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چكيده
ثبزارّبی هبلی هغس سیستن اقتصبدی ٍ کبًَى اصلی تصوین گیری ّستٌذ ٍ چٌبًچِ ایي ثبزارّب ثب شكست ٍ ًبرسبیی
هَاجِ شًَذ ،عولكرد کل سیستن اقتصبدی آسیت خَاّذ دیذ .ایي هطبلعِ ثِ ثررسی راثطِ ثلٌذهذت (ّوجوعی
آستبًِای) تَسعِ ثبزارّبی هبلی ثب ًبثراثری درآهذ در اقتصبد ایراى در دٍرُ زهبًی  1351تب  1391پرداختِ است.
ًتبیج حبصل ثیبًـگر ایي ّستٌذ کِ ّـنجوعی آستبًِای هیبى هتغیـرّبی هذل ٍجَد دارد ٍ ًتبیج
آزهَى ً TVAR-LRشبى هیدّذ کِ هذل تٌْب یک آستبًِ داردّ .وچٌیيً ،تبیج حبصل ثیبًگر ایي است کِ
تَسعِ ثبزار هبلی تب یک حذ آستبًِایً ،بثراثری درآهذی را افسایش هیدّذ ٍ ثعذ از ایي حذ آستبًِایً ،بثراثری
درآهذی کبّش هییبثذ .ثرای کبّش ًبثراثری درآهذی یک حذ آستبًِای ضرٍری استّ .وچٌیي ،سرعت تعذیل
قجل ٍ ثعذ از هقذار آستبًِ ثِترتیت  41درصذ ٍ  81درصذ ّستٌذ ٍ سرعت تعذیل ثعذ از رسیذى ثِ هقذار آستبًِ
هَردًظر ثیشتر خَاّذ شذ ٍ ثعذ از هقذار آستبًِ در ّر دٍرُ  81درصذ از عذم تعبدلّب در دٍرُ ثعذی تصحیح
هیشَد.
كليد واژهها :تَسعِ هبلیّ ،وجوعی آستبًِایً ،بثراثری درآهذی ،اقتصبد ایراى
طبقهبندي E44 ،E25 ،C88 ،C22 : JEL

 .1استبد گرٍُ اقتصبد داًشگبُ شْیذ چوراى اَّاز
 .2داًشجَی دکتری اقتصبد داًشگبُ شْیذ چوراى اَّاز(*ًَیسٌذُ هسئَل)
 .3استبدیبر گرٍُ اقتصبد داًشگبُ شْیذ چوراى اَّاز

Email: zarram@gmail.com
Email: k.hosseinpoor@gmail.com
Email: e_anvari@gmail.com
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تَسعِ ثبزارّبی هبلی ٍ ًبثراثری درآهذی در اقتصبد ایراى...

