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چكيده
التصبد جُبوي تبکىًن ضبَذ چىذ دير از جُبويضذن در ابعبد مختلف بًدٌ است .طي دير اخيرر جُربويضرذن
مبلي کٍ از دٍََبی اخير آغبز ضذٌ ،برخي مىبسببت التصبدی را ميتًان یبفت کٍ بٍتذریج بٍ مراحرل تابمرل
خًد وسدیك ميضًوذ .از جملٍ ريابط مبلي بيه کطًرَب کٍ در امتذاد سبیر جریبنَبی جُبوي لرار گرفتٍ ي برب
سرعت ببالیي ري بٍ گسترش بًدٌ است ،کٍ ایه ريابط از طریك اوًاع جریبنَبی مبلي بيهالمللي ي سررمبیٍای
جُربوي ميضًوذ.
بر ایه اسبس ،ایه ممبلٍ بٍدوببل پبسخ بٍ ایه سؤال است کٍ آیب در فرآیىذ جُبويضذن مبلي رضرذ التصربد
جُبوي ويس متأثر خًاَذ ضذ ي ياکىص وسبت بٍ ایه تحًل تب چٍ ميساوي است؟ در عمل برای پبسخ برٍ سرؤال
فًق در ایه مطبلعٍ از رَيبفت ارزیببي بروبمٍ بٍعىًان یك سبك وًیه در ادبيبت التصبدسىجي اسرتفبدٌ مري-
ضًد تب چگًوگي ایه تأثير مًرد ارزیببي لرار گيرد .وتبیج تخميه مذل رضذ التصبد جُربوي کرٍ براسربس ایره
رَيبفت مبتىي بر مچَبی چىذگبوٍ برای َمٍ کطًرَبی جُبن بٍدست آمذٌ است ،وطبن ميدَذ کٍ در سربل
( 2004کٍ بٍصًرت تصبدفي ي البتٍ لبل از ضريع بحران مبلي  2007اوتخبة ضذٌ است) رضذ التصبد جُربوي
وسبت بٍ مطبرکت در یك بروبمٍی تًسعٍ ريابط مبلي مثل عضًیت در اتحبدیٍی پًلي اريپب ياکىص وطبن دادٌ
ي اثرات مثبتي را دریبفت ومًدٌ است.
کليد واژهها :جُبويضذن مبلي ،رضذ التصبدی ،ارزیببي بروبمٍ ي مچيىگ.

طبقهبندي O47 ،F36 ،C52 ،C21 : JEL

 .1استبدیبر گريٌ التصبد داوطگبٌ اصفُبن (*وًیسىذٌ مسئًل)
 .2استبد گريٌ التصبد داوطگبٌ اصفُبن

