای نزدیک میشوند .سرعت
نزدیکی متغیرهای قیمتی و همچنین درجه همگرایی آنها به عوامل مختلفی همچون حجم انتقال
سرمایه و مراودات تجاری بین کشورها ،زیرساختهای موجود در بازارهای مالی ،شفافیت اطالعات،
قوانین و مقررات و ...بستگی دارد .امروزه مباحث همگرایی باهدف حرکت به سمت بازارهای جهانی
و همچنین انتفاع از سرریزهای فنی و سرمایهای بسیار موردتوجه سیاستگذاران و اقتصاددانان
است.
این پژوهش به بررسی همگرایی مالی بین ایران و کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی -7102
 7112و با استفاده از روش فیلیپس و سول و همچنین الگوریتمهای خوشهای پرداخته است .بدین
منظور از متغیرهای نرخ بهره تسهیالت و سپرده بهمنظور بررسی همگرایی مالی در بازار پول و
همچنین نسبت ارزش سهام معاملهشده به تولید ناخالص داخلی بهعنوان شاخص بررسی همگرایی
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در بازار سرمایه استفادهشده است .نتایج بیانگر این است که بهطورکلی کشورهای عضو اوپک در
هیچیک از بازارهای مالی (پول و سرمایه) تشکیل یک گروه همگرا را نمیدهند این امر به دلیل
تفاوت در سطح تجارت بین این کشورها ،درجات آزادی های اقتصادی ،سطح کارایی بازارهای مالی
و همچنین زیرساختهای موجود در این کشورهاست .نتایج بررسی بازار پول نشاندهنده تایید
همگرایی ایران با کشورهای عراق ،نیجریه و ونزوئالست که این امر ریشه در تعامالت اقتصادی و
ارتباط تجاری میان آنها بهعنوان شرط الزم و همچنین زیرساختهای مشابه اقتصادی موجود در
آنها همچون شاخصهای اقتصادی و سطح کارایی سیستم بانکی موجود در این کشورها دارد .از
طرفی بررسی بازار سرمایه نیز نشاندهنده همگرایی ایران با کشورهای امارات و عربستان سعودی
است که وجه تشابه این گروه از کشورها وابستگی اقتصاد آنها به درآمدهای نفتی و همچنین
همبستگی میان تعداد سهام معاملهشده در بازار سرمایه و قیمت نفت است .الزم به ذکر است
کشورهای همگرای شناسایی شده از طریق آزمون خوشه ای در این گروه از سرعت همگرایی
پایینی برخوردارند و بازارهای مالی در آنها ازیکپارچگی کاملی برخوردار نیستند.
واژههای كلیدی :کشورهای عضو اوپک ،همگرایی مالی ،روش فیلیپس -سول.
طبقه بندی G15 ,G21, C32 ,C33: JEL
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 -1مقدمه
جهانیشدن پدیدهای چندبعدی است که زوایای گوناگونی همچون اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی،
حقوقی ،فرهنگی...را دربرمی گیرد ،به همین دلیل نمیتوان تعریف منسجم و دقیقی از آن را ارائه
نمود .افرادی همچون مک گرو ( )0331جهانیشدن را روابط متقابل بین دولتها و جوامع میدانند،
درحالیکه کومسا ( )7111این پدیده را نتیجه یکپارچگیهای اقتصادی ،مالی و زیستمحیطی
تعبیر میکند .وجه مشترک تعاریف مربوط به جهانیشدن  ،در هم تنیدگی بازارها و مقررات زدایی
اقتصادی است که نتیجه آن شکلگیری همگراییهایی همچون اقتصادی و مالی است(ساندا
 .)7107همگرایی اقتصادی 0بهعنوان یکی از نتایج جهانیشدن ،به این معناست که کشورها به نرخ
رشد اقتصادی یکسانی در بلندمدت دست مییابند .درحالیکه همگرایی مالی 7به این معناست که
بازارهای مالی کشورها در سطوح منطقهای و یا جهانی به یکدیگر مرتبط میشوند .بحثهای مربوط
به همگرایی مالی درواقع به معنی حرکت سیستمهای مالی به سمت کاراترین آنهاست و بر این
اساس نرخها به یکدیگر حرکت نزدیک شده و درنهایت در یک نرخ جهانی همگرا خواهند شد
(گالیندا  .)7101این پروسه به دالیل مختلفی همچون جریان بینالمللی ورود و خروج سرمایه
مابین کشورها ،مشارکت بازارهای داخلی در عرصه بینالمللی ،افزایش سطح مراودات بینالمللی
بینبانکی ،تحرک اطالعات و افزایش شفافیت مابین سازمانهای مالی و همچنین زیرساختهای
حقوقی ،فرهنگی ...همگن شکل میگیرد .این پیششرطها میتوانند زمینهساز ایجاد همگرایی مالی
باشند به شرط اینکه ارتباط مالی و تجاری مناسب در میان بازارهای مختلف کشورهای همسایه/
منطقه و یا در سطح بینالملل وجود داشته باشد رفعت( .)0132درواقع شرط الزم در شکلگیری
همگرایی مالی ،آزادی مالی و تجاری کشورها و مراودات مابین آنهاست و شرط کافی وجود
زیرساختهای مشابه و ویژگیهای آن ها از منظراقتصادی ،حقوقی ،فرهنگی در این بازارهاست
بهطوری که ممکن است در شرایطی دو بازار ازنظر مراودات مالی شرایط مشابهی داشته باشند اما به
دلیل عدم برقراری شرط کافی همگرایی در آنها ایجاد نگردد.
درجه نزدیکی متغیرهای قیمتی در بازا رهای مالی همچون بازدهی سهام و اوراق بدهی و یا
نرخ های بهره در بازار پول درجه همگرایی مالی را تعیین میکنند .همگرایی مطلق 1به این معناست
که دارایی مشابه در بازارها و کشورهای مختلف به قیمتهای یکسانی دست یابند (لوک ایراد
 )7107؛ اما آنچه درواقع به وجود میآید همگرایی ناقص است که به دلیل محدودیتهایی همچون
وضع قوانین متعدد ،ورود و خروج ناقص سرمایه بین کشورها ،زیرساختهای متفاوت و ناهمگن در
بازارهای مالی ،محدودیتهای فرهنگی و ریسکهای مختلف کشورها همچون اعمال تحریمها و
درجه باز بودن مالی ...شکل میگیرد.
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همگرایی مالی با افزایش رشد اقتصادی (فانگ  ، 7113اوسادو و سایتو  ،7101جوراو ،7101
اگیاموس و لین  ) 7102و به دنبال آن بهبود سایر متغیرهای اقتصادی همراه است که میزان این
اثرگذاری به سطح توسعه یافتگی بازارهای مالی و بسترهای الزم به منظور شکل گیری همگرایی
بستگی دارد ک ه همین امر ضرورت پژوهش درخصوص موضوع همگرایی ،درجه آن و ریشه های
شکل گیری را شرح می دهد.
یکی از روشهای کارآمد بهمنظور بررسی انواع همگراییها روش فیلیپس و سول است که با
استفاده از روش خوشهبند ی ،همگرایی در سطوح مختلف قابل ارزیابی است .این روش نسبت به
مدل های کالسیک دارای این مزیت است که با استفاده از یک مدل غیرخطی با حذف پیش
شرطهای مدلهای کالسیک همگرایی را محاسبه میکند .با توجه به توضیحات فوق ،هدف اصلی
این پژوهش بررسی همگرایی مالی (بازار پول سرمایه) بین کشور ایران و کشورهای عضو اوپک در
بازارهای پول و سرمایه با رویکرد روش فیلیپس و سول در دوره زمانی  7112-7102است .در این
مطالعه بعد از بیان مقدمه ،در بخش دوم و سوم به بررسی ادبیات موضوع و مروری بر شاخصهای
اقتصادی کشورهای عضو اوپک ،در بخش چهارم نیز به مبانی نظری و تصریح مدل ،در قسمت
پنجم داده های مدل ،در بخش ششم بعد از بررسی برآورد مدل در نهایت به بیان نتیجهگیری
پرداخته است.
 -2ادبیات موضوع
پیرامون همگرایی مالی اقتصاد ایران با سایر کشورها تاکنون مطالعه داخلی بهصورت اخص
انجامنشده است اما مبحث همگرایی اقتصادی در سطوح داخلی و بین المللی مطالعات متعددی را
به خود اختصاص داده است .رفعت ( )0132با هدف بررسی تاثیر یکپارچگی مالی و باز بودن
بازارهای مالی در ایران و سایرکشورهای درحالتوسعه بر فرآیند همگرایی درآمدی و اهمیت
سیاست یکپارچگی و به دنبال آن ادغام مالی نشان میدهد که باز بودن مالی ،یکپارچگی و توسعه
مالی داخلی ،بهطور معنیداری باعث تسهیل در همگرایی درآمدی بین ایران و شرکای تجاریاش
در کشورهای درحالتوسعه با درآمد متوسط به باال میگردد و نقش توسعه بازارهای مالی بسیار
حائز اهمیت است .ترکی و همکاران ( )0123نیز به بررسی تأثیر اصالحات مالی بر رشد اقتصادی و
ایجاد همگرایی اقتصادی بین کشورهای برگزیده اسالمی پرداختند که نتایج بهدستآمده بیانگر
اینست که اصالحات مالی از راه نقدینگی دارای تأثیر مستقیم و معناداری بر رشد اقتصادی کشور
است .بررسی همگرایی اقتصادی درمیان استانهای کشور توسط اکبری و مؤید فر ( )0121با
استفاده از روش همگرایی سیگما و بتا ،وجود همگرایی در درآمد سرانه تأیید میکند درحالیکه
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مطالعه سالمی و همکاران ( ) 0132با استفاده از روش فیلیپس و سول همگرایی درآمدی بین
استانهای ایران را مورد بررسی قرار دادند که نتایج بیانگر واگرایی درآمدی مابین استانهای ایران
بوده که میتواند نشانه ای از توزیع نامتوازن درآمدی باشد .در خصوص بررسی همگرایی اقتصادی
در سطوح بینالمللی میتوان به مطالعه عسگری و همکاران ( )0122اشاره نمود که فرضیه
همگرایی درآمد سرانه در بین کشورهای منتخب جهان را مورد آزمون قرار داده و نتایج نشاندهنده
رد این فرضیه و تأیید واگرایی میان آنهاست .نتایج همگرایی باشگاهی با عنوان انتخاب شرکای