 .1مقذمٍ
دضٞٚؼٞبی ػّٕی ٘ؾبٖ ٔیدٙٞذ و ٝثبسارٞبی ٔبِی ٔیسٛا٘ٙذ ٘مؼ ٕٟٔی در رؽذ الشقبدی ٘ ٚبثزاثزی
درآٔذی دار٘ذ .عیغشٓ وبرای ٔبِی ،عزٔبی ٝرا اس دظا٘ذاسوٙٙذٌبٖ ثٚ ٝاْ ٌیز٘ذٌبٖ ا٘شمبَ ٔیدٞذ ٙٔ ٚبثغ را
ث ٝعٕز دزٚصٜٞبی عزٔبیٌٝذاری ِٔٛذ  ٚعٛددٞ ٜذایز ٔیوٙذٞ .ز چ ٝلذر ثٟزٜٚری عزٔبیٌٝذاری ثیؾشز
ثبؽذ ٘زخ رؽذ الشقبد ٘یش ٔیسٛا٘ذ ثیؾشز ؽٛد ٘ ٚبثزاثزی را وبٞؼ دٞذ (ویِٛ ٚ ًٙیٗ.)1993 ،1
إٞیز سٛعؼ ٝثخؼ ٔبِی وؾٛر اس آ٘دب ٘ؾأر ٔیٌیزد و ٝثخؼ ٔبِی وبرآٔذ٘ ،مؼ اعبعی در سدٟیش
ٔٙبثغ ٔبِی ثزای عزٔبیٌٝذاری ،سؾٛیك ٚرٚد  ٚسدٟیش عزٔبی ٝخبرخی  ٚثٟیٝٙعبسی عبس  ٚوبر سخقیـ
ٔٙبثغ ایفب ٔیوٙذ .ثبسارٞـبی ٔبِی ث ٝثبسار داراییٞبی ٔبِی ثب عـزرعیذ وٛسبٜٔـذر (ثبسار د ٚ )َٛثبسار
داراییٞبی ٔبِی ثب عزرعیذ ثّٙذٔذر (ثبسار عزٔبی )ٝسمغیٓثٙذی ٔیؽ٘ٛذ٘ .مؼ  ٚإٞیز ٘ظبْ ٔبِی در
فزآیٙذ ٘بثزاثزی درآٔذی  ٚرؽذ الشقبدی وؾٛرٞب ثٝفٛرسی اعز ؤ ٝیسٛاٖ الشقبدٞبی سٛعؼٝیبفشٚ ٝ
سٛعؼ٘ٝیبفش ٝرا در درخ ٝوبرآٔذی ٘ظبْ ٔبِی آٖٞب خغشد ٛوزد (فمٟیوبؽب٘ی.)1386 ،
ثزخی الشقبددا٘بٖ ٔؼشمذ٘ذ و ٝاثز سٛعؼٔ ٝبِی ثز رٚی ٘بثزاثزی درآٔذ ثغشٍی ث ٝدرخٝی سٛعؼٔ ٝبِی
وؾٛرٞب دارد .آٖ ٞب ٔؼشمذ٘ذ و ٝیه حذ آعشب٘ ٝثٟی ٝٙاس ؽبخـ سٛعؼ ٝثبسارٞبی ٔبِی ثزای وبٞؼ ٘بثزاثزی
درآٔذ ضزٚری اعز .سٛعؼٝی ٔبِی ٔیسٛا٘ذ سأثیزار ػٕیمی ثز دعشزعی ث ٝاػشجبرار  ٚخذٔبر ٔبِی ثزای
فمزا داؽش ٝثبؽذ .عزفذاراٖ سٛعؼٔ ٝبِی ثیبٖ ٔیوٙٙذ و ٝسٛعؼٔ ٝبِی دعشزعی ثٟشز ث ٝاػشجبرار ثزای
ٚاٌْیز٘ذٜٞب ثزای یه عغح ٔؼیٗ عذزد ٜرا افشایؼ ٔیدٞذ (ویٓ ِ ٚیٗ .)2011 ،2حبَ ایٗ دزعؼ ٔغزح
ٔیؽٛد و ٝاثز سٛعؼٔ ٝبِی ثز ٘بثزاثزی درآٔذی در وؾٛرٔبٖ چٍ ٝ٘ٛاعز؟
عیغشٓ ٔبِی ثب وبرآیی ثیؾشز ،خذٔبر ٔبِی ثٟشزی را ارائٔ ٝیوٙذ  ٚاس ایٗ عزیك الشقبد را لبدر
ٔیعبسد سب ٘زخ رؽذ  GDPثبالسز رٚد .ثٙبثزایٗ ،إٞیز ٘مؼ ٚاعغٞٝبی ٔبِی  ٚثبسارٞبی ٔبِی ثیؾشز ٔٛرد
سٛخ ٝلزار ٔیٌیزد .اس عزف دیٍز ،اٌز عیغشٓ ٔبِی در یه وؾٛر در اخشیبر ثزخی ٌزٜٞٚبی خبؿ ثبؽذ
سٛعؼ ٝایٗ ثبسار ٔیسٛا٘ذ ٘بثزاثزی درآٔذ را سؾذیذ وٙذ .در ٘شید ،ٝراثغ ٝثیٗ سٛعؼ ٝثبسارٞبی ٔبِی ٘ ٚبثزاثزی
درآٔذی ٔیسٛا٘ذ در یه وؾٛر ثٝفٛرر یه راثغ ٝغیزخغی ثبؽذ .اس ایٗرٔ ٚغأِ ٝافّی ایٗ سحمیك
ثزرعی اثز سٛعؼ ٝثبسارٞبی ٔبِی ثز رٚی ٘بثزاثزی درآٔذ در الشقبد ایزاٖ ثب در ٘ظز ٌزفشٗ عبیز ٔشغیزٞبی
سأثیز ٌذار ثز سٛسیغ درآٔذی اس لجیُ ٘زخ سٛرْ ،درآٔذ عزا٘ٔ ،ٝخبرج دِٚز  ٚثبسثٛدٖ سدبرر اعز .در لغٕز
د ْٚایٗ سحمیك ث ٝثزرعی چٟبرچٛة ٘ظزی سحمیك  ٚدر لغٕز ع ْٛث ٝثزرعی دیؾی ٝٙسحمیك ٔ ٚغبِؼبر
1. King and Levin
2. Kim and Lin
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داخّی  ٚخبرخی فٛرر ٌزفش ٝدر سٔی ٝٙثبسارٞبی ٔبِی ٘ ٚبثزاثزی درآٔذی در الشقبد ایزاٖ ٔیدزداسیٓ .در
لغٕز چٟبرْ دادٜٞب  ٚدر لغٕز دٙدٓ رٚػ الشقبدعٙدی ثحث ٔیؽٛد .در د ٚلغٕز آخز سحمیك ٘یش ثٝ
سخٕیٗ ٔذَ ٘ ٚشیدٌٝیزی ٔیدزداسیٓ.
 .2چُارچًب وظری
ثب سٛخ ٝث ٝسحٛالر ثبسارٞبی ٔبِیٔ ،ف ْٟٛسٛعؼٔ ٝبِی در دٞٝٞبی دظ اس دٞ ٝٞفشبد ٔٛرد سٛخٝ
الشقبددا٘بٖ لزارٌزفز٘ .ظزیٞٝبی ٔخشّفی سبو ٖٛٙدر ٔٛرد ٘بثزاثزی درآٔذی  ٚسٛعؼ ٝثبسارٞبی ٔبِی
فٛرر ٌزفش ٝاعز و ٝث ٝعٛر خغی  ٚغیزخغی ث ٝارسجبط ایٗ دٔ ٚشغیز دزداخشٝا٘ذ.
1
 .2-1مذل پاگاوً
ٔذَ دبٌب٘ )1993( ٛسبویذ ثز سبثیز ؽبخـ سٛعؼٔ ٝبِی ثز ٘بثزاثزی درآٔذی اس عزیك وب٘بَ رؽذ الشقبدی ثٝ
عٛر خغی ٔ ٚؼىٛط دارد .ثزای ثزرعی راثغ ٝثیٗ سٛعؼٔ ٝبِی ٘ ٚبثزاثزی درآٔذی ،ثحث ٘ظزی ٔیسٛا٘ذ
 ٚیه ٘ٛع ٟ٘بد ٜیؼٙی عزٔبیٝ
ثز ٔجٙبی ٔذَ رؽذ درٖٚسای دبٌب٘ ٛثب فزك ٚخٛد یه ٘ٛع وبال
ثبؽذ:
()1
و ٝدر آٖٔ ،دٕٛع ا٘جبؽز عزٔبی ٝؽبُٔ عزٔبیٞٝبی فیشیىی  ٚا٘غب٘ی اعز .اٌز اس ٔؼبدِ ٝثبال ٘غجز
ث ٝسٔبٖ دیفزا٘غیُ ثٍیزیٓ خٛاٞیٓ داؽز:
()2
ثب سمغیٓ وزدٖ د ٚعزف ٔؼبدِ ٝثبال ثز
()3

