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چکیده
از عوامل اصلی رشد کشورهای مختلف توسعه بازارهای مالی است که فناوری اطالعات و
ارتباطات با تسهیل مبادالت مالی نقش تسهیل گر و سرعت دهنده را در سالهای اخیر برای کشورها
ایفا نموده است .هدف از این پژوهش بررسی تأثیر حجم مبادالت سهام بر رشد اقتصادی با تعدیلگری
فناوری اطالعات و ارتباطات در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه در بازهی زمانی
 6100-6102است .اطالعات مربوط به کشورهای نمونه از گزارشها شاخص جهانی نوآوری استخراج
شده است .روش برازش مدلها در مطالعهی حاضر ،روش دادههای تابلویی است که برای اجرای آن از
نرمافزار  Eviewsبهره برده شده است .نتایج نشان داد که فناوری اطالعات و ارتباطات رابطهی بین
حجم مبادالت سهام و رشد اقتصادی را تنها در کشورهای توسعه یافته تحت تأثیر قرار میدهد که این
امر ناشی از توسعه این نوع فناوریها در کشورهای توسعه یافته است .به نظر میرسد که کشورهای در
حال توسعه برای دستیابی به رشد اقتصادی بیشتر باید هم پای کشورهای توسعه یافته به فناوری
اطالعات و ارتباطات مجهز شوند.

کلمات کلیدی
مبادالت سهام ،رشد اقتصادی ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،شاخص جهانی نوآوری.
طبقهبندی H54، R53، D83 :JEL

 -0گروه اقتصاد و حسابداری ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران( .نویسنده مسئول) Gholamrezamahfoozi@yahoo.com
 -6گروه مدیریت ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایرانAkbarimohsen@gmail.com .
 -3گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایرانMahsa.farkhondeh85@yahoo.com .
 -4گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایرانZahra.ayagh@yahoo.com .

563

فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار /شماره چهلم  /پائیز 8931

مقدمه
دستیابی به سطح پایداری از رشد و توسعه اقتصادی ،هدف اصلی بسیاری از کشورها است .جستجو
برای راههایی بهمنظور بهبود سطح رشد اقتصادی ،0محققان را تشویق کرده تا الگوها و نظریههای
مختلف را در تالش برای توضیح پدیدهی رشد اقتصادی توسعه دهند (فنگ و همکاران.)6102 ،6
اقتصاددانان بهطور سنتی سرمایه ،کار و فناوری را بهعنوان عوامل مؤثر درروند رشد اقتصادی در نظر
میگیرند .مک کینون و شاو ،)0723( 3کینگ و لوین ،)0773( 4بک ،لوین و الیازا )6111( 5استدالل
کردهاند که توسعه بازار سهام رشد اقتصادی را تحریک میکند .بااینحال ،با پیشرفتهای اخیر در
تئوری رشد اقتصادی ،تمرکز ادبیات را از عوامل سنتی (سرمایه ،کار و فناوری) به سایر عوامل از قبیل
توسعه بازار مالی ،محیط کالن اقتصادی ،ثبات سیاسی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی و غیره سوق
داده است .توسعه بازار سهام مبنایی را فراهم میکند که در بهبود تخصیص سرمایه و درنتیجه افزایش
چشمانداز رشد اقتصادی بلندمدت کمککننده است (آدیگوه و همکاران .)6102 ،2در سالهای اخیر
نقش بازارهای مالی در رشد اقتصادی توجه زیادی را به خود جلب کرده است .این امر ازآنجا نشات
میگیرد که توسعه بخش مالی منجر به افزایش انباشت سرمایه و درنتیجه رشد اقتصادی میشود (انگار
و همکاران.)6104 ،2
بازارهای سهام را میتوان بهعنوان یک بستر در نظر گرفت که مردم از آن طریق پساندازهایشان را،
برای سرمایهگذاری به بنگاهها و صنایع کسب و کار منتقل میکنند (ابراهیمی ساالری و همکاران،
 )0375و بهعنوان مجموعهای شناختهشده است که به رشد اقتصادی کشورهای نوظهور و توسعه یافته
کمک میکند (آدیگوه و همکاران .)6102 ،بازارهای سهام به دو طریق بر رشد اقتصادی اثر میگذارند:
 )0با بسیج پساندازها و درنتیجه افزایش نرخ پساندازها ،تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی باالتر را
تسهیل میکنند )6 .با توجه به سهولت مبادلهی سهام ،ریسک سرمایهگذاری را کاهش میدهند (انگار
و همکاران .)6104 ،اقتصاددانان ،متخصصان مالی و سیاستگذاران بهواسطه منافع قابلمالحظهای که
بازار سهام برای اقتصاد ایجاد میکند توجه خاصی به آن دارند و آن را تکیهگاه فعالیتهای بازار سرمایه
میدانند (احسانی و همکاران .)0373 ،رابطهی بین بازار سهام و رشد اقتصادی روزبهروز بیشتر در
پژوهشها موردتوجه قرار میگیرد .بهعنوانمثال لونتل و خان )0777( 8در پژوهش خود رابطهی علی
بین توسعهی مالی و رشد اقتصادی را موردبررسی قراردادند و دریافتند که بازار سهام بر رشد اقتصادی
تأثیر میگذارد .لوین و زروس )0772( 7در پژوهش خود با استفاده از اطالعات  40کشور از  0722تا
 0773به بررسی ارتباط بین توسعهی بازار سهام و رشد اقتصادی در بلندمدت پرداختند .نتایج آنها
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نشان داد که نقد شوندگی بازار سهام بهطور مثبت با نرخ رشد اقتصادی در میانمدت و بلندمدت،
انباشت سرمایه و بهبود بهرهوری ارتباط دارد (ایک .)6101 ،01لوین ( )0772در پژوهش خود دریافت
که ارتباط مثبتی بین توسعهی بازار مالی و رشد اقتصادی از طریق توزیع منابع مالی شرکتها وجود
دارد.