Email: agoogerdchian@yahoo.com
Email: komail38@yahoo.com

 .3داوطجًی دکترای التصبد داوطگبٌ اصفُبن

Email: mgoogedchian@yahoo.com
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 .1مقذمه
خٟا٘يقسٖ ٔاِي فطآيٙسي اؾت و ٝت ٝافعايف ٌ ٚؿتطـ اضتثاطات خٟا٘ي اظ ططيك خطياٖٞاي ٔااِي
اقاض ٜزاضز .زض ايٗ ضاتط ٝقىٌُيطي اتحازيٞٝاي پِٛي  ٚا٘تراب يه ٍِٙطٌا ٜپِٛي ٔٛخاة ٌؿاتطـ
ضٚاتط ٔاِي خٟا٘ي قس ٚ ٜضٕٗ ايداز اضتثاط زض التهاز وكٛضٞاي خٟاٖ ،ت ٝتؿٕيك فطايٙس خٟا٘يقسٖ
ٔاِاي وٕاه ٔيٕ٘ايس .تٙاتطايٗ خٟا٘يقسٖ ٔاِي پسيس ٜاي ٔطتثط تا ٔٛضٛؾات ٔاِي ٝتيٗإِّاُ اؾات
و ٝزض تثييٗ ضٚاتط ٔاِي تيٗإِّّي  ٚخاٟا٘ي تيٗ وكٛضٞا ٘ماف ٔاؤثطي ضا ايفاا ٔايوٙاس  ٚتاا ؾاايط
فؿاِيتٞاي التهازي اضتثاط تٍٙات ًٙزاضز.
تسيٗ قىُ اتحازيٞٝاي پِٛي قطايطي ضا ٟٔيا ٔيوٙٙس و ٝزض آٖ ٌطٞٚي اظ وكٛضٞا ضإٗ ففاع
اؾتمالَ پِٛي ذٛز ،زض يه پٚ َٛافس ؾٟيٓ ق٘ٛس ٔ ٚؿٕٛالً وكٛضٞاي وٛچهتاط اظ ذاٛز ضا تاا پاَٛ
لٛيتط تطثيك زٙٞسِٚ .ي وأُتطيٗ  ٚپيكطفتٝتطيٗ فاِت ٚضؿيتي اؾت و ٝوكاٛضٞاي ؾوا ٛؾٕاالً
يه پ َٛضا تٝؾٛٙاٖ پٔ َٛكتطن ت ٝخطياٖ ٌصاض٘س .غٟٛض يٛض ٚ ٚؾياؾتٞاي پِٛي ٔتحس زض اتحازياٝ
اضٚپا ،تٕايُ ت ٝتكىيُ پ َٛيهپاضچ ٝزض وكٛضٞاي آؾياي خٛٙب قاطلي  ٚپاؾافيه ٘ ٚياع زالضياعٜ
قسٖ التهاز وكٛضٞاي آٔطيىاي التيٗ ،زِيّي تطقىٌُيطي ايٗ اتحازيٞٝا  ٚايداز تح َٛزض ؾيؿاتٓ
پِٛي خٟا٘ي اؾت.
ٕٞچٙيٗ ،افعايف تي ؾاتم ٝآظازؾاظي تاظاضٞاي ٔاِي ٘ ٚمُ  ٚا٘تماَ ٚخ ٜٛتيٗ ٔطظي ،وكٛضٞا ضا زض
ؾاي ٝپيكطفتٞاي چكٍٕيط زض فٗآٚضيٞاي خسيس  ٚواٞف ٞعيٙاٞٝااي ٔثاازالتي لاطاض زاز ٜاؾات.
ازغاْ تيٗ إِّّي تاظاضٞاي ؾطٔاي ٝو ٝت ٝافعايف لاتُٔالفػ ٝتحطن ؾطٔايٙٔ ٝدط قس ٜاؾت ،تٝطاٛض
لاتُ ٔالفػٝاي زؾتياتي ت ٝشذيط ٜپؽا٘ساظ خٟا٘ي ضا تطاي اوثط التهازٞا أىاٖپصيط ؾاذت ٚ ٝتٝز٘ثاَ
ذٛز ضقس التهازي ضا ايداز ٕ٘ٛز ٜاؾت.
فاَ ايٗ ؾؤاَٞا ٔططح اؾت وٚ ٝاوٙف ضقس التهازي زض وكٛضٞاي خٟاٖ ٘ؿثت ت ٝفطآيٙس ض ٚتٝ
پيكطفت خٟا٘يقسٖ ٔاِي چٍ ٝ٘ٛلاتُ اضظياتي اؾت؟ آيا وكٛضٞاي خٟاٖ تا ٚضٚز ت ٝاتحازيٞٝاي پِٛي
(تٝؾٛٙاٖ ٔكاضوت زض تط٘أٝي خٟا٘ي قسٖ التهاز) لازض ت ٝافعايف ضقس التهازي ذٛز ذٛاٙٞاس تاٛز؟
زض ؾُٕ تطاي پاؾد ت ٝايٗ ؾؤاَٞا زض ايٗ ٔماِ ٝضٕٗ تثييٗ ٔسَ ضقس التهاازي  ٚاضاها ٝچٟااضچٛب
٘ػطي  ٚتدطتي تطاي آٖ ،اظ ضٞيافت ٔچي ًٙچٙسٌا٘ 1ٝو ٝيىي اظ ضٚـٞاي اضظيااتي تط٘أا 2ٝاؾات،
اؾتفازٔ ٜيقٛز تا ت ٝتطضؾي ٚاوٙف ضقس التهاز خٟا٘ي ت ٝفطآيٙس خٟا٘يقسٖ ٔاِي پطزاذتا ٝقاٛز .زض
ايٗ ضٚـٕٝٞ ،ي وكٛضٞاي خٟاٖ زض زٔ ٚم ِٝٛقأُ وكٛضٞاي ؾو ٛاتحازي ٝپِٛي اضٚپا (تاٝؾٙاٛاٖ
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وكٛضٞاي ٔكاضوت وٙٙس ٜزض خٟا٘يقسٖ ٔاِي)  ٚوكٛضٞاي غيط ؾوا( ٛتاٝؾٙاٛاٖ ٌاط ٜٚوٙتاطَ ياا
قاٞس) زض ؾاَ  12004ا٘تراب ٔيق٘ٛس.
تط ايٗ اؾاؼ ،ترف زٔ ْٚماِ ٝاذتهال ت ٝططح ٔثا٘ي ٘ػاطي زض ذهاٛل خٟاا٘يقاسٖ ٔااِي،
اتحازي ٝپِٛي  ٚضقس التهازي زاضز .زض ترف ؾ ْٛچٟاضچٛب تدطتي ٔسَ ضقس التهازي اضاهٔ ٝيقٛز.
ؾپؽ ت ٝتكطيح ضٚـ واض و ٝتط پاي ٝضٞيافت اضظياتي تط٘أ ٚ ٝتٝطٛض ٔكرم ضٚـ ٔچيٙاً اؾات،
پطزاذتٔ ٝيقٛز .زض ترف پٙدٓ ٘تايح تطآٚضزي ،ؤ ٝطتٛط تٕٝٞ ٝي وكٛضٞاي خٟاٖ زض ؾاَ 2004
اؾات ٚ ،تٛؾاط ضٚـ ٔچٞاي چٙسٌا٘ ٝتطآٚضز قس ٜاؾتٛٔ ،ضز تدعي ٚ ٝتحّيُ لطاض ٔيٌيط٘س .تراف
قكٓ ٔماِ٘ ٝيع اذتهال ت٘ ٝتيدٌٝيطي زاضز.
 .2اتحاديههاي پًلي ي رشذ اقتصاد جهاوي
زض فطآيٙس خٟا٘يقسٖٙٔ ،اؾثات ٔرتّفي ٔا٘ٙس تٛؾؿ ٝضٚاتط ٔاِي تيٗ وكٛضٞا ضا ٔيتٛاٖ ٔكاٞسٕٛ٘ ٜز
و ٝزض أتساز ؾايط خطياٖٞاي خٟا٘ي لطاض ٌطفت ٚ ٝپطقتاب ض ٚتٌ ٝؿتطـ اؾات .خٟاا٘يقاسٖ ٔااِي
ٔفٟٔٛي اؾت و ٝت ٝافعايف اضتثاطات خٟا٘ي اظ ططيك خطياٖٞاي ٔاِي تيٗإِّّي  ٚؾطٔايٝاي اقااضٜ
زاضز .تٙاتطايٗ ٔيتٛا ٖ ٌفتٞ ،ط ٌ ٝ٘ٛاضتثاط ٔاِي وكٛضٞا و ٝتا ضٚيىطزٞاي ٔتفاٚت ٔٙدط تٌ ٝؿتطـ
اضتثاطات خٟا٘ي قٛز ،خٟا٘يقسٖ ٔاِي ضا تٛؾاؿٔ ٝايتركاس (پطاؾااز ٕٞ ٚىااضاٖ .2)2003 ،زض اياٗ
نٛضت ؾٛأّي ٔا٘ٙس خطياٖٞاي تيٗإِّّي ؾطٔايٌ ،ٝؿتطـ ضٚاتط ٔاِي  ٚتكىيُ تّٛنٞاا ٘ ٚاٛافي
ٔاِي ٔٙطمٝاي  ٚتيٗإِّّيٍٕٞ ،طايي زض ٘طخٞاي تٟطٙٔ ٜطمٝاي  ٚتيٗإِّّي  ٚلسضت تطاتاطي ذطياس
وكٛضٞاي ٕٞىاض ،واٞف وٙتطَٞا  ٚتكىيُ اتحازيٞٝاي پِٛي ٔٙداط تا ٝايدااز  ٚتٛؾاؿٝي فطآيٙاس
خٟا٘ي قسٖ ٔاِي قس ٚ ٜتٝؾٛٙاٖ خّٜٞٛاي تاضظ ايٗ پسيسٔ ٜططح ٔيق٘ٛس .أاا ؾٕاالً ٔفٟا٘ ْٛاٛيٗ
خٟا٘يقسٖ ٔاِي زض تؿسازي اظ وكٛضٞا ،تٛؾؿٝي فٗآٚضي اطالؾات  ٚاضتثاطات  ٚقاذمٞاي خسياس
تأثيطٌصاض تط ضٚاتط ٔاِي اؾت و ٝزض ؾطنٝي التهاز خٟا٘ي غٟٛض ٔيياتس (زاؼ.3)2006 ،
ؾو ٛقسٖ زض يه اتحازي ٝپِٛي ٔي تٛا٘س ٔٛخة ٌؿتطـ ضٚاتط ٔاِي تيٗ اؾوا  ٚفتي وكٛضٞاي
غيطؾو ٛقسٙٔ ٚ ٜافؽ التهازي تطاي  ٕٝٞوكٛضٞا تٝز٘ثاَ زاقات ٝتاقاسٞ .طچٙاس ضظ (ٔ 4)2006ؿتماس
اؾت اثط تكىيُ اتحازيٞٝاي پِٛي تط تاظاضٞاي ٔاِي ت ٝزِيُ ؾاتم ٝوٓ آٖ ٛٙٞظ ذيّي قافا ٘يؿات،
5
ِٚي زض تطضؾي اثطات التهازي تكىيُ ايٗ اتحازيٞٝا ،زيسٌاٜٞاي ٔرتّفي ٚخٛز زاضزٔ .ا٘سَ ()1961
ضٕٗ تياٖ تأثيط ٔؿٙيزاض اتحازيٞٝاي پِٛي تط واٞف ٞعئ ٝٙثازِ ،ٝتياٖ ٔي وٙس ايداز ايٗ اتحازيٞٝا
 .1ايٗ ؾاَ تطاؾاؼ ٔتسِٛغي اضظياتي تط٘أ ٝتٝنٛضت تهازفي  ٚاِثت ٝلثُ اظ تحطاٖ ٔاِي  2007ا٘تراب قس ٜاؾت.
2. Prasad et al.
3. Das
4. Rose
5. Mundell
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ٔيتٛا٘س ٔٛخة تؿٟيُ زض تداضت تيٗإِّّي قٛز .ازٚاضز ٙٔ ٚسٚظا ( 1)2003تا تحّيُ اثط اتحازي ٝپاِٛي
تط تٛضْ ،ضقس التهازي ٛ٘ ٚؾا٘ات ٔحهٚ َٛالؿي ٘تيدٔ ٝيٌيط٘س و ٝاتحازيٞٝاي پِٛي زض وكاٛضٞاي
2
ؾوٛٔ ٛخة واٞف تٛضْ  ٚافعايف زض ٘ٛؾا٘ات ٔحهٚ َٛالؿي قس ٜاؾت .ضظ ٚ ٚياٗ واٛج ()2001
٘ ٓٞكاٖ ٔيزٙٞس خطياٖٞاي تداضي تيٗ وكٛضٞاي ؾو ٛيه اتحازي ٝپِٛي زض ضاؾتاي يهپااضچٍي
تداضي تيف اظ پيف ٌؿتطـ ٔيياتٙس .پؽ آ٘چ ٝو ٝزض وا٘ ٖٛاضظياتي ازتيات التهاز تيٗإِّاُ لاطاض
ٔيٌيطز ،ضاتط ٝتيٗ ضقس التهازي ٔ ٚهساقٞاي خٟا٘يقسٖ ٔاِي (زض ايٗ خا اتحازي ٝپِٛي) اؾت.
زض ؾُٕ ،ضٚاتط ٔاِي تيٗ وكٛضٞا زض لطٖ اذيط فطاظ ٘ ٚكيةٞاي ٔرتّف ضا طي ٕ٘ٛز ٚ ٜفتي تؿس
اظ خ ًٙز ْٚخٟا٘ي ،تا تكىيُ ٟ٘ازٞايي ٔا٘ٙس نٙسٚق تيٗإِّّي پ ٚ َٛتا٘ه خٟا٘ي ٚاضز ٔطفّٝ
خسيسي قسِٚ ،ي زض ؾاَٞاي اذيط ايٗ ضٚاتط قطايط خسيسي ضا تدطتٕٛ٘ ٝز ،ٜتٝطٛضيوٛٔ ٝخة
تؿٕيك ٌ ٚؿتطـ تاظاضٞاي ٔاِي قس ٚ ٜتط ٔتغيطٞايي ٔا٘ٙس تداضت  ٚضقس التهازي تأثيطٌصاض تٛزٜ
اؾت .ايٗ ٔطفّ ٝو ٝاظ آٖ تٝؾٛٙاٖ خٟا٘ي قسٖ ٔاِي ياز ٔيقٛز ٘يع ذٛز زض چٟاضچٛب تحٛالتي
ٔا٘ٙس تكىيُ اتحازيٞٝاي پِٛيٌ ،ؿتطـ خطياٖٞاي تيٗإِّّي ؾطٔاي ،ٝيهپاضچٍي ٔاِي  ٚتٛؾؿٝي
ضٚاتط ٔاِي ٔٙطمٝاي  ٚتيٗإِّّي ،تكىيُ تّٛنٞا ٛ٘ ٚافي ٔاِي  ٚفتي ايداز ٌ ٚؿتطـ تحطاٖٞاي
ٔاِي قىُ ٌطفت ٝاؾت (ٌٌٛطزچياٖ.)1387،
اظ آٖخا و ٝخٟا٘يقسٖ ٔاِي ٔٛخة تّٛـ  ٚتٛؾؿ ٝترف ٔاِي زض اتؿاز ّٔي  ٚتيٗإِّّي ٔيقٛز،
تطاؾاؼ ٘ػطي ٝقٔٛپيتط (٘ ٚ 3)1912ػطي ٝضٞثطي ؾطض ،ٝتٛؾؿٝي ٔاِي ٔيتٛا٘س ضقس التهازي ضا زض
ؾطٛح ٔرتّف التهازي تٝز٘ثاَ زاقت ٝتاقس ،تٝطٛضيو ٝتطاؾاؼ زيسٌاٌّ ٜساؾٕيت (ٔ ،4)1969ه
وي ٚ )1963( ٖٛٙقا 5)1973( ٚزضخٝي تٛؾؿٝيافتٍي ٔاِي  ٚضقس التهازي اظ ضاتطٝي ٔثثت  ٚلٛي
تطذٛضزاض٘س .ايٗ ضاتط ٝزض فطآيٙس خٟا٘يقسٖ ٔاِي زض ٟ٘ايت ٔيتٛا٘س ٔٛخة ٘عزيىي ضقس التهازي
وكٛضٞا قٛز.
زض چٟاضچٛب ٔسَٞاي ضقس تطٖٚظا ٘يع يه ٘ػاْ ٔاِي واضآٔس زض لاِة اتحازيٞٝاي پِٛي ،تا فطآٞ
آٚضزٖ ذسٔات تمؿيٓ ضيؿه٘ ،مسيٍٙي ؾطيؽ ،اطالؾات ٔٙاؾة ،ترهيم واضاتط ؾطٔاي ٚ ٝزض ٟ٘ايت
اضتماي تٟطٜٚضي ،ضقس التهازي ضا تٝز٘ثاَ زاضز (٘ازضيٕٞ .)1382 ،چٙيٗ تكىيُ اتحازيٞٝاي پِٛي
ٔٙدط ت ٝآظازؾاظي خٟا٘ي تاظاضٞاي ٔاِي ٘ ٚمُ  ٚا٘تماَ ٚخ ٜٛتيٗ ٔطظٞا زض فطآيٙس ازغاْ تيٗإِّّي
تاظاضٞاي ؾطٔاي ٚ ٝافعايف لاتُٔالفػ ٝتحطن ؾطٔائ ٝيقٛز ،تٝطٛضيو ٝزض ايٗ فطآيٙس زؾتياتي تٝ
شذيطٜي پؽا٘ساظ خٟا٘ي تطاي اغّة التهازٞا  ٚتكىيُ ٔٙاتؽ ؾطٔايٌٝصاضي  ٚضقس فطأ ٓٞيقٛز.

