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چكيده
بازار سهام به عنوان تکیهگاه اصلی فعالیتهای بازار سرمایه در جهت دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و
باثبات کشورها نقش تعیینکنندهای دارد .به عقیده اقتصاددانان ،در کشورهای غنی از منابع طبیعی ،تمرکز بر
شاخصحکمرانی برای مدیریت هرچه شایستهتر درآمدهای ارزی حاصل از صادرات منابع طبیعی ،تاثیر بسزایی بر
توسعه بازار سهام دارد .در حقیقت مدیریت علمی و صحیح منابع طبیعی به دست آمده از حاصلضرب هر یک از
شاخصهای حکمرانی در فراوانی منابع طبیعی ،منابع خدادادی را به سمت فعالیتهای با ارزش افزوده باال در
بخش بازار سهام هدایت نموده و با تاثیر بر ویژگیهای سهام ،انگیزه سرمایهگذاران را برای خرید و فروش در بازار
سهام افزایش داده و در نهایت نسبت ارزش معامالت به تولید ناخالص داخلی را بعنوان شاخص توسعه بازار سهام
بهبود میبخشد .بنابراین پژوهش حاضر درصدد بررسی تاثیر مدیریت منابع طبیعی بر توسعه بازار سهام کشورهای
منتخب دارای فراوانی منابع طبیعی طی دوره  3112-3102با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته()GMM
است .نتایج مطالعه نشان میدهد متغیرهای مدیریت منابع طبیعی ،بهرهوری کل عوامل تولید ،نرخ ارز واقعی و
اندازه دولت تاثیر مثبت و معنادار بر توسعه بازار سهام دارند .همچنین نتایج تخمین بیانگر تاثیر منفی و معنادار
متغیر نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی بر توسعهیافتگی بازار سهام است.
واژههاي کليدي :مدیریت منابع طبیعی ،توسعه بازار سهام ،کشورهای دارای فراوانی منابع طبیعی.

 -0دانشیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران( .نویسنده مسئول) shahabadia@gmail.com
 -3کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامهریزی دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایرانr.davarikish@gmail.com .
 -2کارشناس مدیریت بازرگانی دانشگاه حضرت معصومه(س) ،قم ،ایرانz.zarrin2013@gmail.com .
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 -1مقدمه
تاثیر بازار سهام بر عملکررد صرحیح بخرشهرای
مختلف اقتصرادی و مرالی ،اقتصراددانان و سیاسرت-
گذاران را بر آن داشت ترا همرواره بره دنبرال یرافتن
روشهایی جهت افرزایش کرارایی و تخصریص بهینره
منابع این بازار باشند و از آن بعنوان تکیرهگراه اصرلی
بازار سررمایه یراد کننرد .در حقیقرت برازار سرهام در
تجهیز و تخصیص منابع نقش مهمری را ایفرا کررده و
بسترهای مناسبی را برای افزایش سررمایهگرذاری در
بخشهای تولیدی با ارزش افزوده باال فراهم مینماید
و بدین ترتیب مریتوانرد دولرت را قرادر سرازد ترا در
راسررتای نیررل برره اهرردافی همچررون رشررد و توسررعه
اقتصادی گام بردارد .تجهیز و تخصیص پر انردازها،
بهبود در کسب و توزیع اطالعات و نیز توزیع ریسرک
از جمله وظایف مهم بازار سهام میباشد که کرارایی و
اثربخشی آنها میتواند نرخ رشد اقتصادی را افزایش
دهد(آگراواال و تاتیجا .)3112 ،0لرذا جهرت دسرتیابی
برره بررازار سررهام توسررعهیافترره ،عوامررل اقتصررادی و
غیراقتصادی متعددی وجود دارد که میتوان به نررخ
ارز واقعرری ،نرررخ پ ر انررداز و عوامررل نهررادی اشرراره
نمود(نارایررران و همکررراران 31023و آلتینبررراس و
بیسکین .)31022در کشورهای دارای فراوانری منرابع
طبیعی ،عوامل نهادی به ویرژه شراخص حکمرانری از
عوامل تعیینکننده بازار سهام به شمار میرود که در
راستای استفاده کارا و بهینه این منابع خدادادی گام
برمیدارد .در واقرع نحروه مردیریت درآمردهای ارزی
حاصل از منابع طبیعی از کانال حکمرانری اسرت کره
منجر به توسعه بازار سهام مریگرردد .بردین ترتیرب
وفور منابع طبیعی از کانال شاخص حکمرانری خروب
تحت عنوان مدیریت منابع طبیعی مطرر مریگرردد
که طر آن در ادبیات توسرعه برازار سرهام ،از زمران
ظهررور شرراخص حکمرانرری نشررات گرفترره اسررت ،بررا
سازوکاری دقیق و مدیریتی شایسته از کانال شاخص
حکمرانی میتوان تهدیدی که پریشروی کشرورهای
غنی از لحاظ منابع طبیعی است را به فرصت تبردیل
کرده و با تاثیر برر هردایت سررمایه طبیعری بره ایرن
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بخش و افرزایش انگیرزه سررمایهگرذاران در خریرد و
فروش سهام ،توسرعه برازار سرهام و در نهایرت رشرد
اقتصادی مستمر و باثبات را فراهم نمرود .در واقرع از
جمله مشکالتی که کشورهای سرشار از منابع طبیعی
با آن مواجه هستند ناشی از فقردان وجرود مردیریت
توانمنررد و کررارا جهررت هرردایت درآمرردهای ارزی برره
بخشهای مولد اقتصادی اسرت .از آنجرا کره کرارایی
تخصیصی بازار سهام از جمله عوامل توسعه این برازار
محسوب میگردد؛ مدیریت علمری منرابع طبیعری برا
تخصیص بهینه درآمدهای ارزی به بخشهای کرارای
اقتصررادی و ایجرراد سرررمایهگررذاریهررای گسررترده در
بخشهای تولیدی ،موجب میشود منابع عظیمی کره
در اثر صادرات منابع طبیعی حاصل شرده اسرت؛ بره
نحوی اثربخش مدیریت شده و به توسعه برازار سرهام
منجر گردد .لذا کشورهای صادرکننده منابع طبیعری
با درنظر گرفتن جایگراهی ارزشرمند بررای مردیریت
منابع طبیعی میتوانند در مسیر توسعه بازار سرهام و
نیز توسعه اقتصادی گام برداشته و به نتایج مورد نظر
دست پیدا کنند .جهت تحقق هدف مذکور الزم است
مفهوم حکمرانی نیز مطر شود؛ زیرا مدیریت منرابع
طبیعرری تنهررا از طریررق پیررادهسررازی شرراخصهررای
حکمرانی خوب میتواند موجبات دستیابی به اهرداف
مذکور را فراهم آورد .به عبارت دیگر ،تحقق شاخص-
های حکمرانی خوب باعث میشود مردیریت علمری و
توانمند در خصوص هدایت درآمدهای ارزی حاصل از
صادرات منابع طبیعی به سرمت بخرشهرای پررونرق
بازار سهام صورت گرفته و با افزایش ارزش معرامالت
برازار سررهام کرره در نتیجره تقویررت جریرران عرضرره و
تقاضای اوراق بهادار حاضر در شرکتهای بورسری رخ
میدهد؛ توسعه بازار سهام حاصل گرردد .بنرابراین برا
توجه به نقش تعیینکننده مدیریت منابع طبیعی برر
توسررعه بررازار سررهام ،الزم اسررت جهررت اصررول و
راهکارهای تحقرق آن ،پژوهشری صرورت گیررد .لرذا
هدف اصرلی ایرن پرژوهش دسرتیابی بره پاسر ایرن
پرسش است که آیا تاثیر متقابل وفور منابع طبیعی با
بهبود شاخص حکمرانی به عنروان شراخص مردیریت
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منابع طبیعی بر توسعه بازار سرهام کشرورهای دارای
فراوانی منابع طبیعی مورد مطالعه تاثیرگرذار اسرت .
پژوهش حاضر برای پاس پرسرش مرذکور ،از آمرار و
اطالعررات کشررورهای منتخررب دارای فراوانرری منررابع
طبیعی 4در بازه زمانی  3112-3102بهره گرفتره ترا
به بررسی تراثیر متغیرهرایی همچرون انردازه دولرت،
بهرهوری کل عوامرل تولیرد ،نررخ ارز واقعری ،نسربت
نقدینگی به تولید ناخالص داخلری و از همره مهرمترر
مدیریت منابع طبیعی بر توسعه بازار سهام کشورهای
منتخررب دارای فراوانرری منررابع طبیعرری ب ررردازد.
همچنین شایان ذکر است کشورهای مورد مطالعه برا
وجود آنکه دارای فراوانی منابع طبیعری هسرتند؛ بره
دلیل وجود ضعف در شراخصهرای حکمرانری ،دارای
بازار سرهام توسرعه یافتره نبروده و درآمرد حاصرل از
صادرات منابع خدادادی آنران بره نحرو اثرربخش بره
بخشهای مولد و بهینه اقتصادی هدایت نشده اسرت.
بنابراین براسراس واقعیرات آمراری کشرورهای مرورد
مطالعه انتخاب گردیده است.
لذا در ادامه سازماندهی مقاله بدین شرر اسرت ،در
بخررش دوم و سرروم برره ترتیررب برره مبررانی نظررری و
در بخرش چهرارم بره ارا ره
مطالعات تجربی و س
مدل و معرفی متغیرها پرداخته مریشرود ،در بخرش
پنجم نیز به برآورد معادالت و تفسیر نتایج با استفاده
از روش گشتاور تعمیم یافته( 2)GMMپرداختره و در
نهایت نتیجرهگیرری و توصریههرای سیاسرتی جهرت
توسعه بازار سهام ارا ه میگردد.
 -2مبانی نظري و مروري بر پيشينه پژوهش
گسترش روزافزون ارا ه و معرفی ابزارهرای مرالی
جدید توسط متخصصرین مرالی بره منظرور افرزایش
کارایی و توسعه بازار سهام ،گویای آن است ،این بازار
در راسررتای دسررتیابی برره رشررد اقتصررادی مسررتمر و
باثبات کشورهای غنی از منابع طبیعری جایگراه واال و
ارزشررمندی را دارا اسررت .در حقیقررت بررازار سررهام
توسعهیافته با تخصیص بهینه منابع ،بهبود در کسرب
و توزیع اطالعات و نیرز برا کراهش ریسرک سررمایه-

