پژوهشهایاقتصادپولی،مالیدورهجدید،سالبیستوششم،شمارة،18پاییزوزمستان 1398


تأثیر آزادسازی مالی بر حجم سرمایهگذاری در
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
مهدی صالحی

1

2

دانشیار گروه حسابداری دانشکده علوم اداری و
اقتصاد ،دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا عباسزاده

3

دانشیار گروه حسابداری دانشکده علوم اداری و
اقتصاد ،دانشگاه فردوسی مشهد
مصطفی زنگیآبادی

4

دانشجوی دکتری حسابداری دانشکده علوم
اداری و اقتصاد ،دانشگاه فردوسی مشهد
الهه خدامرادی

5

کارشناس ارشد حسابرسی دانشکده حسابداری،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق

تاریخدریافت1397/1/1تاریخپذیرش1398/9/20


چکیده
ییکهبیشترینمیزانسرمایهدرسراسرجهانازطریقبازارهایسهاممبادلههشهدهواقتصهادملهینیهز
ازآنجا 
عملکرداینبازارهااستافزایشحجهمسهرمایهگهذاریدرشهرکتههایپذیرفتههشهدهدر

بهشدتمتأثراز
________________________________________________________________
-1نوعمقاله پژوهشی
2- mehdi.salehi@um.ac.ir
3- Abbas33@um.ac.ir
-4نویسندهمسئول zangiabadi@ifb.ir:
5- e.khodamoradi313@gmail.com
 DOI: pm.v26i18.71452/10.22067

28

اقتصاد پولی مالی سال بیست و ششم

بورساوراقبهادار،باعثتوسعهفعالیتوبهبودعملکردشرکتودرپیآنجذبسرمایهبیشتربهسهمت
بازارسرمایهوبهبوداوضاعاقتصادیخواهدشد.لذابررسیمواردکالنتسههی فراینهدسهرمایهگهذاریدر
یخواهدبود.بدینمنظوراینتحقیق،اثهر

شرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادار،موضوعقاب تأمل
آزادسازیمالیبرحجمسرمایهگذاریرادردوره2015-2002درشرکتهایپذیرفتههشهدهدربهورسو
بررسیمینماید .

اوراقبهاداربااستفادهازرویکردمعادالتساختاری
ازشاخصهریتیجبهعنوانشاخصآزادسازیمهالیبالقوه،شاخصآزادسازیمالی(معکوستفاض نهر 
بهرهواقعیامریکاازنر بهرهواقعیایران)وکنترلنر بههره(تغییهراتنهر بههره)،بههعنهوانگویههههای
آزادسازیمالیاستفادهشدهاست .

نتایجبررسیحاکیازوجودرابطهمثبتبینآزادسازیمالیوحجمسرمایهگذاریاست.ازدالیه عمهده
آنمیتوانبهورودسرمایهگذارانخارجیدربورسوکاهشنر بهرهبانکیاشارهکردکهباعثتمایه 
هابهسرمایهگذاریبیشترشدهاست .


شرکت

آزادسازیمالی،سرمایهگذاری،شاخصهریتیج،معادالتساختاری،نر بهرهواقعی 

کلیدواژه:


مقدمه

بههمنزدیکشدهاند.لهذادرایهنرهگهذر،سیاسهتهها

نالمللی
یشدنتعامالتبی 
باروندجهان 
بایستیبهگونهایباشدکههمهانعاینتعامالتنگردند.یکیازسیاسهتههاییکههباعهثهمگرایهی
تعامالتبینالمللیمیشودآزادسازیمهالیواصهالحاتمهالیاسهت.آزادسهازیبازارههایمهالی
یکنهدشهههدتوطهههول
مقولههایاستکهاکثرکشورهااقدامبهآنکردهولیچیزیکهفهرقمه 
دورهآزادسازیاست.تجربهبسیاریازکشههورهایصههنعتینشانمیدهدکههبازارههایسههرمایه
ایهنکشورهاهمپایرشدوتوسعهاقتصهادیآنهاتکام وگسترشیافتهکهاینامهربههنوبههخهود
برروندرشدبلندمهدتآنههااثهراتمثبتههیداشهتهاسهت.درایهنکشهورهابازارههایسهرمایهدر
فرآینههدتکامهه وتوسههعهاقتصههادیازویژگههیمعینههیبرخههورداربههودهاند.نظریهآزادسهازی
مهالیکالسهیکینشانمیدهدکهآزادسهازیمهالیباعهثتخصیصبهینهههپه انهدازها،افههزایش
تنهوعریسکسرمایهگهذاریرشهدسهریعتهروکهاهشسهیک ههایتجهاری( Broumand et al.,

،)2012افهزایشکهاراییسیهستممهالیازطریهقحذفنهادهایغیرکارا،ایجادفشاربیشهتربههرای
اصهالحزیرساختهایمهالیوکاهشمشکالتمربوطبهعهدمتقهارناطالعهاتماننههدانتخههاب
نادرسههتوخطههراخهههالقیدرتحههرسسههرمایهجهههتانتخههابسههرمایهگههذاریبهینههه،مههیشههود
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( .)Claessenset et al., 2001
تحرسسرمایهویژگیخاصبازارهایمالیجهاناست.بسیاریازکشورهابهسرمایهگهذاران
خارجیاجازهورودبهبازارسرمایهراصادرنمودهاند؛بنابراینبهرایدولتمهردانوسهرمایهگهذاران
مهماستکهاثرآزادسازیبازارمالیرابرحجمسرمایهگهذاریشهرکتههادربههازارسههرمایهرا
بررسهینمایند.بهعنوانمثالمهماستمشخصشودکهآیاآزادسازیبههازارمههالیسههوداگریرا
یدههدویها
یثباتیبازارداخلهیراکههاهشمه 
یدهد؟همچنینآیاآزادسازیبازارمالیب 
افزایشم 
یسازد.بازارمهالیبههخصهوصبهازارسهرمایه
اینکهآنرانسبتبهشوکهایخهارجیآسیبپذیرم 
توسعهوتوسعهیافته،دارد.سهاختارمناسهباقتصهادی