فیلر00

و همکاران ( )0777نیز همبستگی بین توسعهی بازار سهام و فعالیتهای اقتصادی را

موردبررسی قراردادند (مارکوئس و همکاران .)6103 ،06اسپیرز )0770( 03بیان میکند که بازارهای
مالی تخصیص بیشتر سرمایه را تسهیل ساخته و بهطور غیرمستقیم منجر به رشد اقتصادی میگردند
(ایک.)6101 ،
یکی از نقشهای مهمی که بازار سرمایه بر عهده دارد این است که زمینهای مناسب برای
سرمایهگذاران جهت کسب اطالعات شفاف ،دقیق و بهموقع فراهم کند .درواقع میتوان گفت که اگر
اطالعات با ارزش که از صحت کافی نیز برخوردار هستند ،بهموقع منتشر گردند و در دسترس
سرمایهگذاران و تحلیل گران مالی قرار گیرند ،به همان نسبت منجر به افزایش کارایی و توسعه بازارهای
مالی خواهد شد (نیبل.)6104 ،04
یکی از کارکردهای اساسی و حیاتی فناوری اطالعات و ارتباطات ،اثرات گستردهای است که در
بازارهای مالی میتواند برجای بگذارد (سالهودین و آالم .)6102 ،05سیمپلیس )6102( 02بیان میکند
که فناوری اطالعات و ارتباطات ) (ICTنقش ارزندهای در تسهیم اطالعات و مشارکت بیشتر
سرمایهگذاران در بازارهای مالی ایفا میکند چراکه بهکارگیری  ICTدر تبادالت و خریدوفروش سهام
در بازارهای مالی ،کاهش هزینهی بازاریابی و افزایش مشارکت سهامداران و سرمایهگذاران و کاهش
عدم تقارن اطالعاتی را در پی خواهد داشت .بدین ترتیب این امر میتواند دسترسی به خدمات مالی را
در میان سرمایهگذاران تسهیل سازد.
مطالعات در حوزهی ارتباط بین فناوری اطالعات و ارتباطات و رشد اقتصادی در دههی  0721آغاز
شد و از آن زمان بهطور عمده در ایاالتمتحده انجامشده است که غالب این پژوهشها نشان از کاهش
رشد بهره وری ملی آمریکا داشته است .عدهای این وضعیت را پارادوکس بهره وری مینامیدند .رابرت
سولو 02در سال  0782نظریه پارادوکس بهره وری را با جمله" :ما کامپیوتر را در همه جا میبینیم ولی
در آمارهای بهره وری نمیبینیم ".این نظریه و مطالعات دهه  0781که ارتباطی را بین فناوری
اطالعات و ارتباطات و رشد اقتصاد آمریکا نیافته بود؛ تا مدتی موضوع محافل علمی بود (جعفری
صمیمی و همکاران .)0388 ،با احیا رشد اقتصادی آمریکا در اواسط دهه  ،0771مطالعات با محوریت
فناوری اطالعات و ارتباطات سرعت بیشتری پیدا کرد .بهعنوانمثال لوین نیز ( )0770بیان کرد که
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 ICTمنجر به کاهش عدم تقارن اطالعاتی و تسهیل فرآیند سرمایهگذاری در میان سرمایهگذاران
میگردد .بر اساس مطالعات دوان و کرامر )6110( 08رشد اقتصادی در کشورهای ثروتمند صنعتی به
سرمایهگذاری به فناوری اطالعات و ارتباطات نسبت دادهشدهاست .در سالهای اخیر پژوهشگرانی
همچون ساسی و

جوید07

نیز ( )6103در پژوهش نشان دادند که توسعه بازارهای مالی و فناوری

اطالعات و ارتباطات هرکدام تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد .نیبل ( )6104و بل ( )6104نیز طی
بررسی رابطه بین  ICTو رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه ،نوظهور و توسعه یافته ،رابطهی
مثبت بین  ICTو رشد تولید ناخالص داخلی را تأیید کردند .جعفری و همکاران ( )6105نشان دادند
که رابطه مثبت و معناداری بین  ICTو رشد اقتصادی وجود دارد بهگونهای که اثرات قویتری در
کشورهای در حال توسعه بهجای گذاشته است .هافمن و همکاران ( )6102بیان کردند که افزایش
سرمایه گذاری در بخش فناوری اطالعات ،بخش مهمی از شتاب رشد اقتصادی در ایاالتمتحده از سال
 0775را توضیح میدهد .ارومان و