گذاری باعث می شود ،نه تنهرا سررمایهگرذار داخلری،
بلکه سرمایهگذاران خارجی با اقبال بیشتری به سمت
این نوع بازار برای سرمایهگذاری هدایت شوند و ایرن
امر منجرر بره ایجراد روابطری پویرا و اثرربخش میران
توسعه بازار سهام و رشد اقتصادی میگردد(ناسریور و
همکاران .)3112 ،6لذا با توجه به جایگراه ویرژه ایرن
بخش از بازار مالی در اقتصاد کشورهای غنی از منابع
طبیعی ،عوامل اقتصادی و غیراقتصادی متعرددی برر
توسعه بازار سهام نقش دارند کره مریتروان بره وفرور
منابع طبیعی ،تورم ،نررخ ارز و(...عوامرل اقتصرادی) و
عوامل نهادی از قبیل شاخصهای وفور منابع طبیعی
از کانررال حکمرانی(مرردیریت منررابع طبیعرری) ،آزادی
اقتصادی و فضای کسبوکار (عوامل غیرر اقتصرادی)
اشاره نمود .با توجره بره نقرش حکمرانری در هردایت
صحیح و علمی منرابع ارزی حاصرل از فرروش منرابع
طبیعی در کشورهای دارای فراوانی منابع طبیعی کره
به دنبال آن بره توسرعه برازار سرهام دامرن مریزنرد،
می تواند منجر به رشد و توسرعه اقتصرادی بخشرهای
مختلف اقتصادی گردد که در غیر این صورت فراوانی
منابع طبیعری بسترسراز ایجراد رانرت و ...مریگرردد،
بنررابراین شرراخص نهررادی حکمرانرری خصوصررا در
کشورهای غنی از منابع طبیعی ،نقش بسزایی را ایفرا
میکند و با بهبود ایرن شراخص مریتوانرد مردیریتی
علمی بر منابع خردادادی داشرته و آن را در راسرتای
سرمایهگذاری در بخش بازار سهام هردایت نمایرد .در
واقع درجه کیفیرت شراخصهرای حکمرانری در ایرن
کشورها ،مسیر مصیبت یا موهبرت برودن ایرن منرابع
طبیعرری را تعیررین مررینمایررد(بهبودی و همکرراران،
 )0230و مدیریت بر این منابع طبیعی اسرت کره برا
تاثیر وفور منابع طبیعی از کانرال شراخص حکمرانری
خوب ،زمینه را برای افزایش انگیزه سرمایهگرذاری در
بازار سهام با کاهش ریسک فراهم مریآورد .مردیریت
علمی و صحیح منابع طبیعری از طریرق پیرادهسرازی
اصولی و همه جانبه شاخصهرای حکمرانری ،موجرب
میشود درآمدهای حاصل از صادرات منابع خدادادی
که در اختیار برخی از کشورهاست؛ به نحوی اثربخش
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مدیریت شرده و برا حرکرت بره سرمت فعالیرتهرای
پربازده اقتصرادی ،افرزایش عرضره و تقاضرای سرهام
شرکتهای موفق بورسی را فرراهم آورد و در نتیجره
منجر به توسعه بازار سهام گردد؛ چرا که این فرآینرد
با تسهیل در خرید و فروش سهام و پوشرش ریسرک
سرررمایهگررذاری ،ارزش معررامالت برره تولیررد ناخررالص
داخلی را به عنوان شاخص توسعه برازار سرهام ارتقرا
میدهد .با توجه به تعریرف بانرک جهرانی ،کرافمن و
همکرراران )3113(2شررش شرراخص حررق اظهررارنظر و
پاسررخگویی( ،2)VAاثربخشرری دولررت( ،3)GEثبررات
سیاسرری( ،01)PSکیفیررت قرروانین و مقررررات(،00)RQ
حاکمیت قانون( 03)RLو کنترل فساد( 02)CCرا جرز
شاخصهای حکمرانی معرفی نمودند و بهبود وضعیت
حکمرانی را متضمن رشد و توسعه اقتصادی مستمر و
باثبرررات ،کشرررورهای غنررری از منرررابع طبیعررری
دانستند(آسنجیو .)3100 ،04بهبود شاخص حکمرانی
از کانال افزایش قدرت حق اظهرارنظر عمروم مرردم و
پاسخگو برودن دولرت در برابرر اقرداماتشران ،ثبرات
سیاسی ،اثربخشی دولت ،قوانین و مقرررات شرفاف و
روان و ممانعت از رشوهگیری و رانرتجرویی مقامرات
رسمی و غیررسمی منجر به هدایت درآمردهای ارزی
حاصل از منابع طبیعی در جهت سرمایهگذاری برازار
سهام شده تا با تاثیر بر انگیزه خریرد و فرروش سرهام
زمینه را برای توسعه بازار سهام فراهم نماینرد(نارایان
و همکرراران ،3102 ،آسررنجیو 3100 ،و انررایوتوس و
تورویرران .)3113 ،02حررقاظهررارنظر و پاسررخگویی از
شاخصهای حکمرانی ،اقردامات دولرت را بره وسریله
شهروندان و رسانهها تحت کنترل قرار داده و موجرب
میشرود دولتمرردان خرود را در برابرر اقرداماتشران
مسرئول بداننرد و در جهرت مردیریت هرر چره بهترر
درآمدهای حاصل از منابع طبیعی به سمت فعالیرت-
های پربازده در بخش بازار سهام حرکت نمایند .طبق
پژوهش نارایان و همکاران( )3102این امر برا تقویرت
جریان عرضه و تقاضای سرهام و تسرهیل در خریرد و
فروش آن موجب افزایش ارزش معامالت سرهام و در
نهایت توسعه بازار سرهام مریگرردد .در ایرن راسرتا،
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اثربخشی دولت نیز بره عنروان یکری از شراخصهرای
حکمرانی در راستای مدیریت منابع طبیعری اهمیرت
ویژهای دارد؛ چرا که دولت بعنروان مهرمتررین رکرن
جامعه ،تاثیر بسزایی در ایجراد نهادهرای کارآمرد بره
منظور حمایت از سرمایهگذاران و نیز تقویرت بخرش
خصوصی بر عهده دارد .سربحانی و همکراران()0230
بر این باورند موثر واقع شدن اقدامات دولت عالوه برر
آنکرره موجررب هرردایت درآمرردهای ارزی حاصررل از
صادرات منابع طبیعی به سمت شرکتهرای پذیرفتره
شده در برازار سرهام مریشرود؛ برا ایجراد حمایرت از
سرمایهگذاران ،باعث افزایش ارزش معرامالت شرده و
توسعه بازار سهام را به ارمغان میآورد .ثبات سیاسری
از دیگر شاخصهای حکمرانری در راسرتای مردیریت
منابع طبیعی ،باعث تشرکیل فرآیننرد سررمایهگرذاری
میشود؛ چرا که اطمینان و انگیزه سررمایهگرذاران را
جهت حضور فعال در بازار سرهام تقویرت مرینمایرد.
بنابراین ثبات سیاسری در گرام اول درآمردهای ارزی
حاصل از صادرات منابع طبیعی را به بخشهای مولد
تخصیص داده و در ادامره برا جرذب سررمایه توسرط
سرمایهگذاران ،زمینه افزایش عرضه و تقاضای سرهام
را فراهم مینماید و بدین ترتیب توسعه بازار سرهام را
منجر میگرردد .همچنرین از اجرزای دیگرر شراخص
حکمرانی در راستای مدیریت منابع طبیعری کیفیرت
قوانین و مقررات است که باعث توسعه بخش مالی به
ویررژه بررازار سررهام مرریگررردد .برره عقیررده هرروپر و
همکاران ،)3113(06قوانین و مقررات ساده و اثربخش
میتواند با ایجاد بسترهای مناسرب ،درآمردهای ارزی
حاصل از صادرات منابع طبیعی را به سمت فعالیرت-
هرای پربرازده در برازار سرهام سروق داده و موجبرات
گسترش بازار سهام را فراهم نمایند؛ چرا کره محریط
نهادی مناسب همراه برا قروانین و مقرررات شرفاف و
روان باعث افزایش سرمایهگذاری در بازار سهام شرده
و در نهایت افزایش عرضه و تقاضا سهام را بره همرراه
خواهد داشت(سبحانی و همکراران )0230 ،و از ایرن
طریق کارایی بازار سهام را تحت تاثیر قرار مریدهرد.
حاکمیت قانون نیز از دیگر شاخصهای حکمرانری در
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راستای مدیریت منابع طبیعی اسرت کره از اساسری-
ترررین ویژگرریهررای هررر حکررومتی محسرروب مرری-
شود(نارایان و همکاران .)3102 ،این شراخص نقشری
حیاتی را در معامالت بازار سهام ایفا نموده و به نوعی
از حقوق مالکیرت افرراد در راسرتای سررمایهگرذاری
صیانت مینماید .به عقیده آسنجیو( ،)3100حاکمیت
قانون موجب کاهش ریسرک سررمایهگرذاری شرده و
فضای اطمینان بیشتری را برای فعالین اقتصرادی در
راستای سرمایهگذاری در بازار سهام فراهم مینمایرد.
بدین ترتیب درآمدهای ارزی حاصل از صادرات منابع
طبیعی که به بخشهای با بازدهی باال در بازار سرهام
سرریز شده است؛ توسط سرمایهگذاران جذب شده و
با تاثیر مثبت بر ارزش معامالت سرهام ،نسربت ارزش
معامالت به تولید ناخالص داخلی را افزایش میدهد و
در نهایت رشد و توسعه بازار سهام را در منجرر مری-
گردد .همچنین در کشورهای غنی از منرابع طبیعری
نظررام قضررایی ضررعیف و فقرردان حاکمیررت قررانون،
گسترش رانت و فساد را در پی دارد ،به همین دلیرل
کنترل فساد از مهمترین شراخصهرای حکمرانری در
راستای مدیریت منابع طبیعی محسوب میشود؛ چرا
که فساد سایر شراخصهرای حکمرانری را نیرز تحرت
تاثیر قرار داده و عملکرد آنران را تضرعیف مرینمایرد.
برردیهی اسررت وجررود فسرراد و رانررتهررای اقتصررادی،
سیاسی و اطالعاتی ،موجب میشود مدیریت علمری و
صحیحی بر درآمدهای ارزی هنگفت ناشی از صادرات
منابع طبیعری وجرود نداشرته باشرد و همرین امرر از
هدایت منابع به سمت فعالیتهای پربرازده در بخرش
بازار سهام ممانعت به عمل میآورد و زمینره را بررای
عرردم توسررعهیررافتگی بررازار سررهام فررراهم مررینمایررد.
بنابراین با توجه به بیانات مرذکور ،کرارکرد اثرربخش
شاخصهای حکمرانی بسترهای الزم جهرت نهادینره
ساختن مردیریت صرحیح و علمری منرابع طبیعری را
فراهم نموده و منجر به هدایت درآمردهای حاصرل از
منابع طبیعی به بخشهای مولد و دارای ارزش افزوده
اقتصادی میگردد و بدین طریق توسعه بازار سرهام را
به دنبال خواهد داشت .لذا مدیریت منابع طبیعری در