تجاری در چارچوب نظریه همگرایی باشگاهی بهوسیله نصراللهی و همکاران ( )0132نشان میدهد
که میان کشورهایی همچون بلیز ،الجزایر ،مصر...و ایران همگرایی درآمدی وجود دارد بنابراین
تشکیل یک بلوک اقتصادی مؤثر میتواند مسیر دستیابی به رشد اقتصادی باالتر و همگرایی
سریعتر را هموار سازد .فروغی پور با استفاده از آزمون همگرایی سیگما و بتا کشورهای عضو اوپک
( )0122را مورد بررس ی قرار داده است که نتیجه این مطالعه نشان میدهد سرعت همگرایی این
گروه از کشورها  141.1تخمین زدهشده است بدین معنی که ساالنه حدود  .درصد از شکاف
موجود میان  GDPسرانه واقعی این کشورها از بین میرود بنابراین همگرایی کامل مابین این گروه
از کشورها  17سال به طول خواهد انجامید .مبحث همگرایی مالی موضوع مطرحی در مطالعات
بینالمللی خصوصاً در سالهای اخیر است در این خصوص میتوان به مطالعه کاالساگنینی و
همکاران ( )7111اشاره نمود که با استفاده از دادههای مقطعی به بررسی همگرایی مالی در اتحادیه
پولی از طریق آزمون σپرداخته و نتیجه این مطالعه بیانگر این است که نرخهای بهره و سایر
ابزارهای بازار مالی همچون نرخ تورم نرخ اسمی و نرخ بهره واقعی بازار پول و نرخ اوراق بدهی
دولت در کشورهای اتحادیه پولی اروپا در راستای حذف موانع به یکدیگر همگرا هستند .همچنین
مطالعه برک بهادیر و نون والو ( )7101از طریق مدلهای آستانهای نشان میدهد که شاخصهای
توسعه مالی همچون اعتبارات بخش خصوصی بهعنوان درصدی از  GDPدر طول دوره زمانی
موردبررسی در کشورهای مختلف به یکدیگر همگرا هستند و سرعت همگرایی در کشورهای
درحال توسعه بیشتر است و کشورها با سطوح باالی توسعهیافتگی در نهادهای مالی از سرعت
همگرایی پایینتری برخوردار هستند .لوک ایراد و همکاران ( )7102کشورهای آمریکای التین را از
منظر همگرایی مالی با استفاده از روش فیلیپس و سول مورد آزمون قراردادند و نشان دادند که
همگرایی مالی منطقه ای و جهانی در آمریکای التین بر اساس زیرساختهای اقتصادی شکل خواهد
گرفت و الزمه ایجاد همگرایی اقتصادی افزایش رشد اقتصادی و ارتقا سطح توسعه یافتگی بازارهای
مالی در کشورهای مورد بررسی است .آپرگیس ( )7100از این طریق به آزمون همگرایی مالی در
 02کشور توسعهیافته پرداخت و نشان داد که بازارهای مالی بینالمللی یک تشکل همگرا را ایجاد
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نمیکنند و آپرگیس ( )710.در مقالهای تحت عنوان همگرایی در نرخ باالی بدهی در میان
کشورهای بدهکار عضو  EUهمگرایی را در  .7بازار اتحادیه اروپا به دادههای فصلی در دوره زمانی
 7113تا  7101از طریق رهیافت مشابه فیلیپس و سول آزمون کرد که نتایج نشان میدهد که تنها
 12بازار قابلیت ایجاد یک تشکل همگرای مالی را دارا میباشند و دلیل آن تفاوت در زیرساختهای
اقتصادی و مالی کشورهای موردبررسی است .در خصوص همگرایی بازارهای مالی کشورهای عضو
 CEEپوکیا ( )7101در دوره زمانی  710.-7102با استفاده از رهیافت فیلیپس سول نشان داد که
این گروه از کشورها بر اساس یک تشکل همگرا بنا نشدهاند .عالوه بر این بعد از بحران مالی و بدهی
جدایی و واگرایی در بین بازارهای مذکور مشاهده میشود و دلیل آن تفاوت در درجه توسعهیافتگی
مابین بازارهای مالی این کشورهاست است .پیرامون مبحث یکپارچگی مالی باچ و پیرزوچ ()7112
به منافع حاصل از یکپارچگی مالی اشاره میکنند که منجر به کاهش ریسک و ایجاد و تشدید ثبات
میشود آنها در مقالهای تحت عنوان یکپارچگی سیستمهای مالی ناکارا و مفاهیمی پیرامون
نوسانات چرخههای تجاری به این نتیجه دست یافتند که هرچه کشورها از یک سیستم مالی
کارآمد بهرهمند شده باشند از نوسانات چرخههای تجاری مصونتر خواهند بود و بهتر میتواند خود
را به سیستمهای مالی جهانی پیوند دهند .فانگ ( )7113به بررسی گسترش مالی و رشد اقتصاد،
همگرایی یا واگرایی پرداخت .این مطالعه همگرایی در بخش مالی و رشد اقتصادی را در بخش مالی
و واقعی را مورد آزمون قرار میدهد نتایج بیانگر ایجاد یک همگرایی ساختاری میان دو بخش
مذکوراست بهطوریکه کشورها با درآمد متوسط و یا باال بهموازات مسیر رشد نهتنها به تولید
ناخالص سرانه داخلی بلکه به گسترش مالی نیز همگرا میشوند .تقویت رابطه متقابل رشد اقتصادی
و گسترش مالی جز مراحل اولیه رسیدن به رشد اقتصادی هدفگذاری شده است از طرفی کشورها
با درآمد سرانه پایین اما با یک سستم مالی کارآمد بهاحتمال بیشتری به سمت کشورها با درآمد
متوسط و یا باال همگرا شوند اما در مورد کشورها با سیستم مالی ناکارا این همگرایی مشاهده
نمیشود بهطوریکه بیان می کند که کشورهای در حال گذار با یک سیستم مالی توسعهیافته با
احتمال بیشتری نسبت به کشورهایی که سیستم مالی توسعهنیافتهای در اختیار ندارند مسیر
همگرایی را طی خواهند نمود .رابرت دکل و مدهاوی پاندیت ( )7102به مطالعه پیرامون همگرایی
اخیر توسعه مالی در آسیا پرداختند بر این اساس  71کشور آسیایی بهعنوان نمونه موردبررسی قرار
گرفتند .نتایج نشان میدهد که کشورهای آسیایی با یک سیستم مالی کمتر توسعهیافته در بازه
موردبررسی  711.-7100به یک سیستم مالی توسعهیافته همگرا هستند و در راستای این
همگرایی متغیرهایی همچون تولید ناخالص داخلی سرانه ،تولید ناخالص کل با رشد مواجه بودهاند
و همچنین سیستمهای بانکی نیز اثرپذیر بودهاند .در خصوص همگرایی اقتصادی نیز مارتین ریزر و
فصلنامـه اقتصاد مالی
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همکاران ( ) 7101در گزارشی تحت عنوان فراتر از همگرایی :لهستان و ترکیه در مسیر درآمدهای
باالتر به بررسی همگرایی اقتصادی در کشورهای ترکیه و لهستان پرداختهاند .درواقع به بیان
سیاستهای اجرایی از سوی این دو کشور برای د ستیابی به سطح تولید سرانه باالتر اشارهشده
است .برای هر دو کشور جهانیشدن واسطی مناسب برای همگرایی با کشورهای اروپایی و ایجاد
نظم و ثبات اقتصادی قلمداد شده است و دوران بعد از سپری شدن بحران  7112بیانگر شکلگیری
یک نرخ همگرایی در هر دو کشور است و در متغیرهایی همچون بهبود فضای کسبوکار،
سرمایهگذار ی مستقیم خارجی ،زمینه ایجاد رقابت و بهبود موقعیت استراتژیک در هر دو بیانگر این
موضوع است .همچنین ریسات و واسیف ( )7101فرضیه همگرایی اقتصادی را برای  02کشور
اروپایی در دوره زمانی  0321-7102و با استفاده از روش غیرخطی ) (LMو با آزمون ADF
موردبررسی قراردادند .نتایج بیانگر ایجاد یک مجموعه همگرایی در کشورهای موردبررسی است از
طرفی در  2کشور از نمونه موردبررسی همگرایی بلندمدت تائید میشود و تقریباً  00کشور در
کوتاهمدت در متغیر تولید ناخالص داخلی نسبت به یکدیگر همگرایی دارند.
 -3مروری بر شاخصهای اقتصادی كشورهای عضو اوپک
سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) .یک سازمان بینالمللی و دائمی است که در سال
 0311در کنفرانس بغداد توسط کشورهای ایران ،عراق ،کویت ،عربستان و ونزوئال تشکیل شد هدف
سازمان اوپک ایجاد هماهنگی و متحد کردن سیاستهای نفتی کشورهای عضو است تا به این
شکل قیمت های عادالنه و پایداری را برای تولیدکنندگان نفت ایجاد نماید .از دیگر اهداف این
سازمان تأمین مداوم نفت اقتصادی و بهینه برای کشورهای مصرفکننده نفت و همچنین فراهم
آوردن زمینه بازگشت سرمایه عادالنه برای کسانی است که در صنعت نفت سرمایهگذاری میکنند.
گروه اوپک در حال حاضر متشکل از کشورهای ایران ،عراق ،نیجریه ،عربستان سعودی ،اکوادور،
ونزوئال ،کویت ،امارات متحده عربی ،گابن ،گینه استوایی ،آنگوال ،الجزایر ،قطر ،لیبی ،کنگو است.
اکثر این کشورها در مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گرفته اند و بیش از  21درصد کل ذخایر
نفت دنیا را در خود جای داده اند .این گروه از کشورها ازنظر طبقهبندی بانک جهانی عمدتاً در
طیف درآمدی با سطح باال و یا متوسط قراردارند .با توجه به هدف پژوهش در خصوص بررسی
همگرایی مالی توجه به ساختار اقتصادی کشورهای بسیار حائز اهمیت است .به همین منظور از
شاخص های رشد تولید ناخالص داخلی ،نسبت خالص درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی،
آزادی های پولی ،2مالی 1و تجاری و همچنین بهمنظور بررسی کارایی بخش مالی آنها از متغیر
اعتبار ایجادشده توسط بخش مالی استفادهشده است.
فصلنامـه اقتصاد مالی
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نمودار  -5نسبت اعتبار داخلی ایجاد شده توسط بازار مالی به تولید ناخالص داخلی
منبع :بانک جهانی