خٛاٞیٓ داؽز:
)

(

خّٕ ٝعٕز چخ ثزاثز ثب ٘زخ رؽذ سِٛیذ  ٚخّٕ ٝعٕز راعز ثزاثز ٘زخ رؽذ عزٔبی ٝیؼٙی اعز.
اعزٕٞ .چٙیٗ٘ ،زخ عزٔبیٌٝذاری ثزاثز اعز ثب:
در ایٗخب٘ ،زخ رؽذ ثزاثز ثب سِٛیذ ٟ٘بیی عزٔبیٝ
1. Pagano
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()4
و ٝدر آٖ ،سغییز حدٓ عزٔبی ٝثزاثز عزٔبیٌٝذاری اعز .فزك ٔیؽٛد و ٝالشقبد ثغش ٝاعز  ٚدر حبِز
سؼبدَ ،ثبسارٞبی ٔبِی ٔمذار دظا٘ذاس  ٚعزٔبیٌٝذاری را ثزاثز ٔیوٙٙذٕٞ .چٙیٗ ،فزك ٔیؽٛد و ٝثخؾی
اس عزٔبیٌٝذاری ٔٙحزف ؽذ ٚ ٜفزف عزٔبیٌٝذاری ٕ٘یؽٛد .سٟٙب ثخؾی اس
اس دـظا٘ذاس
دظا٘ذاس  φفزف عزٔبیٌٝذاری ٔیؽٛد:
()5
و ٝدر آٖ٘ s ،زخ دظ ا٘ذاس اعز  ٚثزاثز ثب
()6

اعز .حبَ ثب سزویت ٔؼبدالر فٛق خٛاٞیٓ داؽز:
)

(

()7
ثب اعشفبد ٜاس ٔؼبدِ )7( ٝو ٝاس ٘ظزیٞٝبی رؽذ درٖٚسا اعشخزاج ؽذ ٜاعزٔ ،یسٛاٖ اعشٙجبط وزد وٝ
ٚاعغٞٝبی ٔبِی اس ع ٝرا ٜثز رؽذ الشقبدی ٔیسٛا٘ٙذ اثز ثٍذار٘ذ:
اِف) ثب ثٟجٛد در ثٟزٜٚری عزٔبی ،ٝافشایؼ دادٖ
ة) ثب افشایؼ ع ٟٓعزٔبیٌٝذاری اس وُ دظا٘ذاس ،افشایؼ دادٖ
ج) ثب افشایؼ در ٘زخ دظا٘ذاس ،افشایؼ دادٖ s
در ٘شید ٝثب افشایؼ ٞز یه اس ٚاعغٞٝبی ٔبِی ،رؽذ الشقبدی افشایؼ ٔییبثذ  ٚدر ٘شید٘ ٝبثزاثزی
درآٔذی وبٞؼ ٔییبثذ  ٚسبثیز ٚاعغٞٝبی ٔبِی ثز ٘بثزاثزی درآٔذی خغی ٔ ٚؼىٛط اعز.
1
 .2-2فرضیٍ  Uمعکًس گریه ييد ي جًياوًیچ
ایٗ ٘ظزی ٝیه راثغ U ٝؽىُ ٔؼىٛط ثیٗ سٛعؼٔ ٝبِی  ٚسٛسیغ درآٔذ دیؾٟٙبد ٔیوٙذٌ .زیٗٚٚد ٚ
خٚٛا٘ٛیچ ( ،)1990راثغ ٝسٛعؼٔ ٝبِی ٘ ٚبثزاثزی را در لبِت یه ٔذَ رؽذ ثزٖٚسا ثزرعی وزد٘ذ .آٖٞب
در ثز ٌزفش ٝاعز .در دٚر t ٜفزدی وٝ
الشقبدی را در ٘ظز ٌزفشٙذ و ٝس٘دیزٜای اس افزاد را در فبفّٝ
دارای ثزٚر اعز در ٔٛرد سخقیـ ثزٚر ثیٗ ٔقزف  ٚعزٔبیٌٝذاری سقٕیٌٓیزی ٔیوٙذ،
1. Greenwood and Jovanovic
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 .ؽزط حذوثزعبسی ٔغّٛثیز دٚراٖ س٘ذٌی ٔٛرد ا٘شظبر ثزای آٖ ثذیٗ
ثب ٘زخ سٙشیُ }]