توسعه بازار سهام نقشی بی بدیل را ایفرا مرینمایرد و
ضروررت به بررسی نحوه سرازوکار متغیرر مرذکور برر
توسعه بازار سهام احساس میگردد.
نارایان و همکراران( )3102رابطره میران کیفیرت
حکمرانی و پریشبینری برازده برازار سرهام را در 22
کشور منتخب جهان طی دوره زمرانی 0322-3103
مورد بازبینی قرار دادند .براساس نتایج به دست آمده
از ایررن پررژوهش ،کشررورهایی کرره از لحرراظ شرراخص
حکمرانی در سطح مناسبی قرار دارند؛ میتواند برازده
بازار سهام را به نحوی اثربخش پریشبینری نماینرد و
براساس اطالعات به دست آمرده از بررسری وضرعیت
شاخص نهادی حکمرانی این کشورها ،سرمایهگرذاران
میتوانند پرتفوی 02مناسبتری را تشکیل دهند.
آلتینبرراس و بیسررکین( )3102برره بررسرری ترراثیر
متغیرهای کالن اقتصادی (نرخ بهره ،نرخ ارز ،قیمرت
نفت ،قیمت طال و شاخص تولید صنعت با یک وقفره)
بر بازده برازار سرهام کشرور ترکیره طری برازه زمرانی
 3112-3104پرداختند و متغیرهای مذکور را با یک
وقفه از عوامل تعیینکننده در پیشبینی برازده برازار
سهام مطر نمودند.
02
بیهاتاچاریا و هودلر ( )3104بره بررسری تراثیر
درآمدهای منابع طبیعی و نهادهای سیاسی بر توسعه
بخش مالی 022 ،کشور منتخب جهان در بازه زمرانی
 0321-3112پرداخته و براساس نتایج تخمین بیران
میدارند ،کشورهای غنی از منابع طبیعی با نهادهرای
سیاسی ضعیف ،شاهد بخش مالی توسعهنیافتره مری-
باشند.
03
سعیدی و همکاران ( )3103تاثیرپرذیری برازده
بازار اوراق بهادار تهران از متغیرهای کرالن اقتصرادی
را طی بازه زمرانی  0223-0223مرورد بررسری قررار
داده و براسرراس نتررایج تخمررین بیرران مرریدارنررد،
متغیرهای قیمت طال ،نرخ ترورم و نررخ ارز برر برازده
بازار اوراق بهادار تهرران تراثیر معنرادار و متغیرهرای
قیمت نفت و نقدینگی نیز تاثیر بیمعنرایی برر برازده
بازار اوراق بهادار تهران دارند.
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آسنجیو( )3100به بررسی رابطره میران کیفیرت
حکمرانی و عملکرد بازار سهام در کشورهای آفریقایی
طی بازه زمانی 0331-3101پرداخته و اذعران مری-
دارد کشورهایی با نهادهای مالی توسرعهیافتره ،ارزش
بازار سهام و حجم معامالت باالتری را نسبت به سرایر
کشورها دارا هستند و شرکتهرای پذیرفتره شرده در
بازار اوراق بهادار آنها به مراتب بیشتراست.
بیلمیر و ماسا )3113(31برا بررسری تراثیر منرابع
طبیعی و نهادها بر توسرعه برازار سرهام در 02کشرور
درحال ظهور شرق خاورمیانه و آسیای مرکرزی طری
بازه زمانی  ،0332-3112بیان میدارنرد ،کشرورهای
غنری از منررابع طبیعرری کرره دارای کیفیررت برراالیی از
عوامل نهادی هستند؛ دارای بازار سهام توسرعهیافتره
بوده و تاثیر بهبود کیفیت نهادها برر برازار سرهام بره
عنوان بخش جداییناپذیری از توسعه مرالی مثبرت و
قابل توجه است .همچنین نتایج نشان میدهد ،دولت
باید در جهت توسعه برازار سرهام توجره ویرژهای بره
بهبود کیفیت نهادها داشته باشد.
انایوتوس و تورویان( )3113تراثیر عوامرل نهرادی
بر توسعه بخش مرالی 22کشرور (30SSAدر صرحرای
آفریقا) را در سرال  3112مرورد بررسری قررار داده و
براساس نتایج اظهار میدارند عوامل نهادی در صورت
وجررود کررارایی سرررمایه(دارایی) و بازگشررت حقرروق
صاحبان سهام ،بیشترین تاثیر را برر عمرق مرالی 33و
دسترسی به خدمات مالی کشورها داشته و عرالوه برر
آن ،ارتقا بخش مالی داللت بر اولویتبندی اصالحات
نهادی در کشورهای مختلف دارد.
چریف و کااودر )3112(32رابطه میان متغیرهرای
کالن اقتصادی ،نهادی و توسعه بازار سهام کشورهای
عضو منرا 34را طری دوره زمرانی  0331-3112مرورد
بررسی قرار داده و عواملی همچون سطح درآمد ،نررخ
پ انداز ،نقدینگی بازار سهام و نرخ بهرره را از جملره
عوامل تعیینکننده در بهبود بازار سهام برشرمردند و
براساس نتایج به دست آمرده از ایرن پرژوهش اظهرار
داشتند ،محیط نهادی در راستای دستیابی به توسعه
بازار سهام نقش سازندهای را بر عهده دارد.
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ناسرریور و همکرراران( )3112برره بررسرری عوامررل
توسعه بازار سهام کشورهای عضو منا طی بازه زمرانی
 ،0331-0333پرداخته و براساس نترایج بیران مری-
دارند ،متغیرهایی همچون نررخ پر انرداز ،نقردینگی
بازار سهام ،نرخ تورم (بعنوان شاخص ثبات اقتصادی)
و کیفیت بخش خصوصی بر توسعه بازار سرهام دارای
تاثیر بسزایی است.
سحابی و همکاران( )0233به بررسی تاثیر انردازه
دولت و حکمرانی بر توسعه مالی  26کشرور درحرال-
توسعه و توسعهیافته طری برازه زمرانی 0336-3100
پرداختند .نتایج این پژوهش نشران مریدهرد ،انردازه
دولت اثر منفی و معنادار و حکمرانی خوب اثر مثبرت
و معنادار برر توسرعه بخرش مرالی کشرورهای مرورد
مطالعه دارد.
اکبریروشرن و شراکری( )0233بره بررسری اثرر
مخارج دولت ،نقدینگی و ساختار بازار بر توسعه برازار
سهام ایران طی بازه زمانی  0221-0231پرداختنرد.
نتایج ایرن پرژوهش حراکی از آنکره متغیرر شراخص
ساختار بازار دارای رابطه مثبت و معناداری با توسرعه
بازار سهام است .همچنین دو متغیر رشد نقردینگی و
رشد مخارج دولت اثر معناداری بر توسعه بازار سرهام
ندارند.
پیرا رری و شهسرروار( )0222بررا بررسرری ترراثیر
متغیرهای کالن اقتصادی بر بازار اوراق بهرادار ایرران
طی دوره زمانی  0221-0222بیان میدارند ،شاخص
قیمت سهام با تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم رابطه
مستقیم و معنادار و با حجم پرول و نررخ بهرره دارای
ارتباط معکوس ومعنادار است.
عباسیان و همکاران( )0222رابطه میان شراخص
کررل بررورس اوراق بهررادار تهررران و متغیرهررای کررالن
اقتصررادی را طرری بررازه زمررانی  0222-0224مررورد
بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش نشان میدهرد ،نررخ
ارز و تراز تجاری دارای ارتباط مستقیم و نررخ ترورم،
نرخ بهره و حجم نقدینگی ارتباط معکوس با شراخص
کل بورس اوراق بهادار تهران دارند.
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علیرغم جایگاه اثرگذار بازار سهام در تامین مالی
طر های اقتصادی و تحقق رشد اقتصرادی مسرتمر و
باثبات از یک سو و تاثیر مردیریت منرابع طبیعری برر
توسعه بازار سهام از سوی دیگر و توجه بر کشرورهای
دارای فراوانی منابع طبیعی که سهم اعظمی از ذخایر
منابع طبیعی جهان را بر عهده داشته و از این طریرق
درآمدهای ارزی هنگفتی به دسرت مری آورنرد؛ ایرن
پژوهش را بر آن داشت تا به بررسری نحروه مردیریت
بهینه این منابع بر توسعه بازار سهام کشورهای دارای
فراوانی منابع طبیعی ب ردازد.
 -3ارائه مدل و معرفی متغيرها
در این بخش از پژوهش با پیروی از مطالب بیان شده
در مبانی نظری و مطالعات تجربری ،ترابع ذیرل بررای
معادله توسعه بازار سهام ارا ه میگردد:
()0
(VT / GDP) 
) F (TFP, RER, SG, (GOVi * ANR ), M / GDP

مطابق با تابع( )0مریتروان بیران داشرت ،نسربت
ارزش معامالت به تولید ناخالص داخلی()VT/GDP
تابع مدیریت منابع طبیعری( ،36)GOVi*ANRبهرره-
وری کررررل عوامررررل تولیررررد( ،32)TFPنرررررخ ارز
واقعی( ،32)RERنسبت نقردینگی بره تولیرد ناخرالص
داخلی( 33)M/GDPو اندازه دولت( 21)SGاست که در
ادامه به معرفی متغیرهای مذکور پرداخته میشود:
32

نسبببا ارزم معببامه بببه نوليببد نا ببال

دا لی( :)VT/GDPدر ایرن پرژوهش از نسربت ارزش
معامالت به تولید ناخالص داخلی بره عنروان یکری از
شاخصهای بازار سهام استفاده شده اسرت ،چررا کره
ایررن شرراخص سررهولت در خریررد و فررروش سررهام را
مشخص نموده و از این طریق میرزان نقرد شروندگی
بازار سهام را تعیین مینماید ،سرمایهگرذاران نیرز برا
توجه به مقدار این شاخص ،سهام تقاضا و عرضه می-
نمایند ،بنابراین هر چه این نسبت براالتر باشرد؛ نقرد
شوندگی بازار سهام افزایش و خرید و فروش سهام برا