داس61

( )6102ادعا کردند که سرمایهگذاری در  ICTنقش

ارزندهای در رشد اقتصادی هند ایفا میکند .کارلسون و لیلجورن )6102( 60در پژوهش خود نشان
دادند که سرمایهگذاری در  ICTتأث یر زیادی بر رشد اقتصادی و افزایش درآمد ملی در کشورهای
توسعه یافته دارد .همانطور که مشاهده میشود ،اکثریت مطالعات در این زمینه باهم متحد النظرند؛
بنابراین میتوان گفت که فناوری اطالعات میتواند بهعنوان یک توانمند ساز و یک قابلیت پویا در
بخش های گوناگون مالی ،سیاسی و اجتماعی عمل کرده و موجبات رشد اقتصادی را در کشورها به
ارمغان آورد .ازاینرو با توجه به اهمیت توسعهی بازارهای سهام در رشد اقتصادی ،این سؤال مطرح
میگردد که آیا فناوری اطالعات و ارتباطات بر رابطهی بین تبادالت سهام و رشد اقتصادی تأثیر
میگذارد یا خیر؟ نو پا بودن صنعت فناوری اطالعات در کشورهای درحال توسعه الخصوص کشور
عزیزمان ایران وجود پتانسیل بسیار باال از متخصصان و همچنین سازمانها و موسسات بزرگ اقتصادی
در کشور زمینه م ناسبی را برای توجه جدی به توسعه تخصص ها و زیرساختهای فناوری اطالعات
فراهم کرده است .با توجه به این موضوع که امروزه سالمت اقتصادی ملتها ارتباط مستقیمی با سطح
مهارتهای آنها در فناوری اطالعات و ارتباطات شناخته می شود .لذا به جاست که با گسترش
بسترهای علمی و پژوهشی ،زمینههای فکری و فرهنگی توسعه فناوری اطالعات فراهم شود .از اینرو بنا
به اهمیت این موضوع در این پژوهش به بررسی نقش تعدیلکنندهی فناوری اطالعات و ارتباطات در
رابطهی بین تبادالت سهام و رشد اقتصادی با استفاده از دادههای ارائهشده در گزارش جهانی نوآوری
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طی دوره زمانی  6100- 6102برای دوطبقه کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته
پرداختهشده است.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
اهمیت بازار سرمایه و حجم مبادالت سهام در کشورها تا آنجاست که از آنها بهعنوان شریانهای
اصلی اقتصاد یاد میشود (حسنزاده و احمدیان .)0387 ،کارپ )6106( 66در پاسخ به این سؤال که آیا
توسعه بازار سهام میتواند رشد اقتصادی را افزایش دهد؟ به بررسی این موضوع در بازارهای اروپای
مرکزی و شرقی تحت تأثیر عدم تعادل کالن اقتصادی با تأکید بر نوسانات جریان سرمایه خارجی
پرداختند .این مطالعه نشان داد بازار رومانی بازاری رو به رشد است امّا هنوز هم اقدامات قابل توجهی
برای تهییج تحوالت آن ضروری است .نرخ باالی رشد اقتصادی قطعاً توسط سرمایهگذاریهای واقعی
تهییج میشود که بهطور غیرمستقیم باعث ایجاد اثرات جانبی مثبت در شاخصهای بازار سهام و در
بخش واقعی خواهد شد .آنها ادعا کردند که سرمایهگذاری بازار و ارزش سهام معاملهشده هیچ تأثیری
بر نرخ رشد اقتصادی ندارند .در این راستا اوکی و نیسینی )6103( 63نشان دادند که بین شاخص کل
سهام ،ارزش بازار و سرمایه بازار با تولید ناخالص داخلی رابطه وجود دارد چرا که تولید ناخالص داخلی
تحت تأثیر حرکت شاخص سهام بازار ،ارزش بازار و سرمایهگذاری بازار است .بهعبارتدیگر ،بازار سهام
در سالهای موردبررسی تأثیر زیادی بر اقتصاد داشته است .اسرینیواسان و کارتیگای )6104( 64طی
پژوهشی در دوره زمانی ژوئن  0770تا ژوئن  ،6103رابطه تعادلی بلندمدت بین شاخصهای توسعه
بازار سهام و رشد اقتصادی در هند را تأیید کردند .نتایج آنها حاکی از علیت دوطرفه بین
سرمایهگذاری بازار سهام و رشد اقتصادی ناشی از نسبت گردش معامالت به رشد اقتصادی در بلندمدت
و کوتاهمدت است .جیبریل 65و همکاران ( )6105و آیکی کی و انزوموی )6103( 62نیز این موضوع را
مورد تایید قرار دادند و بیان کردند که نسبت گردش معامالت با رشد اقتصادی ارتباط مثبت دارد.

احسانی و همکاران ( )0373در پژوهشی برای مشاهده دقیق اثر توسعه بازار سهام بر رشد اقتصادی،
سایر متغیرهای مؤثر بر رشد شامل نرخ تورم ،سرمایه گذاری فیزیکی ،درجه باز بودن تجاری ،رشد
جمعیت ،سرمایه انسانی و هزینه های دولت را مورد توجه قرار دادند .آنها نشان دادند که برخی
شاخصهای توسعه بازار سهام ازجمله نسبت سرمایهای شدن بازار ،نسبت کل ارزش سهام مبادله شده
به تولید ناخالص داخلی و نسبت حجم معامالت بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری دارند ،بنابراین
توسعه بازار سهام و سرمایهگذاریهای فیزیکی محرک رشد اقتصادی محسوب میشوند .آنها نشان
دادند که در اغلب حالت ها و در سطح معناداری ده درصد هزینههای دولت بر رشد اقتصادی تأثیر منفی
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دارد و در تمام حالتها اثر سرمایه انسانی ،درجه باز بودن تجاری ،رشد جمعیت و نرخ تورم بر رشد
اقتصادی معنادار نیست .همچنین ابراهیمی ساالری و همکاران ( )0375تأثیر تورم و توسعه بازار سهام
بر رشد اقتصادی کشورهای عضو  D8طی دورهی  0774-6104موردبررسی قراردادند .نتایج آنها
حاکی از تأ ثیر منفی تورم و حجم نقدینگی بر رشد اقتصادی بوده و همچنین حجم مبادالت در بازار
بورس و میزان سرمایهای بودن بازار بورس بهعنوان دو شاخص عمده توسعه بازار سهام بر رشد اقتصادی
تأثیر مثبت دارند؛ بنابراین ،توسعه بازار سهام میتواند موجب افزایش رشد اقتصادی شود.
در زمینه ارتباط بین  ICTو رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ،جعفری
صمیمی 62و همکاران ( )6105نشان دادند که رابطه مثبتی بین فناوری اطالعات و ارتباطات و رشد
اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد .در این راستا ،هافمن 68و همکاران
( )6102تأث یر فناوری اطالعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی آمریکای التین طی دوره  0771تا 6103
مورد بررسی قراردادند .آنها یافتند که بهسازی نیروی کار به کاهش شکاف تولید ناخالص داخلی سرانه
نسبت به ایاالتمتحده کمک کرده و برعکس ،بهرهوری نیروی کار ضعیف منفی است .آنها دلیل اصلی
شکاف بهرهوری نیروی کار را ،شکاف گسترده در سرمایههای  ICTدانستند که مانع پیشرفت در
سرمایه انسانی در آمریکای التین شدهاست .همچنین کارلسون و