∑[ {

دٛ٘ ٚع سىِٛٛٙصی سِٛیذ در ایٗ الشقبد ٚخٛد دارد .اِٚیٗ ٘ٛع ارائٌٝز یه ثبسدٞی ٘غجشبً دبییٗ أب ٔغٕئٗ
 γثزای ٞز ٚاحذ عزٔبی ٚ ٝدیٍزی ٘زخ ثبسدٞی ثغیبر ریغىیسز ،أب ثب ارسػ ا٘شظبری ثبالسز ؤ ٝیسٛا٘ذ
ثیبٍ٘ز سىب٘ٞٝبی
اعز ،ثیبٖ ؽٛد.
ثٚٝعیّ ٝیه سىب٘ ٝفٗآٚری ،و ٝسزویجی اس
اعز  ٚحذ دبییٗ سىب٘ٞٝبی سزویجی
ثیبٍ٘ز سىب٘ٞٝبی غیزٔشؼبرف ثب
وّی ٚ
ٔثجز فزك ٔیؽٛد.
سٛعؼٚ ٝاعغٞٝبی ٔبِی اس عزیك خٕغآٚری  ٚسحّیُ اعالػبر سؼذاد سیبدی اس دزٚصٜٞب ،ث٘ٝحٛیوٝ
ٔٙدز ث ٝوؾف سىب٘ٞٝبی وّی ؽٛدٔ ،یسٛا٘ذ افغىبن اعالػبسیٔ 1زثٛط ث ٝعزٔبیٌٝذاری ریغىی را
ٓٞدٛؽب٘ی 2وٙذ .سٛعؼٚ ٝاعغٞٝبی ٔبِی اس عزیك سدٕیغٔ ،جبدِ ٚ ٝسمغیٓ ریغه ،ث ٝر٘ٚذ آراْ  ٚیىٛٙاخز
سىب٘ٞٝبی غیزٔشؼبرف وٕه ٔیوٙذ.
ػالٜٚثز ایٕٗٞ ،ب٘ٙذ سب٘ٚغٙذ ،)2006( 3ثب فزك ایٗ و ٝثزای ٔؾبروز در ثبسار ٔبِی ٞشی ٝٙثبثز ٚرٚد ثٝ
ثبسار ٚ γخٛد دارد ،ؽزط ٚرٚد دز ٞشی ٝٙث ٝثبسار ٔبِی ٘یش در ٔذَ ثٝوبر ٌزفش ٝؽذ ٜاعز .ثب سٛخ ٝث ٝایٗ
ٞشیٚ ٝٙرٚدٞ ،ز ػبّٔی ٘خٛاٞذ سٛا٘غز فٛرا ث ٝثبسار ٔبِی ثذی٘ٛذد ٔ ٚؾبروز در ثبسار ٔبِی سٟٙب ث ٝآٖ
ػٛأّی ٔحذٚد ٔیؽٛد ؤ ٝیشاٖ ثزٚر آٖٞب ث ٝیه حذ آعشب٘ٔ ٝؾخـ ثزعذ .ثٙبثزایٗ ،در یه دٚرٜ
سٔب٘ی ٔؼیٗ ٕٝٞ ،ػبُٔٞب ٔیسٛا٘ٙذ ث ٝدٌ ٚز ٜٚعجمٝثٙذی ؽ٘ٛذ ،یؼٙی ػبُٔٞبیی و ٝدر حبَ حبضز در
ثبسارٞبی ٔبِی ٞغشٙذ (ٔؾبروزوٙٙذٌبٖ)  ٚػبُٔٞبیی و ٝفؼالً در ثبسار ٔبِی حضٛر ٘ذار٘ذ
(غیزٔؾبروزوٙٙذٌبٖ).

 .1هسبئلی هبًٌذ هخبطرات اخالقی ٍ اًتخبة سَء ٍیژگی اسبسی ثبزارّبی سرهبیِ ّستٌذٍ .جَد ایـي ًقصـبى در ثـبزار سـرهبیِ
ثبعث دسترسی ًبثراثر ثِ اعتجبرات دادُ شذُ هیشَد ٍ ثذیي ترتیت گرٍّی از هردم ًویتَاًٌذ ثِصَرت ثْـرٍُر سـرهبیِگـااری
کٌٌذ.
2. Overlapping
3. Townsend
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ثزای ػبُٔٞبیی و ٝدر ثبسار ٔبِی ٔؾبروز ٘ذار٘ذ ،اٌز سقٕیٓ ٌزفش ٝؽٛد و ٝثخؾی اس عجذ داراییٞب در
سىِٛٛٙصیٞبی دزریغه در دٚر t ٜعزٔبیٌٝذاری ؽٛد ،آٌٖب ٜعشبد ٜعزٔبیٌٝذاری در ؽزٚع دٚر t+1 ٜثٝ
فٛرر سیز خٛاٞذ ثٛد:
]

()9

[

ایٗ ٔؼبدِ٘ ٝؾبٖ ٔیدٞذ و ٝثزٚر غیزٔؾبروزوٙٙذٌبٖ سب ا٘ذاس ٜسیبدی سحز سأثیز ٘باعٕیٙب٘ی
سىب٘ٞٝبی غیزٔشؼبرف لزار داردٕٞ .چٙیٗ ،ثزای ػٛأّی و ٓٞ ٝاو ٖٛٙدر ثبسار ٔبِی ٔؾبروز دار٘ذ ثبسدٞی
 γثزای ٞز ٚاحذ اس عزٔبی ٝو ٝدر عیغشٓ ٔبِی عزٔبیٌٝذاری ؽٛدٔ ،یسٛا٘ذ ثٝدعز آیذ  ٚایٗ
ٚاعغٞٝبی ٔبِی ٞغشٙذ و ٝسقٕیٓ ٔیٌیز٘ذ در وذاْ دزٚص ٜعزٔبیٌٝذاری وٙٙذ ٚ ٚخ ٜٛخٛد را چٍٝ٘ٛ
سخقیـ دٙٞذ .ایٗ وبر ثزاعبط خٕغآٚری اعالػبر  ٚسحّیُٞبی دیؾزفش ٝفٛرر ٔیٌیزد .ثٙبثزایٗ،
ثزای ػبّٔی ؤ ٝمذاری اس عزٔبی ٝخٛد را در ثبسار ٔبِی در دٚر t ٜعزٔبیٌٝذاری ٔیوٙذ ،ثزٚر در ؽزٚع
دٚرٔ t+1 ٜیسٛا٘ذ ثٝفٛرر سیز ٘ٛؽش ٝؽٛد:
()10
در ٔؼبدِ ،)10( ٝسبثغ ثبسدٞی سٟٙب ثب ارخبع ث ٝسىب٘ ٝوّی سٛضیح داد ٜؽذ ٜاعز؛ سیزا سىب٘ ٝغیزٔشؼبرف
را ثٝػٛٙاٖ
 εثٚٝعیّٚ ٝاعغٞٝبی ٔبِی سؼذیُ ؽذ ٜاعزٕٞ .ب٘ٙذ ٌزیٚٛٙد  ٚخٚٛا٘ٛیچ (،)1990
را ثٝػٛٙاٖ سبثغ ارسػ یه ٔؾبروزوٙٙذٜ
سبثغ ارسػ یه ػبُٔ و ٝخبرج اس ثبسار ٔبِی لزار دارد ٚ
ٚ