1. Edward and Mendoza
2 .Rose and Wincoop
3. Shompetr
4. Goldsmith
5. Shaw
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 .2-1تثييه راتطهي وظري جهاويشذن مالي ي رشذ اقتصاد جهاوي
زض ايٗ ترف اظ ٔماِ ٝخٟت اضظياتي تدطتي ت ٝتهطيح يه ٔسَ ضقس التهازي پطزاذتٔ ٝيقٛز و ٝزض
ٟ٘ايت ،تا تثييٗ چٟاضچٛب ضياضي آٖ ٘مف خٟا٘ي قسٖ ٔاِي زض ضقس التهازي وكٛضٞا تطضؾي قٛز.
تٝطٛضوّي تاتؽ تِٛيس يه وكٛض تٝنٛضت ظيط لاتُ تؿطيف اؾت:
) Y  Af ( L, K

()1
ت ٝطٛضيو:ٝ

) K  g ( K1 , K 2

()2
پؽ ٔيتٛاٖ تاتؽ تِٛيس ضا ت ٝقىُ ظيط تاظ٘ٛيؿي ٕ٘ٛز:

)) Y  Af ( L, g ( K1 , K 2

()3
و ٝزض آٖ:
 :Yتِٛيس ّٔي،
٘ : Lيطٚي واض،
 : K1خطياٖ ؾطٔاي ٝزاذّي،
 : K2خطياٖ ؾطٔاي ٝذاضخي،
 : Aضطية تىِٛٛٙغي.

تا زيفطا٘ؿيُ ٌيطي اظ ضاتطٔ )3( ٝيتٛاٖ ٘ٛقت:
()4

dY  dAf ( L, g ( K1 , K 2 ))  Af L dL  Af g g k1dK1  Af g g k 2 dK 2

اظ تمؿيٓ ضاتط )4( ٝت ٝضاتط )3( ٝضاتط )5( ٝتٝزؾت ٔيآيس:
()5

y  a  [ f L L / f ( L, g ( K1 , K 2 ))]l  [ f g g K1K1 / f ( L, g ( K1 , K 2 ))]k1  [ f g g K 2 K 2 / f ( L, g ( K1 , K 2 ))]k2

ت ٝطٛضيو ٝزض آٖ
a  dA / A, l  dL / L, y  dY / Y , k1  dK1/ / K1 , k2  dK 2 / / K 2

تٛز ٚ ٜضقس ٔحه َٛتحت تأثيط ضقس تىِٛٛٙغي ،ضقس ٘يطٚي وااض  ٚضقاس خطيااٖ ؾاطٔاي( ٝزاذّاي ٚ
ذاضخي) اؾت.
تا ٔطتة ٕ٘ٛزٖ ضاتط )5( ٝتطفؿة وكف ٔحه٘ َٛؿثت ت ٝؾٛأُ تِٛيس ٔيتٛاٖ ٘ٛقت:
()6

] y  a  eLl  eK [eK1k1  eK 2 k2
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و ٝزض ضاتط eK ٚ eL )6( ٝوكف ٔحه٘ َٛؿثت ت ٝؾأُ تِٛيس اؾت.
أا زض ضاتط )7( ٝپيكطفت تىِٛٛٙغي ( )aتٝنٛضت پؿٕا٘س ،تركي اظ ضقس ضا وٕ٘ ٝايتاٛاٖ تٛؾاط
زازٜٞا تٛضيح زاز ،تياٖ ٔيوٙس:
()7

]) a  y  [eLl  eK (eK1k1  eK 2 k2

تحت فطو ضلاتت وأُ ،تِٛيس ٟ٘ايي ٞطيه اظ ؾٛأُ ضا ٔيتٛاٖ ت ٝنٛضت ٘ؿاثتي اظ ليٕات ؾأاُ
تِٛيس  ٚليٕت ٔحهٛ٘ َٛقت ،يؿٙي:
Af L  PL / P, Af K  PK / P, Af g g K1  PK1 / P, Af g g K 2  PK 2 / P

تٙاتطايٗ ٔيتٛاٖ وكف اضاه ٝقس ٜزض ضاتط )7( ٚ )6( ٝضا تٝنٛضت ظيط ٘ٛقت:
eL  PL L / PY , eK  PK K / PY

فاَ اٌط فطو قٛز و ٝخٟا٘يقسٖ ٔاِي ٔيتٛا٘س ٔٛخة ٘عزيىي تاظاضٞاي ٔاِي ت ٝقطايط ضلاتات
وأُ قٛز ،ضاتط )6( ٝضا ٔيتٛاٖ تٝنٛضت ظيط ٘ٛقت:
()8

y  a  ( PL L / PY )l  [( PK1K1 / PY )k1  ( PK 2 K 2 / PY )k2 ]eK

ضاتط٘ )8( ٝكاٖ ٔيزٞس ضقس التهازي تا ٘ؿثت ليٕتٞا ٔطتثط اؾت.
زض ٔدٕٛؼ٘ ،تايح تدطت ٝزٚض اٌ َٚؿتطـ ٔٙاؾثات ٔاِي زض ؾطاح خاٟاٖ (٘ )1914-1870كاااٖ
ٔيزٞس و ٝيىي اظ ٔ ٟٓتطيٗ زؾاتاٚضزٞاي اياٗ زٚضٍٕٞ ٜطاياي زض ٘اطخ تٟاط ٜوكاٛضٞا تاٛز ٜاؾات
(اؾالّٔٛهياٖ .)1381 ،زض زٞٝٞاي اذيط ٘يع ٍٕٞطايي  ٚتطاتطي ٘طخ تٟط ٜوكٛضٞاي ؾو ٛاتحازي ٝپِٛي
اضٚپا اظ ٟٔٓتطيٗ زؾتاٚضزٞاي ايٗ اتحازي ٝتٛز ٜاؾت .تٙاتطايٗ اٌط فطو قٛز زض ضاتطٕٞ )8( ٝاطا ٜتاا
فطآيٙس خٟا٘يقسٖ ٔاِي  ٚيهپاضچٍي زض ضٚاتط ٔاِي اظ ططيك ٍٕٞطاياي زض ٘اطخٞااي تٟاط ٚ ٜپاَٛ