درکشورهایدرحال
ژهای
جایگاهخاصووی 
(رشداقتصادیباالتروثباتاقتصادکالن)،تغییهراتسهاختاریوتغییهراتسیاسهتیخهاص(تغییهر
یشهدن
ساختارمالیوآزادسازیحسابسهرمایه)ازاهدافرشداقتصهادیکشهورهااسهت.جههان 
بازارمالییعنیانتقالفعالیتهایبازارسرمایهازخارجبهداخ ممکناستباعثافزایشجریهان
یشدنبازارمالیامکاندسترسیبههازارداخلههیرابههه
سرمایهدربینکشورهاشهود.همچنینجهان 
ینمایدومیتواندمنجربهتخصیصبهترمنابعوتوسعهبازارمالی
سرمایههایبازارخارجیفراهمم 
شود(.)Ahmadian & Taqavi, 2011
دراینراستاباتوجهبهاینکهاقتصادایراندرمسیرپیوستنبهبازارهایجهانیحرکتمهیکنهد
ودراینمسیربایستیاقتصادهمسوبابازارهایجهانیباشدلذاسهنجشتهأثیرآزادسهازیمهالیبهر
میزانسرمایهگهذاریشهرکتههاازاهمیهتخاصهیبرخهورداراسهت.یکهیازشهاخصههایمههم
آزادسازیمالی،کنترلروینر بهرهوشهاخصههریتیجاسهتکههدرایهنتحقیهقازسههگویهه
آزادسازیمالیبالقوه(شاخصهریتیج)،شهاخصآزادسهازیمهالی(معکهوستفاضه نهر بههره
واقعیآمریکاازنر بهرهواقعیایران)وکنتهرلبهروینهر بههره(تغییهراتنهر بههره)،اسهتفاده
خواهدشدوتأثیرآنبرمیزانسرمایهگذاریشرکتیسنجیدهخواهدشد .

بخشهایبعدیتحقیقبهصورتزیرپیکربندیشدهاستبههگونههایکههابتهدابههبیهانمبهانی
شدهاستومطابقباآنروشتحقیقبیانشهدهاسهتودرادامههنتهایجیکهه

نظریتحقیقپرداخته
اینروشهاومدلبکارگرفتهشدهبهدستآمدهاست،بحثشدهاستودرآخرهمنتیجههگیهری
دستآمده،عنوانگردیدهاست.
هابه 
کهازیافته 
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مبانی نظری تحقیق و بسط فرضیهها

سرمایهگذاریبه عنوانیهکمتغیهرمههماقتصهادکهالندراصه ناشهیازتقاضهایبنگهاهههای
اقتصادیبرعام سرمایهبهعنوانیکعام تولیداست.دراص آنچهبنگاههایاقتصهادیتصهمیم
یگیرندتنهاتقاضایعام سرمایهاستواینتقاضایعام سرمایهتوسه بنگهاهههابهاتوجههبهه
م 
تصمیمرفتاراقتصادخردآنهاکهسعیدرحداکثرکردنسهوددارنهد،تعیهینمهیشهود.وقتهیکهه
مقدارتعادلیازنظر رفتارخردبرایعام سهرمایهمشهخصشهددرواقهعمقهدارتقاضهایمطلهوب
سرمایهدرهردورهفعالیتاقتصادیبهدسهتمهیآیهدوایهنمقهدارمطلهوبتقاضهایسهرمایهدر
تحتعنوانموجودیمطلوبنامبردهمهیشهود.عمه بنگهاهبهرای

ادبیاتمربوطبهسرمایهگذاری

ازدورهایبهه

حرکتبهسویموجودیمطلوبسرمایه،کههقطعهااایهنمقهدارموجهودیمطلهوب،
دورهدیگرمتفاوتاست،منجربهتغییردرموجودیسرمایهدرهردورهایمیشودکههایهنتغییهر
گذاریخالصاست.سرمایهگهذارییکهیازمههمتهرین


موجودیسرمایه،همانتعریفسرمایه
در
اجزایتقاضایک استکهنقشبسیارتعیینکنندهایدرنوساناتاقتصادیورشداقتصادییهک
کند،درتئوریهایتقاضایکه ،مصهرفرونهدباثبهاتیراطهیمهیکنهدومخهارج

کشورایفا 
می
دولتینیزیکمتغیرسیاستگذاریاستکهکنترلآندردسهتدولهتقهراردارد،بنهابراینتنهها
متغیرپرتالطمتقاضایک کهنقشعمدهایدرایجهادنوسهاناتدارد،سهرمایهگهذاریخصوصهی
اسهت،لهذاشهناخترفتهارسهرمایه گهذاریوعوامه مه ثربهرآن،بسهیارموردتوجههاقتصهاددانا ن،
سیاستگذارانومحققان،بودهاست( .)Pazhohan & Khosravi, 2012

گذاریمیتوانگفتکهیکبنگهاهخصوصهیدر


طورکلیدرموردمنابعتأمینمالیسرمایه
به
یککشوردرحالتوسعهسهابزاراصلیبرایسرمایهگذاریدارد.اول،ایهنم سسهاتمهیتواننههد
تأمینمهالیداخلهیراازطریهقوام گیهریازبازارههایداخلهییهابههدسهتآوردنوجوهههاتاز
هاویاسایرمنابعغیررسمیمدنظرقراردهنهد.دوم،آنهامهیتواننههددرجههستجوییههک

خانواده
هامیتواننهد
ستقیمخارجیراجذبکنندودرنهایت،آن 

خارجیباشندوسرمایهگذاریم

شهریک
بهدنبهالمنابعتأمینمالیبدهیخارجیباشهند()Hatef & Karbasi, 2013بههگونههایکههمهورد
نالمله ومطهرحشهدنمفههوم
دوموسومدردنیایکنونیوباتوجهبهتغییردرارتباطاتاقتصادبی 
یشدن،اهمیتدوچندانیافتهاست .
جهان 
درحهوزهاقتصهاد،جهانیشدنعبارتاستازیکپارچگیوادغاماقتصادهایملیبهاگسهترش
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تجاربواقتصههادبههازارآزاد،کهههدرآنبنیانهایجهههانیمشهترسوشهرکتههایبهینالمللهی