ثٝسزسیت ثیبٍ٘ز سبثغ سٛسیغ سدٕؼی ٚ θ

ٔبِی سؼزیف ٔیوٙیٓ .ػالٜٚثز ایٗ ،فزك ٔیوٙیٓ
ٞ εغشٙذ.
در دٚر ،t ٜسقٕیٓ عزٔبیٌٝذاری ثزای یه ػبُٔ و ٝفؼالً خبرج اس ثبسار ٔبِی لزار دارد
(غیزٔؾبروزوٙٙذٌبٖ) ،ث ٝحذاوثز وزدٖ سبثغ سیز ٚاثغش ٝخٛاٞذ ثٛد:
∫

()11

[

]

∫
[

]

ٕٞچٙیٗ ثزای ٔؾبروزوٙٙذٌبٖ در ثبسار ٔبِیٔ ،ؼبدِٔ ٝؾبثٟی ٔیسٛا٘ذ ٘ٛؽش ٝؽٛد:
()12

]

[

∫

∫
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سؼزیف ؽذ ٜاعز  ٚثزای ٞز ٘ٛع سدٟیش عزٔبیٝای،
ثذ ٖٚارخبع ثٝ
در ٔؼبدِ ٝثبال،
اعز .ایٗ ٘ؾبٖ ٔیدٞذ و ٝثزای افزادی و ٝدر عیغشٓ ٔبِی لزار دار٘ذ اس ارسػ
ثیؾشزی ثزخٛردار اعز سب وغب٘ی و ٝدر خبرج اس عیغشٓ لزار دار٘ذ .ثٙبثزایٍٗٙٞ ،بٔیو ٝیه فزد ٚارد ثبسار
ٔبِی ٔیؽٛد دیٍز ٞزٌش خبرج ٘خٛاٞذ ؽذ.
ٔذَ ٘ظزی ٌزیٗ ٚٚد  ٚخٚٛا٘ٛیچ ( ،)1990راٜحُ دٛیبیی ثزای راثغ ٝثیٗ سأٔیٗ ٔبِی ٘ ٚبثزاثزی ارائٝ
ٔیوٙذ ،ث ٝایٗ فٛرر و ٝدر ٔزحّ ٝاِٚی ٝسٛعؼٍٙٞ ٝبٔی وٚ ٝاعغٞٝبی ٔبِی وٕشز سٛعؼٝیبفشٞ ٝغشٙذ،
الشقبد ث ٝآرأی رؽذ ٔیوٙذ .در ٔزحّٔ ٝیب٘ی سٛعؼٕٞ ٝزا ٜثب رؽذ الشقبدی عزیغ  ٚسٛعؼٔ ٝبِی ػٕیك،
٘بثزاثزی درآٔذی ثیؾشز ٔیؽٛد  ٚدر ٔزحّٝی ثّٛؽ ٍٙٞبٔی و ٝیه عبخشبر ٔبِی ثغیبر سٛعؼ ٝیبفز ٚ
ػٛأُ ثیؾشزی ث ٝثخؼ ٚاعغٔ ٝبِی دعشزعی دیذا وزد٘ذ درخ٘ ٝبثزاثزی درآٔذی وبٞؼ خٛاٞذ یبفز ٚ
در ٟ٘بیز ثبثز  ٚدبیذار ٔیؽٛد .ثٙبثزایٌٗ ،زیٗٚٚد  ٚخٚٛا٘ٛیچ ،یه راثغ U ٝؽىُ ٔؼىٛط ثیٗ سٛعؼٝ
ٔبِی  ٚسٛسیغ درآٔذ دیؼثیٙی وزد٘ذ؛ یؼٙی سٛعؼٔ ٝبِی ٕٔىٗ اعز در ٔزاحُ اِٚی٘ ٝبثزاثزی درآٔذی را
ثیؾشز وزد ،ٜعذظ ٍٙٞبٔی و ٝدرآٔذ ث ٝعغح ٔشٛعظ افشایؼ یبفز  ٚخب٘ٛارٞبی ثیؾشزی ث ٝثبسارٞبی ٔبِی
دعشزعی دیذا وزد٘ذ٘ ،بثزاثزی وبٞؼ ٔییبثذ .ثٙبثزایٗٔ ،ذَ ٌزیٗ ٚٚد  ٚخٚٛا٘ٛیچ ( ،)1990ثٝفٛرر
غیزخغی سأویذ ثز سأثیز سٛعؼ ٝثبسار ٔبِی ثز ٘بثزاثزی درآٔذی دارد.
 .2پیشیىٍ تحقیق
إٞیز راثغ ٝثیٗ ثخؼ ٔبِی  ٚسٛسیغ درآٔذ ثٝسبسٌی  ٚدر ٔغبِؼ ٝوالعٙظ  ٚدزٚسی ( )2007ثیؼ اس
دیؼ ٕ٘بیبٖ ؽذ .ث ٝػمیذٚ ٜی دیؼثیٙی ٘ظزی آثبر ثخؼ ٔبِی ثز ٘بثزاثزی درآٔذی دلیك ٘یغز .ثزخی
سٛعؼ ٝثخؼ ٔبِی رعٕی را ث٘ٝفغ افزاد ثزٚسٕٙذ ٔیدا٘ٙذِٚ 2،ی در ثیؾشز ٔٛارد راثغ ٝثیٗ سٛعؼٔ ٝبِی ٚ
٘بثزاثزی درآٔذی ٔٙفی ارسیبثی ٔیؽٛد.
ثه ،وٙز ِٛ ٚیٗ )2007( 3ثب اعشفبد ٜاس یه ٕ٘ ٝ٘ٛثیٗ وؾٛری ؽبُٔ  72وؾٛر در حبَ سٛعؼٚ ٝ
سٛعؼٝیبفش ٝعی عبَٞبی  1960سب  2005راثغ ٝثیٗ سٛعؼٚ ٝاعغٞٝبی ٔبِی  ٚسغییزار در سٛسیغ درآٔذ را
ثزرعی وزدٜا٘ذ .آٖٞب ث ٝایٗ ٘شید ٝرعیذ٘ذ و ٝدر وؾٛرٞبیی و ٝاس عغٛح ثبالسز سٛعؼٚ ٝاعغٞٝبی ٔبِی
1