همانطور که نشان دادهشده است کشورهای عضو اوپک ازنظر متغیر رشد تولید ناخالص داخلی
(نمودار  ) 0با یکدیگر فاصله قابلتوجهی دارند ،همچنین در تمامی آنها واریانس رشد تولید
ناخالص داخلی به چشم می خورد که این امر به دلیل تابعیت اقتصاد اکثر این کشورها از قیمت
نفت است(نمودار . )7از سوی دیگر شاخصهای آزادی مالی ،پولی و تجاری نیز بین کشورهای عضو
بسیار متفاوت است بهطوری که برخی از کشورها همچون قطر و امارات بر اساس شاخصهای
یادشده جز کشورهای باز و با سطح باالی مراودات تجاری و مالی تلقی میشوند و رتبهای باالتر از
میانگین جهانی را در اختیاردارند درحالی که کشورهایی همچون گینه ،گابن و ونزوئال از منظر
شاخص های آزادی اقتصادی در جایگاه مناسبی در میان کشورهای جهان قرار نگرفتهاند .وضعیت
بازارها ی مالی در خلق اعتبار نیز بیانگر تفاوت سطح بسیار در میان کشورهای عضو اوپک است
کشورهایی همچون قطر و عمان باالترین جایگاه را در اختیاردارند درحالیکه کشورهایی همچون
عراق و الجزایر در وضعیت مناسبی قرار ندارد که به معنای ضعف کارکرد بازارهای مالی در این
کشورهاست .بنابراین با توجه به تابعیت شاخص های آزادی پولی و مالی از سطح توسعه یافتگی
فصلنامـه اقتصاد مالی
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(احمدیان  )0123بازارهای پولی و مالی می توان اذعان نمود که درجه توسعه یافتگی پولی و مالی
در کشورهای اوپک بسیار متفاوت از یکدیگر است .نگاهی به آمارهای موجود بنیاد هریتیج نشان
میدهد که رتبه شاخص آزادی ایران در سال  7102در بازه  2143برآورد شده و جایگاه  021را در
جهان به خود اختصاص داده است که این شاخص نسبت به سال  14. ،7102واحد ارتقا یافته است
که این امر به دلیل بهبود شاخص آزادی پولی ،آزادی نیروی کار رخداده است .الزم به ذکر است
میانگین رتبه ایران از شاخصهای مذکور پایین تر از میانگین جهانی است (گزارش بنیاد هریتیج -
شاخص های آزادی کشور ایران . )7102از طرفی بر اساس نمودار  2اعتبار ایجادشده توسط بخش
مالی ایران در میان کشورهای اوپک رتبه مناسبی دارد که قاعدتاً این امر به دلیل ساختار مالی
بانک محور بودن اقتصاد ایران و سهم باالی بانک به منظور خلق اعتبار در اقتصاد ایران است
(ابراهیمی .)0137
 -4مفهوم و سنجش همگرایی مالی
 -1-4همگرایی مالی
مباحث مربوط به همگرایی نتایجی از مدلهای رشد (درونزا و برونزا) هستند که به فرآیندی
داللت دارد که طی آن بازارهای مالی در دو یا چند کشور /منطقه به یکدیگر مرتبط شده
بهطوریکه نرخهای موجود به سطوح مشابه ای نزدیک میشوند که این فرآیند به دالیل مختلفی
همچون حجم مراودات تجاری و مالی ،میزان ورود و خروج سرمایه ،مشارکت در بازارهای مالی بین
المللی ،میزان شفافیت اطالعات در بازارهای مالی و وجود موانع حقوقی ،تجاری ،فرهنگی در مسیر
بازارهای بین المللی شکل می گیرد و سرعت آن تعیین میگردد .همگرایی بسته به سطح نزدیکی
بازارهای مالی با سایر بازارهای جهانی و همچنین میزان توسعه یافتگی آنها می تواند در ابعاد
منطقه ای و یا جهانی شکل گیرد .همگرایی مالی با ابعاد و مفاهیم مختلفی قابل بیان است بنابراین
تعریف واحدی از آن وجود ندارد اما در یک بیان کلی به نزدیکی نرخ های مختلف در بازارهای مالی
با در نظر گرفتن ویژگی های مشترک ساختاری آنهاست .همگرایی کامل زمانی شکل می گیرد که
متغیر قیمتی مورد بررسی در بازارهای مختلف دارای یک نرخ مشابه باشد اما آنچه در واقعیت شکل
می گیرد همگرایی ناقص است .در خصوص درجات همگرایی بایستی با مفاهیم زیر اشاره نمود:
 اولین معیار برای تعیین درجه همگرایی توجه به سطح فعالیت های مالی بین المللی است
که بر این اساس فرآیند همگرایی مالی به مضمون جهانی شدن بسیار نزدیک می شود زیرا
بیانی از میزان نزدیکی کشورهای مختلف به یکدیگر و وابستگی بازارهای مالی آنها به
دارایی ها و بدهی های بین المللی است و هر چه سهم آن بیشتر باشد درجه همگرایی نیز
فصلنامـه اقتصاد مالی
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افزایش خواهد یافت و هر محدودیتی مانعی بر جریان آزاد ورود و خروج سرمایه و نهایتا
ادغام و همگرایی خواهد بود.
 درجه باز بودن اقتصاد و وجود مراودات تجاری تنها شرط الزم برای رسیدن به همگرایی
کامل محسوب نمی شود زیرا ممکن است در شرایطی کشورها هیچ مانعی برای تجارت با
یکدیگر نداشته باشند و مروادات مالی و تجاری چشمگیری نیز داشته باشند اما به دلیل
ساختارهای حقوقی و وجود قوانین و مقررات متفاوت بازارهای همگرایی ناقصی بین آنها
ایجاد گردد .بنابراین عالوه بر شرط الزم مبنی بر وجود مبادالت تجاری و مالی بایستی
شرط کافی مبنی بر تشابه زیرساختهای اقتصادی ،حقوقی ...بازارهای مالی کشورها نیز
برقرار باشد.
در عمل آنچه که در دنیای واقعی شکل می گیرد همگرایی ناقص است که به دلیل موانع
موجود بر سر راه جریان آزاد سرمایه ،قوانین محدود کننده در بازارهای مالی ،درجات توسعه یافتگی
بازارها ،موانع فرهنگی ،ریسکهای اقتصادی و سیاسی موجود کشورهاست.
 -4-2روش فیلیپس و سول
رویکرد نسبتاً جدید فیلیپس و سول ( )7112که با استفاده از الگوریتم خوشهای به بررسی انواع
همگراییها میپردازد .مزیت این روش نسبت به سایرین این است این مدل وجود عوامل مشترک
مابین متغیرها و همچنین ایستایی متغیر مدنظر ضروری نیست( فقه مجیدی و همکاران(. ) 0132
جدیدترین روش اندازهگیری همگرایی مالی روش لگاریتم  tاست که اولین بار توسط فیلیپس و
سول ( ) 7112ارائه گردید که از یک مدل غیرخطی عامل زمانی استفاده میکند و یک چارچوب
مدلسازی پویا برای پیشبینی رفتار بلندمدت متغیر را فراهم میکند .بر اساس این روش فرض
میشود که یک مدل پانل برای متغیر  Xitکه در آن  i=1,2,….Nو  t=1,2,...Tکه نشاندهنده
تعداد مقاطع و اندازه نمونه هستند .یک مدل ساده خطی را میتوان بهصورت زیر نمایش داد:
X it =δi μt +εit
()0
که در این معادله  μtو εitاجزای غیرقابل مشاهده مدل هستند .فیلیپس و سول معادله شماره ( )0را
بهصورت زیر بازنویسی میکنند:
X it =δi μt
()7
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فیلیپس و سول در معادله ( )7عوامل مشترک عناصر از اجزای منحصربهفرد را بهصورت زیر جدا
میکنند:
=
+ait
()1
بر اساس این معادله  gitو  aitبه ترتیب اجزای سیستماتیک و گذار هستند بنابراین معادله ( )1را
میتوان بهصورت زیر نوشت:
X it =( git +ait/ μt) μt= δit μt
 i , tبرای تمام
().
در این معادله  μtتنها جز مشترک و δitمتغیر زمانی منحصربهفرد است که فاصله اقتصادی را در
عناصر روند  μt X itرا مشخص میکند .برای بررسی اینکه  δitهمگراست یا خیر فیلیپس و سول
ضریب انتقال  hitرا بهصورت زیر تعریف میکنند:

ضریب انتقال نسبی  hitدرواقع  δitرا نسبت به متوسط پانل در دوره زمانی  tمیسنجد و مسیر
انتقال برای کشور iدر مقایسه با متوسط پانل را توصیف مینماید .بنابراین  hitدرواقع روند رشد
حرکتی کشور iرا حول نقطه ثابت  μtموردبررسی قرار میدهد .میانگین منحنی انتقال برای تمامی
کشورها در هر دوره زمانی و برای هر مجموعه دادهای برابر با یک است .بنابراین همگرایی زمانی
قابل حصول است که , hit→1برای تمام  iها و ∞→ . tدر مورد تشکیل کالب همگرایی مسیر رشد
دادهها ممکن است باالتر و یا پایینتر از سطح نقطه پایدار تعادلی قرار گیرد .فیلیپس وسول()7112
لگاریتم  tرا به منظور نشان دادن فرضیه صفر همگرایی مورداستفاده قرار میدهند.
برای تخمین لگاریتم tدر مرحله اول باید واریانس مقطعی نرخ محاسبه میشود:
∑ =

()1
در قدم بعد باید رگرسیون OLSزیر تخمین زده شود.
()2

̂ -2logL(t)= ̂+ ̂ logt+

(

برای t=[rT], [rT]+1,....,Tبرای  L(t)=log(t+1) ; r>0و̂ ̂ =2که در این حالت̂ درواقع  αرا
تخمین میزند .آزمون آماری ̂ یک توزیع نرمال است که در سطح معناداری2
در فرضیه
درصد فرضیه در مورد همگرایی را رد میکند .فیلیپس سول ( )7112شروع رگرسیون را نقاطی
همچون] t=[rTو  r>0توصیه میکند و زمانی که  tکوچک و یا حتی متوسط باشد  r=0.30را
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پیشنهاد میدهد (برای مثال  ) t≤50و زمانی که tبزرگ باشد(بهعنوان مثال r=0.20 )t>100را
پیشنهاد داده میشود .و زمانی که از آماره ̂ استفاده می شود فرضیه صفر همگرایی زمانی
̂ رد خواهد شد .البته الزم به ذکر است که رد فرضیه صفر به مفهوم عدم وجود
که
همگرایی در زیرگروههای پانل نیست بنابراین فیلیپس سو ل الگوریتم خوشهای را پیشنهاد میدهد
که از این طریق میتوان همگراییهای مجموعهای را بهصورت خوشهای طبقهبندی نمود .این روش
در عین سادگی این امکان را فراهم میآورد که بتوان همگرایی کامل ،واگرایی کامل ،همگرایی در
زیرگروهها و واگرایی سطوح را محاسبه نمود.
 -4-3الگوریتم خوشهای
الگوریتم بر اساس لگاریتم  tاز .مرحله تشکیلشده است که هر یک بهاختصار توضیح دادهشدهاند.
مرحله :1مرتبسازی بر اساس آخرین مشاهده.