سهولت بیشتری صورت میگیرد .در واقع برا افرزایش
خریررد و فررروش اوراق بهررادار ،ارزش معررامالت در
راستای توسعه بازار سهام ارتقا مییابد .همچنین این
نسرربت در مطالعررات دمیرجررای و لرروین )0336(20و
لوین و زرواس )0336(23نیز به عنوان شاخص توسعه
بازار سهام مورد استفاده قرار گرفته است .الزم به ذکر
میباشد آمار نسبت ارزش معامالت به تولید ناخرالص
داخلی از پایگاه آماری بانرک جهرانی اسرتخراج شرده
است.
مببدیریا منببابی یبيعببی( :)GOV T*ANRبررا
تاثیرپررذیری توسررعه بررازار سررهام از مرردیریت منررابع
طبیعی میتوان بیان داشت ،کشورهای غنی از منرابع
طبیعرری کرره وضررعیت مناسرربی از شرراخص نهررادی
حکمرانرری برخرروردار مرریباشررند ،قررادر برره اسررتفاده
مناسبتر از ثروت طبیعری و هردایت ایرن منرابع بره
سمت بازارهای مختلف عوامل تولید برویژه بازارهرای
مالی مانند بازار سهام میباشند .چرا کره وفرور منرابع
طبیعی به تنهایی موجب توسعه بازار سهام نمیگردد؛
بلکه مدیریت صرحیح و علمری ایرن منرابع از طریرق
بهبود شاخصهای حکمرانی است که توسرعهیرافتگی
بازار سهام را تعیین مینماید .بنابراین در کشرورهایی
که صادرات منابع طبیعی سهم عمدهای از درآمدهای
ارزی آنان را به خود اختصاص داده؛ هرچه دولرت در
برابررر اقرردامات خررود پاسررخگوتر باشررد و تصررمیمات
اثربخشتری را اتخاذ کند؛ ثبات اقتصرادی و سیاسری
بیشتری بر کشور حاکم خواهد شد .بعالوه حاکمیرت
گستردهتر قانون و ایجاد قوانین روان و شرفاف باعرث
حمایت از سرمایه گذاران شرده و برا کراهش فسراد و
رانتهای اطالعاتی ،اقتصادی و ،...انگیزه آنها را برای
حضور فعال در بازار سهام جهت خرید و فروش اوراق
بهادار شرکتهای بورسی افزایش میدهد و با تبعیرت
از آن نسبت ارزش معامالت به تولید ناخالص داخلری
به عنوان شاخص توسعه بازار سهام ارتقا مییابرد .در
واقع بهبود شاخص حکمرانری در کشرورهای غنری از
منابع طبیعی ،اطالعاتی را در اختیار سررمایهگرذاران
قرار میدهد ،تا با ریسک کمتری در بازار سهام اقردام
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به سرمایهگذاری نماینرد(نارایان و همکراران.)3102 ،
بنررابراین طبررق مطالعررات بیلمیررر و ماسررا( ،)3102
کشورهایی که از لحاظ منرابع طبیعری غنری بروده و
دارای کیفیت باالی حکمرانی نیز هستند؛ بازار سرهام
توسعهیافته دارند .همچنین براساس نترایج نارایران و
همکاران( )3102و تحقیقات آسنجیو( )3100رابطره
بین کیفیت حکمرانی و توسعه برازار سرهام مثبرت و
معنادار است ،از ایرنرو افرزایش قردرت پاسرخگویی-
وشفافیت دولت در برابر افراد جامعه ،ثبرات سیاسری،
کیفیت مقررات ،تامین قضایی و کنترل فساد موجرب
میشود بر درآمدهای ارزی حاصل از صرادرات منرابع
طبیعی مدیریت علمی و کارایی صورت گیرد و زمینه
برای چرخش کمتر سیاستهرای اقتصرادی ،کراهش
رانتجویی ،فساد و اقتدارگرایی و در نهایرت نیرل بره
توسعه بازار سهام فراهم شود .لذا با توجه به سرازوکار
اثرگذاری بیان شده ،حاصلضرب شراخص حکمرانری
کل در وفور منابع طبیعی به عنوان شاخص مردیریت
منابع طبیعی لحاظ شده است .همچنین به پیروی از
مطالعات شاهآبادی و صرادقی( )0232شراخص وفرور
منابع طبیعی برابرر برا نسربت صرادرات سروخت بره
صادرات کراال در نظرر گرفتره شرده اسرت .دادههرای
مربوط به مدیریت منابع طبیعی نیز از پایگراه آمراری
بانک جهانی جمعآوری شده است.
بهرهوري کل عوامل نوليد( :)TFPصاحبنظران و
اقتصاددانان برای این معیار اهمیت زیادی قا ل بروده
و از آن بعنوان یکی از مهمترین عوامل توسعهیافتگی
بازار سهام کشورهای دارای فراوانی منابع طبیعی یراد
نمودهاند .در واقع میتوان بیان داشرت ،ادامره حیرات
اقتصادی کشورها ،رشد اقتصادی ،توسعه بازار سهام و
افزایش بهبود سطح زندگی افراد یک جامعره وابسرته
به ارتقای بهرهوری کل عوامل تولید است(شاهآبادی و
فعلرررری .)0230 ،طبررررق مطالعررررات آدیوسرررری و
آلیوکرررو ،)3102(22آریرررزاال و همکررراران،)3102(24
کومبهاکار ،)3112(22چینچی و همکراران)3112(26
و شاهآبادی و فعلی( ،)0230رشد بهرهوری کل عوامل
تولید برا توسرعه برازار سرهام رابطره مثبرت دارد بره
08

طوریکه استفاده بهینه از عوامل تولید موجرب رشرد
بهرهوری کل عوامل منجر به افزایش قردرت رقابرت-
پذیری و رشرد و توسرعه اقتصرادی کشرورها شرده و
بدین ترتیب با تاثیر بر گسترش منرابع مرالی در ایرن
بخش منجر به توسعه بازار سهام میگردد.
شایان ذکر است ،مرسومترین روش انردازهگیرری
برای محاسبه بهرهوری عوامل کل تولید ،تخمین تابع
تولید است که بر این اساس بره صرورت زیرر از روش
سولو استفاده شده است:
)(2

GDPt
Lt Kt

TFPt 

در معادلرره ( )3متغیرهررای ،Kt ،Lt ،GDPt ،TFPt
  ، و  tبه ترتیرب بیرانگر بهررهوری کرل عوامرل
تولید ،تولید ناخالص داخلی کشور مورد نظر ،نیرروی
کار شاغل ،انباشت سرمایه فیزیکی ،حساسیت تولیرد
ناخالص داخلی نسبت به نیروی کار شاغل ،حساسیت
تولیرد ناخررالص داخلرری نسرربت برره انباشررت سرررمایه
فیزیکی و روند زمانی است .الزم بره ذکرر مریباشرد،
ضررررایب آلفرررا و بترررا براسررراس مطالعرررات کرررو و
همکاران )0332(22برای هفتاد کشور در حال توسعه،
بایررررامی و همکرررراران ،)0333(22لیچیتنبررررر و
پرروتری )0332(23و کمیجررانی و شرراهآبررادی()0221
برای بسیاری از کشرورهای عضرو سرازمان بهررهوری
آسیایی به ترتیب دامنه تقریبی  41تا  44صدم و 61
تا  26صدم تخمین زده شده است که پژوهش حاضرر
به پیروی از نحروه محاسربه مطالعرات مرذکور مقردار
بهرهوری کرل عوامرل تولیرد را محاسربه نمروده ،بره
طوری که مقدار حداکثری محاسبه شده ایرن دامنره
برای مقادیر  و  به ترتیب دامنه تقریبی1/426
تا  1/34و  1/204تا  1/26است ،شرایان ذکرر اسرت
نحوه محاسبه بهرهوری کل عوامل تولیرد در پیوسرت
موجود میباشد .همچنین دادههای مرورد نیراز بررای
محاسبه بهرهوری کل عوامل تولیرد از پایگراه آمراری
بانک جهانی جمعآوری شده است.
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نرخ ارز واقعی( :)RERنرخ ارز واقعری بره عنروان
یکی از تعیینکنندههای توسعه بازار سهام کشورهای
دارای فراوانی منابع طبیعی بر هزینه و درآمد بنگراه-
های حاضر در بورس تاثیر مریگرذارد کره مثبرت یرا
منفی بودن تاثیر آن بر ارزش معامالت سهام بسرتگی
به اختالف تغییرات درآمد با هزینه دارد .در اقتصادی
که وزن اصرلی تروان تولیردی بنگراههرا ترابع واردات
کاالهای واسرطهای و سررمایهای اسرت؛ هزینره ایرن
بنگاهها بیش از افزایش درآمدشان تغییرر یافتره و در
این صورت برا افرزایش نررخ ارز واقعری تراثیر مثبرت
چندانی بر توسعه برازار سرهام نخواهرد گذاشرت ،امرا
وقتی که بنگاهها متکی بر توان تولید داخل و قردرت
رقابتپذیری وتحوالت فنی قابل قبولی باشند؛ در این
صررورت نرررخ ارز واقعرری ترراثیراتش بردرآمررد برریش از
هزینه بنگاهها خواهد برود و افرزایش نررخ ارز واقعری
تراثیر مثبررت جرردی بررر توسررعه بررازار سررهام خواهررد
گذاشت .زیرا افزایش نرخ ارز واقعری موجرب افرزایش
درآمد و درنتیجه افزایش انگیزه بنگراههرای تولیردی
میگردد .پژوهشهای زیرادی در ایرن رابطره صرورت
گرفترره کرره مرریترروان برره تحقیقررات آلتینبرراس و
بیسکین( ،)3102حاجیلی و الناصرر ،)3104(41شراه-
آبادی و داوریکریش( )0232و پردرام( )0230اشراره
نمود .شایان ذکر است این پژوهش برای محاسبه نرخ
ارز واقعی از شاخص "سباستین ادواردز" بصورت زیر
استفاده نموده است:
)(3

) RER  ER *(WPIW / WPI I

 WPIو WPIWنیز به ترتیب بیانگر شاخص بهرای
عمده فروشی کشور مورد نظر و شاخص بهای عمرده
فروشی آمریکا است کره داده هرای مرورد نیراز بررای
محاسبه نررخ ارز واقعری نیرز از پایگراه آمراری بانرک
جهانی جمعآوری شده است.
نسببببا نقبببدینبی ببببه نوليبببد نا بببال

دا لی( :)M/GDPطبق نظریره ترورم پرولی ،افرزایش
مستمر رشد نقدینگی نسبت به رشد درآمد حقیقری،
منبعی جهت افزایش نرخ تورم محسوب می شود کره