هدایتمیشهود( Nabi

قتصادهایداخلی،بدوندخالتورهبهریدولتها

صاحبنفوذدرتماما

).جهانیشدنبازارهایمالی،جههانیشهدنرقابهتههایبهازاری،کهاهشنقهههش

Rahbari, 2002
دولتهادرطراحههیقهوانینجهانی،لغهومحدودیتهایبازرگانیازطریهقعوهویتدرسهازمان
جهانیتجارتوایجادبهازارمشهترسازویژگیهایجهانیشدناقتصاداست.جهانیشدناقتصاد
آوریراکاهشمیدهد.جههانیشهدناقتصهاد


انتقاالتمالیوفن
قدرتکنترلدولتهابهرنقه و

شرایطیرابهوجودمیآوردکهدرآنحدومرزهایجغرافیاییدرفعالیتهایاقتصههادیازقبیهه 
کمتریننقشراداشتهاندوبهتشهدیدنقهه 

تجارت،سرمایهگذاری،تولیدونقه وانتقهاالتمهالی
وانتقهاالتجریانکهاالبههخهدمات،اطالعهاتسرمایهگذاریعوام تولیهددرسهطببهینالمللهی
داللتداردکههمنجربهیکپارچگیاقتصادیدرجهانمیشود(.)Falahati & Qarebaba, 2009

جهانیشدنباعثمیشودکهدرتعدادیازبخشها،وابسههتگیمتقابهه اقتصههادیبازارهههای
مجهههازیجههههانیرابهههوجههودآوردهاسهههت.پیشههرفتفنههاوریبهههروشهههایمختلههفبرجههذب
سرمایهگذاریمسهتقیمخهارجی()FDIتهأثیرگذاشهتهاستکهیکهیازشهاخصههایآزادسهازی
مالیکشورهابهحسابمیآید.بهعهالوه،ایههنتغییههرهمههراهبههااسههتفادهبیشههترازفنهاوریههای
پیشرفتهوافزایشبهکارگیریآندرصهههادراتوافهههزایشحهههقمالکیهههتمعنهههویوانتقهههال
فناوریهایخارجیبودهاست( .)Yang et al., 2018
درحالتوسعهتعدادیازاصالحاتآزادسازیمالیرابهرای

ازدهه1970تعدادیازکشورهای
حذفکنترلبازارسرمایهوبازکردنبازارهایمالیخودبهمنظورافهزایشبههرهوریوتخصهیص
بهینهمنابعورقابتبینالمللی،انجامدادندومحدودیتهایسرمایهگذاریخارجیراحذفکرده
وبهبودقاب توجهیدرهردوبازارمالیواقتصادواقعیکسینمودند( .)Ruan et al., 2018
دیدگاههایمختلفیدرموردارتباطآزادسازیبازارمالیوسرمایهگذاریشرکتههادربهازار
سرمایهوجوددارد.براساسدیدگاهنوکالسیکهاآزادسازیبازارمالیمیتواندبههصهورتورود
سرمایهگذاریمستقیمخارجییافروشسهامواوراققرضهبهخارجیهانباشهد.دوجنبههدرمهورد
اثرسرمایهگذاریمستقیمخارجیبرعملکردبازارسههاممهیتهواندرنظهرگرفههت.جنبههاولایهن
تواندجانشینسرمایههایداخلیشهود.براسهاسایهندیههدگاه


گذاریخارجیمی
استکهسرمایه
سرمایهگذاریمستقیمخارجیاثرمنفیبرعملکردبازارسهامدارد.دیدگاهدیگرایهناسههتکههه
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سرمایهگذاریمستقیمخارجیدرکشورهاییکهدارایساختاربازارمالیمناسبهستندوازثبات
اقتصادکالنبرخوردارمیباشند،میتواندمکمه سرمایهههایداخلههیباشههد.همچنهینمهیتوانهد
رابطهمثبتباتوسعهبازارسهامداشتهباشد.بهاینترتیبکهسهرمایهگهذارانخهارجیممکهناسهت
گذاریخهودراازطریقسرمایههایخارجیانجهامدهنهدو

بخواهندقسمتیازتهأمینمهالیسرمایه
یاممکناستبخواهندسرمایهگذاریخودرابافروشسههامدربهازارسهرمایهتکمیه نماینهد.یها
اینکهسرمایهگذارانخارجیبهواسطهخریدسهام،سرمایهگهذاریکننهدوبهدینترتیهبنقهدینگی
بازارسهامافزایشیابد؛بنابراینممکهناستارزشمبادلهداخلیوارزشمبادلهبینالمللیافزایش
یابهد.درکه بهراسهاسایهندیدگاهسرمایهگذاریمستقیمخارجیممکهناسهتمکمه سهرمایه
داخلیباشدنهجانشینآنوبدینترتیبمیتواندباعثتوسعهبازاربورسشهود( & Ahmadian


.)Taqavi, 2011
یکههبرخهیاز
درموردهزینهومنافعآزادسازیمالینگرشهایمختلفیوجهودداردبههطهور 
محققانمعتقدندکهاینامرمنجربهنوساناتزیاد،افزایشورشکستگیوبحرانهایمالی،جهذب
سرمایهگذاریخارجی،کاهشهزینههایشرکتها،افزایشرشداقتصادی،توسعهبازارهایمهالی
داخلی،بهاشتراسگذاریمخاطراتدرمیانمرزهابهعنوانیکیازمفروضاتفرضهیهبهازارکهارا
()EMHمیگرددوبرخیاستداللمیکنندکهنوسهاناتزیهادبههآزادسهازیبهازارمهالیمربهوط
نیست( .)Ruan et al., 2018
 درتحقیقاتپیشینHenry(2000)،آزادسازیبازار مالیرابههصهورتخریهدسههامتوسه 
خارجیانتعریفمینمایدومعتقداستآزادسازیبازارمالیباعثافهزایشسهرمایهگهذاری
میگردد؛وبیاننمودآزادسازیبازارمالیباعثبهبودبازدهسهامبعدازهشتماهمیشهود.
یکیازدالی اینواقعهمیتواندکاهشهزینهآزادسازیبازارمالیبههدلیه توزیهعریسهک
سهامبینخریدارانداخلیوخارجیباشد.
بیانمیدارندآزادسازیبازارمهالیمهیتوانهدقیمههتسهههامو

Bekaert & Harvey(2000) 
نقدینگیبازارسهامراافزایشدهد.