 Nمقطع در پانل بر اساس آخرین مشاهده از

 .به صورت نزولی مرتب شود.

مرحله :2تشکیل گروه اصلی

در پانل بر اساس محاسبه لگاریتم tبرای  kعضو که در آنها شرط  0 <k > 7برقرار باشد
اعضای اصلی همگرا از طریق آماره ̂ و برازش رگرسیون  logtمحاسبه می گردند .اندازه هسته
̂ .minمحاسبه میگردد این روند تا
̂ ,
گروه از طریق به حداکثر رساندن
زمانیکه ̂ بزرگتر از مقدار  -0412باشد ادامه می یابد .با بدست آوردن تمامی مقادیر کوچکتر از
̇
عضو تشکیل می گردد.
 -0412هسته گروه با
مرحله  :3اضافه كردن تکتک مقاطع به گروه اصلی.

زمانی که هسته اصلی گروه شکل گرفت هرکدام از مقاطع باقیمانده بهصورت جداگانه اضافه
میشوند و لگاریتم  tمحاسبه میشود .مقاطع جدید در مجموعه گروه قرار میگیرند اگر ̂ <cکه c
در اینجا مقدار بحرانی است ( .)0≤cاین فرآیند به منظور حفظ مقاطع و تشکیل اولین مجموعه
همگرایی اجرا می شود.
مرحله  :4قاعده توقف وبازگشتی.

تشکیل گروه دوم برای تمامی مقاطع خارج مجموعه همگرایی به طوریکه پس از تشکیل یک
زیر گروه از واحدهای همگرا تمام واحدهای باقیمانده برای همگرایی آزمون خواهند شد .از طریق
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محاسبه لگاریتم tاز مقاطع ،اگر همگرایی برای این خوشه تشخیص داده شد پس مجموعه دوم نیز
شکل خواهد گرفت .اگر همگرایی برای این مجموعه وجود نداشت مراحل اول تا سوم برای سایر
مقاطع باقیمانده تکرار خواهد شد .اگر هیچ زیر گروهی یافت نشد به این معناست که این مقاطع
رفتار واگرا دارند و همگرایی دیگری مشاهده نمی گردد.
 -5داده های مدل
جامعه آماری در این پژوهش کشورهای عضو گروه اوپک هستند که در دوره زمانی -0132
 0121مورد بررسی قرارگرفته اند .بهمنظور بررسی همگرایی مالی بین این کشورهای از متغیرهای
نرخ بهره وام 2و سپرده 2به منظور بررسی همگرایی در بازار پول و نسبت ارزش سهام مبادله شده
به تولید ناخالص داخلی 3با هدف بررسی همگرایی در بازار سهام استفاده شده است که تمامی داده
های مورد نظر از سایت از بانک جهانی 01استخراجشدهاند .همچنین با استفاده از نرم افزار
استاتا( 00)02و اجرای روش فیلیپس و سول همگرایی مالی بین کشورها مورد ارزیابی قرار گرفته
است .الزم به ذکر است دیتاهای مربوط به برخی از کشورهای عضو اوپک در دسترس نبوده به
همین دلیل حذف شده اند.
 -6برآورد مدل
جداول  0تا  1نتایج تخمین همگرایی مالی بین ایران وکشورهای عضو اوپک را نشان میدهند.

همانطور که مشاهده میشود نتایج جداول  0تا 1حاکی از آن است که در آزمون همگرایی
برای گروه کشورهای اوپک ،آماره  tکمتر از مقدار بحرانی  -0/12است که به معنای رد فرضیه صفر
مبنی بر عدم تأیید همگرایی در میان آنهاست و نشان میدهد که در دوره زمانی موردنظر
کشورهای موردنظر در بازارهای مالی مورد بررسی همگرا نیستند .سپس از طریق آزمون
خوشهبندی کشورهای همگرا مورد آزمون قرارگرفته و بر اساس آماره  tطبقهبندیشدهاند.
جدول  -1بررسی همگرایی در نرخ بهره تسهیالت بانکی
متغیر :نرخ بهره تسهیالت بانکی

حجم نمونه

آماره t

ضریب

متغیر

01

-22/32

-0/20

Logt

ایران ،عراق ،نیجریه.

0/17

1/03

Club1

اندونزی ،الجزایر ،کویت ،لیبی ،قطر ،ونزوئال ،گابن

-21/11

-0/23

Not convergent Group 2

منبع :یافتههای پژوهشگر
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جدول  -2بررسی همگرایی در نرخ بهره سپرده بانکی
متغیر :نرخ بهره سپرده بانکی

حجم نمونه

آماره t

ضریب

متغیر

01

-10/12

-0/21

Logt

ایران ،ونزوئال.

-1/17

-1/11

Club1

عراق،نیجریه.

-1/2.

-1/11

Club2

آنگوال ،گینه استوایی ،گابن ،لیبی ،اکوادور.

-1/72

-1/17

1Club

الجزایر ،کویت ،قطر.

7/1.

7/1.

.Club

.

-01./21

-7/11

Club2+Club1

.

-002/21

-0/12

Club3+Club2

1

-72/10

-1/22

Club4+Club3

منبع :یافتههای پژوهشگر

جدول  -3بررسی همگرایی در نسبت ارزش سهام معامله شده به تولید ناخالص داخلی
متغیر :نسبت ارزش سهام معامله شده
به تولید ناخالص داخلی

حجم نمونه
آماره t

ضریب

متغیر

2

-73/1.

