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توسعه بازارهای مالی و عوامل مؤثر بر آن یکی از دغدغههای اصلی اقتصاددانان بهویژه در دهههای اخیر بوده است .با
توجه به اینکه در اقتصاد دانش بنیان ،تولید ،توزیع و کاربرد دانش و اطالعات عاملل و محلر اصللی توسلعه ،تولیلد
ثروت و اشتغال در تمامی فعالیتهای اقتصادی است ،لذا بررسی شاخصهلای اقتصلاد دانلشبنیلان بلر فراینلد توسلعه
بازارهای مالی حائز اهمیت فراوانی است .در این مقاله تأثیر متغیرهای مربوط به شلاخصهلای اقتصلاد دانلشبنیلان بله
تفکیک مخارج آموزشی ،مخلارج  ،ICTمخلارج تحقیل و توسلعه ،متخصصلین در فعالیلت هلای تحقیل و توسلعه،
اختراعات و نوآوریهای ثبتشده ،صادرات با تکنولوژی باال و کیفیت مقررات بر شاخصهای توسعه بازارهای مالی
برای  9کشور منتخب در حال توسعه (بهویژه ایران) طی دوره زمانی  2002تا  2014مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتله
است .برای برآورد اثر متغیرها ،از تکنیک هم انباشتگی پانلی بلا رهیافلت الگلوی خودتوضلی بلا وقفلههلای گسلترده
) (ARDLاستفاده شده است .نتایج برآوردها حاکی از آن است که تأثیر تمامی شاخصهلای اقتصلاد دانلشبنیلان بلر
شاخص بازار سرمایه (نسبت ارزش سهام معامله شده در بازار بورس بر تولید ناخالص داخلی) و بلازار پلول (اعتبلارات
ارائهشده توسط سیستم بانکی) مثبت است.
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واژگان کلیدی :اقتصاد دانشبنیان ،بازارهای مالی ،تکنیک هم انباشتگی پانلی.
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 .1مقدمه
نقش علم و دانش در اقتصاد به دلیل ایجاد تخصص و بهبود بهره وری عوامل تولید از گذشته ملورد
توجه قرار گرفته و جایگاه فناوری و دانش به عنوان عوامل درون زا در فراینلد توسلعه ملورد تأکیلد
عامل و محر

اصلی توسعه ،تولید ثروت و اشلتغال در تملامی فعالیلت هلای اقتصلادی اسلت ،للذا

بررسی اثرات شاخص های اقتصاد دانش بنیلان بلر فراینلد توسلعه بازارهلای ملالی نیلز حلائز اهمیلت
فراوانی است (معمارنژاد .)1384 ،با گسترش و توسعه بازارهای مالی ،امکلان و زمینلههلای مختلل
سرمایه گذاری شکل میگیرد و بخش خصوصی قادر است انواع راهکارهلای متناسلب بلا نیازهلای
خود برای پس انداز در شرایط با ریسک کمتلر را انتخلا کنلد و همچنلین از طریل تجهیلز منلابع
حاصل از وجوه پس اندازکنندگان و هدایت آنها به فعالیتهای اقتصادی سلودآور و دارای ارزش
افزوده باال ،میتواند باعث افزایش رشد اقتصادی شود .بازارهای مالی طی چند سده اخیر به واسلطه
مؤلفههای دانشی ،رشد قابل توجهی داشته و به طور مستمر در حال تکامل در سط جهان هسلتند و
کشورهای در حال توسعه نیز از این قاعده مستثنا نیستند (لوین.)2004 ،1
سؤال اساسی این پژوهش این است که تأثیر اقتصاد دانشبنیان بر توسعه بازارهای مالی چگونه
است؟ از آنجایی که در اکثر مطالعات انجامگرفته در زمینه اقتصاد دانشبنیان ،مطالعه مشخصلی در
خصوص بررسی ارتباط شاخص های اقتصاد دانش بنیان با توسعه بازارهلای ملالی بله تفکیلک بلازار
پول و سرمایه در قالب شیوه هم انباشتگی پانلی برای کشورهای منتخب در حال توسلعه بلهویلژه در
قالب برآوردگلر الگلوی خودتوضلی بلا وقفله هلای گسلترده 2صلورت نگرفتله اسلت و عملدتا بلر
متغیرهای آزادسازی تجاری و کیفیت مقررات تکیه شده است ،لذا در ایلن مقالله بله بررسلی تلأثیر
شاخص های اقتصاد دانشبنیان به تفکیک مخارج آموزشی ،مخارج  ،ICTمخارج تحقی و توسعه،
متخصصین در فعالیلتهلای تحقیل و توسلعه ،اختراعلات و نلوآوریهلای ثبلتشلده ،صلادرات بلا
1. Levin
2. Autoregressive Distributed Lag Analysis
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تکنولوژی باال و کیفیت مقلررات بلر شلاخص هلای توسلعه بازارهلای ملالی (بلازار پلول و سلرمایه)
پرداخته شده و  9کشور منتخب در حال توسعه (با لحاظ ایران) طی دوره زمانی  2002تلا  2014بله
شیوه همانباشتگی پانلی با رهیافت الگوی خودتوضی با وقفه های گسترده ) (ARDLمورد مطالعه و
بخش دوم مقاله مروری بر مبانی نظری خواهیم داشت .در بخش سلوم بله پیشلینه پلژوهش پرداختله
می شود .روش شناسی تحقی در بخش چهارم مطرح می شود .در بخلش پلنجم نتلایج تجربلی ارائله
شده و باالخره بخش ششم نیز به نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها اختصاص دارد.

 .2مبانی نظری
سیستم مالی به عنوان تزری کننده حیات به بخلش حقیقلی اقتصلاد ،شلبکه ای متشلکل از بازارهلای
مالی ،تجار ،خانوارها ،دولت و مؤسساتی است که به انتقال جریان پول ،انواع سپرده ها ،انواع اوراق
بهادار و ابزارهای پول و سرمایه به گروههای مختل

کارگزاران بازار میپردازنلد .نظلامهلای ملالی

مشتمل بر مؤسساتی هستند که در چارچو نهادی که بازار مالی نامیلده ملی شلود ،بلا یکلدیگر بله
دادوستد مطالبات مالی می پردازند .سیستم های مالی کارآمد ملی توانلد بلا کسلب اطالعلات دربلاره
فرصت های سرمایه گذاری تجمیلع و تجهیلز پلس انلدازها ،نظلارت بلر سلرمایهگلذاریهلا و اعملال
حاکمیت شرکتی ،تسهیل مبادله کاالها و خدمات و توزیع و مدیریت ریسک ،با کاهش هزینه های
مبادله و کسب و تحلیل اطالعات تخصیص بهتر منابع را موجب شود .در صورتی که نظام مالی این
وظای