ٚافس ،ليٕت ؾطٔاي ٝزاذّي  ٚذاضخي تٝؾٕت يه ليٕت ٚافسٔ ،ثالً ٕٞ PKاٍطا قٛزٔ ،اايتاٛاٖ اياٗ
ضاتطا ٝضا تٝنٛضت ظيط ٘ٛقت:
()9

y  a  ( PL L / PY )l  ( P K / PY )[ K1k1  K 2 k2 ]eK

فاَ اٌط ليٕت ٔحه٘ َٛيع ثاتت فطو قٛز ،تط اؾاؼ ضاتط ٝفٛق ضقس التهازي تا ٔٛخٛزي اِٚيٝ
ؾٛأُ تِٛيس ( ٚ )K1,K2,Lضقس ايٗ ؾٛأُ ( )k1,k2,lاضتثاط ٔؿتميٓ زاضز.
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 .3چهارچًب تجرتي الگً
اظ اٚاذط زٝٞي  80تحميمات ظيازي زض ظٔي ٝٙاٍِٞٛاي ضقس ا٘داْ ٌطفت وٙٔ ٝدط ت ٝايداز اٍِٞٛاي
خسيسي ت٘ ٝاْ «ٔسَٞاي ضقس زضٖٚظا» قس .زض ايٗ اٍِٞٛا ؾاظ  ٚواضٞاي زض٘ٚي التهاز تط ٔثٙاي
ٔتغيطٞايي ٔا٘ٙس آٔٛظـ ،ؾطح ٔٙاؾثي اظ ؾّٓ ٟٔ ٚاضت  ٚپػٞٚف زض ضقس التهازي ٘مف زاض٘س .اِثتٝ
ٞس ٘ػطيٝپطزاظاٖ ضقس زضٖٚظا ،ؾسْ تٛخ ٝت ٝؾأُ ؾطٔاي ٚ ٝفٙاٚضي ٘يؿت ،تّىٔ ٝؿتمس٘س ٘ ٝتٟٙا
ٞط زٚي ايٗ ٔٛاضز اظ اخعاي ضطٚضي ضقس ٞؿتٙس ،تّى ٝتٝواضٌيطي ٔدٕٛؾٝاي اظ ؾياؾتٞا زض وٙاض
ؾطٔاي ٚ ٝفٙاٚضي٘ ،طخ ضقس التهاز ضا تحت تأثيط لطاض ٔيزٞس .اٍِٞٛاي خسيس ضقس ،ضٚيىطزٞا ٚ
اِعأات ؾياؾتي خٟت تحمك يه ضقس پايساض ضا ٘اقي اظ ٌؿتطـ تداضت ،تٛؾؿ ٝؾطٔاي ٝا٘ؿا٘ي،
اضتماي تٟطٜٚضي  ٚؾياؾتٞاي واضآٔس زِٚت ٔيزا٘ٙس .تطاؾاؼ ايٗ ٔطاِؿات ،ضقس التهازي تط پايٝي
ٔدٕٛؾٝاي اظ ؾاظ  ٚواضٞا اتفاق ٔيافتس و ٝزض ايٗ ٔدٕٛؾ ،ٝغيط اظ ٟ٘ازٜٞاي اِٚي ٝتِٛيس ،ؾٛأُ
زيٍطي ٔا٘ٙس خٟا٘يقسٖ ٔاِي ٘يع زذيُ ٞؿتٙس (طيثي ٕٞ ٚىاضاٖ.)1387،
آٖچ ٟٓٔ ٝاؾت ٔكاضوت تطذي وكٛضٞا زض تط٘أٝي خٟا٘يقسٖ اؾت و ٝزاضاي آثاض زض٘ٚي  ٚآثاض
٘كط تط التهاز آٖ ٞا  ٚالتهاز ؾايط وكٛضٞا ٔيتاقس .تٙاتطايٗ ايٗ ٔماِ ٝتا اؾتفاز ٜاظ ضٚـ ٔچي ًٙوٝ
زض آٖ ٔتغيطٞاي تٛضيح زٙٞسٜي اٍِٛي ضقس تٝؾٛٙاٖ ٔچٞاي چٙسٌا٘ٔ ٝؿطفي ٔيق٘ٛس ،ت ٝتطضؾي
ٚاوٙف ضقس التهاز خٟا٘ي ت ٝتحٛالت خٟا٘يقسٖ ٔاِي ٔيپطزاظز.
تطاي ايٗ ٔٙػٛض اظ اطالؾات تٕاْ وكٛضٞاي خٟاٖ زض ؾاَ  2004و ٝاظ پايٍا ٜايٙتط٘تي World
ِٛ ٚ )http://pwt.econ.uepenn.edu( Penn Tablesح فكطز ٜقاذمٞاي تٛؾؿ ٝخٟا٘ي
( )World Development Indicators CD-ROMاؾترطاج ٌطزيس ،ٜاؾتفاز ٜقس ٜاؾت .زض ايٗ
ذهٛل زض تثييٗ ضاتط ٝتيٗ اتحازيٞٝاي پِٛي  ٚضقس التهازي ،فطْ تاتؿي ضقس خٟا٘ي تٝ
نٛضت )  g  g (CU i , Xلاتُ تؿطيف اؾت ،تٝطٛضيو ٝزض آٖ  gضقس التهاز خٟا٘يCU i ،
اتحازي ٝپِٛي ٔكرم  X ٚتطزاضي اظ ؾايط ٔتغيطٞاي تأثيطٌصاض تط ضقس التهازي ٔا٘ٙس تداضت ٚ
1
ؾياؾتٞاي تداضي ،تحميك  ٚتٛؾؿ ٚ ٝا٘ثاقت ؾٛأُ تِٛيس اؾت .زض ايٗ ضاتط ٝزالض  ٚوطي ()2002
زض ٔطاِؿ ٝذٛز تط تأثيطپصيطي ضقس التهازي اظ تاظ تٛزٖ التهاز و ٝقأُ ٔدٕٛؾٝاي اظ قاذمٞا
ٔا٘ٙس تداضت ،فص تؿطفٞٝا ،ؾوٛيت زض ؾاظٔاٖ خٟا٘ي تداضت ،آظاز ؾاظي ٔاِي  ٚفص وٙتطَٞاي
ؾطٔاي ٝاؾت ،تأويس زاض٘س.
فاَ خٟت تطضؾي تأثيط ؾوٛيت زض اتحازي ٝپِٛي تط ضقس التهازي ،تا تىي ٝتط ٔثافث ٘ػطي پيكيٗ
زض اتتساي ايٗ ترف  ٚظيطترف ( ٚ ،)1-2تا تٛخ ٝت ٝضٚـ زازٜٞاي تاتّٛيي ،اٍِٛي تدطتي ضقس
التهازي وّي ٝوكٛضٞاي خٟاٖ تٝنٛضت ظيط تؿطيف ٔيقٛز:

1. Dollar and Carry
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k 1

تٝطٛضيؤ yi ٝتغيط ضقس التهازئ DiFG ،تغيط ٔداظي تٝؾٛٙاٖ يىي اظ ٔهساقٞاي خٟا٘يقسٖ
ٔاِي (ٔثُ ؾوٛيت زض يه اتحازي ٝپِٛي)٘ zki ٚ xki ،يع ٔتغيطٞاي تطويثي قأُ تطزاض  ٚ XتطزاضZ
ٞؿتٙس ،تٌٝ٘ٛٝاي و ٝضٌطؾي ٖٛضٚي ٕ٘ٝ٘ٛاي اظ وكٛضٞاي ٔكاضوتوٙٙس ٜزض تط٘أ ٝخٟا٘يقسٖ ٔاِي
 ٚوكٛضٞاي ٌط ٜٚوٙتطَ (قاٞس) ا٘داْ ٔيقٛز .زض ايٗ خا  βDضطاية ترٕيٗ ٔتغيط ٔداظي تٝؾٛٙاٖ
اثط ٔكاضوت زض اتحازي ٝپِٛي اؾت.
 .4ريششىاسي تخميه :ارزياتي تروامه
زض اخطاي ٞط تط٘أ ٝاختٕاؾي يا التهازي ٕٔىٗ اؾت تطذي اظ افطاز ٚ ٚافسٞا ٔكاضوت ٕ٘ٛز ٚ ٜتطذي
٘يع ٔكاضوت ٘ىٙٙس .ايٗ ٔٛضٛؼ زض ؾطح تيٗإِّّي ٘يع ٔيتٛا٘س ٚخٛز زاقت ٝتاقس ،تٝطٛضي وأ ٝاثالً
زض يىي اظ خٙثٞٝاي خٟا٘يقسٖ ٔاِي ٔا٘ٙس اتحازيٞٝاي پِٛي ٕٔىٗ اؾت تطذاي وكاٛضٞا ٔكااضوت
ٕ٘ٛز ٚ ٜتطذي ٘يع ٔكاضوت ٘ىطز ٚ ،ٜيا تا تأذيط زض آٖ ٚاضز ق٘ٛس.
زض ايٗ ذهٛلٔ ،كاضوت زض يه تط٘أ ٝاثطي ضا ايداز ٔيوٙس و٘ ٝاقي اظ ٚاوٙف قطوتوٙٙسٌاٖ
٘ؿثت ت ٝاخطاي آٖ اؾت .اثط ايداز قس ،ٜتطآٔس 1اخطاي تط٘أٝي ٔاٛضز٘ػط اؾات .قاىٌُياطي ياه
اتحازي ٝپِٛي  ٚؾوٛيت زض آٖ ٔيتٛا٘س تا ٞس وؿة ضقس التهازي تاقس و ٝتحماك آٖ ،تطآٔاس اياٗ
تط٘أ ٝذال اؾت و ٝتطاي اؾواي اتحازي ٝاتفاق ٔيافتس .تا ايٗ فاَ ضقس التهازي تطاي وكاٛضٞاي
غيطؾو ٓٞ ٛأىاٖپصيط اؾت .ايٗ و ٝچ ٝاثطاتي تطاي قطوتوٙٙسٌاٖ زض اتحازي ٝپِٛي ايداز ٔيقاٛز
ٚ ٚاوٙف وكٛضٞاي غيطؾو ٛزض تٝزؾت آٚضزٖ ضقس التهازي ت ٝچٔ ٝيعاٖ اؾات ،زض لاِاة ضٞيافات
اضظياتي تط٘أ ٝلاتُ تطضؾي اؾت.
پؽ اضظياتي تط٘أ ٝضٚقي اؾت و ٝزض آٖ ؾؿي ٔيقٛز تا تمؿيٓ ٚافسٞا (ٔثالً وكٛضٞا ،تٍٙاٜٞاا ٚ
ذا٘ٛاضٞا) تٌ ٝط ٜٚزضٔاٖ (و ٝزض يه تط٘أٔ ٝكاضوت ٔيوٙٙس) ٌ ٚط ٜٚقاٞس (ؤ ٝكااضوتي زض تط٘أاٝ
٘ساض٘س) ،تأثيط اخطاي تط٘أٞٝا  ٚؾياؾت ٞا تط قاذمٞاي التهازي ت ٝضٚـٞاي ٔرتّف ٔٛضز اضظياتي
لطاضٌيطز (غاه .2)2004 ،ٛتا ايٗ تٛضيح ،خٟا٘ي قسٖ ٔاِي ضا ٘يع ٔيتٛاٖ تا تأويس تط خّٜٞٛاي ٔرتّاف
آٖ ٔا٘ٙس تكىيُ اتحازيٞٝاي پِٛي تٝؾٛٙاٖ تط٘أٛٔ ،ٝضز تٛخ ٝلطاضزاز  ٚتأثيط آٖ ضا تط ضقس التهاازي
تطضؾي ٕ٘ٛز .تسيٗ ِحاظ زض چٟاضچٛب ٘ػطي ٔتسِٛغي اضظياتي تط٘أ ،ٝزض فطآيٙس تطضؾاي ياه تحاَٛ
التهازي ٔا٘ٙس خٟا٘يقسٖ ٔاِي ،اثطات ٔكاضوت زض يه تط٘أٔ ٝا٘ٙس تكىيُ اتحازيا ٝپاِٛي تطضؾاي
ٔيقٛز.
1. Outcome
2. Zhao
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زض ايٗ اضتثاط يه چٟاضچٛب ٔفيس تطاي ترٕيٗ اثاطات ٔكااضوت زض تط٘أا ٝزض لاِاة چٟااضچٛب
«ٔحه َٛتاِمٔ 1»ٜٛؿطفي ٔيقٛز و ٝتٔ ٝطاِؿات ٘يٕاٖ ( ،2)1923ضاتيٗ (ٛٞ ٚ 3)1972ال٘اس ()1986
تاظ ٔيٌطزز .زض ايٗ چٟاضچٛب ٔيتٛاٖ ز٘ ٚتيد( ٝيا ٚاواٙف) تااِم ٜٛضا تاا يىاسيٍط ٔمايؿإ٘ ٝاٛز:
Y1تطاي ٔكاضوت  Y0 ٚؾسْٔكاضوت .تٙاتطايٗ ٞط ٚافس زاضاي ز ٚپاؾد تاِم ٜٛتطاي ياه زضٔااٖ ٔا٘ٙاس
ؾوٛيت زض اتحازي ٝپِٛي اؾت Y1i ،تطآٔس وكٛضٚ iلتي زض تط٘أٔ ٝكاضوت ٔيوٙس ،ياا  Y0iتطآٔاس آٖ
وكٛض ٚلتي زض تط٘أٔ ٝكاضوت ٕ٘يوٙس (غاه .)2004،ٛاِثت ٝتايس تٛخ ٝزاقت وٚ ٝخٛز زٚ ٚاوٙف (يا زٚ
تطآٔس) ٕٞ Y0 ٚ Y1عٔاٖ تطاي يه وكٛض أط ٔحاِي اؾت.
اٌط  Y1i – Y0i > 0تاقسٔ ،يتٛاٖ ٌفت ؾوٛيت زض تط٘أ ٝتطاي وكٛضٔ iؤثط تٛز ٜاؾات .تٙااتطايٗ
ٚلتي ٚاوٙفٞاي ٔكاٞس ٜقس ٜتطاي ايٗ وكٛض  Yi  DiY1i  (1  Di )Y0iاؾت Di = 1،تٔ ٝؿٙي
ٚخٛز زضٔاٖ Di =0 ٚ 5تٔ ٝف ْٟٛؾسْٚخٛز زضٔاٖ اؾت .زض ٚالؽ اثطات زضٔاٖ 6ضا ٔيتٛاٖ تطاي ٚافس،
خأؿ ٕٝ٘ٛ٘ ٚ ٝتٝنٛضت ظيط تؿطيف ٕ٘ٛز:

4

TEi  Y1i  Y0i

()11

اثط زضٔاٖ تطاي ٚافس (TE) i

()12

اثط زضٔاٖ ٔتٛؾط تطاي خأؿ(PATE) ٝ

()13

8

اثط زضٔاٖ ٔتٛؾط تطاي خأؿ(SATE) ٝ

7

PATE  Ei   EY1i  Y01

1 N
 Y1i  Y01 
N i 1

SATE  E i | i  N  

ٚلتي ٔكااٞسات} N = {i: Di = 1تاقس SATE ،اثط زضٔااٖ ضٚي زضٔاٖ قسٜٞا ( 9)TTضا ٘كااٖ
ٔيزٞس .زضفاِيو ٝايٗ اثط تطاي لواٚت زض ٔٛضز ايٗو ٝچٍ ٝ٘ٛيه تط٘أ ٝيه ٌط ٜٚضا ٔتأثط ٔيوٙاس
ٔفيس اؾتٔ PATE ،يتٛا٘س تطاي تكريم ايٗو ٝآيا ٌط ٜٚزيٍطي اظ ٔكاضوت وٙٙسٌاٖ ٔكات ٝخأؿٝ
اظ تط٘أ ٝؾٛز ٔي تط٘س ،اؾتفاز ٜقٛز.