1. Claessens and Perotti
2. Rajan
3. Beck, Kunt and Levine
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ثزخٛردار ٞغشٙذ٘ ،بثزاثزی درآٔذی ثب عزػز ثیؾشزی وبٞؼ ٔییبثذٕٞ .چٙیٗ سٛعؼٔ ٝبِی اس عزیك ارسمبء
درآٔذ افزاد فمیز٘ ،بثزاثزی درآٔذی را وبٞؼ ٔیدٞذ.
ثیشٙىٛرر )2006( 1در ٔغبِؼ ٝخٛد ث ٝثزرعی سٛعؼٔ ٝبِی ٘ ٚبثزاثزی درآٔذی در ثزسیُ در دٞٝٞبی 80
ٔ 90 ٚیالدی ثب اعشفبد ٜاس عزیٞبی سٔب٘ی دبُ٘ دزداخش ٝاعز٘ .شبیح سحمیك ٘ؾبٖ داد و ٝسٛعؼٔ ٝبِی ٚ
ٌغشزػ ٟ٘بدٞبی ٔبِی در ثزسیُ سأثیز لٛی ٔ ٚؼٙیداری ثز ٘بثزاثزی درآٔذی داؽش ٝاعز ،أب ث ٝایٗ ٔؼٙی
٘یغز و ٝافزاد فمیز سٛا٘غشٝا٘ذ اس ایٗ سٛعؼٔ ٝبِی ثٟزٜٙٔذ ؽ٘ٛذ؛ سیزا ػٛأّی ٔب٘ٙذ افشایؼ ٘زخ سٛرْ ٔب٘غ
ٚرٚد افزاد فمیز ث ٝایٗ ثبسارٞب ؽذ ٜاعزٟٓٔ .سزیٗ ٘شیدٝای و ٝاس ایٗ ٔمبِ ٝاعشٙشبج ٔیؽٛد ایٗ اعز وٝ
ٞذایز ثیؾشز ٔٙبثغ ٔبِی ث ٝعٕز فمزا ٔیسٛا٘ذ٘ ،بثزاثزی ثبال در ثزسیُ را وبٞؼ داد ٚ ٜرفب ٜالشقبدی را
ثذ ٖٚایٗ و ٝا٘حزافی در ثبسدٞی الشقبدی ایدبد وٙذ ،افشایؼ دٞذ.
والرن ،ص ٚ ٚس )2006( 2ٚثب ثٝوبرٌیزی دادٜٞبی سبثّٛیی ثزای  83وؾٛر در حبَسٛعؼ ٚ ٝوؾٛرٞبی
سٛعؼٝیبفش ٝدر دٚرٜی سٔب٘ی  ،1995-1960سأثیز سٛعؼٔ ٝبِی ثز سٛسیغ درآٔذ را ثزرعی وزدٜا٘ذ٘ .شبیح
سحمیك ٘ؾبٖ داد و ٝدر وؾٛرٞبیی و ٝاس ثخؼ ٔبِی سٛعؼٝیبفشٝسزی ثزخٛردار ٞغشٙذ٘ ،بثزاثزی وٕشز ثٛدٜ
اعز ٘ ٚبثزاثزی درآٔذ ٕٞشٔبٖ ثب سٛعؼ ٝثبسارٞب ٚ ٚاعغٞٝبی ٔبِی وبٞؼ ٔییبثذ .در ٘شیدٞ ،ٝیچ ٌٝ٘ٛ
ؽبٞذ ٔ ٚذروی در ٔٛرد راثغ U ٝؽىُ ٔؼىٛط ثیٗ سأٔیٗ ٔبِی ٘ ٚبثزاثزی دیذا ٘ىزد٘ذ.
وبر اخیز ویٓ ِ ٚیٗ ( )2011یه اعشثٙبء اعز .آٖٞب ث ٝثزرعی سٛعؼٔ ٝبِی ٘ ٚبثزاثزی درآٔذی ثب
اعشفبد ٜاس رٚػ ٔشغیزٞبی اثشاری آعشب٘ٝای در دٚرٜی سٔب٘ی 2005 -1960ثزای  65وؾٛر خٟبٖ
دزداخشٝا٘ذ٘ .شبیح سحمیك ٘ؾبٖ داد و ٝدیؼثیٙی سأثیز سٛعؼٔ ٝبِی ثز رٚی ٘بثزاثزی درآٔذی ث ٝعٛر اعبعی
ثغشٍی ث ٝایٗ دارد و ٝوؾٛر در چٔ ٝزحّٝای اس سٛعؼٝی ٔبِی لزار دادٙٔ .بفغ سٛعؼٔ ٝبِی فمظ سٔب٘ی
اسفبق ٔیافشذ و ٝوؾٛر ث ٝیه عغح آعشب٘ٝای اس سٛعؼٔ ٝبِی رعیذ ٜثبؽذ .ثؼذ اس ایٗ ٔمذار ،سٛعؼٔ ٝبِی
٘بثزاثزی درآٔذی را وبٞؼ ٔی دٞذ .دالِز عیبعشی ایٗ ٔغبِؼ ٝآٖ اعز و ٝعغح حذالُ سٛعؼٔ ٝبِی یه