-0/22

Logt

ایران ،عربستان سعودی ،امارات.
نیجریه ،قطر ،اکوادور ،گابن ،الجزایر

-1/13
-02/11

-1/11
-1/17

Club1
Not convergent Group

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -1-6همگرایی نرخ بهره تسهیالت و سپرده
بر اساس نتایج جداول شماره  0و  7کشورهای عضو اوپک در نرخهای موجود در بازار پولی
واگرا هستند و کشورهای همگرا از طریق آزمون خوشهبندی شناساییشدهاند .نرخ سود بانکی از
یکسوآثار مستقیم و غیرمستقیم زیادی بر شاخصهای اقتصادی دارد و از سوی دیگر بهوسیله
شاخصهای اقتصادی تحت تأثیر قرار میگیرد؛ بنابراین بهمنظور بررسی همگرایی بازار پول در میان
کشورها بایستی به ساختار اقتصادی آنها پرداخت .متغیرهایهای نرخ تورم ،عرضه پول ،نرخ اسپرد
بانکی ،نرخ بهره حقیقی و همچنین نرخ بهره تسهیالت و سپرده ،جریان ورود و خروج سرمایه و
میزان حجم تجارت ما بین کشورهای همگرا مورد ارزیابی قرارگرفتهاند.
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نتایج آزمون خوشهای در جدول  0بیانگر این است که در نرخ بهره تسهیالت بانکی همگرایی
ضعیفی میان کشورهای ایران ،عراق ،نیجریه مشاهده میشود .در جدول  7متغیر نرخ بهره سپرده
مورد ارزیابی قرار گرفته است که بر این اساس گروه کشورهای عضو اوپک واگرا هستند وآزمون
خوشهبندی تشکیل  .زیرگروه همگرا را نشان میدهد که دراین بین کشور ایران و ونزوئال در یک
گروه قرارگرفتهاندکه بیانگر درجه ضعیفی از همگرایی میان این دو کشور است .از سوی دیگر بر
اساس نتایج جدول شماره  7احتمال همگرایی گروه اول و دوم نیز وجود دارد که در واقع این دو
گروه شامل کشورهای ایران ،ونزوئال ،عراق و نیجریه قرار میشود و نشان دهنده همگرایی ایران در
بازار پول با این گروه از کشورها بر اساس متغیر تعریف شده ا ست.
کشور نیجریه بهعنوان یک اقتصاد نوظهور و با درآمد متوسط بزرگترین کشور آفریقایی است
که بیشترین صادرات نفت و همچنین بیشترین ذخایر گاز طبیعی را در این قاره در اختیار دارد.
شاخص آزادی این کشور  22،2و رتبه  01.را در جهان داراست .بودجه کشور نیجریه تا حد زیادی
تابع نرخ نفت بوده و با کسری قابلتوجهی نیز مواجه است (بنیاد هریتیج-گزارش تحلیلی کشور
نیجریه  .)7102کشور عراق یکی از بزرگترین کشورهای تولیدکننده نفت در جهان است که حدود
 %3از کل ذخایر نفت خام جهان را در خود جایداده است و همچنین حدود  31درصد از بودجه
این کشور به درآمدهای نفتی وابسته است .رتبه آزادی این کشور در سالهای مختلف به دلیل عدم
دسترسی به آمار و اطالعات اعالمنشده است (بنیاد هریتیج-گزارش تحلیلی کشور عراق .)7102
ونزوئال ششمین کشور بزرگ تولیدکننده نفت و همچنین دارنده منابع بسیاری همچون فوالد و
آلومینیوم است که اقتصاد آن بر پایه منابع حاصل از نفت استوار است .رتبه شاخص آزادی این
کشور در سال  7102در محدوده  72،7بوده که پایینتر از میانگین جهانی است و رتبه  023را در
جهان به خود اختصاص داده و در وضعیت نامناسبی قرار گرفته است .اقتصاد این کشور در سالهای
اخیر با بحرانهای مالی و اقتصادی زیادی روبرو بوده است که نتیجه آن شکلگیری یک ابر تورم و
همچنین مشکالت دسترسی به بازارهای ضروری افراد جامعه همچون غذا و دارو و فراگیری فقر در
اقتصاد این کشور است (بنیاد هریتیج -گزارش تحلیلی کشور ونزوئال .)7102
با توجه به ه دف بررسی علل همگرایی در بازار پول در کشورهای ایران ،عراق ،نیجریه و
ونزوئال در نرخ بهره تسهیالت و سپرده بایستی سطح مراودات تجاری بین کشورها به عنوان شرط
الزم و زیر ساخت های اقتصادی آنها را به عنوان شرط کافی مورد بررسی قرار گرفته شوند.
به منظور بررسی شرط الزم همگرایی ،سطح روابط تجاری بین کشورهای همگرای شناسایی
شده در نمودارهای شماره  1و 2و  2مورد بررسی قرار گرفته است .همانطور که نشان داده شده
کشور عراق یکی از شرکای اصلی تجاری ایران محسوب می شود و خصوصا سطح صادرات
فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 44بهار 1331

 / 882بررسی همگرایی مالی ایران و کشورهای عضو اوپک (کاربرد روش فیلیپس -سول)