)Claessens et al.,(2001اثرسهرمایهگهذاریمسهتقیمخهارجی(شهاخصآزادسهازیبهازار
مالی)رابرسرمایهبازارسههاموارزشمبادلههآندرمیهان77کشهوربررسههینمهودهاسهت.
نتایجتحقیقبیانگررابطههمثبهتبهینسرمایهگذاریمسهتقیمخهارجیوعملکردبهازارسههام
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است.


تغییراتمعنیداریدربازدهبهازار

)Qi Li(2002نشاندادکهبعهدازآزادسازیبازارسرمایه
سرمایهبهوجودنیامدهاست.نوساناتبازدهبازارسهامسهماهبعدازآزادسازیکهاهشیافتهه
استوکاراییاینبازارسههمهاهبعهدازآزادسازیافزایشیافتهاست.


Do & Levchenko(2004) oآثارآزادسازیتجاریوافهزایشسهطبتجههارتبهینالمله (و
بدونتفکیککردنآثهارآزادسهازیمهالی)بهرتوسهعهیمههالیرابررسههیکردنهدونشهان
دادندکهاثرتجارتدرمیانکشورهامتفاوتبودهاسهت.برایناسهاسزمهانیکههتجهارت،
تخصصگراییرابهسمتکاالهایوابستهیمهالیسوقدادهاست،رشدسیستممهالیرادر
پیداشتهاست.درمقاب ،وقتیتجهارت،یککشوررابهسمتیهدایتکردهکههکاالههای
وابستهیمالیرابه جایتولیهددرداخ واردکنهد،سیسهتممهالیپه ازبهازشهدنتجهارت
تخریبشدهاسهت.

ارتباطمیانتوسعهیمالی،بازبودنتجهاریوورودسهرمایه

Law & Demetriades(2004) o
در کشوردرحالتوسعهدرطهیسهالههای

-

رابررسهیکردنهد.بهراسهاس

نتایجبهدستآمده،توسعهیمالیدرهردوحالتبهازشهدنتجهاریوهمچنهین،آزادسهازی
جریانورودسرمایهبهبهودداشهتهاسهت.عهالوهبهرایهن،نتهایجبه هدسهتآمهدهبهااسهتفادهاز
شاخصهایمختلفتوسعهیمالی،اعمازشاخصهایبانکیوبازارسرمایهوشهاخصههای
بازبودنتجاریومالیوهمچنیناسهتفادهازروشههایمختلهفتخمهینوانتخهابدورهی
زمانیمطابقتداشتهاست.
آثارآزادسازیمالیبهرسهطبتوسعهیمهالیدرکههشورهایآسهیاییرابررسهی

Ito(2005) 
کرد.براساسنتایج،آزادسازیمالیبهرسهطبتوسهعهیمههالیاثهرمثبهتداشهتهاسهت.وی
همچنینبههطهرحایهنس المنطقهیپرداخهتکهههآیههاتوسهعهیمهالیبههکشهورهااجهازه
سیاستآزادسازیمالیمی دهدیهابهرعک .درواقهعویایهننکتههرامطهرحکهردکههآیها
کشورهاقب ازآزادسازیحهسابسهرمایه،بهتوسعهیسیسهتممهالیخهودنیهازدارنهد.اگهر
عک ایهنمطلهبمهوردتأییهدقرارگیرد،آنگاهکشورهامیتوانندبازارههایمهالیخهودرا
براساسبازکردنایهنبازارههابهشک برونزاتوسعهدهند.
،نشاندادندکهآزادسازیمالیاثریبرسرمایهگذاریکه نهدارد،

Hermes et al.,(2005) 
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ولیباعثافزایشسرمایهگذاریبخهشخصهوصوکهاهشسهرمایهگهذاریبخهشدولتهی
میشودوپ اندازخصوصینیزکاهشمییابدواینممکناستبهدلی جریانسهرمایهدر
افزایشرشداقتصادیمیشود.

المللیباشد.همچنینآزادسازیمالیباعث


سطببین
Long(2008) اثرآزادسازیبازارمالیرابربهازدهبهازارسههامکشهورویتنهامبررسهینمهوده
است؛ونشاندادکهآزادسهازیبهازارمهالیبهیثبهاتیبهازارسههامویتنهامرادرکوتهاهمهدت
افزایشمیدهد.ولیدربلندمدتمیتواندبهاافهزایشورودسرمایهگذارانخارجیبیثبهاتی
بازارسهامراکاهشدهد.
Ahmadian & Taqavi(2011) بیاننمودندکههرابطههمثبتهیبهینآزادسهازیبهازارمهالیو
نقههدینگیبههازارسههرمایهدرکشههورهایمنطقهههمنههاوجههوددارد؛امههاایههناثههردرکشههورهای
موردبررسیبسیاراندسمیباشد.

 Forbes & Warnock(2012) نشاندادنهدکههجریانهاتسهرمایهناشهیازآزادسهازیمهالی
موجبتوسعهمالیشرکتهایبازارسرمایهمیشود.
رابطهمکملهیبهینسرمایهگذاریمستقیمخهارجی

 Hatef & karbasi(2013) نشاندادنکه
(شاخصآزادسازیمهالی)وسهرمایهگهذاریخصوصهیدرگهروهکشهورهایکهمدرآمهدو
گروهکشورهایبادرآمدباالاست.همچنینسرمایهگذاریعمههومیو

رابطههجهایگزینیدر
مثبتومعناداریبرسرمایهگذاریخصوصیدارند.