خود را به نحو مطلو انجام دهد ،توسعه مالی شکل می گیرد و میتواند بله عنلوان مکملل

بخش واقعی اقتصاد اهمیت باالیی داشته باشد (جهانگرد و عسگری.)1390 ،
اهمیت بازارهای مالی بیشتر از آنجا ناشی میشود که شرکتهای بازرگانی بلرای تلأمین ملالی
فعالیتهای خود به حجم باالیی از سرمایه نیاز دارند .این شرکتها برای اینکه بتوانند رشد و توسعه
پیدا کنند نیازمند سرمایه گذاری باالیی هستند .واض است کله تلأمین ایلن میلزان سلرمایه در زملان
محدودی میسر نیست و بایستی از جای دیگری تأمین شود .دولتها نیز به منظور ارائه بهتر خدمات و
کاالها به مردم نیازمند این هستند که حجم باالیی از پول و نقدینگی در اختیار داشته باشند (پورکریم،
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 .)1393این بازارها را می توان به دو دسته بازار پول و سرمایه تقسیمبندی کرد :بازار سرمایه بلازاری
است که ابزارهای مالی بلندمدت با سررسید بیش از یک سال در آن مورد معامله قرار میگیرد .بازار
پول نیز بازاری برای دادوستد پول و دیگر دارایی های مالی جانشین نزدیک پول است که سررسلید
یک الگوی مدیریتی در عصر کنونی تلقی کرد .اقتصاد دانشبنیان 1واژهای است که اشاره به استفاده
از مدیریت و مهندسی دانش برای ایجلاد مزایلای اقتصلادی دارد .کسلب مزیلت رقلابتی در اقتصلاد
دانشبنیان توسط سازمانها مستلزم بهرهبرداری آنها از دانش مورد نیاز اسلت .فرانسلیس بلیکن 2بلا
عبارت معروف خود تحت عنوان «دانش قدرت اسلت» در نخسلتین کتلا خلود تحلت عنلوان «در
ستایش دانش» مال

شناسایی افراد را دانش آن هلا عنلوان کلرده اسلت (داونپلورت و همکلاران،3

 .)1997اصطالح دانشبنیان 4یا اقتصاد دانشی که توسط  OECDملورد تأکیلد خلاص در اسلتراتژی
توسعه ملل قرار گرفته ،گویای نقش مهم دانش و فناوری در جریان اقتصاد است و از این رو میتوان
گفت که در اقتصاد دانش بنیان ،دانش از نظر کیفی و کمی بااهمیت تر از گذشلته اسلت؛ وللی بایلد
گفت که هدف اصلی از تبیین و استفاده از اقتصاد دانش محور نهایتا دست یابی به توسلعه پایلدار در
ابعاد کالن اقتصادی در جوامع مختل  ،خصوصا کشورهای فقیر و در حال توسعه است.
توجله بلله نقلش دانللش در اقتصللاد و مباحلث توسللعه ،موضللوع جدیلدی نیسللت و در نظریللات
اقتصادی گذشته نیز دانش همواره عامل مهمی در نظریات مربوط به رشد و توسعه بلوده و فنلاوری
دانش بر توسعه بخش های اقتصادی به ویژه بخش مالی تأثیر داشته است .در این مورد آدام اسمیت

5

در قرن هیجدهم به نقش تخصص در تولید و اقتصاد توجه داشته و فردریک لیست 6تأکید می کنلد
که خل و توزیع دانلش بله بهبلود کلارایی در اقتصلاد کملک شلایان تلوجهی ملی کنلد .طرفلداران
1. Knowledge Economy
2. Francis Bacon
3. Davenport & et al
4. Knowledge Economy
5. Adam smith
6. Fridrich list
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شومپیتر ،1نظریه هیرشمن ،2گالبرایت 3گودین 4به نقش ابلداع و نلوآوری در پویلایی اقتصلاد توجله
خاصی داشته و رومر 5و گروسمن 6نیز با ارائه نظریه جدید در زمینله سلرمایه انسلانی ،بلرای عللم و
دانش در رشد و توسعه بلندمدت بخشهای اقتصلادی نقلش عملدهای قائلل ملیشلوند (معملارنژاد،
اجتماعی ،که در طی سالیان گذشته با آن مواجه بوده اند و نیز به دلیل دارا بودن موقعیت جغرافیلایی
استراتژیک خود جزو آن دسته از کشورهایی هستند ،که اقتصاد دانش بنیان می توانلد نقلش ویلژه و
مهمی را در تأثیرگذاری بر بازارهای مالی داشته باشد .در مقاله حاضر ،اقتصاد دانش بنیلان از طریل
متغیرهای مخارج آموزشی ،مخلارج  ،ICTمخلارج تحقیل و توسلعه ،متخصصلین در فعالیلت هلای
تحقی و توسعه ،اختراعات و نوآوری های ثبتشده ،صادرات با تکنولوژی باال و کیفیلت مقلررات
مورد بررسی قرار گرفته است که برای تحلیل بیشتر ،تأثیر تکتک مؤلفههای اقتصاد دانلشبنیلان را
بر بازارهای مالی مورد تجزیهوتحلیل قرار میدهیم:
مخااار آموزشاای :در مبحللث بازارهللای مللالی و در بحللث آمللوزش بلله عنللوان یکللی از عوامللل
ارتقادهنده بازار سرمایه ،موضوع اصلی به جای کمیت ،بر سر کیفیت مخارج آموزشی و لذا تربیت
نیروهای کار تحصیل کرده و ماهر است .کیفیت نیروی کار دارای چنان اهمیتی است ،کله بله قلول
بعضی اقتصاددانان توسعه ،نظیر کوزنتس 7تفاوت بین سط توسعه کشورها را می توان با تفلاوت در
کیفیت نیروی کار در این کشورها توجیه کرد .کوزنتس معتقد است که سرمایه اصلی یلک کشلور
توسعهیافته ابزار و ادوات صنعتی آن کشور نیست ،بلکه ظرفیت تکنیکی و کاردانی نیروی کلار آن
کشور است (همان نیروهای کار تحصیل کرده و ماهر به واسطه مخارج آموزشلی) .درواقلع املروزه
افراد آموزش دیده نقشی کلیدی در رشد و توسعه سازمان هلا ایفلا ملی کننلد .نگلاهی بله نلر رشلد
1. Shumpeter
2. Hirschman
3. Galbrith
4. Goodwin
5. Roomer
6. Grossman
7. Simon kuznets
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نیروی کار و توسعه و گسترش سازمان های امروزی نیز همین املر را بله اثبلات ملی رسلاند .درواقلع
خصوصیات کیفی انسان نوعی سرمایه است؛ چراکه ایلن خصوصلیات ملی توانلد موجبلات رشلد و
توسعه مالی را به واسطه افزایش بهره وری ،سط درآمد و رفاه باالتر فراهم سازد .دربیانی ،عملکرد
فناوری امکان پذیر است؛ که ارتقا سط آموزشی نیز نیازمند سرمایه گذاری در آملوزش و افلزایش
امکانات فیزیکی و انسانی در بخش آموزش است (وزیری.)1357 ،
مخار  :ICTگسترش هزینه های سرمایه گذاری در تکنولوژی های فناوری اطالعات و ارتباطات با
به کارگیری فناوری های جدید منجر به افزایش سرعت و کارایی در مکانیزمهلای بازارهلای پلول و
سرمایه می شود .سیستم بانکداری و بورس الکترونیک به واسطه شبکه اینترنت ،تلفن ثابت و هملراه
نمونههای بارزی از این متغیر مهم میباشند .درواقع ،گسترش صنعت فناوری اطالعات و ارتباطلات
قوی و کارا به منظور تسهیل فرایندهای ارتباطی و اطالعاتی و همچنلین کسلب و انتشلار دانلش ،بله
واسطه کش

