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اثربخشي سياست آزادسازي مالي برتوسعه  

 مالي با تاكيذ بر نقش نهادهاي قانوني
 

 دكتش اًَضيشٍاى تمي پَس
 

//   هعاٍى زفتز بزًاهِ ريشي التػازي، هعاًٍت بزًاهِ ريشي ٍ ًظارت راّبززي رييس خوَْر 
 هسرس زاًطىسُ التػاز زاًطگاُ تْزاى

 
 با ّوىاري  

 
 سؼيذ اهيشياى

   بزًاهِ ريشي التػازي رييس گزٍُ زفتز
 

 مقدمه  

  آصادساصي هالي  اص طشق هختلف هي تَاًذ بش تَسؼِ بخص
 :  هالي تاثيش داضتِ باضذ

 
آصادساصي هالي اص طشيك افضايص ًشخ بْشُ ٍالؼي تا سطح تؼادلي سكَد هالي 1.

 (.  1973ٍ ضاٍ  1973هكيٌَى )دس باصاسّاي هالي سا كاّص دّذ 
 

ِ گزاسي دس داسايي ّاي 1. اص بيي بشدى كٌتشل ّاي سشهايِ صهيٌِ تٌَع سشهاي
ِ گزاساى داخلي ٍ خاسجي فشاّن هي آٍسد  .هختلف سا بشاي سشهاي

 
اص طشيك حزف ًْادّاي هالي غيش كاسا ٍ اًجام   "فشايٌذ آصادساصي هؼوَال2.

 .اصالحات دس صيشساخت ّاي هالي، كاسايي سيستن هالي سا افضايص هي دّذ
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 مالحظات آزادسازي

 
ّوِ دس سياست ايي آثاس است آى اص حاكي هطاّذات  

 فايذُ ٍ ّضيٌِ بيي تَاصى لزا است ًبَدُ يكساى كطَسّا
  لشاس هجذد هالحظِ هَسد بايذ كطَسّا دس هالي آصادساصي

  ًظش هذ بايستي سياست ايي هَفميت بش هَثش ػَاهل ٍ گشفتِ
 .گيشد لشاس

 

 عوامل تاثيزگذار  

 
،ضشايط كالى التصادي دس صهاى اجشاي سياست آصادساصي 
 ، تشتيب بْيٌِ اجشاي سياست آصادساصي 
ٍ كيفيت ًْادّاي ًظاستي 
تَسؼِ ًْادّاي لاًًَي 
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  هدف تحقيق

 سياست  دس اثشبخطي  ًمص ًْادّاي لاًًَيبشسسي تاثيش
 بش تَسؼِ هالي آصادساصي هالي

  
 

 :سَاالت
 دٍلت چِ سياستْايي بشاي تَسؼِ بخص هالي هي تَاًذ اًجام دّذ؟ . 1
 چِ ػَاهلي دس اثش بخطي ايي سياستْا هَثشًذ؟. 2

 
 

 

 ادبيات موضوع  

ًْادّا هوكي است دس سوت ػشضِ تاثيش صيادي بش تَسؼِ بخص هالي داضتِ باضٌذ ٍ سطح تَسؼِ ًْادي دس       
ِ يافتگي سيستن هالي سا تؼييي هي كٌذ  يك كطَس تا حذ صيادي دسجِ تَسؼ

  
Bhahacharyya (2009)   :تاكيذ بش ًمص چْاس گشٍُ اص ًْادّا   : 
 

 ،  بياًگز حوايت اس حمَق هالىيت افزاز ٍ اخزاي بْيٌِ لزارزازّا ايجاد كٌٌذُ باصاسًْادّاي 1.
 

ايداز اًعغاف پذيزي زر بزابز ضَن، واّص فطارّاي تَرهي  ٍ ًَساًات والى التػازي   تثبيت كٌٌذُ باصاسًْادّاي 2.
   ، خلَگيزي اس اخزاي سياستْاي اذتالل وٌٌسُ...(هثال باًه هزوشي هستمل  )ٍ  هسيزيت بحزاًْاي هالي 

 
   ٍلي ٍخَز يه رابغِ غيزذغي. خلَگيزي  اس ضىست باسار تؼييي همشسات ٍ تٌظين كٌٌذُ باصاسًْادّاي 3.

 
اًدام تَسيع هدسز زرآهس، هسيزيت وطوىص ّاي اختواعي ، اًدام حوايتْاي اختواعي ٍ بيوِ   هذافغ باصاسًْادّاي  4.