به بیثباتی و بالتکلیفی صاحبان سرمایه را دامن می-
زند و از این طریرق موجبرات آسریب برازار سرهام را
فراهم میآورد .اما در صرورت مهیرا برودن بسرترهای
رشد و توسعه اقتصرادی ،بخرش تولیردی برا کمبرود
منابع نیز میتواند با افزایش نقدینگی تاثیر بر تولید و
بخشهای پربازده اقتصادی گذاشته و منجر به توسعه
بازار سهام گردد .لذا این امرر در کشرورهای توسرعه-
یافتررهای کرره دارای مرردیریت توانمنررد در هرردایت
نقدینگی به بخشهای پربازده اقتصرادی مریباشرند،
مصداق دارد .از آنجا که کشرورهای سرشرار از منرابع
طبیعی اغلب دارای ضعف اساسی در نحروه مردیریت
منابع هسرتند؛ هرر چره ایرن شراخص افرزایش یابرد
نقدینگی به سمت فعالیتهای سوداگری و سفتهبازی
جریان پیدا کرده و از جریان نقدینگی به سمت برازار
سهام در جهت سرمایهگذاری ممانعت به عمرل مری-
آید .حتی افزایش تورم ناشری از آن نیرز برا تراثیر برر
هزینه تمام شده کاالهای شرکتهای پذیرفتره شرده
در بازار سهام ،انگیزه سرمایهگذاران را برای حرکت به
این بخرش از برازار مرالی کراهش داده و برا افرزایش
ریسک عرضه و تقاضا سهام را تحت تاثیر قررار داده و
ارزش معامالت به تولید ناخالص داخلی را بره عنروان
شاخص توسعه بازار سهام کاهش میدهرد .همچنرین
رابطه نسبت نقدینگی بره تولیرد ناخرالص داخلری برا
توسعه بازار سهام نیرز توسرط پژوهشرگرانی همچرون
هسینگ )3100(40و صرفاری و همکراران( )0223در
طی مطالعاتی حاکی از ارتباط منفری ایرن دو متغیرر
است.
اندازه دولا( :)SGاندازه دولت به عنروان یکری از
شاخصهای آزادی اقتصادی است که با افزایش مقدار
این شاخص یا کاهش اندازه دولرت ،آزادی اقتصرادی
بهبود مییابد .برا تقلیرل انردازه دولرت ،نقرش بخرش
خصوصی در تولید کشورهای سرشار از منابع طبیعی
پررنگتر شده و چنین شرایطی سرمایهگرذاران را بره
خرید سهام ترغیب مینماید .چرا که با حضور بخرش
خصوصی زمینره سرودآوری بخرش تولیردی در برازار
سهام افزایش یافته و از ایرن طریرق جریران عرضره و
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تقاضای سهام را ارتقا داده و نسبت ارزش معامالت به
تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسرعه برازار
سهام افزایش مییابد .همچنرین الزم بره ذکرر اسرت
گسترش دولت و جرذب منرابع مرالی توسرط دولرت
موجب محدودیت منرابع توسرط بخرش خصوصری و
محدودیت در گسترش بازار سهام میگرردد .بنرابراین
اندازه بهینه دولت در توسعه این بخش از برازار مرالی
نیاز به توجه دارد که بنجامین و همکاران )3104(43و
کیم و همکاران )3101(42نیز نقش اندازه دولت را در
توسعه بازار سهام تعیینکننده دانستند.
شایان ذکر است ،با توجه به پیوسرتگی و ارتبراط
باالی اجزای شاخص حکمرانی با یکدیگر ،در پژوهش
حاضر از میانگین حسابی شاخصهای حقاظهارنظر و
ثبات سیاسری ،میرانگین حسرابی اثربخشری دولرت و
کیفیت قوانین و نیز میانگین حسابی حاکمیت قرانون
و کنترل فساد به عنوان  2شراخص فرعری حکمرانری
استفاده گردیده و بررای محاسربه شراخص مردیریت
منابع طبیعی هر یک از  2شاخص فرعری بره صرورت
مجزا در وفور منرابع طبیعری ضررب شرده اسرت کره
اندی  iبیانگر حاصل ضرب وفور منابع طبیعی در هر
یک میانگین حسابی شراخصهرای حرقاظهرارنظر و
ثبررات سیاسرری( ،)GOV1*ANRمیررانگین حسررابی
اثربخشری دولرت و کیفیرت قروانین(،)GOV 2*ANR
میرررانگین حسرررابی حاکمیرررت قرررانون و کنتررررل
فساد( )GOV 3*ANRو شاخص کل حکمرانی( GOV
 )T*ANRبه طور مجزا است که طبق مبانی نظرری و
مطالعات تجربی بیان شده در  4حالت برا اسرتفاده از
روش گشتاورهای تعمیمیافتره( )GMMبررآورد مری-
شود.
()4

L (V/GDP)it =  0  1 * L(V / GDP)it 1

همچنین در معادلره( )4حررف  Lقبرل از تمرامی
متغیرهررا بیررانگر لگرراریتمی بررودن آنهررا اسررت کرره
 ، ،و به ترتیب اثرات غیر قابل مشاهده خاص
هر کشور ،جز خطا ،کشور و زمان را نشان میدهد.
 -5یافتههاي پژوهش
پیش از تخمین مدل توسعه بازار سرهام ،بررسری
مانرایی متغیرهرا در طرول زمران ،بره کمرک یکرری از
آزمونهای ریشه واحد ایرم ،پسرران و شرین(،44)IPS
فیلیر ر و پررررون( 42)PPو فیشرررر-دیکررری فرررولر
تعمیمیافته( 46)ADFتوسرط مراداال و وو )0333(42و
چوی )3110(42ضرروری اسرت .در ایرن پرژوهش برا
بکارگیری آزمرون فیشرر-دیکریفرولر تعمریمیافتره و
و پرون به بررسی مانایی متغیرها پرداختره و
فیلی
نتایج آن در جدول( )0ارا ه میگردد.
نتایج حاصل از مانایی متغیرهرا ،حراکی از آن اسرت،
تمام متغیرها با یک مرتبه تفاضلگیری مانا شردهانرد.
پ از بررسی مانایی متغیرهرا ،هرمانباشرتگی پرانلی
برای بررسی روابط بلندمدت اقتصادی متغیرها مرورد
آزمون قرار میگیرد .برای بررسی همانباشرتگی داده-
های پانل چندین آزمون مانند آزمون کرا و ،43آزمرون
پدرونی 21و آزمون فیشرر 20وجرود دارد .در پرژوهش
حاضر از آزمون کرا و اسرتفاده شرده اسرت؛ چررا کره
آزمون پدرونی به دلیل زیاد برودن تعرداد متغیرهرای
مدل و آزمون فیشرر بره علرت ناکرافی برودن دادههرا
امکانپذیر نمیباشند .در این آزمون فرض صفر عردم
وجود همانباشتگی است که با توجه به نترایج آزمرون
در جرردول ( ،)3فرررض صررفر رد شررده و یررک رابطرره
تعررادلی بلندمرردت میرران ارزش معررامالت برره تولیررد
ناخالص داخلی و متغیرهای مستقل مدل وجرود دارد
و در این صورت رگرسیون برآوردی کاذب نیست.

  2 * LTFPit  3 * LSGit   4 * LRERit
 5 * L(GOVi * ANR)it
  6 * L( M / GDP)it  it   t

00
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جدول  -1نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد متغيرهاي مورد مطالعه
آزمون ایم ،پسران و شين
در نفاضل مرنبه
اول

در سطح

آزمون فيشر-دیكی فولر نعميم-
یافته
در نفاضل
مرنبه اول

در سطح

آزمون فيليپس و پرون
در نفاضل
مرنبه اول

نعداد
در سطح

متغيرها

دقفه

احتمال آماره احتمال آماره احتمال آماره احتمال آماره احتمال آماره احتمال آماره
24/463 1/126 21/420 1/111 04/423 1/322 22/333 1/122 0/422 1/334 -3/23 1/1103

(I)1

*

)L(VT/GDP

02/222 1/226 43/633 1/110 02/002 1/364 42/222 1/114 -0/002 1/023 -3/312 1/1102

(I)1

LTFP

32/423 1/340 63/122 1/111 36/302 1/212 66/134 1/111 -22/323 1/313 -33/220 1/111

(I)1

LRER

34/322 1/412 43/243 1/110 33/240 1/242 41/426 1/103 1/240 1/212 1/124 1/102

(I)1

)L(M/GDP

02/333 1/222 21/123 1/111 30/212 1/236 20/462 1/111 1/234

(I)1

1/124 1/130

1/2

LSG

32/612 1/322 22/332 1/111 21/203 1/062 26/623 1/111 -0/232 1/120 -0/026 1/100

(I)1

)

22/322 1/132 40/022 1/106 24/626 1/122 40/124 1/106 -0/322 1/366

(I)1

)L(GOV1*ANR

22/432 1/132 42/313 1/114 23/266 1/016 42/263 1/112 0/222 1/3410 -1/030 1/1420

(I)1

)

21/123 1/022 22/232 1/111 2/132 1/212 20/213 1/110 1/623 1/243

(I)1

)

-2/22 1/111
-1/63 1/1362

L(GOVT*ANR

L(GOV 2*ANR
L(GOV3*ANR

* ( I)1ایستایی در سطح را نشان میدهد.
مأخذ :محاسبات پژوهش

جدول  -2نتایج حاصل از آزمون کائو
1/1422

-0/362

حالت اول

1/1234

-0/302

حالت دوم

1/1022

-0/336

حالت سوم

1/1003

-3/3610

حالت چهارم

Cointegration Kao
ADF


P-Value

t-Statistic

حاال مدل

ماخذ :محاسبات پژوهش

به دنبال بررسی مانایی متغیرها در طرول زمران و
آزمون همانباشتگی الزم است بره بررسری تشرخیص
قابلیت تخمین مدل به وسیله دادههای پنل پرداختره
میشود که بدین منظرور از آزمرون  Fلیمرر اسرتفاده
می گردد .نخست باید تعیین گردد ،رابطه رگرسریونی
مورد بررسی دارای عرض از مبدأهای ناهمگن ،شریب
همگن و شرایط استفاده از مدل دادههای پنرل اسرت
یا اینکه فرضیه عرض از مبردأهای مشرتری و شریب
مشتری در بین مقاطع پذیرفتره شرده و بره عبرارتی
لزوم استفاده از مدل دادههای تلفیقری را دارد .بردین
منظور برای آزمون معنیدار بودن روش دادههای پنل
از آماره آزمون افلیمر استفاده گردیرده اسرت .آمراره
آزمرررون Fبراسررراس رابطررره( )2محاسررربه(بالتاجی و

همکاران )3112 ،23و با مقدار Fجدول مقایسره مری-
گردد:
])»F[(N-1),(NT-N-K

)(RRSS-URSS
)URSS/(NT-N-K

=F

مطررررابق رابطرررره(N- ،N ،K ،URSS ،RRSS)2

1و NT-N-Kبه ترتیب بیانگر ضریب تعیین حاصرل از
مدل مقید ،ضریب تعیین حاصل از مدل نامقید(روش
پانل دیترا) ،متغیرهرای توضریحی ،نماینرده مقراطع،
تعررداد قیررود در مرردل مقیررد و درجرره آزادی مرردل
غیرمقید است .با توجه به مقدار  Fمحاسربه شرده در
رابطه( )2وFجدول با درجرات آزادی مشرخص شرده،
فرض H0مبنی بر همگنی مقاطع و عرض از مبدأهای
یکسان پذیرفتره شرده و پنرل دیترا برودن دادههرای
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ابوالفضل شاهآبادي ،راضيه داوريکيش و زينب زريننعل

آماری را تصدیق مینماید .بنابراین متناسرب برا پنرل
دیتا بودن دادههای آماری میتوان با استفاده از روش
گشتاورهای تعمریمیافتره( )GMMبره بررآورده مردل
پرداخت؛ چرا که مطابق جدول( )2مقدار  Fمحاسربه
شده بزرگتر ازمقدار  Fجدول است.
جدول  -3نتایج آزمونF Leamerجها بررسی مدل-
هاي نلفيقی و پنل
چهارم

سوم

دوم

اول

2/10
()1/111

2/23
()1/112

2/11
()1/111

4/12
()1/113

F –Statistic
][Prob

حالا

حالا

حالا

حالا

مأخذ :محاسبات پژوهش

این پژوهش با مدل پیشنهادی ارا ه شرده توسرط
بلوندل و بوند ،)0332(22به تخمین مدل با استفاده از
روش برآوردگررر پویررایی روش گشررتاورهای تعمرریم-
یافته( )GMMپرداختره اسرت .از مزایرای ایرن روش
عالوه بر رفع همبستگی متغیرهای مسرتقل برا اجرزا
اخالل و درونزایری آنهرا ،رفرع ناهمسرانی واریران
مدل و کارا بودن آن در هر دو حالرت ،اثررات ثابرت و
تصادفی است .از اینرو دیگر نیازی به آزمون هاسمن
نیست.
نتایج تخمین جدول( )4نشان مریدهرد ،نررخ ارز
واقعی تاثیر مثبت و معنادار بر متغیر ارزش معرامالت
سهام نسبت به تولید ناخالص داخلی دارد که میرزان
تاثیرپذیری تغییرات درآمد و هزینه بنگاهها از نرخ ارز
نوع رابطه را تعیرین مرینمایرد .در کشرورهای دارای
فراوانی منابع طبیعی که بنگاهها با اتکا بر توان تولیرد
داخل ،قدرت رقابت پذیری و تحوالت فنی قابل قبول
داشته باشند میتوانند بیشرترین تراثیر را برر درآمرد
بنگاهها نسبت به هزینه آنهرا داشرته باشرند؛ افرزایش
نرخ ارز واقعی منجر به توسعه بازار سرهام مریگرردد؛
چرا که افزایش نرخ ارز واقعی موجب افزایش درآمد و
درنتیجه افزایش انگیزه بنگاههای تولیدی میگرردد و
از این طریق منجر به کاهش ریسک سرمایهگرذاری و
سرررهولت خریرررد و فرررروش توسرررط خریرررداران و
78