محصوالت ایران به این کش ور قابل توجه است .از سوی دیگر روابط تجاری ایران و کشور نیجریه نیز
در سطح قابل قبولی قرار دارد و در سالهای اخیر هر دو کشور بر افزایش سطح مراودات تجاری خود
تاکید داشته اند .سطح تجارت ایران با کشور ونزوئال در دوره زمانی مورد بررسی با نوسانات زیادی
روبرو بوده است و برآیند آن روندی نزولی داشته است به طوریکه از حدود 21میلیون دالر در اواخر
دهه  21به  22هزار دالر در سال  3.کاهش یافته است و بیشترین حجم مراودات تجاری بین این
دو کشور مربوط به سال  0137است .بنابراین با تعریف شرط الزم همگرایی مبنی بر وجود مراودات
تجاری  ،داده های مرتبط با میزان حجم تجارت کاال و خدمات میان ایران وکشورهای همگرا به
معنای برقراری این پیش شرط است و همچنین سطح متفاوت تجارت سرعت پایین همگرایی بین
آنها را توجیه می نماید .از طرفی به طور کلی جریان بین المللی سرمایه در کشورها نشانه ای از
سطح آزادی تجاری و مالی است (الو و دیمترید  711.و  )7112و ریشه در زیر ساختها و سطح
توسعه یافتگی بازارهای مالی دارد  .همانطور که در نمودارهای  0.و  02نشان داده شده سطح
جریان ورود و خروج سرمایه در کشورهای ایران ،عراق و نیجریه در دوره زمانی مورد بررسی به
یکدیگر نزدیک ش ده است و هر سه کشور در یک مسیر همگرا با کاهش سطح جریان بین المللی
سرمایه مواجه هستند و کشور ونزوئال نیز با سرعت بیشتری در مسیر کاهش ورود و خروج سرمایه
قرار گرفته است .
به منظور بررسی شروط کافی همگرایی بایستی به زیر ساختهای اقتصادی جوامع پرداخت.
رشدتولید نا خالص داخلی و ثبات آن طی یک دوره زمانی مهمترین متغیری است که گویای
وضعیت اقتصادی یک کشور است .بر اساس آمارهای بررسیشده تولید ناخالص داخلی در
کشورهای ایران ،عراق ،نیجریه و ونزوئال در دوره زمانی مورد بررسی نوسانات زیادی را تجربه نموده
است (نمودار )0همانطور که در نمودار  7نشان داده شده کشورهای درحالتوسعه همگرای
شناسایی شده ،رشد اقتصادی تابعی از قیمت نفت بوده و این امر نوسانات نرخ رشد اقتصادی آنها
را توجیه می نماید .نرخ تورم و نوسانات این متغیر بیانی از نحوه سیاست گذاری پولی و همچنین
کارایی آنها به منظور کنترل تورم است .بر اساس نمودار  2نوسانات سطح عمومی قیمتها نیز در
این کشورها مشاهده میشود که این نوسانات در اقتصاد ایران و ونزوئال بهمراتب بیشتر از دو کشور
عراق و نیجریه است و کشور ونزوئال نیز از سال  7101با یک ابر تورم مواجه بوده است  .از آنجا که
افزایش بی رویه عرضه پول مهمترین دلیل شکل گیری تورم است در نمودار  1این متغیر مورد
بررسی قرارگرفته که نشاندهنده این است که عرضه پول در دو کشور عراق و نیجریه رفتار تقریباً
باثبات ی داشته و به تناسب آن تورم نیز در دو کشور نیجریه و عراق نوسانات کمتری را تجربه نموده
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اند حال آنکه همزمان با رشد زیاد عرضه پول در اقتصاد ایران و خصوصا در ونزوئال نوسانات زیاد
نرخ تورم را توجیه مینماید.
در بستر همگرایی مالی متغیر ن رخ بهره در کشورها به یکدیگر نزدیک می شوند و درجه نزدیکی
آنها بیانگر درجه همگرایی است .نرخ بهره حقیقی عبارت است از تفاضل نرخ بهره اسمی از نرخ
تورم است (نرخ تورم انتظاری  -نرخ بهره اسمی= نرخ بهره حقیقی) که درواقع ارزش حقیقی پول را
نشان میدهد .تأثیر تورم از نرخ بهره اسمی با اثر فیشر مطرح است .07همانطور که در نمودار00
نشان داده شده کشورهای مورد بررسی در برهه هایی با نرخ بهره حقیقی منفی مواجه بوده اند که
البته تداوم آن در دو کشور ایران و ونزوئال بیشتر مشاهده می گردد .در کشور عراق همزمان با
اجرای سیاستهای کنترل نرخ تورم و حرکت به سمت کاهش نرخهای بانکی در سال  7101نرخ
بهره حقیقی در این کشور روند صعودی پیموده است .در کشور نیجریه نرخ بهره سپرده تقریباً
کاهش و بهطور میانگین نرخ بهره تسهیالت و نرخ تورم روند باثباتی را پیموده است .در اقتصاد
ایران و نزوئال به دلیل نوسانات شدید سطح عمومی قیمتها و پیشی گرفتن آن از نرخ بهره اسمی
در سال هایی با نرخ بهره حقیقی منفی مواجه بوده است که البته این نرخ در ونزوئال ضریب باالتری
دارد .دلیل این امر افزایش نقدینگی و نوسانات زیاد نرخ تورم موجود در این کشورها و پیشی
گرفتن آنها از نر خ بهره اسمی بانکی (مهدی تقوی و شادی شاهور دیانی )0123است ،که نرخ بهره
حقیقی منفی در سالهای متوالی نشانی از سرکوب مالی 01است .بحث سرکوب مالی توسط مک
كینون و شاو در سال  0321معرفی گردید و بیان می دارد که عواملی همچون تعیین سقف یا کف
نرخ بهره بانکی ،مالکیت دولتی در بانکها یا مؤسسات مالی اعتباری ،اعمال محدودیتها برای
تراکنشهای مالی بین کشورها ،وضع قوانین و مقررات محدودکننده و ایجاد روابط نزدیکتر بین
دولت و بانکها منجر به سرکوب مالی خواهند شد (مراسلی و درویشی .)0122در جوامعی که با
سرکوب مالی مواجه هستند مردم همیشه تقاضای وام دارند و برای اخذ وام در صف قرار دارند
آنهم نه برای تولید بلکه برای مصرف و سوداگری به همین دلیل حجم سرمایهگذاری در این
جوامع اندک است سرکوب مالی در کشورهای درحالتوسعه خصوصاً آنها که اقتصادی متکی در
درآمدهای ناشی از عوامل طبیعی دارند بیشتر به چشم میخورد (رضایی و همکاران  .)013.اساس
مطالعات صورت گرفته در این خصوص مبحث سرکوب مالی در دو کشور ونزوئال (کارمن و میگل
 )7102و ایران (مراسلی و درویشی ( ،)0122باقری پور ( ،)0121زرا نژاد و همکاران  )0131تأیید
میشود .از شاخصههای مشترک این دو کشور حجم باالی معوقات بانکی است ،یعنی میزان باالیی
از وامهای ارزانقیمت که پرداخت نمی شود که آن نیز ریشه در انگیزههای رانتی و از بین رفتن
بستر تولید دارد .0.این مطلب را نیز باید اضافه نمود که بهمنظور کنترل نقدینگی سیاست تعیین
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نرخ دستوری بهره همواره موردتوجه بوده ( موسوی و مستعانی  )0130است به همین دلیل نرخ
بهره سپرده در این دو کشور از سایر کشورهای گروه اوپک باالتر است (نمودار  )01الزم به ذکر
است سرکوب مالی در کشور ونزوئال به دلیل تورم افسارگسیخته خصوصاً در سالهای اخیر شدت
بیشتری نسبت به کشور ایران داشته است بنابراین آنچه همگرایی نرخ بهره سپرده میان دو کشور
ایران ونزوئال را توجیه مینماید زیرساخت های اقتصادی این دو کشور و همچنین نوسانات نرخ تورم
و همچنین تعیین دستوری نرخهای بانکی و سرکوب مالی در این دو کشور است .از سوی
دیگرمتغیر نرخ بهره حقیقی در کش ورهای مورد بررسی در یک نرخ مشابه به همگرایی نرسیده است
که این امر درجه ضعیف همگرایی بین کشورهای ایران ،عراق  ،نیجریه و ونزوئال را توجیه می نماید.
عالوه بر نرخ بهره حقیقی نرخ اسپرد بانکی نیز نشاندهنده کارایی نظام مالی است .تفاوت بین
نرخ سود تسهیالت و نرخ سپرده بهاصطالح نرخ شکاف یا همان نرخ اسپرد بانکی گفته می شود و
نرخ بهره حقیقی منفی و نوسانات نرخ اسپرد بانکی بیانگر مشکالت نظام بانکی آنهاست .همانطور
که در نمودار  01نشان داده شده است این نرخ در تمامی کشورهای همگرا در بازار پول افزایش
یافته اما در کشورهای ایران و ونزوئال با نوسانات بیشتری نسبت به دو کشور عراق و نیجریه توام
است و توجیه دیگری بر جدایی همگرایی در نرخ های بهره تسهیالت و سپرده و همچنین درجه
ضعیف همگرایی میان این کشور است.
بنابراین همانطور که نمودار  01نشان می دهد نرخ بهره تسهیالت درکشورهای عراق ،ایران و
نیجریه به یکدیگر همگرا هستند که تاییدی بر نتایج حاصل از همگرایی این سه کشور است.
نمودار 02نیز نشان دهنده نزدیکی نرخ بهره سپرده میان دو کشور ایران و نزوئال است که یکسان
نبودن این نرخ ها در کشورهای مورد بررسی و همچنین فاصله میان نرخ بهره حقیقی بیانگر درجه
ضعیف همگرایی میان آنهاست از طرفی احتمال همگرایی کشورهای ایران و ونزوئال با عراق و
نیجریه نرخ بهره سپرده نیز وجود دارد .بررسی متغیرهای حقیقی و اسمی به عنوان بررسی زیر
ساخت های موجود در کشورهای ایران ،عراق و نیجریه و ونزوئال بهعنوان یک مجموعه همگرا نشان
می دهد .که این کشورها با اقتصادی وابسته به درآمدهای حاصل از نفت ،نوسانات نرخ تورم و نرخ
رشد تولید ناخالص داخلی روبرو هستند است از طرفی شاخصهای آزادی اقتصادی این کشورها
پایین تر از میانگین جهانی است .ورود و خروج سرمایه در این سه کشور نیز رفتاری مشابه دارد و
روندی کاهشی پیموده که در واقع تاییدی بر وجود زیر ساختهای مشابه مالی و اقتصادی به عنوان
شرط کافی است .از سوی دیگر بررسی نرخ بهره حقیقی و اسپرد بانکی نیز ضعف عملکرد سیستم