دیؼؽزط ثزای وبٞؼ ٘بثزاثزی درآٔذی اس عزیك ٔىب٘یشْ سٛعؼٔ ٝبِی اعز.
در ایزاٖ ٔغبِؼبر لبثُ سٛخٟی در ایٗ خقٛؿ یبفز ٕ٘یؽٛد .اس عزفی دیٍز ،اٌز ٔغبِؼٝای فٛرر
ٌزفش ٝاعز راثغ ٝخغی ثیٗ ٔشغیزٞب در ٘ظز ٌزفش ٝؽذ ٜاعز .ثٝػجبرسی دیٍزٕٞ ،دٕؼی خغی را در٘ظز
ٌزفشٝا٘ذٔ .غبِؼ ٝػقبری ٕٞ ٚىبراٖ ( )1388اس خّٕٔ ٝؼذٚد ٔغبِؼبر ٔزسجغی اعز و ٝسأثیز سٛعؼٔ ٝبِی
ثز فمز ٘ ٚبثزاثزی درآٔذی را در وؾٛرٞبی ػض ٛاده در دٚرٜی سٔب٘ی  2004-1990ثب اعشفبد ٜاس
1. Bittencourt
2. Clark, Xu and Zou
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ٌؾشبٚرٞبی سؼٕیٓیبفش (GMM) ٝثزرعی وزد ٜاعز٘ .شبیح سحمیك ٘ؾبٖ داد و ٝسٛعؼٔ ٝبِی اس عزیك سأثیز
ثز رؽذ الشقبدی ٔیسٛا٘ذ ع ٟٓثغشایی در وبٞؼ فمز ٘ ٚبثزاثزی در وؾٛرٞبی ٘فزخیش ػض ٛاده داؽشٝ
ثبؽذ.
عیت٘یب ٕٞ ٚىبراٖ ( )1389ث ٝثزرعی سأثیز سٛعؼٔ ٝبِی ثز ٘بثزاثزی درآٔذی در وؾٛرٞبی خبٚرٔیب٘ٚ ٝ
ؽٕبَ افزیمب در دٚرٜی سٔب٘ی  2005-1990ثب اعشفبد ٜاس رٚػ دادٜٞبی سبثّٛیی دزداخشٝا٘ذ٘ .شبیح سحمیك
٘ؾبٖ داد و ٝسٛعؼٔ ٝبِی عی عبَٞبی ٔٛرد ٘ظز ثبػث وبٞؼ ٘بثزاثزی درآٔذی در ایٗ وؾٛرٞب ٌزدیذٚ ٜ
ٔیشاٖ ایٗ سأثیز ٘یش ث ٝا٘ذاسٜای ثٛد ٜاعز ؤ ٝیسٛا٘ذ ث٘ ٝحٛی ٔؼٙبدار ،اٍِٛی سٛسیغ درآٔذ ٔٛخٛد را سغییز
دٞذ.
چٙب٘چ ٝاس ثزرعی دیؾی ٝٙسحمیك دیذاعز ،سٟٙب ٔغبِؼ ٝویٓ ِ ٚیٗ ( )2011در ٔٛرد ثزرعی راثغٔ ٝیبٖ
سٛعؼٔ ٝبِی ٘ ٚبثزاثزی درآٔذی ثب اعشفبد ٜاس ٔذَ غیزخغی ا٘دبْ ؽذ ٜاعز و ٝدر سحمیك حبضز لقذ
داریٓ اس ٔذَ غیزخغی ویٓ ِ ٚیٗ ( )2011ثزای ثزآٚرد راثغ ٝثیٗ ٔشغیزٞب اعشفبد ٜوٙیٓ.
ِٚی ثیٗ سحمیك حبضز  ٚسحمیك ویٓ ِ ٚیٗ سفبٚر ػٕذٚ ٜخٛد دارد .ویٓ ِ ٚیٗ راثغٔ ٝیبٖ سٛعؼٔ ٝبِی
٘ ٚبثزاثزی درآٔذی را ث ٝرٚػ ٔشغیزٞبی اثشاری آعشب٘ٝای (TIV) 1در دٚرٜی  ٚ 2005-1960ثزای 65
وؾٛر خٟبٖ ثزآٚرد وزدٜا٘ذ .حبَ آٖو ٝسحمیك حبضز راثغٛٔ ٝرد ٘ظز را ثزای الشقبد ایزاٖ ث ٝرٚػ ٔذَ
سقحیح خغبی ثزداری آعشب٘ ٝای (TVECM) 2در دٚر )1971-2011( ،1390-1350 ٜثزآٚرد ٔیوٙذ .أب
ٟٔٓسزیٗ ٘مبط ضؼف ٔغبِؼ ٝویٓ ِ ٚیٗ ( )2011ایٗ اعز وٞ ٝیچ آسٔ٘ٛی در ٔٛرد ریؾٚ ٝاحذ آعشب٘ٝای ثز