فروشندگان میشود .لذا با افزایش نرخ ارز واقعی کره
بهبود وضعیت درآمدی و دستیابی به ارز برای واردات
کاالهای فناورانه در راستای ورود فناوری به شررکت-
های فعال در بازار سهام را به همراه دارد؛ تقاضا برای
سهام شرکتها افزایش یافتره و سرهولت در خریرد و
فروش سهام را در پی دارد و ایرن فرآینرد در نهایرت
شرایط را برای توسرعه برازار سرهام فرراهم مریکنرد.
آلتینبررررراس و بیسرررررکین( ،)3102سرررررعیدی و
همکاران( ،)3103شاهآبرادی و داوریکریش(،)0232
طاهری و صفاری( )0231و ابونروری( )0222نیرز در
مطالعاتی به تاثیرپذیری توسعه بازار سهام از نررخ ارز
واقعی تاکید نمودند.
نتایج جدول( )4تاثیر بهرهوری کل عوامرل تولیرد
بر ارزش معامالت بازار سهام بر تولید ناخالص داخلری
را مثبت و معنادار نشان میدهد .ارتقا بهرهوری کرل
عوامل تولید زمینهساز رفاه عمرومی ،افرزایش قردرت
رقابتپذیری ،استفاده کارآمد از منابع ،ارتقای کیفیت
کاالهررا و خرردمات و برره عبررارت بهتررر مسرریر توسررعه
اقتصادی جامعه است که از طریق منجر به گسرترش
سوق منابع مالی به این بخرش از برازار مرالی شرده و
بدین ترتیب توسعه بازار سهام را به ارمغران مریآورد.
در حقیقت اسرتفاده شایسرته از عوامرل تولیردی بره
افزایش کارایی شررکتهرای پذیرفتره شرده در برازار
سهام منجر شده و با کاهش ریسک و نیز سرهولت در
خرید و فرروش سرهام ،سررمایهگرذاران را در جهرت
توسررعه بررازار سررهام هرردایت مررینمایررد .آدیوسرری و
آالکرررررو( ،)3102آریرررررزاال و همکررررراران(،)3102
کومبهاکار( ،)3112چین چری و همکراران( )3112و
شاه آبادی و فعلی( )0230نیرز در مطالعراتی اهمیرت
بهرهوری کل عوامل تولید برر توسرعه برازار سرهام را
بیان نمودهاند.
طبق جدول( ،)4تاثیر شراخص انردازه دولرت برر
ارزش معامالت بره تولیرد ناخرالص داخلری مثبرت و
معنادار است .با کاهش انردازه دولرت در پر بهبرود
شاخص آزادی اقتصادی ،نقرش بخرش خصوصری در
در گسترش بازار سرهام پررنرگ مری-
تولید و س
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نماید؛ چرا که در کشورهای سرشار از منرابع طبیعری
اندازه بهینه دولت منجر به جذب منابع مرالی توسرط
بخش خصوصی شده و از این منظرر اسرباب افرزایش
انگیزه سرمایهگذاران را در بخش برازار سرهام فرراهم
مینماید و بر ارتقا جریران عرضره و تقاضرای سرهام
تاثیر میگذارد و منجر به افزایش ارزش معرامالت در
بازار سهام و توسعهیرافتگی آن مریگرردد .همچنرین
بنجررررررامین و همکرررررراران( )3104و کرررررریم و
همکاران( )3101نیز در مطالعاتی نقش انردازه دولرت
بر توسعه بازار سهام را تعیینکننده میدانند.
تاثیر نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی برر
ارزش معامالت بر تولید ناخرالص داخلری کشرورهای
مورد مطالعه مطابق نتایج جدول( )4منفی و معنرادار
اسررت؛ چرررا کرره در کشررورهای دارای فراوانرری منررابع
طبیعی رشد نقدینگی بردون گسرترش فعالیرتهرای
سرمایهگذاری و تولیدی با ایجاد ترورم مسرتمر ،بری-
ثباتی و بالتکلیفی سررمایهداران را منجرر شرده و در
پ کاهش سرمایهگرذاری در شررکتهرای پذیرفتره
شده در بازار سهام سبب آسیب بر این بخش از برازار
مالی میگرردد .بنرابراین افرزایش ایرن نسربت بردون
پشتوانه تولیدی منجر بره افرزایش ریسرک سررمایه-
گذاری شده و تاثیر منفی بر عرضه و تقاضرای سرهام
در جهت تسرهیل خریرد و فرروش و ارزش معرامالت
میگذارد و از این طریق عردم توسرعهیرافتگی بخرش
بازار سهام را در پی خواهد داشت .با توجه به عکر -
العملهای ارزش معامالت بر تولیرد ناخرالص داخلری
نسرربت برره نقرردینگی برره تولیررد ناخررالص داخلرری،
هسینگ( )3100و سجادی و همکاران( )0223بیران
میدارند ،تاثیر نقدینگی به تولید ناخالص داخلری برر
توسعه بازار سهام نیز منفی و معنادار است.
وفور منابع طبیعی از کانال شاخص کل حکمرانی
به عنوان شاخص مردیریت منرابع طبیعری ،برر ارزش
معامالت به تولید ناخالص داخلیمثبت و معناداراست.
طبق نتایج جدول( ،)4کشورهای دارای فراوانی منابع
طبیعی میتوانند با بهبود شراخص حکمرانری خروب
موجبات هدایت صحیح درآمدهای منابع طبیعی را از

طرق مختلف اعم از حرق اظهرار نظرر و پاسرخگویی،
ثبررات سیاسرری ،اثربخشرری دولررت ،حاکمیررت قررانون،
کیفیت قوانین و کنتررل فسراد فرراهم آورده و باعرث
افزایش انگیزه سرمایهگذاران در بخش برازار سرهام -
شوند .چرا که مدیریت صحیح منابع طبیعی از سمت
تقاضا ریسک ناشی از سرمایهگذاری را در بازار سرهام
کرراهش داده و زمینرره الزم را برررای حضررور فعررال
سرمایهگرذاران و متخصصرین مرالی جهرت خریرد و
فروش سهام و ارتقای سرطح ارزش معرامالت فرراهم
مینمایند .این رونرد در ادامره موجرب بهبرود سرطح
سرمایهگذاری شرده و از طریرق رونرق برازار سرهام و
حضور فعاالن اقتصادی ،توسعه بازار سهام را به دنبال
خواهد داشت .عالوه بر آن از سمت عرضه نیز با سوق
درآمدهای ارزی حاصل از منرابع طبیعری بره سرمت
فعالیتهای مولد اقتصرادی ،سررمایهگرذاران درصردد
پیوستن به بازار سهام برآمده و سمت عرضه سرهام را
اینگونه رونق مریدهنرد .لرذا برا سرهولت در خریرد و
فروش سهام و کاهش ریسرک سررمایهگرذاری ،برازار
سهام توسعه مییابد .یافترههرای مطالعرات نارایران و
همکرراران( ،)3102آسررنجیو( )3100و انررایوتوس و
تورویان( )3113نیز منطبرق برا نترایج ایرن پرژوهش
نقش حکمرانی را در توسرعه برازار سرهام کشرورهای
دارای فراوانی منابع طبیعی تعیینکننده میدانند.
همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل ،بیرانگر اثرر
مثبت و معنادار وفور منابع طبیعی از کانال میرانگین
حسررابی حررقاظهررارنظر و ثبررات سیاسرری بررر ارزش
معامالت به تولید ناخالص داخلی در کشورهای مرورد
مطالعه است .افرزایش قردرت شرهروندان و اسرتقالل
رسانهها در کنترل و زیرنظرگررفتن صراحبان قردرت،
پاسخگو بودن دولرتمرردان در برابرر اقرداماتشران،
آرامیهای اجتماعی ،عدم ترور و اعدامهرای سیاسری،
امنیتهرای شرهری و ...در کشرورهای دارای فراوانری
منابع طبیعی منجر به مدیریت بر درآمدهای حاصرل
از منابع طبیعی شده و این به نوبه خود فشار و تقاضا
برای رانت اقتصادی را کاهش میدهد .بردین ترتیرب
درآمدهای حاصل از منابع طبیعی با مدیریت صرحیح
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و علمی میتواند به سمت سرمایهگذاری فعالیتهرای
با ارزش افزوده باالدر بخش بازار سهام هدایت شرده و
با تاثیر بر ویژگیهای سرهام مطلروب ،انگیرزه الزم را
برای خرید و فرروش در برازار سرهام ایجراد نمروده و
ارزش معامالت را در جهت کاهش ریسرک و توسرعه
بررازار سررهام افررزایش مرریدهنررد .برریهاتاچاریررا و -
هررودلر( ،)3104بیلمیررر و ماسررا( )3113و چریررف و
کااودر( )3112نیز در مطالعاتی منطبق با نترایج ایرن
پررژوهش بیرران نمودنررد شرراخص حررق اظهررارنظر و
پاسخگویی و ثبات سیاسری در کشرورهای سرشرار از
منابع طبیعی تاثیر بسزایی در توسعه بازار سهام دارد.
از دیگر یافتههای پژوهش طبق نترایج بره دسرت
آمده از جدول( ،)4تاثیر مثبت و معنادار متغیرر وفرور
منررابع طبیعرری از کانررال میررانگین حسررابی شرراخص
اثربخشی دولت و کیفیت قانون بر ارزش معامالت برر
تولید ناخالص داخلی است .افرزایش کیفیرت تهیره و
تداری خدمات عمومی ،استقالل خدمات همگرانی از
فشارهای سیاسی و صالحیت و شایستگی کرارگزاران
همراه با یک محیط نهادی با کیفیت همراه با قوانرین
ومقررات شفاف و روان در کشرورهای غنری از منرابع
طبیعی میتواند با تاثیر بر درآمدهای حاصل از منرابع
طبیعی ،این منابع خدادادی را به سمت فعالیتهرای
با ارزش افزوده باال دربخش بازار سهام بررای افرزایش
سرمایهگذاری سوق داده تا با تاثیر بر ارزش معامالت،
تقاضا برای سهام را افزایش دهند .این امرر در نهایرت
موجب میشود افراد جامعه نیز بره ایرن نروع دارایری
برای دستیابی به بیشترین سود از پ انداز نسبت بره
سایر داراییها هدایت شرده و برا همراهنگی عرضره و
تقاضا سهام ،توسعه بازار سهام حاصل گردد .نارایان و
همکاران( )3102و بیهاتاچاریا و هرودلر( )3104نیرز
در طی مطالعاتی بر این نکته تاکید دارند.
تاثیر مثبت و معنادار متغیر وفور منابع طبیعی از
کانال میانگین حسابی حاکمیت قانون و کنترل فساد
بررر ارزش معررامالت برره تولیررد ناخررالص داخلرری در
کشورهای منتخرب دارای فراوانری منرابع طبیعری ،از
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دیگر نتایج بدست آمده از این پژوهش اسرت .کنتررل
فساد در میان مقامات رسمی و غیررسمی ،اثر بخشی
تدابیر ضد فساد ،تأثیر آن بر پرداخت اضافی یا رشروه
برای گرفتن مجوزهرای اقتصرادی برا وجرود دسرتگاه
قضایی عادل و منصرف و قروانین و مقرررات مناسرب
سبب میشرود ،درآمردهای ارزی حاصرل از صرادارت
منابع طبیعی در جهرت توسرعه برازار سرهام هردایت
گردد .به عبارتی وجود حاکمیت قانون و کنترل فساد
درآمرردهای منررابع طبیعرری را در راسررتای تخصرریص
بهینه عوامل تولید سوق داده و با افرزایش سروددهی
شرررکتهررای پذیرفترره شررده در بررازار سررهام و ارزش
معامالت ،سهم ارزش معامالت سهام از تولید ناخالص
داخلی با کاهش ریسک سرمایهگذاری افرزایش مری-
یابررد .همچنررین طبررق مطالعررات برریهاتاچاریررا و -
هررودلر( ،)3104بیلمیررر و ماسررا( )3113و چریررف و
کااودر( )3112وفور منابع طبیعی از کانرال شراخص-
های حاکمیت قانون و کنترل فساد منجر بره توسرعه
بازار سهام میگردد.
در تخمین مدل برای بررسی معتبر بودن ماتری
ابزارها از آزمون سارگان اسرتفاده شرده اسرت کره در
این آزمون ،فرضیه صرفر حراکی از عردم همبسرتگی
ابزارها با اجرزای اخرالل اسرت .نترایج در جردول()4
نشان میدهد مقدار احتمرال آمراره آزمرون سرارگان
زمانی که مدل با دادههای کشرورهای منتخرب دارای
فراوانی منابع طبیعی تخمین زده شده ،برابر با مقادیر
 1/2222 ،1/2602 ،1/3624و  1/3326اسرررت کررره
احتمال آنها بزرگتر از مقردار  1/12اسرت .بنرابراین
مرریترروان دریافررت ،فرضرریه صررفر مبنرری بررر عرردم
همبستگی ابزارها با اجزای اخالل قابل پذیرش اسرت
و ابزارهای مورد اسرتفاده بررای تخمرین مردل بررای
کشورهای مورد مطالعه از اعتبار الزم برخوردار است.
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جدول  -4نخمين معادله نوسعه بازار سهام کشورهاي منتخب داراي فراوانی منابی یبيعی
حالا چهارم