راهکارهای جدید و اصالح روش ها و کاهش علدم تقلارن اطالعلات تضلمین کننلده

اعتملاد فعللاالن اقتصلادی بلله نظلام اقتصللادی اسلت؛ کلله ارمغلان آن تسللهیل کلارایی فراینللد توسللعه
بخش های مختل

اقتصادی به ویژه بخش مالی است ،که بازارهای پول و سرمایه نیز از این امر مهم

مستثنا نیستند (معرفت 1393 ،و گرجیزاده و شریفیرنانی.)1392 ،
مخار تحقیق و توسعه :مخارج تحقی و توسعه تأثیر مثبتی بر توسعه بازارهای مالی دارد .به واسطه
مخارج تحقی و توسعه میتوان شاهد رشد فناوری ،کلاهش هزینلههلای تولیلدی ،افلزایش کیفیلت
تولیدی و خدماتی ،افزایش بهرهوری ،بهبود وضعیت صادرات ،افزایش تزری ارز بله جامعله و للذا
رشد اقتصادی و افزایش درآمدها بود که به تبع آن نیز برای خدمات مالی تقاضا ایجاد میشود و در
حقیقت توسعه مالی پاسخی است که بازارهای مالی به این افزایش تقاضا میدهند (ربیعی.)1387 ،
متخصصین در فعالیت های تحقیق و توسعه :بلا بلهکلارگیری سلرمایههلای انسلانی متخصلص در
زمینه تحقی و توسعه (با توجه به موجودی دانش) ،درواقع دانش جدیدی تولید شلده و طلرح هلای
جدیدی به فعالین در بازارهای مالی ارائه میشود .با شو هلای نیلروهلای کلار متخصلص بلهویلژه
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نیرو های کار جوان ،سطوح درآمدی ارتقا یافته ،حجم پس انداز جامعه افزایش یافته و به تدریج بلر
تقاضای دارایی های مالی افزوده می شود؛ که شاخص های بازارهای پول (حجلم اعتبلارات اعطلایی
توسط سیستم بانکی) و سرمایه (ارزش کل سهام معامله شده در بازار بلورس) نیلز از ایلن مهلم مبلرا
اختراعات و نوآوریهای ثبتشده :اختراعات و نوآوریهای ثبتشده میتواند نقلش بلالقوهای
را در زمینه فرایند توسعه بازارهای مالی ایفا کند ،که در این زمینه می توان به معاهدات سازمانهلای
بینالمللی همچون معاهده استراسبورگ 1اشاره کرد:
 -1پیشرفت و بهروزی سلازمان هلا متکلی بلر اسلتعداد بشلر در جهلت آفلرینش هلای جدیلد در
حوزههای تکنولوژی و فرهنگ است.
 -2حمایت قانونی از آفرینش جدید باعث ترغیب صرف سرمایههای اضافی و به تبع آن منتهی
به نوآوریهای بیشتر میشود.
 -3ارتقا و حمایت از اختراعات نوآوری ها باعث شتا آهنگ توسعه بخش مالی شده ،صلنایع
و مشاغل جدیلد بله وجلود ملی آیلد ،للذا مالکیلت و للذت زنلدگی بلاال ملی رود .دربیلانی،
اختراعات و نوآوریهای ثبتشده به واسطه موقعیت نیرومند بازار و مزیلت رقلابتی ،نفلع یلا
درآمد حاصل از سرمایهگذاری ،درآمد اضافی حاصل از واگذاری مجوز یلا انتقلال اختلراع
ثبت شده ،دسترسی به تکنوللوژی از طریل جلواز متقابلل ،دسترسلی بله بازارهلای جدیلد و
کاهش خطرات ناشی از قانون شکنی می توانند آهنگ رشد و توسلعه ملالی را بله طلرز قابلل
مالحظه ای شتا داده و زمینههای بهبود و تحول بازارهلای پلول و سلرمایه را فلراهم سلازند
(پایتختی اسکوئی و همکاران.)1394 ،
صادرات با تکنولوژی باال :صادرات با تکنولوژی بلاال ملیتوانلد تلأثیر مثبلت قابلل مالحظلهای بلر
بازارهای پول و سرمایه داشته باشد ،که دلیل این امر کامال واض و آشکار است .چراکه صلادرات