لیلجورن67

( )6102نیز تأثیر

سرمایهگذاری  ICTبر رشد اقتصادی را در چهار گروه درآمدی طی دوره زمانی  6105-0775بررسی
کردند .آنها تأثیر سرمایهگذاریها با استفاده از دو متغیر رشد خدمات سرمایهگذاری  ICTو خدمات
سرمایهگذاری غیر از  ICTاندازهگیری کردند و نشان دادند که خدمات سرمایهای غیر از  ICTمانند
ساختمانها ،ماشینآالت کالسیک ،حملونقل و غیره ،در توضیح رشد تولید ناخالص داخلی نسبت به
خدمات سرمایهای  ICTاهمیت بیشتری دارند .هر دو مدل برای گروههای با درآمد باال ،حمایت
قابلتوجهی از خود نشان میدهند که رشد خدمات سرمایهگذاری  ،ICTمنجر به رشد تولید ناخالص
داخلی میشود .این امر در گروه کمدرآمد از اهمیت کمتری برخودار است چرا که هیچیک از دو مدل
رگرسیون سهم قابلتوجهی از خدمات سرمایهای  ICTنسبت به رشد ندارند .همچنین دو گروه درآمد
متوسط ،الگوی مشابهی را برای دو مدل در رابطه با رشد خدمات سرمایه  ICTنشان دادند .سپهر
دوست و صدری ( )0372دراین زمینه بیان کردند که ابزار و تجهیزات مرتبط با مقوله فناوری اطالعات
اثر مثبت بر رشد بازار سرمایه بورس اوراق بهادار کشور طی دوره موردمطالعه داشته است .البته در نوع
استفاده از روشهای متفاوت در شفافسازی اطالعات نیز تفاوت معنیدار مشاهده میگردد.
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بنا بر آمارهای موجود در گزارش شاخص نوآوری جهانی ،همانطور که در نمودار ( )0آورده شده،
میانگین نمره حجم مبادالت سهام در کشورهای توسعه یافته طی سال  6100تا  6106از  23/02به
 016/42رسیده و از افزایش  41درصدی برخوردار بوده است و از  6106تا  6104دارای روند کاهشی
بوده و به مقدار  82/51رسیده است و بعدازآن با شیب مالیمی تا سال  6102افزایش پیداکرده است و
به مقدار  88/20رسیده است .این امر در کشورهای در حال توسعه نیز از روند مشابهی برخوردار بوده
است .بهطورکلی گزارش شاخص نوآوری جهانی نشان میدهد میانگین نمره حجم مبادالت سهام در
کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در سال  6106از بیشترین مقدار برخوردار بوده است و در طی
سالهای  6104تا  6102روند افزایشی را بهتدریج طی میکند (گزارش نهایی  GIIدر سال
 .)6102-6100برخی از اقتصاددانان بر این باورند که توسعه بازار سرمایه و حجم مبادالت سهام ،تأثیر
انکارناپذیری در عملکرد کالن اقتصادی کشورها داشته است تا حدی که امروزه در اکثر کشورهای
توسعه یافته بخش عمدهای از تحوالت در اقتصاد جهانی را به این بازارها نسبت میدهند (سلمانی و
امیری.)0388 ،

نمودار  -8روند تغییرات میانگین نمرات حجم مبادالت در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته
منبع :گزارش جهانی نوآوری

از طرفی فناوری اطالعات و ارتباطات ،بدون شک تحوالت گستردهای را در تمامی عرصههای
اجتماعی و اقتصادی بشریت به دنبال داشته و تأثیر آن بر جوامع بشری بهگونهای است که جهان امروز
بهسرعت در حال تبدیلشدن به یک جامعه اطالعاتی است (سپهر دوست و صدری .)0372 ،یکی از
کاربردهای فناوری اطالعات داد و ستد الکترونیک سهام میباشدکه با توجه به فعالیت رو به گسترش
533

فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار /شماره چهلم  /پائیز 8931

بورس در کشورمان بسیار حائز اهمیت است .داد و ستد الکترونیکی سهام در ایران در تاریخ 86/7/64
توسط بانک توسعه صادرات به اجرا در آمد .بنا بر آمارهای موجود بر اساس نمودار  ،6تغییرات میانگین
 ICTطی سال  6100تا  6102نشان میدهد که این متغیر طی سالهای  6100تا  ،6102در
کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه از روند افزایشی مالیمی برخوردار بوده است
(گزارش نهایی  GIIدر سال .)6102-6100

نمودار  -2روند تغییرات میانگین نمرات متغیر  ICTدر کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته
منبع :گزارش جهانی نوآوری

همچنین نمودار تغییرات میانگین شاخص درآمد ناخالص ملی طی سال  6100تا  6102حاکی از
روند افزایشی با یک شیب مالیم بوده طوری که در سال  6102در باالترین مقدار خود قرارگرفته است.
طوریکه در کشورهای توسعه یافته طی سال  6100تا  6102به طور تقریب از نرخ رشد %38
برخوردار بوده است .همانطور که مشاهده میشود ،این امر در در کشورهای در حال توسعه از روند
مشابه ولی با شدت کمتر برخوردار بوده است (گزارش نهایی  GIIدر سال .)6102-6100
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نمودار-9روندتغییرات میانگین نمرات متغیررشد اقتصادی درکشورهای درحال توسعه و توسعه یافته
منبع :گزارش جهانی نوآوری