 اي زر سهاى ايداز بحزاى
 
 (2006)بشاي كطَسّاي آفشيمايي  ٍ چيي ٍ آيتَ ( 2010)هايكل ٍ كَپَكايل  . 
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 شواهد آماري

 وطَر هٌترب 10رابغِ بيي  آسازساسي هالي ٍ ضاذع  تَسعِ هالي زر بيي 

 

y = 5.7512x + 22.23

R2 = 0.1869
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 ....شواهد آماري 

 وطَر هٌترب 10رابغِ بيي ًْازّاي لاًًَي ٍ ضاذع  تَسعِ هالي بيي  
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  مدل اقتصاد سنجي

 

 

 

 
   هتغيش ٍابستِ ٍ بياًگش ضاخص ّاي تَسؼِ هالي هي باضذ ٍ با ًسبت هطالبات باًك ّا اص

 .(PSR)اًذاصُ هي گيشين GDP  بخص خصَصي بِ
 
  ضاخص آصادساصي هالي  

 
 (:تؼييي سمف اػتباسات، اػتباسات با ًشخ تشجيحي ٍ تؼييي ًشخ باالي رخايش لاًًَي)كٌتشل اػتباسات باًكي 1.

 :كٌتشل ّاي ًشخ بْش2ُ.

 :هَاًغ ٍسٍد بِ بخص باًكي3.

 :  هالكيت دٍلتي دس بخص باًكي4.

 :هحذٍديت هبادالت جشياى بيي الولي سشهاي5ِ.

ititititit UFDXFLFD   11 )1( 

Ni ,...2,1

FD

FL

 ....مدل اقتصاد سنجي 

   :تَليس ًاذالع زاذلي سزاًِ : بززار هتغيزّاي وٌتزل التػازي ضاهل      
(Gddp) ًزخ تَرم ،(p  )ٍ 

  ويفيت ًْازّاي لاًًَي(INST)   ضاهل:  
 [6-0]حاوويت ًظن ٍ لاًَى 1.
 [4-0]ويفيت سيستن ّاي بزٍوزاتيه 2.
 [12-0] ذغز بزٍس زرگيزي زاذلي 3.
 [12-0] ذغز بزٍس زرگيزي ذارخي 4.

 [6-0]پاسرگَيي زٍلت زر بزابز هززم ٍ ًْازّاي زهَوزاتيه  5.

 [6-0]فساز ازاري 6.

 [12-0]هحيظ سزهايِ گذاري  7.

 [12-0]ضزايظ التػازي ٍ اختواعي 8.

 [12-0]ثبات زٍلت 9.

X
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  روش تخمين

 

يافتِ تؼوين گطتاٍس سٍش (GMM) بًَذ ٍ آسلًَا پيطٌْادي  
(Arellano-Bond, 1991)  پٌل هذلْاي تخويي بشاي 

  التصاد دس پَيا ديتاي

 

 (2009-1973) جامعه آماري

ايزاى 
وزُ خٌَبي 
هالشي 
ٌّس 
چيي 
پاوستاى 
ًپال 
 هػز 
ِتزوي 
تًَس 
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  كطَس 10تؼذاد ًوًَِ ( 1973-2007)آصادساصي هالي ٍ تَسؼِ بخص هالي بشاي دٍسُ  :نتايج تخمين

  

 ...تحليل نتايج تخمين 

 زرغس   5ٍ زر سغح  86/0ضزيب هتغيز ٍابستِ با يه ٍلفِ بزابز
هعٌي زار بَزُ وِ پايساري ضاذع تَسعِ برـص هـالـي را ًطـاى 

بِ عبارتي باًه زرذػَظ تػويوات بزاي اعتبارزّي بِ . هـي زّـس
ٍضعيت سالْاي لبل تَخِ هي وٌس ٍ بِ سزعت ًوي تَاًس تغييز  

ِ ّاي هغالعِ بالتاخي ٍ ّوىاراى  . ٍضعيت زّس ايـي ًتـايـح بـا يافت
(Baltagi et al, 2007) هغابمت زارز  . 