1. Strasbourg
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با تکنولوژی باال از طری افزایش ارزآوری و ارتقای درآمد ،می تواند تقاضلا بلرای خلدمات ملالی
به ویژه سهام معامالتی را ارتقا دهد .از طرفلی نیلز ،افلزایش صلادرات بلا تکنوللوژی بلاال ملی توانلد
موجب توسعه صادرات بخش های دارای صرفه های ناشی از مقیاس شلود و ایلن املر نیلاز صلنایع و
آن موجب توسعه سیستم مالی شود (راستی.)1388 ،
کیفیت مقررات :کیفیت مقررات از طری مفاهیمی مانند کاهش مقررات دست و پلاگیر ،مداخلله
بهینه دولت در اقتصاد ،تنظلیم سیاسلت هلای رقلابتی بهینله ،کلاهش موانلع تعرفله ای و غیرتعرفله ای،
دسترسی بیشتر به بازارهای سرمایه و تنظیم مقررات کلارای هلدف هلای رفلاه اجتملاعی وضلعشلده
به وسیله دولت را با هزینه کمتر محق می سازد و هزینههلای اقتصلادی بوروکراسلی اداری را بله دو
شللکل کلللی هزینللههللای مسللتقیم مللدیریت نظللام قللانونگللذاری ،کلله در داخللل دولللت و از راه
تخصیصهای بودجهای در قالبهای مقرراتی درونی شده و هزینههای پذیرش مقررات ،کله بلرای
قانون گذار برون زا است و بر دوش تولیدکننده و مصرف کننده می افتد بهصورت انطباق با قوانین یلا
طفره رفتن از پذیرش آن ها ،بیشتر نمایان می سازند و زمینه های رشد و توسعه عملکلرد بخلش هلای
مالی را فزونی می بخشد (راستی .)1394 ،دربیانی ،این جزء مهم نهادی فراهم کننده انگیزههای الزم
جهت استفاده مناسب از دانش ،تحریک خالقیت ها و کلارآفرینی در جهلت محرکلی بلرای ایجلاد
کارآمدی در منابع مالی است (گرجیزاده و شریفیرنانی.)1392 ،

 .3پیشینه پژوهش
پورکریم و همکاران ( ،)1393به بررسی رابطه بین کیفیت مقررات و ارزش کل سهام مبادلله شلده
در بازار بورس پرداختند .این مطالعه برای  10کشور منتخب در حال توسعه در طی دورههای زمانی
 2002تا  2012در قالب تکنیک هم انباشتگی پانلی با رهیافت های حداقل مربعات معمولی )،(OLS
حداقل مربعات معمولی پویا ) (DOLSو حداقل مربعات معملولی کلامال اصلالح شلده )(FMOLS

انجام شد و بر اساس نتایج رگرسیونی ،شاهد رابطه مثبت و معنی داری بین کیفیت مقررات و ارزش
کل سهام مبادله شده در بازار بورس هستیم.
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تقیزاده ( ،)1393به بررسی تأثیر کیفیت مقررات ،اختراعات و نوآوریهای ثبتشده و نیروی
کار تحصیل کرده و ماهر بر ارزش سهام معامالتی در بلازار بلورس در  10کشلور منتخلب در حلال
توسعه طی دوره زمانی  2002تا  2012پرداخت .این مطالعه با بهره گیلری از تکنیلک هلمانباشلتگی
معنیداری را بین متغیرهای کیفیت مقلررات ،اختراعلات و نلوآوری هلای ثبلتشلده و نیلروی کلار
تحصیلکرده و ماهر با ارزش سهام معامالتی در بازار بورس نشان داد.
محمدی و همکاران ( ،)1393به بررسی تأثیر آزادسازی تجاری بر اعتبارات اعطایی بانلک هلا
به بخش خصوصی در  36کشور عضو سازمان کنفرانس اسالمی طلی دوره زملانی  1980تلا 2010
پرداخت .این تجزیه وتحلیل در قالب تکنیک داده های پانلی با رهیافت های حداقل مربعات معمولی
) (OLSو بلا روش اثللرات صللورت گرفللت .نتللایج تخمینلی نشلان داد کلله ،آزادسللازی تجللاری بللر
اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی تأثیر مثبتی دارد؛ لذا باز بودن تجارت نقش حیلاتی در
تعیین سط توسعه مالی بخش خصوصی دارد.
معرفت ( ،)1393به بررسی تأثیر کاربران اینترنلت و کیفیلت مقلررات بلر اعتبلارات ارائلهشلده
توسط بخش بانکی در طی دوره زمانی  2002تا  2012پرداخت .این مطالعه برای  9کشور منتخلب
در حال توسعه با بهرهگیری از تکنیک همانباشتگی پلانلی بلا رهیافلت حلداقل مربعلات تعملیمیافتله
) (GLSانجام شد و بر اساس نتایج تخمینی ،کاربران اینترنت دارای تأثیر مثبلت و کیفیلت مقلررات
دارای تأثیر منفی بر اعتبارات ارائهشده توسط بخش بانکی میباشند.
شیرمرد گوروان ( )1392تأثیر آزادسازی تجاری و کیفیت مقررات بر اعتبلارات ارائلهشلده بله
بخش خصوصی گروهی از کشورهای عضو اوپک (ایلران ،عربسلتان ،کویلت ،ونلزوئال ،الجزیلره،
نیجریه ،امارات و قطر) با تأکید بر ایران طی سالهای  2000تا  2011را با استفاده از روش دادههای
تابلویی با رهیافت های حداقل مربعات معمولی ) (OLSبررسی کرد .نتایج نشلان داد کله متغیرهلای
آزادسازی تجاری و کیفیت مقررات تأثیر مثبتی بر شلاخص توسلعه ملالی (اعتبلارات ارائله شلده بله
بخش خصوصی) دارد.
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کودیال تدیکا و آسونگو ،)2015( 1به بررسی تأثیر آزادسازی تجلاری و کیفیلت مقلررات بلر
اعتبارات خصوصی و داخلی و ارزش سهام معاملهشده پرداختند .این مطالعه برای  123کشور منتخب
جهان در طی دوره های زمانی  2000تا  2010با تکیه بر تکنیک داده های پانلی بلا رویکلرد حلداقل
کیفیت مقررات تأثیر مثبتی بر اعتبارات خصوصی و داخلی و ارزش سهام معاملهشده دارند.
آسونگو ،)2014( 2به بررسی تأثیر اقتصلاد دانلش بنیلان بلر عملکلرد بخلشهلای ملالی (نسلبت
سپردههای بانکی بر تولید ناخالص داخلی ،نسبت مابهالتفاوت سپردههای مالی منهای سپردههای بانکی
بر تولید ناخالص داخلی ،نسبت مابه التفاوت عرضه پول منهای سپرده هلای ملالی بلر تولیلد ناخلالص
داخلی و نسبت مابه التفاوت عرضه پول منهای بدهی های بلانکی بلر تولیلد ناخلالص داخللی ،نسلبت
سپردههای بانکی بر عرضه پول ،نسبت مابهالتفاوت سپردههای مالی منهای سپردههای بانکی بر عرضه
پول ،نسبت مابهالتفاوت عرضه پول منهای سپردههای مالی بر عرضه پول و نسبت مابهالتفاوت عرضه
پول منهای بدهیهای بانکی بر عرضه پول) در  53کشور منتخب آفریقایی طی دورههای زمانی 1996
تا  2010پرداخت .این مطالعه با بهره گیری از تکنیک داده های پانلی با رهیافت های حداقل مربعات
معمولی ) (OLSصورت گرفت و بر اساس نتایج حاصل ،شاخصهای آموزش ،نوآوری و فنلاوری
اطالعات دارای تأثیر مثبت بر شاخص های عملکرد بخش های مالی است ،وللی رژیلمهلای نهلادی
دارای تأثیرات منفی و مثبت بر شاخصهای عملکرد بخشهای مالی هستند.
عبداللهی ،)2013( 3به بررسی تأثیر آزادسازی تجاری و کیفیت مقررات بر اعتبارات ارائه شده
توسط بانک های خصوصی در  21کشور جنو صحرای آفریقا برای دوره زملانی  1981تلا 2009
پرداخت .در این بررسی از تکنیلک اقتصادسلنجی پانلل پویلا بلا رهیافلت گشلتاورهای تعملیمیافتله