فرضیههای پژوهش
هدف از این پژوهش بررسی رابطهی بین حجم مبادالت سهام و رشد اقتصادی با تعدیلگری
فناوری اطالعات و ارتباطات در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته طی دورهی زمانی  6100تا
 6102است .بدین ترتیب فرضیههای پژوهش بهصورت زیر مطرحشدهاند:
فرضیه  )0فناوری اطالعات و ارتباطات تأثیر حجم مبادالت سهام بر رشد اقتصادی در کشورهای در
حال توسعه را تعدیل میکند.
فرضیه  )6فناوری اطالعات و ارتباطات تأثیر حجم مبادالت سهام بر رشد اقتصادی در کشورهای
توسعه یافته را تعدیل میکند.
روششناسی پژوهش
این پژوهش ازلحاظ جهتگیری پژوهش ،کاربردی و ازلحاظ هدف ،از نوع علی است .بهمنظور انجام
مراحل پژوهش ،از منابع کتابخانهای (سایتها ،کتب ،مقاالت و پایاننامههای معتبر داخلی و بینالمللی)
استفاده شد .جامعه آماری این پژوهش شامل کشورهای در حال توسعه و توسعه یافتهای است که
دادههای (شاخصها) مربوط به آنها از گزارشهای شاخص نوآوری جهانی ( )GIIاستخراج شده است؛
لذا بهمنظور انتخاب تعداد مناسبی از کشورهای در حال توسعه (با توجه به گزارش  ،)GIIدر پژوهش
حاضر ،از تقسیمبندی استاندارد بانک جهانی استفادهشده است .بر این اساس بانک جهانی ،کشورها را
ازلحاظ سطح ( GDPدرآمد ناخالص ملی) به دودستهی  )0کشورهای توسعه یافته با درآمد باالی
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 06232دالر و  )6کشورهای در حال توسعه با درآمد کمتر از  06235دالر تقسیمبندی نموده است که
در این پژوهش نیز بر این اساس نمونه موردنظر به دودسته کشورهای در حال توسعه و کشورهای
توسعه یافته تقسیم گردید .بدین ترتیب با توجه به موجود بودن دادهها در گزارش جهانی نوآوری،
تعداد  40کشور در طبقه کشورهای توسعه یافته و  37کشور در طبقه کشورهای در حال توسعه در نظر
گرفته شد .شاخص های موجود در گزارش نوآوری جهانی از طریق جمع آوری بیش از  31منبع ،طیف
وسیعی از عوامل محرکه نوآوری و نتایج آن را پوشش میدهد .اندازه این شاخصها با امتیازی بین  1تا
 011مشخص می شود که هر چه این عدد به عدد  011نزدیکتر باشد ،نشانگر وضعیت بهتر آن کشور
در شاخص مورد نظر است (گزارش نهایی  GIIدر سال .)6102-6100
با توجه اینکه هدف پژوهش بررسی رابطهی بین حجم مبادالت سهام و رشد اقتصادی در کشورهای
در حال توسعه و توسعه یافته است؛ مدل رگرسیونی پژوهش به شرح زیر است:
EG i ,t  0  1TSi ,t  2 ICTi ,t  3 ICT * TSi ,t  4 MSi ,t  5 BSi ,t  i.t

 = EGرشد اقتصادی در سال  tو در کشور i
 = TSحجم مبادالت سهام در سال  tو در کشور i
 = ICTفناوری اطالعات و ارتباطات در سال  tو در کشور i
 = MSپیچیدگی بازار در سال  tو در کشور i
 = BSپیچیدگی کسب و کار در سال  tو در کشور i

 = خطای اندازهگیری در مدل

متغیر وابسته در این پژوهش ،رشد اقتصادی است .رشد اقتصادی به معنای افزایش ظرفیت اقتصاد
برای تولید کاالها و خدمات ،در مقایسه با یک دوره زمانی دیگر است .رشد اقتصادی یک تغییر مثبت
در برون داد 31یا تو لید یک کشور یا یک اقتصاد است .این شرح شامل تمام جنبههای اقتصاد ،از سود تا
مالیات و دستمزد و چیزهایی مانند نرخ تولید است .با توجه به توضیحات باال ،معلوم میشود که تنها
راه سنجش رشد اقتصادی ،این است که آن را بهعنوان یک مقدار عددی محاسبه کنیم؛ بنابراین ،رشد
اقتصادی را میتوان بهعنوان درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی یک اقتصاد معین محاسبه کرد.
رشد اقتصادی یک کشور بهطور مستقیم با وضعیت اقتصادی کشور مذکور مرتبط است که شامل
متغیرهای مختلف از قبیل شاخص تولید صنعتی ،نرخ تورم ،عرضه پول ،نرخ ارز ،سرمایهگذاری
خصوصی ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی است .یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی ،فنّاوری است.
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فنّاوری پیشرفته منجر به افزایش تولید میشود که به معنی دستمزد و سود بیشتر به ترتیب برای
کارگران و سرمایهگذاران است (آدیگوه و همکاران .)6102 ،در این پژوهش حجم مبادالت سهام
بهعنوان متغیر مستقل در نظر گرفتهشده است که در گزارش جهانی نوآوری ،بهعنوان ارزش کلی سهام
مبادله شده در کشور موردبررسی ،ارائهشده است.
همچنین فناوری ارتباطات و اطالعات بهعنوان متغیر تعدیل گر در نظر گرفتهشده است .فناوری
اطالعات و ارتباطات ،به مجموعه امکانات سختافزاری ،نرمافزاری ،شبکهای و ارتباطی بهمنظور
دستیابی مطلوب به اطالعات ،گفته میشود (مارتینز و همکاران .)6101 ،30بهموازات استفاده از فناوری
اطالعات و ارتباطات ( )ICTدر تمامی ابعاد حیات بشری ،جهان بهسرعت در حال تبدیل به یک جامعه
اطالعاتی است .امروزه امکان دستیابی به اینترنت و استفاده از منابع اطالعاتی در تمامی جوامع بشری
روندی تصاعدی را طی مینماید و جوامع مختلف هر یک با توجه به زیرساختهای متعدد ایجادشده از
مزایای فناوری اطالعات و ارتباطات ،استفاده مینمایند (جاواال و پوجالو.)6118 ،36
پیچیدگی کسب و کار :پیچیدگی کسب و کار ،تحقق فرصتهای جذب ارزش ثانویه فراتر از کسب
و کار اصلی است .این فرصتهای جذب ارزش ،ثانویه هستند زیرابه کسب و کار اصلی وابستهاند و تنها
توسط آن امکانپذیر میشوند .پیچیدگی کسب و کار دارای یک عنصر قوی از مدیریت سهامداران است.
این امر باعث ایجاد روابط سهامداران جدید یا توسعه آن میشود و سهامداران را برای ارزشگذاری
بهمنظور دستیابی به فرصتهای جذب ارزش ترغیب میکند .پیچیدگی کسب و کار همیشه مبتنی بر:
( )0معرفی یک محصول یا خدمت جدید ( )6عرضه نیاز مشتری جدید و ( )3معرفی ارزش دارندههای
جدید است (کستینگ و جنسن .)6105 ،33به طور کلی این شاخص ،پیچیدگی کسب و کار در
شرکتهای پویا را برای فعالیتهای نوآورانه ارزیابی میکند (گزارش نهایی  GIIدر سال .)6102-6100
پیچیدگی بازار :این شاخص وجود اعتبار و فضای حمایتی از سرمایهگذاری ،دسترسی به بازار
بین المللی ،رقابت و اندازه بازار را که برای موفقیت و نوآوری کسب و کار بسیار حائز اهمیت است ،نشان
میدهد(گزارش نهایی  GIIدر سال .)6102-6100
روش تجزیهوتحلیل دادهها و آزمون فرضیهها
روش برازش مدلها در مطالعهی حاضر ،روش دادههای تابلویی است که برای اجرای آن از نرمافزار
 Eviewsبهره برده شده است .بهمنظور تشخیص بهکارگیری روش اثرهای ثابت یا اثرهای تصادفی برای
برآورد مناسبتر ،ابتدا آزمون  Fلیمر انجامشده (در صورت تأیید فرضیه مبنی بر مدل اثرات ثابت) ،در
مرحله بعد آزمون هاسمن اجرا میشود .برای بررسی معناداری مدل رگرسیون ،آماره  Fبه کار میرود و
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معناداری ضریب متغیرهای مستقل در هر مدل ،به کمک آماره  tبررسی میشود .پسازآن ،آزمونهای
مختص به مفروضات کالسیک مدل رگرسیون خطی ،شامل فرضهای نرمال بودن باقیماندهها (آزمون
جارک-برا )34و همسانی واریانس باقیمانده (آزمون بروش پاگان )35اجرا میشوند و درنهایت نتایج
بهدستآمده پذیرش یا رد فرضیهها را نشان میدهد.
نتایج آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول شماره ( )0آورده شده است .میانگین حجم
مبادالت سهام در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به ترتیب 04/78 ،و  46/27است .مقایسه دو
رقم اخیر نشان میدهد که در کشورهای توسعه یافته مبادالت سهام از حجم بیشتری نسبت به
کشورهای در حال توسعه برخوردار است .همچنین نتایج نشان میدهد که میانگین لگاریتم درآمد
سرانه کشورهای توسعه یافته ( )6/438بیشتر از درآمد سرانه کشورهای در حال توسعه ( )6/158است.
جدول  -8نتایج آمار توصیفی متغیرها