حالا سوم

حالا دوم

حالا اول

متغير

1/242
()1/112

1/134
()1/102

1/024
()1/112

1/264
()1/111

)LY(t-1

1/022
()1/142

1/026
()1/136

1/032
()1/123

1/34
()1/132

LTFP

1/00
()1/110

1/13
()1/103

1/120
()1/103

1/0
()1/111

LRER

-1/243
()1/112

-1/602
()1/114

-1/442
()1/111

-1/63
()1/111

)L(M/GDP

1/242
()1/116

1/222
()1/116

1/220
()1/114

1/423
()1/110

LSG

-

-

-

1/40
()1/112

)L(GOV T*ANR

-

-

1/620
()1/114

-

)L(GOV 1*ANR

-

1/322
()1/122

-

-

)L(GOV 2*ANR

1/262
()1/114

-

-

-

)L(GOV 3*ANR

1/3624

1/2602

1/2222

1/3326

Sargan test

23

Number of obs

03

Number of groups

*اعداد داخل پرانتز مقدار  p-valuرا نشان میدهد.
ماخذ :محاسبات پژوهش

 -6نتيجهگيري و بحث
با توجه به نقرش برازار سرهام در رشرد اقتصرادی
مستمر و باثبات و نیرز تاثیرپرذیری ایرن شراخص از،
مدیریت منابع طبیعی ،این پژوهش در نظر دارد تا برا
تمرکز بر شاخص نهادی حکمرانی خوب که منجر بره
هدایت درآمدهای ارزی حاصل از منرابع طبیعری بره
عنوان شاخص مدیریت منابع طبیعری مریگرردد بره
بررسی تاثیر مدیریت منابع طبیعری برر توسرعه برازار
سهام کشورهای منتخب دارای فراوانی منابع طبیعری
طرررری دوره  3112-3102بررررا اسررررتفاده ازروش
گشتاورهای تعمیمیافته( )GMMب ردازد .در پرژوهش
حاضر با توجه به پیوستگی و ارتباط براالی شراخص-
هررای حکمرانرری بررا یکرردیگر ،هررر یررک از میررانگین

شاخصهای حق اظهارنظر و ثبات سیاسی ،اثربخشری
دولت و کیفیت قوانین و نیز حاکمیت قانون و کنترل
فسرراد در وف رور منررابع طبیعرری برره عنرروان شرراخص
مدیریت منابع طبیعری ضررب شرده و در قالرب یرک
مدل با چهار حالرت تخمرین زده شرده اسرت .نترایج
برآورد نشان میدهرد؛ وفرور منرابع طبیعری از کانرال
شاخص حکمرانی خروب تراثیر مثبرت و معنرادار برر
ارزش معامالت به تولید ناخرالص داخلری بره عنروان
شاخص توسعه بازار سهام کشورهای سرشار از منرابع
طبیعرری دارد .در حقیقررت حکمرانرری خرروب از طرررق
مختلررف اعررم از حررقاظهررارنظر و پاسررخگویی ،ثبررات
سیاسی ،اثربخشی دولرت ،حاکمیرت قرانون ،کیفیرت
قوانین و کنترل فسراد؛ هردایت علمری و صرحیح برر
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درآمرردهای ارزی حاصررل از منررابع طبیعرری را فررراهم
نموده و با ایجاد انگیزه در سرمایهگذاران جهت حضور
فعال در بازار سهام به همراه مدیریت منابع طبیعی بر
ترکیب سبد دارایی افرراد جامعره در راسرتای خریرد
سهام اثر گذاشته و باعث افزایش تقاضای سهام مری-
گردد؛ همچنین وفور منابع طبیعی از کانرال شراخص
حکمرانی خوب با سوق منابع مالی به سمت فعالیت-
هررای مولررد اقتصررادی ،سرررمایهگررذاران را درصرردد
پیوستن به بازار سهام سروق مریدهرد و بردینگونره
عرضه سهام توسط شرکتها پذیرفتره شرده در برازار
سهام رونق مییابد .به بیان دیگر هرر چره کشرورهای
سرشار از منابع طبیعی از درجره حکمرانری براالتری
برخوردار باشرند؛ برا کراهش ریسرک سررمایهگرذاری
موجبات سهولت در خرید و فروش سهام را در جهت
توسعه بازار فراهم میآورند ،همچنرین نترایج بررآورد
مدل نیز حراکی از اثرر مثبرت و معنرادار متغیرهرای
اندازه دولت ،بهررهوری کرل عوامرل تولیرد و نررخ ارز
واقعی بر توسرعه برازار سرهام اسرت و تراثیر منفری و
معنادار متغیر نقدینگی به تولید ناخرالص داخلری برر
توسعه یرافتگی برازار سرهام نیرز از دیگرر نترایج ایرن
پژوهش به شمار میآید .در حقیقت کشورهای مرورد
مطالعه پژوهش با کاهش اندازه دولرت ،بهبرود بهرره-
وری کل عوامل تولید ،افزایش نرخ ارز واقعری و رشرد
نقدینگی متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی مری-
توانند زمینه را برای کاهش ریسک سررمایهگرذاری و
در نهایت افزایش ارزش معامالت و توسعه بازار سرهام
فراهم نمایند .بنابراین میتوان دریافرت درکشرورهای
منتخب دارای فراوانی منابع طبیعی به دلیرل فقردان
مدیریت صحیح و علمی بر درآمدهای حاصل از منابع
طبیعی که ناشری از ضرعف حکمرانری اسرت؛ انگیرزه
سرمایهگذاران در جهت سوق منابع مرالی بره بخرش
بازار سهام کاهش مییابد .چرا که با فقردان مردیریت
منابع طبیعی ریسک سرمایهگرذاری افرزایش یافتره و
توسعه بازار سهام را با اختالل مواجه مرینمایرد .لرذا
برای بهبود وضعیت کشورهای منتخب دارای فراوانری
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منابع طبیعی در بخش برازار سرهام پیشرنهادات زیرر
ارا ه میگردد:
 تدوین و اجرای قوانین مناسب همراه با حذف
قوانین و مقررات پیچیده و نیز حل وفصل قابل
قبول در جهت استفاده مطلوب از منابع ارزی
حاصل از صادرات منابع طبیعی به منظور
گسترش فعالیتهای مولد اقتصادی ،بسترسازی
برای بهبود اقتصاد دانشبنیان جهت کاهش
ریسک سرمایهگذاری و افزایش انگیزه شرکتهای
پذیرفتهشده برای سرمایهگذاری در بخش بازار
سهام.
 فراهم نمودن بسترهای الزم جهت انتقال نظرات
مردم به کارگزاران دولتی ،پاسخگویی دولتمردان
در برابر اقداماتشان و شناسایی و رفع موانع
موجود بر سر راه پاسخگویی به همراه ممانعت از
هرگونه آشوب ،خشونت ،کودتا یا جنگ داخلی و
توجه بیشتر به نظرات و عقاید قومیتهای
سیاسی و مذهبی برای ایجاد فضای ثبات سیاسی
به منظور استفاده کارا از منابع طبیعی در راستای
کاهش هزینه تمام شده شرکتهای پذیرفته شده
در بازار سهام در راستای توسعهیافتگی این بخش
مالی.
 اعمال و گسترش تدابیر ضد فساد به منظور
ممانعت از رانتجویی حاصل از درآمدهای منابع
طبیعی در راستای افزایش انگیزه سرمایهگذاری و
کاهش ریسک ناشی از آن در جهت دستیابی به
توسعه بازار سهام.
فهرسا منابی
 اکبریروشن ،مهدیه و شاکری ،عباس( .)0233اثر
مخارج دولت ،نقدینگی و ساختار بازار بر توسعه
مالی بازار سهام .فصلنامه پژوهشهای اقتصادی،
.013-043 ،)22(04
 ابونوری ،اسمعیل( .)0222اثر شاخصهای اقتصاد
کالن بر شاخص قیمت سهام صنعت پتروشیمی
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در ایران با استفاده از  .ARDLفصلنامه پژوهش-
های اقتصادی.313-332 ،30 ،
بهبودی ،داود ،اصغرپور ،حسن و محمدلو،
نویده( .)0230نقش کیفیت نهادی بر رابطه وفور
منابع طبیعی و رشد اقتصادی :مورد اقتصادهای
نفتی .فصلنامه پژوهشها و سیاستهای
اقتصادی.32-006 ،)63(31 ،
پورجوان ،عبداله ،شاهآبادی ،ابوالفضل ،قربان نژاد،
مجتبی و امیری ،حسن( .)0233تاثیر وفور منابع
طبیعی بر عملکرد حکمرانی کشورهای برگزیده
نفتی و توسعهیافته :رویکرد پانل  .GMMفصلنامه
تحقیقات و مدلسازی اقتصادی.0-32 ،)06(4 ،
پدرام ،مهدی( .)0230اثر نوسانات نرخ ارز بر
روی نوسانات بازار سهام ایران .فصلنامه دانش
مالی تحلیل اوراق بهادار.22-36 ،)02(2 ،
پیرا ی ،خسرو و شهسوار ،محمدرضا(.)0222
تاثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر بازار بورس
ایران .فصلنامه پژوهشهای اقتصادی-22 ،)0(3 ،
.30
دشتی ،نادر ،یاوری ،کاظم و صباغ ،مجید
( .)0222تجزیهی رشد بهرهوری کل عوامل تولید
در صنعت ایران با استفاده از رهیافت اقتصاد
سنجی .فصلنامه اقتصاد مقداری-032 ،)0(6 ،
.010
سحابی ،بهرام ،اعتصامی ،منصور و امینپور،
خالد( .)0233بررسی اثر حکمرانی خوب و اندازه
دولت بر توسعه مالی در کشورهای منتخب.
پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی،)03(2 ،
.012-002
سجادی ،سیدحسین ،فرازمند ،حسن و علی-
صوفیه ،هاشم( .)0223بررسی رابطه متغیرهای
کالن اقتصادی و شاخص بازده نقدی سهام در
بازار بورس اوراق بهادار تهران .پژوهشنامه علوم
اقتصادی.032-021 ،)3(01 ،
شاهآبادی ،ابوالفضل و داوریکیش ،راضیه
( .)0232تاثیر آزادی اقتصادی بربازده بازار سهام