1. Kodila-Tedika & Asongu
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3. Abdullahi
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( )GMMاستفاده شد و بر اساس نتایج برآورد حاصل ،شاهد رابطه مثبت و معنیداری بین متغیرهای
آزادسازی تجاری و کیفیت مقررات با اعتبارات ارائهشده توسط بانکهای خصوصی هستیم.
زو و هانگ ،)2012( 1به بررسی تأثیر هزینههای تحقی و توسعه بر عملکرد شرکتهای ملالی فعلال
مربعات معمولی ) (OLSصورت گرفت .بلر اسلاس نتلایج ،هزینله هلای تحقیل و توسلعه تلأثیر مثبتلی بلر
عملکرد شرکت های مالی فعال در بخش  ITدر چین دارد ،به طوری که اسلتراتژی هلای سلرمایهگلذاری
در تحقی و توسعه در طی سالهای اخیر عملکرد شرکتهای مالی را در چین فزونی بخشیده است.
موستی و همکاران ،)2010( 2بله بررسلی تلأثیر کلل مخلارج اختصلاص داده شلده بله  ICTدر
سیستم بانکی بر توسعه بازار مالی از طری سازمان دهی سیستم بانکی در  300شلعبه منتخلب بلانکی
کشور ایتالیا طی سال های  1990تا  2006پرداختند .این مطالعه در قالب تکنیک داده هلای پلانلی بلا
رهیافت حداقل مربعات معمولی ( )OLSصورت گرفت و نتایج حاصلل از بلرآورد صلورتگرفتله
حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین مخارج  ICTبا شاخص توسعه بازار مالی است.
بالتاجی و همکاران ،)2009( 3به بررسی تأثیر آزادسازی تجاری و کیفیت مقررات بر اعتبارات
اعطایی به بخش خصوصی و ارزش سهام معامالتی بلرای منتخبلی از کشلورهای در حلال توسلعه و
صنعتی در طلی دوره زملانی  1980تلا  2003پرداخلت .در ایلن پلژوهش جهلت بلرآورد اثلرات از
تکنیک اقتصادسنجی پانل پویا با تکیه بر روش گشتاورهای تعمیمیافته ( )GMMاسلتفاده شلد و بلر
اساس نتایج حاصل از بلرآورد صلورت گرفتله ،متغیرهلای آزادسلازی تجلاری و کیفیلت مقلررات
دارای تأثیر مثبتی بر اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و ارزش سهام معامالتی هستند.
بررسی مطالعات تجربی (در داخل و خارج از کشور) نشان میدهد ،تأکید اکثر مطالعات عمدتا
بر متغیرهای آزادسازی تجاری و کیفیت مقررات بوده است و متغیرهای مخارج اختصاص دادهشده
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در بخش  ITدر چین پرداختنلد .ایلن مطالعله در طلی دوره هلای زملانی  2007تلا  2009بلا روش حلداقل
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به  ،ICTهزینه های تحقی و توسعه ،کاربران اینترنت ،اختراعات و نوآوریهای ثبتشده و نیلروی
کار تحصیل کرده و ماهر ،کمتر در مطالعات مورد استفاده قرار گرفته اند و از طرفی نیز عمده تأکید
مطالعات داخلی در مورد شاخص های اقتصاد دانش بنیان ،شاخصهای بازار پول یا بر بلازار سلرمایه
تمامی این شاخصها بر دو بازار پول و سرمایه در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار نداده
است .از طرفی دیگر ،برآوردگر همانباشتگی پانلی الگوی خودتوضی با وقفههای گسترده ،1که جزو
یکی از جدیدترین تخمین زننده های همانباشتگی پانلی است ،در مطالعات داخلی و خارجی ملورد
استفاده قرار نگرفته است ،لذا تالش مقاله حاضر این است که به بررسی تأثیر شلاخصهلای اقتصلاد
دانشبنیان به تفکیک مخلارج آموزشلی ،مخلارج  ،ICTمخلارج تحقیل و توسلعه ،متخصصلین در
فعالیتهای تحقی و توسعه ،اختراعات و نوآوریهای ثبتشده ،صادرات با تکنولوژی باال و کیفیت
مقررات بر شاخصهای توسعه بازارهای مالی (بازار پول و سرمایه) بپردازد و  9کشور منتخب در حال
توسعه (با لحاظ ایران) طی دوره زمانی  2002تا  2014به شیوه همانباشتگی پانلی با رهیافت الگلوی
خودتوضی با وقفههای گسترده ) (ARDLمورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

 .4روششناسی تحقیق
در این مقاله تأثیر شاخصهای اقتصاد دانشبنیان بر شاخصهای توسعه بازارهای مالی برای  9کشور
منتخب در حال توسعه (ایران ،بلغارستان ،کلمبیا ،رومانی ،ترکیه ،مکزیک ،برزیل ،لیتوانی و چلین)
طی دوره زمانی  2002تا  2014بررسی میشوند و برای برآورد اثرات متغیرها از تکنیک همانباشتگی
پانلی با رهیافت الگوی خودتوضی با وقفه های گسترده (ARDL) 2استفاده می شود .مدل های مورد
بررسی در این مقاله نیز ،با الهام از مبانی نظری و سواب مطرحشده به صورت زیر معرفی میشوند:

1. Autoregressive Distributed Lag Analysis
2. Autoregressive Distributed Lag Analysis
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LnTSit = α0 + α1LnEEit + α2LnICTEit + α3LnRDEit + α4LnRRDit
+ α5LnPAit + α6LnHXit + α7LnRQit + εit
LnBCit = α0 + α1LnEEit + α2LnICTEit + α3LnRDEit + α4LnRRDit
+ α5LnPAit + α6LnHXit + α7LnRQit + εit