رشهدتولیهدداخلهیواقعهیاثهرات
Jadiyappa et al.,(2016) نشاندادندکههتغییهرمثبهتدرشهرای بهدهیدرتهأمینمهالیاز
طریقبهدهیدرزمهانآزادسهازیوتجدیهدسهاختارمهالی،بهرنسهبتاههرممهالیوسرسهید
یهایشرکتاثرمنفیدارد 
بده 
،Yang et al.,(2018) آزادسازیمالیبرسهجریانسرمایهگذاریخارجی،تشکی پرتفهوی
یکهدرکشورهاینوظههور،
سرمایهگذاریوجریانهایاقتصادیدیگراثرمیگذاردبهطور 
آزادسازیمالیبرجریهانههایاقتصهادیدیگهربیشهترتهأثیرمهیگهذاردودراقتصهادیههای
توسعهیافتهتشکی پرتفویسرمایهگذاریدرپیآزادسازیمالیکاهشمییابدوبهطورکلی

آزادسازیمالیممکناسهتمنجهربههکهاهشسهرمایهموجهوددرجریهانتشهکی پرتفهوی
سرمایهگذاریشود.
توانفرضیهتحقیقرااینگونهبیانکردکه :


شدهمی

لذاباتوجهبهمواردمطرح
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بینآزادسازیمالیومیزانسهرمایهگهذاریبخهشخصوصهی(شهرکتههایپذیرفتههشهدهدر
بورساوراقبهادار)،رابطهوجوددارد .

روششناسی تحقیق

اینتحقیقازنوعتحقیقاتکهاربردی،په رویهدادی(اسهتفادهازاطالعهاتگذشهته)وروش
همبستگیوبهدنبالبررسیرواب بینمتغیرهااست.بهرایدسهتیابیبههدادهههایمربهوطبههمتغیهر
میزانسرمایهگذاریشرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبههادارتههرانوفرابهورسایهران،از
اطالعاتموجوددرنرمافزاررهآوردنوینوبررسیصورتهایمهالیحسابرسهیشهدهمنتشهرهبها
مراجعهبهتارنمایرسمیکدال(،)www.codal.irاستفادهشهدهاسهت.ههمچنهینبهرایبههدسهت
آوردناطالعاتمربوطشاخصهریتیجازتارنمایاینبنیادوبرایجمهعآوریاطالعهاتمربهوط
نر بهرهواقعی،ازاطالعاتموجوددرتارنمایبانکجهانی،استفادهشدهاست .
هایپذیرفتهشدهدربورساوراقبههادارتههرانوفرابهورس


جامعهآماریتحقیق،کلیهشرکت

ایرانطیسالهای2002تا2015میباشدونمونهتحقیق،متشک ازکلیهشرکتههایموجهوددر
جامعهآماریاستکهدادههایموردنیازمربوطبهمتغیرهایتحقیقدرطولدورهزمانی2002الی
2015راافشانمودهاند.لذاتعداد4.354دادهمربوطبه311شهرکتدربهازهزمهانیفهوقالهذکر،
موردارزیابیقرارگرفتهاست .
ییکهآزادسازیمالیبهعنوانپدیدهایانتزاعی،میتوانهدبههصهورتیهکمتغیهرپنههان
ازآنجا 
تعریفشودوبهدلی آنکهمتغیرهایپنهانبهطورمستقیممشاهدهپذیرنیستند،لذابههطهورمسهتقیم
قاب اندازهگیرینمیباشند؛بنابراین،محققبایدمتغیرپنهانرابرحسبنهوعرفتهاریکههبیهانگرآن
نگونههروابه ،ازتحلیه ههایرگرسهیونی
متغیرمیباشد،تعریفنماید.دربرخیمطالعاتبرایای 

استفادهنمودهاند.ایراداتواردهبرروشتحلی مطالعاتقبلیایناستکهتحلی هایرگرسهیونی
رایجسنتیتاحدزیادیخطایاندازهگیریدرمتغیرهایتوضیحیرانادیهدهمهیگیرنهد.درنتیجهه،

یافتههایرگرسیونیممکناستنادرستوشام نتایجگمراهکنندهباشد.همچنهینمطالعههاثهرات
مستقیموغیرمستقیممتغیرهایدرگیردریکالگوبرایمحققبهآسانیامکهانپهذیرنیسهت.دیگهر
اینکه؛الگوهایرگرسیونیفاقدساختارهستند.بدینمعنیکهچگونگیرابطهمتغیرهایمسهتق بها
یکدیگروهمچنینبامتغیروابستهمشخصنیست(.)Abarashi & Hosseini, 2012لذاباتوجهبه

36

اقتصاد پولی مالی سال بیست و ششم

آنکهدرتحقیقاتپیشینکهدربخشقب بدانپرداختهشهد،توافهقواجمهاعنظهریدرخصهوص
متغیرآزادسازیمهالیازنظهرابعهادونحهوهسهنجشآنوجهودنهداردلهذاایهنموضهوعموجهب
محدودیتدرهمگونیاینگونهتحقیقاتشدهاستبنابرایندراینتحقیقسهعیشهدهاسهتکهه
برایسنجشومحاسبهمتغیرآزادسازیمهالیازرویکهردمعهامالتسهاختاریاسهتفادهشهود.ایهن
رویکردبهدنبهالکهاهشحجهممتغیرهها(آزادسهازیمهالیبهالقوه،کنتهرلنهر بههرهوشهاخص
آزادسازی)وتشکی ساختارجدیدیبرایآنها(مفهومآزادسازیمالی)مهیباشهد.ایهنرویکهرد
سعیدرشناساییمتغیرهایاساسیوعام هابهمنظورشناساییمتغیرهایپنهانازطریهقمتغیرههای
مشاهدهشدهدارد.پیشفرضاساسیاینرویکردآناستکههرعام بازیرمجموعههایخهاص
ازمتغیرهاارتباطدارد(.)Teo, 2011لذامنطقاینرویکردبهشرحزیرقاب توصیفاست:

معادله( X t  ij Fj  t :)1

دراینمعادله متغیر بردارمتغیرهایمشاهدهشده(آزادسازیمالیبالقوه،کنترلنر بهرهو
شاخصآزادسازی)میباشد  .ماتری ضرایببودهکهعام ( ) رابهمتغیرهایمشاهدهپذیر