1. Potential Outcome
2. Neyman
3. Rubin
4. Holland
5. Treatment
6. Treatment Effects
7. Population Average Treatment Effect
8. Sample Average Treatment Effect
9. Treatment on Treated
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ٕٞچٙيٗ اثاط زضٔاٖ ٔتٛؾط خأؿا ٚ ٝاثط زضٔااٖ ٔتٛؾط ٘إ ٝ٘ٛتاطاي ٌاط ٜٚزضٔاٖ قسٜٞا
(ٔكاضوتوٙٙسٌاٖ زض تط٘أ )ٝتٝتطتية تحت ؾٛٙاٖ  2SATT ٚ 1PATTتٝنٛضت ظيط تؿطيف ٔيقا٘ٛس
(آتازي ٕٞ ٚىاضاٖ:3)2004 ،
()14

PATT  Ei | Di  1  E(Y1i  Y01) | Di  1

()15

SATT  E i | i  N1 , Di  1 

1
 Y1i  Y01 
N1 i|Di 1

اظ ؾٛي زيٍط  5 SATCٚ 4PATCتطاي اثط زضٔاٖ ٔتٛؾط خأؿ ٕٝ٘ٛ٘ ٚ ٝتٝتطتية تطاي ٌطٜٚ
وٙتطَ (قاٞس) تٝنٛضت ظيط تؿطيف ٔيق٘ٛس:
()16

PATC  Ei | Di  0  E(Y1i  Y01) | Di  0

()17

SATC  E i | i  N 0 , Di  0 

 Y01 

 Y

1i

i| Di 0

1
N0

تطاي ترٕايٗ  PATTٚ PATEچٙاس ضٚـ آٔااضي ٚخاٛز زاضز وا ٝاِثتا ٝتاطاي ترٕايٗ SATE

٘ SATTٚيع واضتطز زاضز .ضٞيافت ٔچي ًٙيه ضٚـ ترٕيٗ ظ٘ٙس ٜضٌطؾي٘ٛي اؾت و ٝتاطاي ترٕايٗ
اثطات شوط قس ٜفٛق ت ٝواض ٔيضٚزٔ .چي ًٙضٚقي اؾت و ٝتطاي ا٘تراب ٔكاٞسات ٌط ٜٚزضٔاٖ قسٜ
ٌ ٚط ٜٚوٙتطَ ٔ ٚمايؿٝي اثطات ٔتغيطٞاي تٛضيحي (وٚٛضيتٞا) 6ضٚي ٔتغيط ٚاوٙف ت ٝواض ٔايضٚز
(غاه .)2004 ،ٛزض ضٚـ ٔچي ،ًٙضطية تٕايُ 7و ٝافتٕاَ ٔكااضوت زض يه تط٘أا ٝضا ٘كاٖ ٔيزٞس،
تاطآٚضز ٔيقاٛز ،تٝطٛضيؤ ٝتغيطٞاي تٛضيحي ٔٛخٛز زض ٔسَ ٔچٞااي چٙسٌا٘ا ٝضا تاطاي ا٘طثااق
اثطات تيٗ زٌ ٚطٔ ٜٚكاضوتوٙٙس ٚ ٜوٙتطَ ايداز ٔيوٙٙس .تط ايٗ اؾاؼ ،زض ايٗ ٔماِ ٝخٟات اضظيااتي
تأثيط ؾوٛيت زض اتحازي ٝپِٛي تط ضقس التهازي  ٕٝٞوكٛضٞاي خٟاٖ زض ؾاَ  2004اظ ضٚـ ٔچٞاي
چٙسٌا٘ ٝاؾتفازٔ ٜيقٛز .زض ترف تؿس ٘تايح ايٗ ترٕيٗٞا اضاه ٝقس ٜاؾت.

1. Population Average Treatment on Treated
2. Sample Average Treatment on Treated
3. Abadie et al.
4. Population Average Treatment on Controls
5. Sample Average Treatment on Controls
6. Covariates
7. Propensity Score
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 .5تجسيه ي تحليل وتايج
زض ترف لثُ ٘كاٖ زاز ٜقس ؤ ٝكاضوت زض يه تط٘أٔ ٝا٘ٙس ؾوٛيت زض يه اتحازي ٝپِٛي (تٝؾٛٙاٖ
ٔهسالي اظ خٟا٘يقسٖ ٔاِي) ٔيتٛا٘س اثطي ضا ايداز وٙس و٘ ٝاقي اظ ٚاوٙف قطوتوٙٙسٌاٖ ٘ؿثت تٝ
اخطاي آٖ تط٘أ ٝاؾت .اثط ايداز قس ،ٜتطآٔس اخطاي تط٘أٝي ٔاٛضز٘ػط ٔايتاقاس .قاىٌُياطي ياه
اتحازي ٝپِٛي  ٚؾوٛيت زض آٖ ٔيتٛا٘س تا ٞس وؿة ضقس التهازي تاقس و ٝتحماك آٖ ،تطآٔاس اياٗ
تط٘أ ٝذال اؾت و ٝتطاي اؾواي اتحازي ٝاتفاق ٔيافتس .تا ايٗ فاَ ضقس التهازي تطاي وكاٛضٞاي
غيطؾو٘ ٛيع أىاٖپصيط اؾت .ايٗ و ٝچ ٝاثطاتي تطاي قطوتوٙٙسٌاٖ زض اتحازي ٝپِٛي ايداز ٔيقٛز ٚ
ٚاوٙف وكٛضٞاي غيطؾو ٛزض تٝزؾت آٚضزٖ ضقس التهازي ت ٝچٔ ٝيعاٖ اؾت ضا ٔايتاٛاٖ زض لاِاة
ضٞيافت اضظياتي تط٘أ ٚ ٝضٚـ ٔچي ًٙاضظياتي ٕ٘ٛز.
زض ايٗ ترف اظ ٔماِ ٝخٟت اضظياتي تدطتي تأثيط خٟا٘يقسٖ ٔاِي تط ضقس التهازي وكٛضٞاي
ؾو ٚ ٛغيطؾو ٛزض اتحازي ٝپِٛي٘ ،تايح ضٚـ ٔچي ًٙو ٝتٛؾط آتازي  ٚايٕثٙع ( 1)2002فطآيٙسؾاظي
قس ٜاؾت ،تدعي ٚ ٝتحّيُ ٔيقٛز .تطاؾاؼ ايٗ ضٞيافت ٔيتٛاٖ ٚاوٙف ضقس التهازي خٟاٖ ضا
٘ؿثت تٔ ٝكاضوت وكٛضٞا زض فطآيٙس خٟا٘يقسٖ ٔاِي اظ ططيك ؾوٛيت زض اتحازيٞٝاي پِٛي اضظياتي
ٕ٘ٛز .تسيِٗحاظ ضطٚضت ٔطاخؿ ٝت ٝيه اٍِٛي ضقس التهاز خٟا٘ي افؿاؼ ٔيقٛز.
اظ ايٗضٔ ،ٚيتٛاٖ تا تؿطيف ٔسَ ضقس زض ضاتط )18( ٝو ٝيه فاِت تؿٕيٓ يافت ٝاظ ضاتطٝي (،)10
ٔسَ زالض  ٚوطي (ٔ ٚ )2002ثتٙي تط ؾوٛيت  ٚؾسْؾوٛيت زض اتحازي ٝپِٛي تطاؾاؼ ضٞيافت
اضظياتي تط٘أ ،ٝتثييٗ قس ٜزض ضٚاتط ( )11تا ( ،)17تطاي  190وكٛض خٟاٖ تٝنٛضت زازٜٞاي ٔمطؿي
زض ؾاَ  2004اؾت ،اٍِٛي ٟ٘ايي ضقس ضا تٝنٛضت ظيط تؿطيف ٕ٘ٛز.
()18

LnYi     EU DEUj  1LnKi   2 LnLFi  3 LnFDIi   4 H i  5OPEN i   i

)اؾواي اتحازي ٝاضٚپا زض ؾاَ j= 1ٚ2ٚ...ٚ12 (2004

i= 1ٚ2ٚ...ٚ190

و ٝزض آٖ ٍِ LnYiاضيتٓ تِٛيس ٘اذاِم زاذّي ت ٝليٕت ثاتت ؾاَ  2000تطاي وكٛض  iزض خٟاٖ ٚ
ٔ DEUتغيط ٔداظي ؾوٛيت زض اتحازي ٝاضٚپا اؾت .ايٗ ٔتغيط اضظـ يه ذٛاٞس زاقت ٚلتي وكٛض
ٔٛضز ٘ػط ؾو ٛاتحازي ٝاضٚپا تاقس  ٚزض غيط ايٗ نٛضت اضظـ نفط ٔيٌيطزٚ LnLFi ،LnKi .
٘ LnFDIiيع ٍِاضيتٓ ٔتغيطٞاي تكىيُ ؾطٔاي٘ ،ٝيطٚي واض  ٚؾطٔايٌٝصاضي ٔؿتميٓ ذاضخي وكٛض i
ٞؿتٙس .ؾالٜٚتط ايٗ٘ openi ٚ Hi ،يع تٝتطتية ٘كاٖزٙٞسٜي ٔتغيط ؾاااطٔاي ٝا٘ؿا٘ي (زض ايٗخا
تؿااساز ثثت٘اْوٙٙسٌاٖ زٚضٜي ٔتٛؾطٔ ٚ )ٝتغيط تاظ تٛزٖ التهاز اؾت و ٝاظ ٘ؿثت فدٓ تداضت تٝ
 GDPزض ٞط وكٛض تٝزؾت آٔس ٜاؾت.