 :EEمخارج آموزشی؛  :ICTEمخارج ICT؛  :RDEمخارج تحقی و توسعه؛  :RRDمتخصصین در
فعالیتهای تحقی و توسعه؛  :PAاختراعات و نوآوریهای ثبتشده؛  :HXصادرات بلا تکنوللوژی
باال؛  :RQکیفیت مقررات.
شاخصهای توسعه بازارهای مالی به صورت زیر تعری

میشود:

 :TSنسبت ارزش سهام معاملهشده در بازار بورس بر تولید ناخالص داخلی به عنلوان شلاخص بلازار
سرمایه؛  :BCاعتبارات ارائهشده توسط سیستم بانکی به عنوان شاخص بازار پول.
 :εبیانگر جمله خطای تصادفی است :Ln .نشانگر لگاریتم طبیعی است.
داده های مربوط به تمامی متغیرهای مورد بررسلی نیلز از و سلایت بانلک جهلانی 1اسلتخراج
شده اند .کلیه تجزیهوتحلیلهای مربوطه نیز در نرمافزار  sweivE9.5صورت گرفته است 9 .کشلور
مورد مطالعه به این دلیل انتخا شدهاند که )1 :همگی در زمره کشورهای در حلال توسلعه بودنلد؛
 )2اطالعات مربوط به متغیرهای مدل ،برای آن کشورها در دسترس بود.

 .5نتایج تجربی
 .1-5آزمون مانایی
به منظور بررسی مانایی متغیرها از آزمون لوین ،لین و چو )LLC( 2استفاده شده کله خالصله نتلایج
این آزمون در جدول ( )1ارائه شده است .همان طور که از نتلایج جلدول ( )1قابلل مشلاهده اسلت،
متغیرهای اعتبارات ارائه شده توسط سیستم بانکی و کیفیت مقلررات دارای ریشله واحلد بلوده و بلا

1. World Bank
2. Levin, Lin & Chu
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یک بار تفاضلگیری به حالت مانا درمیآید ،لذا انباشته از درجه یک هستند (( ،)I)1املا متغیرهلای
نسبت ارزش سهام معاملهشده در بازار بورس بر تولید ناخالص داخللی ،اختراعلات و نلوآوریهلای
ثبتشده ،مخارج آموزشی ،مخلارج تحقیل و توسلعه ،مخلارج  ،ICTمتخصصلین در فعالیلتهلای
(( .)I)0بنابراین شرط استفاده از روش  Panel ARDLمهیا است.
جدول  .1نتایج آزمون ریشه واحد متغیرها
با عرض از مبدأ و روند (با یک بار تفاضلگیری)

با عرض از مبدأ و روند (در سطح)

متغیر

-

0/0000
()-5/2884

LnTS

0/0000
()-7/0170

0/1340
()-1/1075

LnBC

-

0/0247
()-1/9648

LnEE

-

0/0000
()-5/5504

LnICTE

-

0/0000
()-4/4901

LnRDE

-

0/0000
()-4/1206

LnRRD

-

0/0004
()-3/3403

LnPA

-

0/0250
()-1/9598

LnHX

0/0000
()-6/7780

0/1671
()-0/9657

LnRQ

مأخذ :یافتههای تحقی
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 .2-5برآورد مدل
پس از انجام آزمون ریشه واحد جهت تعیین نوع مدل بله لحلاظ اثلرات ثابلت ،تصلادفی یلا حاللت
تلفیقی 1به آزمونهای آماری مربوطه انجام میگیرد.

بر اساس نتایج جدول ( )2در همه کشورهای مورد مطالعله ،فرضلیه  𝐻0مبنلی بلر برابلری علر
مبدأها را نمیتوان پذیرفت و بایستی عر

از

از مبدأهای مختلفی را در برآورد لحاظ کلرد؛ درنتیجله

می توان از روش پانل جهت برآورد استفاده کرد .نتلایج آزملون هاسلمن در جلدول شلماره ( )3رد
فرضیه صفر استفاده از روش تصادفی را نشان می دهد که این به مفهوم استفاده از روش اثرات ثابت
در تخمین مدل است.
جدول  .2نتایج آزمون اثرات ثابت مدل ()1
Prob

درجه آزادی

آماره آزمون

آزمون اثرات

0/0000

()8 ,101

15/0456

sseEE -F niiteeS

0/0000

8

91/8091

Cross-section Chi-square

مأخذ :یافتههای تحقی
جدول  .3نتایج آزمون هاسمن مدل ()1
Prob

درجه آزادی

آماره آزمون

آزمون اثرات

0/0000

7

91/4639

Cross-section random

مأخذ :یافتههای تحقی

نتایج حاصل از تخمین مدل در جدول ( )4را میتوان به صورت زیر خالصه کرد:
مخارج آموزشی در کوتاه مدت و بلندمدت تلأثیر مثبتلی بلر ارزش سلهام معلامالتی دارد و در
سط یک درصد معنی دار اسلت .دربیلانی ،بلا افلزایش مخلارج آموزشلی ،ارزش سلهام معلامالتی
افزایش مییابد.

1. Pooled Data
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مخارج  ICTدر کوتاهمدت و بلندمدت تأثیر مثبت بر ارزش سهام معلامالتی دارد و بله ترتیلب
در سطوح یک درصد و پنج درصد معنی دار می باشلند .بله عبلارتی دیگلر ،افلزایش مخلارج ،ICT
ارزش سهام معامالتی را ارتقا میدهد.
در سط یک درصد معنی دار است .این بلدان معناسلت کله بلا افلزایش مخلارج تحقیل و توسلعه،
ارزش سهام معامالتی افزایش مییابد.
متخصصین در فعالیتهای تحقی و توسعه در کوتلاهملدت و بلندملدت تلأثیر مثبتلی بلر ارزش
سهام معامالتی در سط معنلی داری یلک درصلد دارد .بله بیلان دیگلر ،بلا افلزایش متخصصلین در
فعالیتهای تحقی و توسعه ،ارزش سهام معامالتی افزایش مییابد.
اختراعات و نوآوری های ثبتشلده در کوتلاهملدت و بلندملدت تلأثیر مثبتلی بلر ارزش سلهام
معامالتی دارد و به ترتیب در سطوح پنج درصد و یک درصد معنی دار می باشند .به عبارتی دیگلر،
افزایش اختراعات و نوآوریهای ثبتشده ،ارزش سهام معامالتی را ارتقا میدهد.
صادرات با تکنولوژی باال در کوتاهمدت و بلندمدت تأثیر مثبتی بلر ارزش سلهام معلامالتی بله
ترتیب در سطوح معنی داری ده درصد و پنج درصد دارد .این بدان معناست که با افزایش صادرات
با تکنولوژی باال ،ارزش سهام معامالتی افزایش مییابد.
درنهایت ،کیفیت مقررات در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر مثبتی بر ارزش سهام معامالتی دارد
و در سط یک درصد معنی دار است .دربیانی ،با افزایش کیفیت مقلررات ،ارزش سلهام معلامالتی
افزایش مییابد.
ضریب تصحی خطای مدل نیز کوچک تر از یک و از نظر آماری معنی دار است .منفی بلودن
آن حاکی از این است که هر عدم تعادلی در الگو ،در بلندمدت به سمت تعادل حرکلت ملی کنلد.
ضریب تصحی خطای مدل برابر  -0/61است ،که نشان می دهد در هر سلال  0/61درصلد از علدم
تعادل در لگاریتم ارزش سهام معامالتی ،تعدیل میشود.