 
  ًِزخ تَرم زاراي عالهت هٌفي هعٌي زار هي باضس ٍ گَياي آى است و

ِ گزي هالي هي گززز  .افشايص تَرم هاًع اس تَسعِ بيطتز ٍاسغ
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 ...تحليل نتايج تخمين 

   ِتـَليـس سـزاًـِ زاراي عالهت هثبـت ٍ هعٌـي زار هي باضس ٍ تأييسي بز فزضي
Demand-Following   هي باضس بسيي هفَْم وِ با افشايص تَليس وِ بِ عٌَاى

ِ گزي هالي افشايص هي يابس . ضاذػي اس تَسعِ التػازي است تماضا بزاي ٍاسغ
 . برص هالي زر پاسد بِ ايي تماضا اس ذَز ٍاوٌص هثبت ًطاى هي زّس

 
 هعٌي زار هي باضس ٍ بياًگز  % 5آسازساسي هالي زاراي ضزايب هثبت ٍ زر سغح

هغابك با   . تاثيز هثبت اغالحات هالي بز تَسعِ برص هالي وطَر گززيسُ است
وطَر عي زٍرُ  27بزاي   (Law & Habibullah,2009)هغالعِ الٍ ٍ حبيب الِ 

ٍ حاوي اس آى است وِ آسازساسي هالي زر برص زاذلي باعث  2001-1980
 .  گستزش برص باًىي هي گززز

 نقش نهاد هاي قانوني در اثربخشي سياست هاي آزادسازي مالي
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 ...تحليل نتايج تخمين 

 ًتايح بزآٍرزّا ًطاى هي زّس ضاذع ّاي ويفيت ًْازّاي لاًًَي بِ غَرت اًفزازي ٍ هتماعع با
ضزيب هثبت ٍ هعٌي زار زرهسل ظاّز ضسُ است ٍ بياًگز آى است وِ افشايص ويفيت ًْازّا زر 

 .وطَرّا تأثيز هثبتي زر تَسعِ برص هالي زارز
 

 :(Chinn & Ito, 2006)هغابك با يافتِ ّاي هغالعات چيي ٍ آيتَ : اٍال
 

 :  تَخيِ التػازي زارز : ثاًيا
بسٍى ٍخَز ًْازّاي لاًًَي با ويفيت باال، اثزبرطي سياست ّاي التػازي اس خولِ سياست ّاي      

ِ گذاراى ذارخي لبل اس . ووتز ذَاّس بَز(زاذلي ٍ ذارخي)تَسعِ برص هالي  زر ٍالع، سزهاي
ِ گذاري زر باسار زارايي ّاي هالي بِ ويفيت ًْازّاي اخزايي ٍ لاًًَي حساس  اًدام ّزگًَِ سزهاي

ّستٌس ٍ لذا يىي اس پيص ضزط ّاي السم بزاي هَفميت آسازساسي هالي ٍخَز ًْازّاي لاًًَي با 
  .ويفيت باال هي باضس

  خالصه يافته ها و پيشنهادات

 :هالي تَسعِ بز هالي ساسي آساز سياست هثبت تاثيز . 1
  واّص باًىي، اعتبارات ٍ بْزُ ًزخ وٌتزل واّص ًظيز زاذلي هالي برص زر آسازساسي هرتلف سياستْاي          

 ٍ باًىي برص هالىيت اس ذػَغي برص سْن افشايص ٍ رلابت افشايص خْت هالي برص بِ ٍرٍز هَاًع
  ٍ سزهايِ ذزٍج ٍ ٍرٍز خزياى هحسٍزيت هيشاى واّص ًظيز ذارخي هالي برص زر آسازساسي ّوچٌيي

  باضس زاضتِ هالي برص تَسعِ بزاي هثبت اثز تَاًس هي هبازالت تبسيل بزاي ارس ًزذي چٌس اس استفازُ واّص
  سايز اس تابعي ٍ بَزُ هتفاٍت وطَرّا اس بزذي زر هالي برص تَسعِ زر سياست ايي برطي اثز هيشاى ٍلي

   باضس هي ضزاط

 

  تَسعِ ٍ آسازساسي سياست بز لاًًَي ًْازّاي ويفيت هثبت تأثيز .2
 :هالي

ِ ذَبي ًوي تَاًٌس سياست ّا هٌاسب، لاًًَي ٍ ًْازي ضزايظ ًبَز زر              زر ايٌىِ احتوال ٍ ضًَس اخزا ٍ تٌظين ب
 ًْازّا ايي اغالح رٍ ايي اس .وٌس هي تضعيف را گززز هالي برص تَسعِ هَخب هالي آسازساسي ضزايغي چٌيي

  .ًوايس ايفا هالي برص تَسعِ زر را هَثزي ًمص هي تَاًس وطَر زر