متغیر

کشورهای در حال توسعه کشورهای توسعه یافته

رشد اقتصادی
حجم مبادالت سهام

انحراف چولگی کشیدگی آماره
جارک برا
معیار

میزان
احتمال

میانگین میانه

0/0307 6/224 1/068 1/245 6/1584 6/1581

1/5228

1/1111 381/177 2/482 6/071 03/388 6/811 04/782

فناوری اطالعات و ارتباطات 4/4422 6/540 1/651 06/343 35/851 32/581

1/0186

پیچیدگی بازار

1/5760 3/123 1/007 8/513 43/111 43/108

1/2432

پیچیدگی کسب و کار

04/408 3/210 1/530 2/225 30/211 30/748

1/1112

رشد اقتصادی

1/162 1/162 1/231 6/431 6/438

1/277

1/214

حجم مبادالت سهام

34/76 5/66 34/23 02/51 46/27

00505

1/1111

6/55

1/584

1/0101

پیچیدگی بازار

2/7520 6/237 1/370 06/15 53/71 55/28

1/1318

پیچیدگی کسب و کار

3/2574 3/002 1/673 01/22 45/81 45/85

1/0214

فناوری اطالعات و ارتباطات 1/65 05/00 26/71 26/33

منبع :یافتههای محقق
در این مدل برای تشخیص کارآمدی روش دادههای تابلویی در برآورد مدل ،آزمون چاو 32اجرا شد.
آزمون هاسمن نیز برای تعیین روش اثرهای ثابت یا اثرهای تصادفی به اجرا درآمد که نتایج این
آزمونها در جدول  6آمده است.
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با توجه به جدول  ،6ازآنجاکه مقدار احتمال آزمون چاو در مدل کمتر از  1/15است ،ناهمسانی
عرض از مبدأها پذیرفته میشود .ازاینرو برای برآورد مدل ،باید روش دادههای تابلویی اجرا شود.
همچنین با توجه به نتایج آزمون هاسمن ،مقدار احتمال در مدل (کمتر از  )1/15نشان میدهد که
مدل باید به کمک روش اثرهای ثابت برآورد شود.
جدول  -2نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل فرضیه اول پژوهش