Downloaded from qjfep.ir at 21:22 +0330 on Monday October 15th 2018

مخارج تحقی و توسعه در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر مثبتی بر ارزش سهام معلامالتی دارد و

بررسی تأثیر اقتصاد دانشبنیان بر توسعه بازارهای مالی

73

جدول  .4نتایج برآورد مدل ()1
Prob

آماره t

انحراف معیار

متغیرها

ضریب
تخمین بلندمدت

0/0312

2/1746

0/4413

0/9598

LnICTE

0/0046

2/8774

0/1447

0/4165

LnRDE

0/0069

2/7355

0/2279

0/6234

LnRRD

0/0000

7/5814

0/2518

0/9097

LnPA

0/0234

2/2841

0/1503

0/3435

LnHX

0/0000

9/3960

0/1690

1/5884

LnRQ

تخمین کوتاهمدت
0/0005

-3/7147

0/1650

-0/6129

COINTEQ

0/0000

10/9156

0/0515

0/5628

)D(LnEE

0/0000
0/0000

24/1376
4/9350

0/0658
0/1222

1/5897
0/6033

)D(LnICTE
)D(LnRDE

0/0000

16/1125

0/1928

3/1067

)D(LnRRD

0/0219

2/3263

0/1370

0/3187

)D(LnPA

0/0797

1/7699

0/3408

0/6033

)D(LnHX

0/0000

8/8883

0/0993

0/8830

)D(LnRQ

0/0001

4/3048

1/5110

6/5046

C

مأخذ :یافتههای تحقی

 .2- 2-5برآورد مدل ()2

بر اساس نتایج آزمون اثرات ثابت در جدول ( )5در همه کشورهای مورد مطالعه ،فرضلیه  𝐻0مبنلی
بر برابری عر

از مبدأها را نمی توان پذیرفت و بایستی عر

از مبلدأهای مختلفلی را در بلرآورد

لحاظ کرد .درنتیجه میتوان از روش پانل جهت برآورد استفاده کرد.
جدول  .5نتایج آزمون اثرات ثابت مدل ()2
Prob

درجه آزادی

آماره آزمون

آزمون اثرات

0/0000

()8 ,101

10/4064

Cross-section F

0/0000

8

70/3382

Cross-section Chi-square

مأخذ :یافتههای تحقی
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0/0049

2/8567

0/0760

0/2117

LnEE
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حال برای مشخص کردن نوع روش تخمین به لحاظ اثرات ثابلت یلا تصلادفی بایسلتی آزملون
هاسمن مورد بررسی قرار گیرد .بر اساس نتایج آزمون هاسمن مطاب جدول ( ،)6فرضیه  Hoمبنی بر
سازگاری تخمین های اثر تصادفی در کل کشورهای را نمیتوان پذیرفت و بایستی تخمین به روش
جدول  .6نتایج آزمون هاسمن مدل ()2
Prob

0/0000

درجه آزادی

آماره آزمون

آزمون اثرات

7

49/7305

Cross-section random

مأخذ :یافتههای تحقی

نتایج تخمین مدل ( )2در جدول ( )7آورده شده است .اعم یافته های ایلن تخملین بله صلورت زیلر
قابل ارائه است:
مخارج آموزشی در کوتاهمدت و بلندمدت تأثیر مثبتی بر اعتبلارات ارائلهشلده توسلط سیسلتم
بانکی دارد و به ترتیب در سطوح یک درصد و ده درصد معنی دار می باشلند .دربیلانی ،بلا افلزایش
مخارج آموزشی ،اعتبارات اعطایی توسط سیستم بانکی افزایش مییابد.
مخارج  ICTدر کوتاهمدت و بلندمدت تأثیر مثبت بر اعتبارات ارائهشده توسط سیسلتم بلانکی
دارد و به ترتیب در سطوح ده درصد و یک درصد معنی دار می باشلند .بله عبلارتی دیگلر ،افلزایش
مخارج  ،ICTاعتبارات اعطایی توسط سیستم بانکی را ارتقا میدهد.
مخارج تحقی و توسعه در کوتاهمدت و بلندمدت تأثیر مثبتلی بلر اعتبلارات ارائلهشلده توسلط
سیستم بانکی دارد و به ترتیب در سطوح یک درصد و پنج درصلد معنلی دار ملی باشلند .ایلن بلدان
معناست که با افزایش مخارج تحقیل و توسلعه ،اعتبلارات اعطلایی توسلط سیسلتم بلانکی افلزایش
مییابد.
متخصصین در فعالیت های تحقی و توسعه در کوتاهمدت و بلندمدت تأثیر مثبتی بلر اعتبلارات
ارائهشده توسط سیستم بلانکی دارد و در سلط یلک درصلد معنلیدار اسلت .دربیلانی ،بلا افلزایش
متخصصین در فعالیتهای تحقی و توسعه ،اعتبارات اعطایی توسط سیستم بانکی افزایش مییابد.
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اختراعات و نوآوریهای ثبتشده در کوتاهمدت و بلندمدت تأثیر مثبتی بر اعتبارات ارائهشده
توسط سیستم بانکی دارد و به ترتیب در سطوح یک درصد و پنج درصد معنیدار است .به عبلارتی
دیگر ،افزایش اختراعات و نوآوری های ثبت شده ،اعتبارات اعطایی توسط سیسلتم بلانکی را ارتقلا
صادرات با تکنولوژی باال در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر مثبتی بر اعتبارات ارائه شلده توسلط
سیستم بانکی به ترتیب در سطوح معنی داری پنج درصد و یک درصد دارد .این بدان معناسلت کله
با افزایش صادرات با تکنولوژی باال ،اعتبارات اعطایی توسط سیستم بانکی افزایش مییابد.
درنهایت ،کیفیت مقررات در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر مثبتی بر اعتبارات ارائهشلده توسلط
سیستم بانکی دارد و به ترتیب در سطوح یک درصد و پنج درصد معنی دار می باشند .به بیان دیگر،
با افزایش کیفیت مقررات ،ارزش سهام معامالتی افزایش مییابد.
ضریب تصحی خطای مدل نیز کوچکتر از یلک و از نظلر آملاری معنلیدار اسلت .ضلریب
تصحی خطای مدل برابر  -0/50است که نشان می دهد در هر سال  0/50درصد از علدم تعلادل در
لگاریتم اعتبارات اعطایی توسط سیستم بانکی تعدیل میشود.
جدول  .7نتایج تخمین مدل ()2
Prob