1. Abadie and Imbens
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اتتسا خٟت اضظياتي وّي اظ ٘تايح  ٚاثط ٔتغيطٞأ ،يتٛاٖ ٔسَ فٛق ضا ت ٝضٚـ فسالُ ٔطتؿات
ٔؿِٕٛي(ٛٔ )OLSضز اضظياتي لطاض زاز .خس )1( َٚايٗ ٘تايح ضا ٔٙؿىؽ ٔيوٙس .تطاؾاؼ اطالؾات ايٗ
خس َٚت ٝخطياٖ ٌصاقتٗ ٚافس پِٛي يٛض ٚزاضاي تأثيط ٔثثت ٔ ٚؿٙيزاض تط ضقس التهاز خٟا٘ي تٛزٜ
اؾت ،تٝطٛضيو ٝتكىيُ ايٗ اتحازي ٝت ٝايٗ زِيُ وٙٔ ٝاؾثات ٔاِي ٔؿٙيزاضي ضا تيٗ وكٛضٞاي
اضٚپايي  ٚؾايط وكٛضٞا ايداز ٕ٘ٛز ٚ ٜاظ پ َٛلٛي (يٛض )ٚتطذٛضزاض قسٛٔ ،ٜخة افعايف ضقس التهازي
تطاي ٕٝٞي وكٛضٞاي خٟاٖ قس ٜاؾت.
جذيل  :1وتايج تخميه مذل رشذ ( )18ته ريش حذاقل مرتعات معمًلي ()OLS
عرض از مثذأ

lnK

lnLF

H

lnFDI

OPEN

DEU

2/39
()6/26

0/852
()23/03

0/112
()3/17

0/0032
()1/83

0/0321
()1/17

-0/0014
()-2/26

0/193
()1/83

F=975/73

R2= 0/98

ٔٙثؽ :يافتٞٝاي تحميك

تا ايٗ فاَ ٘تايح اضاي ٝقس ٜزض خس َٚفٛق ٕٞطا ٜتا اقىاَ اؾت ،ظيطا زض آٖ ضطية ٔتغيط تاظتٛزٖ
التهاز )ٙٔ (openفي تطآٚضز قس ٜاؾت  ٚضطية تطآٚضزي ٔتغيط ؾطٔايٌٝصاضي ٔؿتميٓ ذاضخي
)٘ (FDIيع اظ ؾطح ٔؿٙيزاضي الظْ تطذٛضزاض ٘ثٛز ٜو ٝذال ا٘تػاض اؾت .تٙاتطايٗ ،زض ضٚـ ٔچيًٙ
ايٗ ٔتغيطٞا تا ٔتغيط زضٔاٖ و ٝؾوٛيت زض اتحازي ٝپِٛي اضٚپاؾت زض ٔٛلؿيت ا٘طثاقؾاظي اثط ايٗ
تط٘أ ٝتط ٔتغيط ٚاوٙف يؿٙي ضقس التهاز خٟا٘ي لطاض ٔيٌيط٘س .تا تٛخ ٝت٘ ٝتايح فانُ تطاي التهاز
خٟا٘ي و ٝزض آٖ اتحازي ٝپِٛي اضٚپا ٘مف ٔؤثطي ضا زاقت ٝاؾتٔ ،سَ ضقس خٟا٘ي ٔيتٛا٘س ٔثٙاي
ترٕيٗٞاي ٔچي ًٙلطاض ٌيطز .زض ظيط ٘تايح تدطتي ترٕيٗ ظ٘ٙسٜي ٔچي ًٙچٙسٌا٘ ٝت ٝضٚـ آتازي
 ٚايٕثٙع ( ،)2002تطاي اثط زضٔاٖ ٔتٛؾط ( 1)ATEتاثيط اتحازي ٝپِٛي تط ضقس التهازي زض اضتثاط تا
ٌط ٜٚزضٔاٖ ( ٚ 2)ATTيا ٌط ٜٚوٙتطَ ( 3)ATCاضاهٔ ٝيقٛز .زض ايٗ اضتثاط اظ اطالؾات  190وكٛض
خٟاٖ زض ؾاَ  2004اؾتفاز ٜقس ٜاؾت.
اظ آ٘دا و ٝاؾتفاز ٜاظ ضٚـ آتازي  ٚايٕثٙع ( )2002زض ٔچٞاي چٙسٌا٘ ٝاخاظٔ ٜيزٞس ٚافسٞاي
ٔكاٞس ٜقس ٜتيكتط اظ يه تاض لاتّيت ٔچ قسٖ  ٚتطاتك ضا زاقت ٝتاقٙس  ٚتٙاتطايٗ ٘تايح فانّ ٝاظ زلت
تاالتط تطذٛضزاض ق٘ٛس ،زض ايٗ ٔطاِؿ ٝاظ پٙح ٔتغيط تٝؾٛٙاٖ ٔچٞاي ٔرتّف اؾتفاز ٜقس ٜاؾت .زض ايٗ
ٔحاؾثات ضطية  SATEتياٖ وٙٙسٜي أىاٖ اثط زضٔاٖ يؿٙي ؾوٛيت زض اتحازي ٝپِٛي تطاي ٕٝٞ
ٕ٘ٞٝ٘ٛا ت ٝنٛضت ٔياٍ٘يٗ ،تط ضقس التاهازي وكٛضٞاي خٟااٖ زض ؾاَ  2004اؾت ،و ٝايٗ اثط
1. Average Treatment Effects
2. Average Treatment on Treated
3. Average Treatment on Controls
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ٔيتٛا٘س اظ ططيك ٔتغيطٞاي ٔچي ًٙو ٝزض ايٗخا ٍِاضيتٓ ٔتغيطٞاي تكىيُ ؾطٔاي٘ ،ٝيطٚي واض،
ؾطٔايٌ ٝصاضي ٔؿتميٓ ذاضخي ،ؾطٔاي ٝا٘ؿا٘ي ٔ ٚتغيط تاظ تٛزٖ التهاز اؾت ،ا٘داْ قٛز.
جذيل  :2تأثير اتحاديه پًلي (جهاوي شذن مالي) تر رشذ اقتصادي كشًرهاي جهان تا
مچهاي مختلف در حالت SATE
تعذاد مچها