و راهبرد-232 ،)26(32 ،













ایران .فصلنامه مجل
.212
شاهآبادی ،ابوالفضل و صادقی ،حامد(.)0232
وفور منابع طبیعی و تولید ناخالص داخلی سرانه
در کشورهای نفتی با تاکید بر آزادی اقتصادی.
فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای رشد و
توسعه اقتصادی.23-20 ،)31(2 ،
شاهآبادی ،ابوالفضل و فعلی ،پریسا( .)0231تاثیر
توسعه مالی بر بهرهوری کل عوامل در ایران.
فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین 32 ،و -022 ،34
.000
طاهری ،حامد و صفاری ،میالد صارم(.)0231
بررسی رابطه نرخ ارز و شاخص قیمت بورس
اوراق بهادار تهران :با استفاده از رویکرد.ARDL
فصلنامه روند پژوهشهای اقتصادی،)61(03 ،
.62-21
عباسیان ،عزتاهلل ،مرادپور اوالدی ،مهدی و
عباسیون ،وحید( .)0222اثر متغیرهای کالن
اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار
تهران .فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران،
.023-022 ،)26(03
کمیجانی ،اکبر و شاهآبادی ،ابوالفضل(.)0221
بررسی اثر فعالیتهای  R&Dداخلی و خارجی(از
طریق تجارتخارجی) بر بهرهوری کل عوامل
تولید .پژوهشنامه بازرگانی.33-62 ،)02(2 ،
میدری ،احمد و خیرخواهان ،جعفر(.)0222
حکمرانی خوب بنیان توسعه .انتشارات مرکز
پژوهشهای مجل شورای اسالمی ،تهران ،چاپ
اول.

 Adeusi, S. O.and Aluko, O. A.
(2015).Relevance of financial sector
development on real swctor productivity.
International
Journal
of
Academic
Research in Business and Social Sciences,
5(6); 118-131.
 Altinbas,
M.and
Biskin,
O.
T.
(2015).Selecting
macroeconomics
inflencers on stock market by using

فصلنامه علمي پژوهشي دانش مالي تحليل اوراق بهادار  /شماره سيوپنجم

78

 راضيه داوريکيش و زينب زريننعل،ابوالفضل شاهآبادي
 Demirguc, A. and Levine, R. (1996). Stock
market
development
and
financial
intermediaries: Stylized facts. The Word
Bank Economic Review, 10(2); 291-321.
 Hajili,
M.
and
Alnasser,
O.
(2014).Exchange rate volatility and stock
market
development
emerging
economies.Journal of Post
Keynesian
Economics, 37(1); 163-180.
 Hooper, V., Sim, A.B. and Uppal, A.
(2009). Governance and stock market
performance. Economic Systems, 33(2);
93-116.
 Hsing,
Yu.
(2011).
Effect
of
macroeconomics variable on the stock
market: The case of the Czech
Republic.Theoretical
and
Applied
Economics, XVIII(7); 54-64.
 Jeanneney, S. G., Hun, P. and Liang, Z.
(2006). Financial sector development,
economic efficiency and productivity
growth: Evidence from China. The
Developing Economics, XLIV(1); 27-52.
 Kumbhakar, S. C. and Mavrotas, G.
(2005).Financial sector development and
productivity growth. 1-34, Available At:
www.miider.unu.edu
 Law, S. H. and Azman-Saini, W. N. W.
(2012).Institutional quality, governance,
and financial development.Economics of
Governance, 13(3); 217–236.
 Lichtenberg, F., and Potterie, B. (1998).
International R&D spillovers: A comment.
European Economic Review, 42(8); 14831491.
 Levine, R and Zervos.S. (1996).Stock
market development and long-run growth.
The Word Bank Economic Review, 10(2);
323-339.
 Naceur, S. B., Ghazouani, S. and Omran,
M. (2007). The determinants of stock
market development in the Middle-Eastern
and North African. Managerial Finance,
33(7); 477-489.
 Narayan, P., Sharma, S. S. and
Thuraisamy.K. (2015). Can governance
qoulity predict stock market returns? New
global evidence. Pacific-Basin Finance
Journal, 35(Part A); 367-380.
 Kim, D. H., Lin, S. C. and Suen, Y. B.
(2010).Dynamic effects of trade openness
on financial development. Economic
Modelling, 27(1); 254–261.
 Samadi, S., Bayani, O. and Ghalandari, M.
(2012).
The
relationship
between























feauture selecting algoritms. Procedia
Economics and Finance, 30; 22-29.
Arizala, F. and Galindo, E. C.
(2013).Financial development and
TFP
growth: cross-country and industry-level
evidence.
Applied Financial Economics,
23(6); 433-448.
Asongu, S. A. (2011). Government qualify
determinants of stock market performance
in African countries. African Governance
and Development Institue, WP/ 11/ 019, 140.
Anayiotos, G.C. and Toroyan, H. (2009).
Institutional factors and financial sector
development: Evidence from Sub-Saharan
Africa. IMF Working Paper, WP/ 09/258,
1-26.
Agrawalla, R. K. and Tuteja, S. K. (2007).
Causality
between
stock
markets
development and economic growth: A case
study of India. Journal of Management
Research, 7(3); 68-158.
Bhattacharyya, S. and Hodler, R.
(2014).Do natural resource revenues hinder
financial development? Therole of political
institutions.World Development, 57(1);
101-113.
Benjamin, M. B., Tyler J. B. and Diana, W.
T. (2014). Economic freedom and the
stability of stock prices: A cross-country
analysis.Journal of International Money
and Finance, 41(2); 182–196.
Billmeier, A. and Massa, I. (2009). What
drives stock market development in
emerging markets institutions, remittances,
or natural resources?. Emerging Markets
Review, 10(1); 23-35.
Baltagi, B. H., Demetriades, P. O. and
Law, S. H. (2008). Financial development
and openness: Evidence from panel data.
Working Paper, No. 107, 1-33.
Bayoumi, T., Coe, D. T. and Helpman, E.
(1999). R&D spillovers and global growth.
Journal of International Economics, 47(2);
399-428.
Cherif,
M.
and
Kaouther,
G.
(2008).Macroeconomic and instituational
determinant stock market development in
MENA region.The International Journal of
Finance, 20(4); 4987-5005.
Coe. D. T., Helpman, E. and Hoffmaister,
A. W. (1997). North–South R&D
spillovers. Economic Journal, 107(440);
99-134.

 شماره سيوپنجم/ فصلنامه علمي پژوهشي دانش مالي تحليل اوراق بهادار

78

تاثير مديريت منابع طبيعي بر توسعه بازار سهام کشورهاي منتخب داراي فراواني منابع طبيعي
macroeconomics variables and stock
market returns in the Tehran stock
exchange. International Journals of
Acodemic Research in Business and Social
Sciences, 2(6); 559-573.

یادداشاها
1

. R. K. Agrawalla & S. K. Tuteja
. P. Narayan et al
3
. H. Altinbas & O. T. Biskin
 امارات متحده:کشورهای منتخب دارای فراوانی منابع طبیعی شامل.4
، ونزوئال، نیجریه، ایران، قزاقستان، اندونزی، کلمبیا، بحرین،عربی
. مصر و عربستان سعودی است، کویت،ویتنام
5
. DPD/System-GMM (Generalized Moment of Method)
6
. S. B. Naceur et al
7
. D. Kaufmann et al
8
. Voice and Accountability
9
. Government Effectiveness
10
.Political Stability
11
. Regulatory Quality
12
. Rule of Law
13
. Control of Corruption
14
. S. A. Asonguet al
15.
G.C. Anayiotos & H.Toroyan
16
. V. Hooperet al
17
. Portfolios
18
. S. Bhattacharyya & R. Hodler
19.
S.Samadi et el
20.
A. Billmeier & I. Massa
21.
Sub Saharan Africa
22.
Financial Depth
23.
M. Cherif & G. Kaouther
24.
Middle East& North Africa
25
. The value of tradeto GDP
26
. Natural Resource Management
27
. Total factor productivity
28
. Real exchange rate
29
. Liquidity to GDP
30
. Size of Government
31
. A. Demirguc & R. Levine
32
. R. Levine & S. Zervos
33
. S. O. Adeusi & O. A. Aluko
34
. F. Arizala et al
35
. S. C. Kumbhakar & G. Mavrotas
36
. S. G. Jeanneney et al
37
. T.Coe et al.
38
. T. Bayoumi et al.
39
. F. Lichtenberg & B.Potterie
40
. M. Hajili & O. Alnasser
41
. Y. Hsing
42
. M. B. Benjamin et al
43
. D. H. Kim et al
44
. K. Im. H. Pesaran & Y. Shin
45
. Phillips & perron
46
. Fisher- Augmented Deyki Fuller
47
. G. Maddala & S. Wu
48
. I. Choi
49
. Kao
50
. Pedroni
51
. Fisher
52
. B.H.Baltagi et al
53
. R. Blundell & S. Bond
2

79

 شماره سيوپنجم/ فصلنامه علمي پژوهشي دانش مالي تحليل اوراق بهادار