نوع آزمون

آماره آزمون مقدار آماره آزمون درجه آزادی مقدار احتمال

آزمون چاو

F

48/43

38/088

1/1111

آزمون هاسمن

6

33/54

5

1/1111

منبع :یافتههای محقق
جدول  3نتایج رگرسیون کالسیک و برآورد مدل نشان میدهد .پس از برازش مدل ،مقدار احتمال
آماره  Fدر هر دو حالت کمتر از  )1/1111( 1/15به دست آمد؛ بنابراین رگرسیون قدرت تبیین دارد.
نتایج نشان میدهد که مبادالت سهام تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه ندارد
()1/6712؛ اما وجود رابطه مثبت و معنادار بین فناوری اطالعات و ارتباطات و رشد اقتصادی تائید شد.
همچنین اثر مشترک حجم مبادالت و فناوری اطالعات و ارتباطات ،با برخورداری از سطح معناداری
بیشتر از  ،1/.15نشان میدهد که در کشورهای در حال توسعه ،اثر مشترک فناوری اطالعات و
ارتباطات حجم مبادالت ،رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار نمیدهد ()1/4751؛ بنابراین فناوری
اطالعات و ارتباطات درشدت تأث یر حجم مبادالت بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه نقش
تعدیلکننده ایفا نمیکند .همچنین رابطه بین متغیر کنترل (پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسب و کار)
با رشد اقتصادی رد شد؛ با توجه به اینکه آماره دوربین-واتسون بین  0/5-6/5است ،میتوان نتیجه
گرفت که بین متغیرها مشکل خود همبستگی وجود ندارد .همچنین ضریب تعیین تعدیلشده نشان
میدهد که  82درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط تغییرات متغیرهای مستقل و کنترل توضیح داده
میشود.
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جدول  :9نتایج برآورد مدل فرضیه اول پژوهش

متغیرها

ضرایب

آماره t

احتمال آماره آماره VIF

C

0/282

5/154

1/1111

-

TS

1/116

0/12

1/6712

6/26

ICT

1/112

4/64

1/1111

0/05

ICT*TS

1/1135

1/284

1/4751

0/63

BS

1/116

1/113

1/4435

6/44

MS

1/0256 1/1114

1/8287

0/56

ضریب تعیین

1/71

ضریب تعیین تعدیلشده

1/82

آماره دوربین-واتسون

6/11

آماره ( Fاحتمال)

(21/84 )1/1111

آماره بروش پاگان (احتمال)

(0/82 )1/0102

منبع :یافتههای محقق
در این مدل برای تشخیص کارآمدی روش دادههای تابلویی در برآورد مدل ،آزمون چاو اجرا شد.
آزمون هاسمن نیز برای تعیین روش اثرهای ثابت یا اثرهای تصادفی به اجرا درآمد که نتایج این
آزمونها در جدول  6آمده است .با توجه به جدول  ،6ازآنجا که مقدار احتمال آزمون چاو در مدل کمتر
از  1/15است ،ناهمسانی عرض از مبدأها پذیرفته میشود .ازاینرو برای برآورد مدل ،باید روش
دادهها ی تابلویی اجرا شود .همچنین با توجه به نتایج آزمون هاسمن ،مقدار احتمال در مدل (کمتر از
 )1/15نشان میدهد که مدل باید به کمک روش اثرهای ثابت برآورد شود.
جدول  -4نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل فرضیه دوم پژوهش

نوع آزمون

آماره آزمون مقدار آماره آزمون درجه آزادی مقدار احتمال

آزمون چاو

F

442/33

41/077

1/1111

آزمون هاسمن

6

02/37

5

1/1138

منبع :یافتههای محقق
جدول  5نتایج رگرسیون کالسیک و برآورد مدل نشان میدهد .پس از برازش مدل ،مقدار احتمال
آماره  Fدر هر دو حالت کمتر از  )1/1111( 1/15به دست آمد؛ بنابراین رگرسیون قدرت تبیین دارد.
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نتایج نشان میدهد که حجم مبادالت سهام با ضریب مسیر ( ،)1/116تأثیر مثبت و معناداری بر رشد
اقتصادی در کشورهای توسعه یافته دارد ( .)1/1326تأثیر مثبت و معنادار فناوری اطالعات و ارتباطات
بر رشد اقتصادی نیز تائید شد ( .)1/1680همچنین اثر مشترک حجم مبادالت سهام و فناوری اطالعات
و ارتباطات ،با برخورداری از سطح معناداری کمتر از  ،1/.15نشان میدهد که فناوری اطالعات و
ارتباطات در شدت تاثیر حجم مبادالت بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته نقش تعدیل گر ایفا
میکند ()1/1607؛ مقایسه ضریب حجم مبادالت ( )1/116و ضریب اثر مشترک حجم مبادالت و
فناوری اطالعات و ارتباطات ( )1/1134نشان میدهد که با تقویت فناوری اطالعات و ارتباطات در
کشورهای توسعه یافته ،تأثیر حجم مبادالت بر رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت .همچنین همچنین
رابطه بین متغیر کنترل (پیچیدگی بازار) با صادرات کاال و خدمات نوآورانه تائید شد؛ با توجه به اینکه
آماره دوربین-واتسون بین  0/5-6/5است ،میتوان نتیجه گرفت که بین متغیرها مشکل خودهمبستگی
وجود ندارد .همچنین ضریب تعیین تعدیلشده نشان میدهد که  82درصد از تغییرات متغیر وابسته
توسط تغییرات متغیرهای مستقل و کنترل توضیح داده میشود.
جدول  -0نتایج برآورد مدل فرضیه دوم پژوهش

متغیرها

1/1111

-

TS

1/116

6/17

1/1326

0/65

ICT

1/110

6/60

1/1680

0/78

ICT*TS

6/30 1/1134

1/1607

0/10

BS

3/222 1/113

1/1113

0/52

MS

4/228 1/114

1/1111

6/44

C

61/212 0/747

ضریب تعیین

1/87

ضریب تعیین تعدیلشده

1/82

آماره دوربین-واتسون

0/71

آماره ( Fاحتمال)

(84/75 )1/1111

آماره بروش پاگان (احتمال)