متص مینماید .بردارعام هاو  بردارعام هایخطامیباشد.فرضمیشودکهاجزاخطا،
میانگینی برابر با صفر دارند و عام های اصلی با اجزای خطا ارتباطی ندارند .همانطور که در
معادلهباالمشاهدهمیشود ،اینرویکردرابطهنزدیکیبارگرسیونخطیدارد.تفاوتاصلیآن-

هااینمسألهمیباشدکهعام ها( ) دررویکردمعادالتساختاریمشاهدهپذیرنمیباشندو
پ ازاینکهضرایبعام برایهرکدامازمتغیرهایمشاهدهپذیربدستآمد،عام متغیرجدید
استکهازطریقترکیبخ طیمقادیراصلیمتغیرهایمشاهدهشدهوضریببارعام بدست
می آید.لذادرتحلی نهاییمدل،ضرایباستانداردارائهمیشودکههبستگیبینمتغیرمشاهده
شدهوعام موردنظررانشانمیدهد( .)Beran & Violato, 2010
لذاباتوجهبهموضوعاتمطرحشده،بهمنظورسنجشارتباطآزادسازیمالیبههعنهوانیهک

رفتهشدهدربورساوراقبهادارتههرانو
متغیرپنهانوانتزاعیباحجمسرمایهگذاریدرناشرانپذی 
فرابورسایرانازرویکردمعادالتساختاریاستفادهمیشود .
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متغیرها و الگوی مورد استفاده

متغیرهایاینتحقیقشام دوبخش(متغیرهایآزادسازیمالیوسهرمایهگهذاری)مهیباشهند؛
کهدرجدولزیرنحوهاندازهگیریآنهاارائهشدهاست.لذاهمانگونهکههدربخهشپیشهینبهدان
اشارهشدباتوجهبهماهیتمفهومآزادسازیمالیبهعنهوانیهکماهیهتانتزاعهیومتغیهرپنههان،
بهمنظورسنجشاینمتغیرونحوهیارتباطآنباحجمسرمایهگهذاریدرناشهرانپذیرفتههشهدهدر
بورساوراقبهادارتهرانازرویکردمعادالتساختاریاستفادهمیگردد .

جدول  -1نحوه اندازهگیری متغیرهای تحقیق
متغیرها

مکانیسمها

آزادسازی
مالی بالقوه
آزادسازی مالی
(متغیر مستقل)

نحوه اندازهگیری
مقدار شاخص هریتیج مربوط به ایران است که توسط بنیاد هریتیج ارائه میشود (این شاخص آزادی اقتصادی که
نخستین بار در اواخر دهه  1980در این بنیاد آمریکایی موردبحث قرار گرفت .هدف از این کار بسط یك شاخص
برای اندازهگیری تجربی سطح آزادی اقتصادی در کشورهای سراسر دنیا بوده است .بدین منظور مجموعهای از
معیارهای عینی اقتصادی درنظر گرفته شد و از سال  1994این معیارها برای مطالعه و درجهبندی کشورهای
مختلف در انتشار ساالنه «شاخص آزادی اقتصادی »1مورداستفاده قرار گرفت بهزعم تهیهکنندگان ،این شاخص
تنها فهرست تجربی امتیازات نیست بلکه تحلیلی دقیق از عواملی است که بیشترین نقش را در نهادینه کردن
رشد اقتصادی دارند و بسیاری از نظریههای موجود درباره ریشهها و عوامل توسعه اقتصادی در نتایج مطالعه
لحاظ شدهاند (Edwards,1998).

WWW.HERITAGE.ORG

حجم
سرمایهگذاری
(متغیر وابسته)

شاخص
آزادسازی
مالی

WWW.WORLDBANK.ORG

کنترل نرخ
بهره

نسبت تغییرات نرخ بهره هر دوره نسبت به دوره قبل که اطالعات مربوط به آن در پایگاه اطالعاتی بانك جهانی
به آدرس زیر نمایه میشودWWW.WORLDBANK.ORG .

خالص
سرمایهگذاری

مبلغ خالص جریان نقدی ورودی (خروجی) سرمایهگذاری که از طبقه چهارم صورت جریان وجه نقد شرکتها به
دست میآید

معکوس تفاضل نرخ بهره واقعی آمریکا از نرخ بهره واقعی ایران که اطالعات مربوط به هریك از آنها در پایگاه
اطالعاتی بانك جهانی به آدرس زیر نمایه میشود.


درالگویزیرنحوهارتباطبینمتغیرهاارائهشدهاست.همانگونهکهدرشک زیرمشاهدهمی-
گرددودرجدولفوقنیزبداناشارهشد،متغیرآزادسازیمالیبهعنوانیکمتغیرپنهانازطریق
سهمتغیرمشاهدهپذیربااستفادهازرویکردمعادالتساختاری(بااستفادهازآزمهونتحلیه عهاملی
________________________________________________________________
1Index of Economc Freedom
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تأییدی)اندازهگیریشدهودرنهایتتأثیراینمتغیرمحاسبهشدهبرمتغیهروابسهتهتحقیهق(خهالص
سرمایهگذاری)بابکارگیریمجددرویکردمعادالتساختاری(آزمونتحلی مسیر)،برآوردمی-
شود .

آزادسازیمالیبالقوه
شاخصآزادسازیمالی

آزادسازیمالی

خالصسرمایهگذاری


کنترلنر بهره
شکل  -1نحوه ارتباط میان متغیرهای تحقیق





نتایج معادالت ساختاری

بعدازبرآورداولیهمدلمعادالتساختاریموردنظر،بهمنظورتعیینمیزانقابلیتاتکاینتایج
مدل،برازشمدلموردارزیابیقرارمیگیهرد.شهاخصمجهذورکهایازمههمتهرینورایهجتهرین
شاخصهابرایتعیینموقعیتبرازشکلیمدلاست(.)Dion, 2008تفسیرمناسهبشهاخصههای
برازندگیمستلزمتصمیمدررابطهبانقاطبحرانییانقاطبهرشمقهادیرایهنشهاخصههااسهت.در
خصوصمقدارمجذورکهای،Hooper et al.,(2008)،مقهدارسهطبمعنهیداریبهزر تهراز5
درصداینآزمونرابهعنوانمقدارمطلوبپیشنهاددادهاست(.)Hooper et al., 2008عالوهبهر
آن،شاخصهایدیگریهمچونمواردذکرشدهدرجدولشماره2برایسنجشبرازندگیمهدل
بکارمیرود.دراینجدول،نتایجبرازشکلیمدلنشاندادهشدهاستوشام معیارهایبهرازش
مطلق،برازشتطبیقهیوبهرازشمقتصهداسهت.همچنهیندرایهنجهدول،میهزانارزشهریهکاز
شدهاست.همانطورکهه