ضرية

Z

|P>|z

Std. Err

1

2/0392

2/66

0/008

0/765

2

2/145

3/59

000

0/596

3

2/210

4/17

000

0/530

4

2/267

4/30

000

0/527

Matching Variables: LnLF LnK lnFDI H OPEN

ٔٙثؽ :يافتٞٝاي تحميك

خس٘ )2( َٚكاٖ ٔيزٞس و ٝزض ضٚـ  ، SATEخٟا٘يقسٖ ٔاِي زض لاِة اتحازي ٝپِٛي تط ضقس
التهاز خٟا٘ي زض  ٕٝٞفاِتٞا ،يؿٙي ٔچٞاي چٙسٌا٘ ٝزاضاي تأثيط ٔثثت ٔ ٚؿٙيزاض تٛز ٜاؾت .ايٗ
تساٖ ٔؿٙي اؾت و ٝاثط زضٔاٖ زض ٕٞٝ٘ٛ٘ ٕٝٞا تٝطٛض ٔتٛؾط تط ضقس التهازي وكٛضٞاي خٟاٖ زض
ؾاَ  2004زض  ٕٝٞفاِتٞا يؿٙي ٔچٞاي ٔرتّف تأثيط ٔثثت ٔ ٚؿٙيزاضي زاقت ٝاؾت .زض ٚالؽ ،تا
ٔچٞاي تيكتط و ٝتياٍ٘ط تأثيط فهُ ٔكتطن ٔتغيطٞاي ٔرتّف تط ٔتغييط ٚاوٙف يؿٙي ضقس التهازي
اؾت ،أىاٖ تأثيطٌصاضي ٔتغيط زضٔاٖ (يؿٙي اتحازي ٝپِٛي اضٚپا) تط ضقس التهازي وكٛضٞاي خٟاٖ
افعايف ٔيياتس.
تا ايٗ ٚخٛز ،تطاي تثييٗ تيكتط اثطات ٘اقي اظ اضظياتي تط٘أٔ ٝيتٛاٖ اظ اثط زضٔاٖ ٔتٛؾط خأؿٝ
(٘ )SATE( ٕٝ٘ٛ٘ ٚ )PATEيع اؾتفازٕٛ٘ ٜز .تطاي ٔثاَ آتازي  ٚايٕثٙع (٘ )2002كاٖ زاز٘س وٝ
 SATEتطاي لواٚت زض ٔٛضز ايٗ و ٝآيا ٔكاضوت زض يه تط٘أٔ( ٝثُ ؾوٛيت زض اتحازي ٝپِٛي)
ؾٛزٔٙس اؾت ،زض ٘ػط ٌطفتٔ ٝيقٛز .زض ٔماتُ ،اٌط تط٘أٝي زيٍطي اظ اتحازي ٝپِٛي زض ٘ػط ٌطفتٝ
قٛز و ٝزض آٖ تتٛاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛزيٍطي اظ ٕٞاٖ خأؿ ٝضا زض ٘ػط ٌطفتٔ PATE ،فيستط ذٛاٞس تٛز .أا اظ
آٖ خا و ٝا٘حطا ٔؿياض  SATEزض ٕ٘ٞٝ٘ٛاي تعضي وٕتط  ٚيا فسالُ تطاتط  PATEاؾتPATE ،
ٕ٘يتٛا٘س زض ؾطح  1يا  5زضنس ت ٝطٛض ٔؿٙيزاضي اظ نفط ٔتفاٚت تاقس .خس٘ )3( َٚتايح ترٕيٗ تٝ
ضٚـ  PATEضا تا ٔ 5چ ٘كاٖ ٔيزٞسٕٞ .اٌٖ ٝ٘ٛو ٝا٘تػاض ٔيضفت ٘تايح ترٕيٗ زليماً تا ٘تايح
ٓٞ SATEخٟت اؾت .ايٗ ٘تيد ،ٝتياٍ٘ط اثط خٟاٖقٕ َٛتكىيُ اتحازي ٝاضٚپا تط ضقس التهازي وُ
وكٛضٞاي خٟاٖ ،چ ٝؾو ٚ ٛچ ٝغيطؾو ٛزض اتحازي ٝاضٚپا اؾت .تط ايٗ اؾاؼ٘ ،تايح خس٘ )4( َٚكاٖ
ٔيزٞس ؾوٛيت زض اتحازي ٝاضٚپا اثط ٔكاتٟي ضٚي ضقس التهازي ؾايط ٌطٜٞٚا زاضز.
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جذيل  :3تأثير اتحاديه پًلي (جهاوي شذن مالي) تر رشذ اقتصادي
كشًرهاي جهان تا  5مچ در حالت PATE
ضرية

Z

|P>|z

Std. Err

2/324

4/25

0/000

0/547

Matching Variables: LnLF LnK lnFDI H OPEN

ٔٙثؽ :يافتٞٝاي تحميك

تٝؾالٕٞ ،ٜٚاٌٖ ٝ٘ٛو ٝايٕثٙع (ٞ ٚ 1)2004ىٕٗ ،ايچيٕٛضا  ٚتاز ( 2)1998تياٖ ٔيوٙٙس ،اثط زضٔاٖ
ضٚي ظيط ترفٞاي خأؿٟٓٔ ٝتط اظ اثط آٖ ضٚي تٕاْ خأؿ ٝاؾت .خس٘ )4( َٚتايح اثط زضٔاٖ ٔتٛؾط
ضا تطاي ظيطٌط ٜٚزضٔاٖ قس ٜخأؿ ٚ )SATT( ٝظيطٌط ٜٚوٙتطَ خأؿ )SATC( ٝتياٖ ٔيوٙس٘ .تايح
٘كاٖ ٔيزٙٞس و ٝاثط تط٘أ ٝيؿٙي تكىيُ اتحازي ٝپِٛي اضٚپا ضٚي ضقس التهازي ٔكاضوتوٙٙسٌاٖ
يؿٙي وكٛضٞاي اضٚپايي ؾو ٛاتحازئ ٝؿٙيزاض اؾتٞ ،ط چٙس اثط تيكتطي ضٚي وكٛضٞاي غيطؾوٛ
ايداز قس ٜاؾت.
جذيل  :4تأثير اتحاديه پًلي تر رشذ اقتصادي كشًرهاي جهان تا  5مچ
در حالتهاي  SATTيSATC

حالت

ضرية

Z

|P>|z

Std. Err

SATT

0/809

2/90

0/004

0/278

SATC

2/516

4/51

0/00

0/558

Matching Variables: LnLF LnK lnFDI H OPEN

ٔٙثؽ :يافتٞٝاي تحميك

تٙاتطايٗ ٔكاٞسٔ ٜيقٛز تطاؾاؼ ٔچي ًٙچٙسٌا٘ ،ٝاٌط خٟا٘يقسٖ ٔاِي تٝؾٛٙاٖ يه زضٔاٖ زض
٘ػط ٌطفت ٝقٛز ،افعايف ضقس التهاز خٟا٘ي يه ٘تيد ٝآٖ تٛز ٜتٝطٛضيو ٕٝٞ ٝوكٛضٞاي خٟاٖ اظ
ايٗ تط٘أٔ ٝتأثط ٔيق٘ٛس.
وتيجهگيري
زض زٞٝٞاي اذيط التهاز خٟا٘ي قاٞس تحٛالت ٌؿتطزٜاي تٛز ٜاؾت و ٝؾٕاستاً تاٚ ٝاؾاط ٝپياسايف
ؾٛأُ تكىيُ زٙٞس ٜخٟا٘ي قسٖ تٚ ٝلٛؼ پيٛؾت ٝاؾت .اظ خّٕ ٝضٚاتاط ٔااِي تايٗ وكاٛضٞا وا ٝزض
أتساز ؾايط خطياٖٞاي خٟا٘ي لطاض ٌطفت ٚ ٝتا ؾطؾت تااليي ض ٚتٌ ٝؿتطـ اؾت ،و ٝاظ آٖ تاٝؾٙاٛاٖ
خٟا٘يقسٖ ٔاِي ياز ٔيقٛز.

1. Imbens
2. Heckman, Ichimura, and Todd
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خٟا٘يقسٖ ٔاِي تا خّٜٞٛايي ٔا٘ٙس تكىيُ  ٚتٛؾؿ ٝاتحازيٞٝاي پِٛي تاا تاأثيط تاط ضٚاتاط ٔااِي
زاذّي  ٚتيٗإِّّي ٟ٘ازٞاي ٔاِي ،اؾتا٘ساضز ؾاظي ٔاِي٘ ،طخ اضظ٘ ،طخ تٟاطٞ ،ٜعيٙاٞٝااي تِٛياس  ٚزض
ٟ٘ايت ضقس التهازي ٔيتٛا٘س تؿتطٞاي خسيسي ضا تطاي تٛؾؿ ٝوكٛضٞا ايداز ٕ٘ايس.
زض ايٗ ٔطاِؿ ٝايٗ ؾؤاَ ٔٛضز اضظياتي لطاض ٌطفت و ٝآيا زض فطآيٙس خٟا٘يقسٖ ٔاِي ضقاس التهااز
خٟا٘ي ٘يع ٚاوٙف ٘كاٖ ٔيزٞس  ٚايٗ ٚاوٙف تا چ ٝفسي اؾت؟ تا اؾتفاز ٜاظ ٔتسِٛغي اضظياتي تط٘أٝ
و ٝتٝؾٛٙاٖ يه ضٞيافت ٘ٛيٗ زض ازتيات التهازؾٙدي ٔططح قس ٜاؾت ٚ ،تا پيطٚي اظ اٍِٛي آتازي ٚ
ايٕثٙع(ٔ )2002كرم قس و ٝزض ؾاَ ( 2004ايٗ ؾاَ تطاؾاؼ ٔتسِٛغي اضظياتي تط٘أا ٝتاٝناٛضت
تهازفي ا٘تراب قس ٜاؾت) ضقس التهاز وكٛضٞاي خٟاٖ تحت تأثيط تكىيُ اتحازي ٝپِٛي اضٚپا تٛزٚ ٜ
زض فميمت ت ٝآٖ ٚاوٙف ٔثثت ٘كاٖ زاز ٜاؾت .ايٗ زض فاِي اؾت و ٝايٗ ٘تيد ٝزض تٕاْ فاِاتٞاا اظ
خأؿ ٚ ٕٝ٘ٛ٘ ٚ ٝتا ٔچٞاي ٔرتّف  ٚفتي واضتطز ضٚـ فاسالُ ٔطتؿاات ٔؿٕاِٛي ٔاٛضز تأوياس لاطاض
ٌطفت .يه پياْ ذال اظ ٘تايح ايٗ ٔماِ ٝتياٌٖط ا٘تراب اؾاتطاتػي تاطٖٚظا (ٔثاُ ؾواٛيت زض ياه
اتحازي ٝپِٛي ،يىپاضچٍي ٔاِي  ٚؾايط اؾتطاتػيٞاي ٔاِي) تٛؾط وكٛضٞا  ٚاؾتفاز ٜاظ فطنتٞا تطاي
ضؾيسٖ ت ٝاٞسا التهازي اؾت.
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