(01/04 )1/1111

منبع :یافتههای محقق
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بحث و نتیجهگیری
اهمیت توسعهی بازارهای مالی در رشد اقتصادی همواره ازجمله مباحث کلیدی در اقتصاد توسعه
بوده است .بنا به دیدگاه اقتصاددانان کالسیک ،بخش مالی به همراه بخش واقعی دو بخش یک اقتصاد را
تشکیل میدهند و رسیدن به رشد اقتصادی باالتر در هر جامعهای نیازمند به دو بخش واقعی و مالی
کارا ،مکمل و قدرتمند است .اینگونه به نظر میرسد که در کشورهای کمتر توسعه یافته ،ابتدا رشد و
گسترش بخش مالی باعث ایجاد رشد اقتصادی میشود و سپس با گذر زمان از اهمیت بخش مالی در
توسعهی اقتصادی کاسته شده و توسعهی بخش واقعی حائز اهمیت بیشتر میشود .با ورود کامپیوتر،
دگرگونی عظیمی در امر انتقال و بازیابی اطالعات به وقع پیوست .بسیاری از اقتصاددانان ،کندی رشد
اقتصادی در بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه را به ناکارآمدی و توسعهنیافتگی بخش فناوری
اطالعات و ارتباطات نسبت داده و اصالحات نظاممند این بخش را برای دستیابی به رشد اقتصادی بیشتر
و سریعتر توصیه میکنند .در دنیای معاصر فناوری اطالعات و ارتباطات محرک اصلی اقتصاد جهان
شده است .بنا به اهمیت موضوع هدف از این مطالعه بررسی تأثیر حجم مبادالت سهام بر رشد اقتصادی
با تعدیل گری فناوری اطالعات و ارتباطات با مقایسه تطبیقی بین کشورهای در حال توسعه و توسعه
یافته در نظر گرفته شد .به این منظور اطالعات  40کشور توسعه یافته و  37کشور در حال توسعه طی
دوره زمانی  6100-6102از گزارش شاخص جهانی نوآوری استخراج گردید .نتایج نشان داد که در
کشورهای توسعه یافته فناوری اطالعات و ارتباطات ،رابطهی بین حجم مبادالت سهام و رشد اقتصادی
را تعدیل میکند؛ امّا در کشورهای در حال توسعه این امر مورد تأیید قرار نگرفت .فناوری اطالعات و
ارتباطات از طریق افزایش کارایی عملیاتی سرمایه گذاران و تعمیق سرمایه می تواند منجر به افزایش
شدت حجم مبادالت سهام و در نهایت توسعه اقتصادی را شوند .لذا سرمایهگذاری در این فناوری
جدید ،در دستیابی به رشد پایدار کشورها تاثیرگذار است .در بیان علل عدم موفقیت کشورهای درحال
توسعه میتوان به فقدان و یا کمبود زیرساختهای اقتصادی ،اجتماعی و اطالعاتی مناسب در سطح
ملی و بین المللی برای جذب مزیتهای به دست آمده از سرمایهگذاری در فناوری اطالعات و
ارتباطات ،عدم آگاهی سرمایهگذاران و نبود آموزشهای الزم برای آنها در این حوزه و وجود قوانین
خشک و غیر منعطف دولتهای کشورهای در حال توسعه اشاره کرد .نتایج این پژوهش با یافتههای
کارل سون و لیلجورن ( ،)6102هافمن و همکاران ( ،)6102جیبریل و همکاران ( ،)6105جعفری
صمیمی و همکاران ( )6105و اسرینیواسان و کارتیگای ( )6104همخوانی دارد .دولتها در کشورهای
در حال توسعه از جمله کشور عزیزمان ایران ،میبایست با مرور کشورهای توسعهیافته در زمینه
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فناوری اطالعات و ارتباطات ،دولت را در جذب حداکثر منافع این فناوری یاری رسانند .گسترش و
بهکارگیری داد و ستد الکترونیک سهام نیازمند رویکردی راهبردی و مدیریتی است چرا که به عنوان
یک بعد تخصصی از درجه کار آفرینی باالیی برخوردار است و در نتیجه بهرهگیری مناسب و توسعه
داده شده آن در ایران به عنوان عضوی از مجموعه کشورهای در حال توسعه می تواند اثرات سودمندی
در پیکره اقتصادی کشور داشته باشد .همچنین میتوانند با تقویت پایگاههای اطالعاتی از طریق
بهکارگیری نیروهای متخصص در شرکتها ،خدمات مناسب اطالعرسانی جهت دستیابی سریع اطالعات
به سهامداران و سرمایهگذاران را فراهم آورند .در این جهت دولت ملزم است با فراهم آوردن اطالعات و
خدمات بهنگام ،به تقویت مؤسسات فعال درزمینه فناوری اطالعات و ارتباطات و پررنگ کردن آن در
سرمایهگذاری سهام پرداخته و با آموزش و بهکارگیری فنهای مدرن بهصورت یکپارچه و نه مقطعی،
زمینه رشد این فناوری در سرمایهگذاریهای سهام توسط سرمایهگذاران را فراهم آورد تا درآمد
اقتصادی حاصل از سرمایهگذاری در بازار سرمایه را افزایش دهند .همچنین پیشنهاد میشود که دولت
و سازمان بورس ،به فرهنگسازی در زمینه خرید و فروش الکترونیکی سهام با ایجاد واحدی تحت
عنوان اطالعرسانی در رابطه با خرید و فروش الکترونیک سهام برای ارائه اطالعات صحیح ،دقیق و به
روز به سرمایهگذاران در سازمان بورس و برگزاری کالسهای آموزشی ،انتشار بروشور ،جزوه و
سیدیهای آموزشی پرداخته و زمینهی سرمایهگذاری در سهام از این طریق را گسترش دهد .همچنین
راهاندازی بورس بینالمللی میتواند راهی برای گسترش این امر گردد ،بدینوسیله دولتها میتوانند
بااطالع رسانی شفاف به سرمایهگذاران خارجی به جذب آنها در بورس کمک کنند ،لذا ضروری است
ضمن تسهیل مقررات جهت حضور سرمایهگذاران خارجی ،اقدامات الزم جهت اطالعرسانی نیز صورت
پذیرد .همچنین به سهامداران درزمینه تبعیت از استانداردهای روز ،امنیت اطالعات ،حفظ هویت و
مشخصات خریداران و تشریح دستگاههای امنیتی بهکاررفته در سیستم معامالت اطمینان بخشیده و
بدینوسیله زمینه افزایش درآمد ملی حاصل از گسترش تبادالت سهام در کشورهای در حال توسعه
فراهم آورند.
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