بانکی این کشورها را تایید می کند .از طرفی شرط الزم همگرایی مبنی بر وجود مبادالت تجاری و
مالی بین کشورهای مورد بررسی نیز تامین می شود.
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 -2-6بازار سهام
بهمنظور بررسی همگرایی کشورهای اوپک در بازار سهام از متغیر نسبت ارزش سهام معامله
شده به تولید ناخالص داخلی استفادهشده است .بر اساس نتایج جدول  1کشورهای عضو اوپک با
یکدیگر همگرا نبوده و همچنین بر اساس آزمون خوشه ای تنها یک گروه همگرا متشکل از
کشورهای ایران ،عربستان سعودی ،امارات متحده عربی با سرعت همگرایی ضعیف ایجادشده است.
روند رو به رشد و توسعه امارات متحده عربی در سالیان اخیر حاکی از آن است که این کشور
مراحل اولیه توسعه را پشت سر گذرانده و در مسیر اصلی توسعه قرارگرفته است و در سال  7102با
رتبه  2241دهمین اقتصاد آزاد جهان محسوب میشود .استفاده از مزیتهای نسبی؛ سبب گردیده
سرمایه گذران خارجی برای سرمایه گذاری در این کشور تالش نمایند .عمده منبع درآمدزایی این
کشور نفت و گاز است که در حال حاضر امارات چهارمین تولیدکننده نفت در سطح
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و پنجمین کشور در عرصه جهانی است صنعت گردشگری نیز در
02
این منطقه منبع عظیمی از درآمدزایی است.
عربستان سعودی دارای اقتصادی متکی بر درآمدهای نفتی و دولت مرکزی است و در سطوح
باالی درآمدی و ذخایر ارزی در سطح جهان قرار دارد که بیشتر درآمد آن از صادرات نفت و گاز
حاصل میشود و یکی از اعضای اصلی گروه اوپک محسوب میشود .این کشور با رتبه  2341نود و
هشتمین اقتصاد آزاد جهان در سال  7102محسوب میشود .این کشور در سالهای اخیر موفق به
کنترل نرخ تورم شده و از طرفی رشد باثبات تولید ناخالص داخلی سرانه شده است .همچنین این
کشور در جذب سرمایهگذار خارجی و ورود سرمایه 01نیز عملکرد مؤثری را اتخاذ نموده است.
بررسی مطالعات صورت گرفته پیرامون ارتباط میان قیمت نفت و شاخص سهام در کشوورهای
مختل ف بیانگر ارتباط مستقیم میان این دو متغیر است به طوریکه نوسانات قیموت نفوت ،نوسوانات
قیمت سهام را در پی دارد .کشوورهای عموده صوادرکننده نفوت ازنظور زیرسواختهوای اقتصوادی
شباهت های بسیاری به یکدیگر دارند که ریشه در وابستگی بودجه آن هوا بوه درآمودهای حاصول از
نفت دارد(نمودار .) 7از سوی دیگر بازار مالی این کشورها بیشتر بر پایه بازار پول استوار است.
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همانطور که نشان داده شده است بازار سرمایه کشورهای همگرا تا حد زیادی وابسته به قیمت
نفت است و نوسانات این بازار رفتاری مشابه با نوسانات قیمت نفت از خود نشان داده اسوت کوه در
مطالعات بسیاری همچون بشار ( ،)7111اونیگ و تامپسون ( ،)7112حموده و لوی ( ،)7112اروی و
رانت ( ) 7100و همچنین در بررسی بازار سهام ایران مطالعات شرینی بخوش و همکواران ( )013.و
همچنین صادقی و محسنی ( )0137مورد تأیید بوده است .کشوورهای عربسوتان و ایوران اقتصوادی
بیشتر مبتنی بر بازار پول (گزارش الجزیره کابیتان  ،) 7102ایران (افشاری  )0131و امارات متحوده
عربی(حاشمی  ) 7112و بازار سرمایه آنها سوهم کمتوری در بوازار موالی آنهوا دارد .علیورغم اینکوه
کشورهای گروه همگرا در سطوح مختلف درآمد سرانه ،سطح موراداوت تجواری و بوینالمللوی قورار
دارند اما زمینه ایجاد همگرایی مابین آن ها بازار سرمایه ایست که نوساناتی همسو با نوسوانات نفوت
دارد بهطوریکه متوسط ارزش سهام معاملوهشوده در آنهوا ارتبواطی مسوتقیم باقیموت نفوت دارد.
همگرایی بازار سهام ایران با دو کشور ایران و امارات از جنبه دیگری نیز قابل بررسوی اسوت کوه بور
اساس پژوهش علی فقه مجیدی و همکاران( )0132این همگرایی بوه احتموال قووی بوه دلیول وزن
بزرگ صنایع بزرگ نفتی ،پتروشیمی و معدنی در بورس ایوران کوه تأثیرپوذیری بواالیی از نوسوانات
جهانی قیمت کاالها دارند ،رخ داده است .از سوی دیگر شرط الزم مبنی بر وجوود روابوط تجواری و
مالی مناسب میان کشورهای همگراست .همانطور که در نمودارهای  71و  70نشان داده شده اسوت
که روابط تجاری ایران و امارات متحده عربوی قابول توجوه اسوت از طرفوی حجوم تجوارت ایوران و
عربستان سعودی در دوره مورد بررسی کاهش یافته است و شرط الزم مبنی بر وجود تجوارت بوین
کشورها برقرار است .
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-7نتیجهگیری
در این پژوهش به بررسی همگرایی مالی در بازارهای پول و سرمایه بین ایران و کشورهای عضو
اوپک با استفاده از متغیرهای نرخ بهره تسهیالت و سپرده ،متغیر نسبت ارزش سهام معامله شده به
تولید ناخالص داخلی در دوره زمانی  7112-7102و با استفاده از روش فیلیپس و سول
پرداختهشده است.
 نتایج بررسی همگرایی در دو بازار نشان میدهد که مابین کشورهای اوپک همگرایی مالی
بهصورت یک مجموعه وجود ندارد دلیل این امر عدم تناسب در شاخصهای آزادی تجاری،
مالی و پولی در این کشورها و همچنین عدم وجود مراودات سرمایهای مابین آنها در سطح
بینالمللی ،محدودیتهای ورود وخروج سرمایه  ،تفاوت زیرساختهای موجود در این
کشورها از منظر سطح کارایی بازارهای مالی و همچنین وجود فاصله جغرافیایی در بسیاری
از آنهاست .آزمون خوشهبندی نشاندهنده گروه کشورهای همگرا در میان کشورهای عضو
اوپک است که از سرعت همگرایی پایینی نیز برخوردارند.
 بر اساس نتایج آزمون خوشهبند ی در بازار پول پیرامون متغیر نرخ های بهره بانکی ،ایران با
کشورهای عراق ،نیجریه و ونزوئال همگرا شده است و در هر دو گروه درجه همگرایی ضعیف
مشاهده میگردد.
 آنچه از نتایج بررسی همگرایی در بازار پول به دست میآید نشاندهنده این است که در
مجموعه کشورهای همگرا با ایران روابط تجاری به عنوان شرط الزم برقرار است و از سوی
دیگر زیرساختهای مشابه اقتصادی شرط کافی همگرایی میان کشورها را توجیه می نماید.
نوسانات نرخ رشد اقتصادی و سطح عمومی قیمتها زیاد به چشم میخورد که ناشی از
وابستگی اقتصادها آنها به درآمدهای نفتی و سطح کارایی بازار پول در آنهاست که البته
چالشهای موجود در اقتصاد ایران و خصوصا ونزوئال بیشتر بچشم میخورد .نرخ بهره
حقیقی در این کشورها در سالهای مختلف منفی بوده و همچنین و نرخ اسپرد بانکی
نوسانات زیادی داشته است که بیانگر ناکارایی و مشکالت سیستم بانکی و وجود سرکوب
مالی در کشورهای همگراست که نتیجه آن مشکالت گردش ناکارای نقدینگی میان عرضه و
تقاضاکنندگان وجوه است و همچنین تشدیدکننده تورم و افزایش ریسکهای اقتصادی در
این مناطق و وضعیت نامساعد در عرصه بین المللی است البته این مشکالت در این کشورها
در سطح یکسانی قرار ندارد و در اقتصاد ایران و خصوصا ونزوئال بیشتر به چشم می خورد.
 حرکت در مسیر مشابه نرخ های بهره ،نرخ اسپرد بانکی ،نرخ سپرده و تسهیالت بیانگر
همگرایی بین کشورهاست اما عدم تطابق کامل آنها نشان دهنده همگرایی نسبی و سرعت
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همگرایی پایین و ناقص بودن یکپارچگی بازار مالی در این کشورهاست که این امر ریشه در
تفاوت سطوح تجارت کشورها و همچنین سطوح مختلف آزادی و سطح کارایی سیستم
بانکی در این گروه از کشورها دارد.
 در بازار سرمایه نیز نتایج بیانگر همگرایی مابین کشور ایران و کشورهای عربستان سعودی،
امارات است از طرفی درجه همگرایی مابین آنها نیز ضعیف است .این امر ریشه در ساختار
اقتصاد این کشورها و همچنین تابعیت بازار سرمایه این کشورها از قیمت نفت دارد.
همچنین سطح مراودات مالی و تجاری به عنوان شرط الزم همگرایی بین این کشورها
خصوصا امارات متحده عربی برقرار است.
 آنچه که به طور کلی از نتایج بررسی همگرایی اقتصاد ایران مشاهده می شود اینست که
همگرایی به معنای حرکت در مسیر جهانی شدن ،در هم تنیدگی بازارها و همچنین
نزدیکی به نرخ های جهانی وجود ندارد و این امر به دلیل پایین بودن سطح مراودات مالی
و تجاری از میانگین جهانی و وضعیت سایر متغیرهایی است که بر این امر اثرگذار هستند و
نتایج حاصل شده نیز بیانگر نزدیکی متغیرهای بررسی شده اقتصاد ایران به کشورهایی
است که در وضعیت مطلوبی از منظر شاخص های مختلف قرار نگرفته اند .آنچه که در این
میان حائز اهمیت است با بدتر شد ن شاخص های اقتصادی ایران و افزایش سطح ناکارایی
بازارهای مالی به انزوای بیشتر در عرصه بین المللی و فاصله گرفتن از روند جهانی شدن و
انتفاع از سرریزهای موجود است که این امر بایستی به منظور اتخاذ سیاستهای الزم بکار
گرفته شود.
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