کنندهمقادیربهینهنشانداده
شاخصهادرمدلومیزانبهینهومأخذتعیین
مشخصاستباتوجهبهمقادیردادهشدهومقادیربهینه،میتواننتیجهگرفتکهشهاخصمجهذور
کای،سطبمعناداریباالی5درصدداردودرنتیجهفرضصفرمبنیبرنیکهوییبهرازشمهدلرد
نمیگردد.البتهازآنجاییکهنسبتکایبهدرجهآزادیهمکمترازسهمیباشهدمهیتهواننتیجهه
گرفتکهمدلبهخوبیبرازشگردیهدهاسهت.همچنهینازآنجهاییکههمقهدارمیهانگینمجهذور

39

تأثیر آزادسازی مالی بر حجم سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار

خطایمدلکمتراز7درصدمیباشد،نیکوییبرازشمدلتأییدمیگردد.شایانذکراسهتسهایر
مقادیرارائهشدهازشهاخصههای نیکهوییبهرازشدیگهر،حکایهتازبهرازشمناسهبمهدلدارد.
بنابراینمی توانباقابلیتاتکایبهاالییازمهدلمعهادالتسهاختاریبهرایآزمهونمهدلتحقیهقو
تحلی یافتههااستفادهنمود .

جدول  -2معیارهای اندازهگیری نیکویی برازش الگوی اصالحشده تحقیق
معیارهای نیکویی برازش

شاخصهای برازش مطلق

شاخصهای برازش تطبیقی

شاخص برازش مقتصد

2

نام شاخص

عالئم اختصاری

میزان در مدل

کای اسکوئر
(سطح معنی داری)

Chi-square

2.744
()p>0.05

شاخص نیکویی برازش

GFI

1.00

شاخص برازش تطبیقی

CFI

0.999

1

شاخص برازش افزایشی

IFI

0.999

میانگین مربعات خطای برآورد

RMSEA

0.010

کای اسکوئر به درجه آزادی

Chi-square/df

1.372

مقدار قابلقبول
(منبع)
سطح معناداری بزرگتر از  5درصد
()Hooper et al., 2008
بزرگتر از  95درصد
()Hooper et al., 2008
بزرگتر از  95درصد
()Hooper et al., 2008
بزرگتر از  95درصد
()Hooper et al., 2008
کمتر از  7درصد
)(Steiger, 2007
کمتر از 3
)(Kline, 2005

منبع :یافتههای تحقیق

پ ازاطمینانازقابلیتاتکاینتایجمهدلبهرازشدادهشهده،درجهدولزیهرمقهدارضهرایب
هریکازمسیرهاومیزانمعنیداریآنهادرمدلکلیتحقیقارائهشدهاست.همهانطهورکههدر
جدول3مشخصاسترابطهبهینمتغیهرآزادسهازیمهالیبههعنهوانیهکپدیهدهانتزاعهیومیهزان
درصدمیباشهدکههتأییهدی

)ومعنیدار()0.053درسطبخطای10

سرمایهگذاریمثبت(1.933
طورکهمشاهدهمیشودرابطهمستقیمبینمکانیسهمههاییههم

برفرضیهتحقیقاست.همچنینهمان
سرمایهگذاری،منفی(بهترتیهب-2.758:

چونشاخصآزادسازیمالیوکنترلنر بهرهبامیزان
)میباشدکهایهنرابطههازطریهقضهربکهردنضهرایب
)ومعنیدار(0.000و 0.000

و-2.938
________________________________________________________________
1 Comparisonsfitting index
2 Parsimony fitting index
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مستقیمهرمکانیسمدرضریبمربوطبهرابطهآزادسازیمهالیومیهزانسهرمایهگهذاریبههدسهت
میآید،امارابطهمستقیممیهانآزادسهازیمهالیبهالقوهومیهزانسهرمایهگهذاریبههصهورتمثبهت
)ومعنیدار()0.00استکهیکچنینرابطهایهمباتوجهبهمبانینظهریتحقیهقانتظهار

(1.933
میرفت.بهعبارتدیگر،آزادسازیمالیوحذفنظارتهایغیرکارابرجریهانسهرمایهدرسهطب
داخلیوبینالمللیباکاهشهزینهسرمایهومشکالتمربوطبهعدمتقارناطالعاتی،دسترسیبهه
جریانوجوهراتسهی نمودهودرنتیجهحجمسرمایهگذاریشرکتهاراافزایشمیدهد .
جدول  -2نتایج الگوی اصالحشده تحقیق
مسیرها
آزادسازی مالی
آزادسازی مالی
آزادسازی مالی
حجم سرمایهگذاری
آزادسازی مالی

<--<--<--<--<---

آزادسازی مالی بالقوه
شاخص آزادسازی مالی
کنترل نرخ بهره
حجم سرمایهگذاری
حجم سرمایهگذاری
منبع :یافتههای تحقیق

ضرایب
1.00
-1.247
-1.520

مقدار معنیداری
0.000
0.000
0.000

1.00
1.933

0.000
0.053

بحث و نتیجهگیری

یشدن،واقعیتیاستکهابعادمختلفسیاسی،فرهنگیاقتصادیو...را شهام مهیشهودو
جهان 
درواقعبایدآنرابهمثابهیکنظاماجتماعینویندرنظرداشهتچراکههکارکردههایمختلفهیدر
یشهدنبیشهترصهبغهاقتصهادی
بسیاریازصاحبنظرانبراینباورندکهجههان 