آماره t

انحراف معیار

ضریب

متغیرها

تخمین بلندمدت
0/0864

1/7257

0/4118

0/7107

LnEE

0/0000

4/4799

0/0885

0/3969

LnICTE

0/0205

2/3593

0/2500

0/5899

LnRDE

0/0027

3/0750

0/1011

0/3109

LnRRD

0/0279
0/0000
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3/1223
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C

مأخذ :یافتههای تحقی

 .6نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها
هدف این مقاله ،بررسی تأثیر شاخصهلای اقتصلاد دانلشبنیلان (مخلارج آموزشلی ،مخلارج ،ICT
مخارج تحقی و توسعه ،متخصصین در فعالیلتهلای تحقیل و توسلعه ،اختراعلات و نلوآوریهلای
ثبت شده ،صادرات با تکنولوژی باال و کیفیلت مقلررات) بلر شلاخصهلای توسلعه بازارهلای ملالی
(نسبت ارزش سهام معاملهشده در بازار بورس بلر تولیلد ناخلالص داخللی بله عنلوان شلاخص بلازار
سرمایه و اعتبارات ارائه شده توسط بخش بانکی به عنوان شاخص بازار پول) بود ،که جهت نیلل بله
این منظور  9کشور منتخب در حال توسعه (ازجمله ایران) طی دوره زمانی  2002تا  2014بله شلیوه
همانباشتگی پانلی با رهیافت الگوی خودتوضلی بلا وقفله هلای گسلترده ) (ARDLملورد مطالعله و
بررسی قرار گرفتند .بدین منظور ابتدا بررسی های مربوط به ریشه واحد با استفاده از آزملون للوین،
لین و چو برای متغیرهای مدل های مورد بررسی انجلام گرفلت ،کله مانلایی متغیرهلا در سلط (I)1

تأیید شلد .نتلایج حاصلل از برآوردهلای صلورت گرفتله نیلز نشلان داد کله ،شلاخص هلای اقتصلاد
دانش بنیان در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر مثبتی بر شاخصهای بازار پول و سلرمایه دارنلد ،للذا بلا
توجه به یافتههای حاصله پیشنهادهایی به شرح ذیل ارائه میشوند:


با توجه به رابطه مثبت بین مخارج آموزشی با شاخصهای توسعه بازارهای ملالی ،ضلروری
بله نظلر مللیرسلد کلله در طراحلی سیاسللتهلای مربللوط بله بللازار نیلروی کللار بله گسللترش
سرمایه گذاری در بخلش آملوزش توجله شلود ،بله عنلوان مثلال ایجلاد مراکلز آموزشلی بلا
امکانات و خدمات مناسب در مناط محروم می تواند نقش مهملی را ایفلا کنلد (بلهویلژه در
ایران).
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با توجه به رابطه مثبت بین مخارج  ICTبا شلاخصهلای توسلعه بازارهلای ملالی ،زمینلههلای
بهبود و گسترش هزینه های سرمایه گذاری در تکنولوژیهای فناوری اطالعلات و ارتباطلات
توصیه میشود.
برای دستیابی به سطوح توسعه مالی باالتر ،بهتر است در بخش هزینلههلای تحقیل و توسلعه
بهویژه در بعد هزینههای آموزش عالی ،سرمایهگذاریهای بیشتری صورت گیرد ،بهویژه در
کشور ایران.



با توجه به رابطه مثبت بین متخصصین در فعالیتهای تحقی و توسعه با شاخصهلای توسلعه
بازارهای مالی ،بهتر است که زمینه های افزایش حمایت از متخصصین تحقی و توسعه را در
جوامع مورد بررسی بهویلژه در ایلران هملوارتر کلرد ،تلا از ایلن طریل بتلوان زمینله توسلعه
بازارهای مالی را فراهم کرد .بدون شک واحدهای تحقی و توسعه و متخصصین مربوط در
این سازمان ها به عنوان قلب تپنده سازمان با زمینه سازی و ایجاد فضای مناسب در برانگیختن
و بروز خالقیت و نوآوری سازمانی ،ادامه فعالیت مؤثر و هدفمند را میسر میسازند.



با در نظر گرفتن رابطه مثبت بین اختراعات و نوآوریهای ثبتشده بلا شلاخصهلای توسلعه
بازارهای مالی ،بهتر است دولت ها زمینه هلای گسلترش حمایلت از اختراعلات را در جواملع
مورد بررسی به ویژه کشور ایران فراهم سازند که در ایلن بلین شلرکت هلای دانلش بنیلان بله
نوعی میتوانند نقش مهمتری را ایفا کنند.



با توجه به رابطه مثبت بین کیفیت مقررات با شاخص هلای توسلعه بازارهلای ملالی ،پیشلنهاد
میشود که دولتها در کشورهای در حال توسعه ازجمله بلا حلذف قلوانین دسلت و پلاگیر
خصوصا در زمینه قوانین اجرایلی ،زمینله هلای گسلترش و توسلعه بازارهلای ملالی را فلراهم
سازند .چراکه در کشورهای در حال توسعه ،حجلم انبلوه قلوانین دسلت و پلاگیر ،عملکلرد
بازارهای پول و سرمایه را کند کرده است.
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با توجه به رابطه مثبت بین صادرات با تکنولوژی باال با شاخص های توسعه بازارهلای ملالی،
توصیه میشود که دولتها در برنامههای میانمدت و بلندمدت ،توسعه صنایع خود را مبتنلی
بر صنایع با تکنولوژی باال بنلا کننلد ،کله بلرای نیلل بله ایلن منظلور ،برنامله هلای حملایتی و
دهند.
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