ابعادگوناگوندارد.
داردویکیازبرجستهترینتحوالتیکهدرسهالههایاخیهربههوقهوعپیوسهته،همگرایهیوادغهام
اقتصادهایملیدراقتصادهایجهانیبودهاستکهدرپهیپیشهرفتههایتکنولويیهکوفنهاوری
بهپیشرفتهاست.آمارههایموجهودازکشهورهای
استهایآزادسازی 
اطالعاتودربستریازسی 
یشهدنحکایهتازآنداردکههبههطهورکه ،
جهانواسهتفادهازچنهدینشهاخصمختلهفجههان 
درهمآمیهزی وادغهامههرچههبیشهتردراقتصهادجههانیپ هیش
کشورهاطیسهدههگذشتهبهسوی 

یشدندرغالبکشورهادرحالوقوعاست.یکیازعوام تسهی کنندهاین
رفتهاندوفرایندجهان 
واقعیتجهانی،آزادسازیاقتصادمیباشد.یکیازابعاداینآزادسازی،درقالبآزادسهازیمهالی
نمودپیدامیکند .
باتوجهبهنقشمهمسرمایهگذاریمستقیمخارجی(شاخصآزادسهازیمهالی)

ازطرفدیگر،
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دراقتصادهرکشور،اغلبکشورهابرایجهذبایهننهوعسرمایهتهالشمهیکننهد.درواقهعبهازار
رقابتبهویژهمیانکشورهایدرحهالتوسهعهبها

جهانیجذباینسرمایهها،بسیاررقابتیاست.این
توجهبهلزومدستیابیسریعبهتوسهعهوکمبودمنابعمالی،بیشتراست.اینگونهکشهورهابههدنبهال
جهذبانهواعسهرمایههسهتندوبدینمنظورتمهیداتگوناگونیبرایجذبایننوعسرمایهههابهه
کارمیبرند .

آزادسازیجریانسرمایهباعثجریانسرمایهازاقتصهادهایبهاسهرمایهبهاالبههاقتصهادهایبها
سرمایهپایینمیشهود.ایهنجریهانههایسهرمایه،بایهدپه انهدازهایداخلهیرادرکشهورهایبها
موجودیسرمایهاندسکام نمودهومنجهربههافهزایشسهرمایهگهذاریدرایهنکشهورهاگهردد.
جریانسرمایهمیتواندباعثبهبهودانتقهالفنهاوریگهردد.راهههایغیرمسهتقیمیوجهودداردکهه
بهواسطهآنهاآزادسازیمالیمیتواندباعثبهبودرشداقتصادیکشورهاگردد.آزادسازیمالی،
ضمنانتقالسرمایهبینکشورها،باافزایشتوسعهبخشمالیمهیتوانهدبههبهبهودسهرمایهگهذاری
کمکنماید.براساستئوریهایموجهود درمهورداثهرآزادسهازیمهالیبهرمصهرف،ازآنجاکهه
مصرفکنندگاناغلبریسکگریزهستند،ازبازارهایمالیبرایکاهشریسکسرمایهگهذاری
استفادهمیکنندکهاینامراحتمالسرمایهگذاریبیشتردرشرکتهایپذیرفتههشهدهدربازارههای
مالیرابههمراهخواهدداشت .
باتوجهبهمواردمطرحشده،دراینتحقیهق،تهأثیرآزادسهازیمهالیبهرمیهزانسهرمایهگهذاری
شرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانوفرابورسایران،سنجیدهشهدوباتوجههبهه
عدماجماعواتفاقنظرتحقیقاتپیشیندرخصوصنحوهاندازهگیریمفهومآزادسازیمهالی،در
اینتحقیقازسهگویهآزادسازیمالیبالقوه(شاخصهریتیج)،شاخصآزادسازیمالی(معکوس
تفاض نر بهرهواقعیآمریکاازنر بهرهواقعیایران)وکنترلنر بههره(تغییهراتنهر بههره)،
برایاندازهگیریآزادسازیمالیاستفادهشدوتأثیرآنبرمیزانسرمایهگهذاریشهرکتهها(مبله 
خالصطبقهفعالیتهایسرمایهگذاریدرصورتجریانوجهنقدحسابرسیشدهساالنهافشاشده
هرشرکت)،سنجیدهشد.نتایجتحقیقبیانگررابطهمثبتومعنیداربهینآزادسهازیمهالیومیهزان

سرمایهگذاریاست.بهعبارتدیگر،باآزادسازیمالیوفراهموتسهی شدنزمینههورودسهرمایه
خارجیودرپیآنکاهشهزینهسرمایهوتأمینمنابعمالی،شرکتهابهمنهابعبیشهتریدرجههت
توسعهوتکمی پرويههایعملیاتیخودروبروبودهوباشرای آسانتهریبههایهنمنهابعدسترسهی
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لذاعالقهمدیریتشرکتبهسرمایهگذاریبیشترشدهوازمنابعارزانقیمتتهرنسهبتبهه.مییابند
نتههایجایههنتحقیههقبههایافتهه ههههای.قبهه ازشههرای آزادسههازیبیشههتراسههتفادهخواهههدکههرد
 وHenry(2000); Hermes et al.,(2005); Forbes & Warnock(2012):تحقیههق
 .همراستااستJadiyappa et al.,(2016)
همچنیننتایجنشانمیدهدکهرابطهمستقیمبینتغییراتنر بهرهوشاخصآزادسهازیمهالی
منفهی،بامیزانسهرمایهگهذاری،)(معکوستفاض نر بهرهواقعیآمریکاازنر بهرهواقعیایران
،بیننهر بههرهوسهرمایهگهذاریبخهشخصوصهیبهرونرانهیوجهوددارد،بهعبارتدیگر.است
 لذاسیاستهایبخشمهالیکههنهر،دهد


گذاریراافزایشمی
سرمایه،بنابراینکاهشنر بههره
بهرهبلندمدترامتأثرمیکنندوهمچنینرشدوتوسعهبازارهایپهولیباعهثبهبهوددربههرهوری
میههه متوسهه بهههپهه انههدازراافههزایشوارزشفعلههیسههوددهیپههرويههههای،سهههرمایهشهههده
 .سرمایهگذاریراافهزایشخواهدداد
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