رٚی ٔشغیزٞبی ٔذَ ،سؼذاد آعشب٘ٞٝبی ثٟیٚ ٚ ٝٙخٛد ٓٞخٕؼی آعشب٘ٝای ثیٗ ٔشغیزٞبی ٔذَ فٛرر
ٍ٘زفش ٝاعزِٚ .ی ایٗ ٔغبِؼ ٝایٗ الذأبر را ا٘دبْ ٔی دٞذ .ثٙبثزایٗ ،د ٚسحمیك اس ٘ظز ٘ٛع رٚػ سخٕیٗ،
دٚرٛٔ ٜرد ثزرعی ،حدٓ ٕ٘ ٚ ٝ٘ٛلّٕزٔ ٚىب٘ی سحمیك ثب یىذیٍز سفبٚر دار٘ذٕٞ .چٙیٗ ،در ٔغبِؼ ٝحبضز اس
آسٖٔٞٛبیی ٔب٘ٙذ آسٔٞ ٖٛب٘غٗ  ٚعئ ٚ )2004( 3ٛعبیز آسٔٞ ٖٛب ثزای ثزرعی  ٚآسٕٔٞ ٖٛدٕؼی غیزخغی
غیزخغی ثیٗ ٔشغیزٞب اعشفبد ٜخٛاٞذ ؽذ و ٝدر ٞیچ یه اس ٔغبِؼبر اعشفبد٘ ٜؾذ ٜاعز.
ػالٜٚثز ایٗ ،در ایٗ دضٞٚؼ اثز سٛعؼٔ ٝبِی ثز ٘بثزاثزی درآٔذی در الشقبد ایزاٖ ثٌٝ٘ٛٝای ٔذَعبسی
ٔیؽٛد و ٝأىبٖ آسٔ ٖٛد٘ ٚظزی ٝرلیت و ٝیىی ٔجشٙی ثز فزك راثغ ٝخغی  ٚدیٍزی ثز فزك راثغٝ
غیزخغی ،فزأ ٓٞیؽٛد.
1. Threshold Instrumental Variable
2. Threshold Vector Error Correction Model
3. Hansen and Seo Test
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 .3دادٌَا
ٔؼیبری و ٝثزای ا٘ذاسٌٜیزی سٛعؼٔ ٝبِی ثٝوبر ٌزفش ٝؽذ ٜاعز٘ ،غجز اػشجبرار سخقیـ یبفش ٝث ٝثخؼ
خقٛفی سٛعظ ثب٘هٞب سمغیٓ ثز  GDPاعز (ِٛیٗٔ ،2000 ،ه ویجیٗ ،2007 ،اً٘ ،12010 ،وب٘ٚذ ٚ
حغ٘ٛٙذ ٚ 1392 ،عّیٕی فز ٕٞ ٚىبراٖ .)1391 ،ؽبخقی و ٝثٝعٛر ٌغشزد ٜثزای ٘ؾبٖ دادٖ ؽذر
٘بثزاثزی ٔٛرد اعشفبد ٜلزار ٔیٌیزد ،ضزیت خیٙی اعز .در ایٗ سحمیك ٘یش اس ایٗ ؽبخـ اعشفبدٔ ٜیٌزدد.
اس عزفی دیٍز ،اٌز حبفُخٕغ فبدرار ٚ ٚاردار را ثز سِٛیذ ٘بخبِـ داخّی سمغیٓ وٙیٓ ؽبخـ ثبس ثٛدٖ
سدبرر 2حبفُ ٔیؽٛد (فزیٕذٔ ٚ ً٘ٛبرث.)2010 ،3ٜٛ
آٔبرٞبی ٔٛرد اعشفبد ٜدر سخٕیٗ اس حغبةٞبی ّٔیٙٔ ،بثغ آٔبری ٌ ٚشارػٞبی ٔٙشؾز ؽذ ٜسٛعظ
ثب٘ه ٔزوشی  ٚعبِٙبٔ ٝآٔبری عبَٞبی ٔخشّف ثٝفٛرر عزی سٔب٘ی عبال٘ ٝدر دٚرٜی 1390-1350
خٕغآٚری ؽذ ٜاعز.
 .4ريش اقتصادسىجی
ثزای سدشی ٚ ٝسحّیُ دادٜٞب اس رٚػ سخٕیٗ رٌزعی ٖٛثز ٔجٙبی الشقبدعٙدی ثب رٚیىزد ٕٞدٕؼی ٔ ٚذَ
سقحیح خغب اعشفبدٔ ٜیؽٛد .رٚػٞبی سخٕیٗ  ٚسحّیُ رٚاثظ رٌزعی٘ٛی در الشقبدعٙدی ٔؼٕٛالً ثز
فزك ٚخٛد ،یه راثغٝی خغی اعشٛار اعز .رٚیىزد دیٍز ،سخٕیٗ  ٚسحّیُ رٚاثظ رٌزعی٘ٛی ثز ٔجٙبی
فزك غیزخغی اعز .در ایٗ رٚیىزد ،یىی اس رٚػٞب رٌزعی ٖٛآعشب٘ٝای اعز .ثز ایٗ اعبط ٔذَ آعشب٘ٝ
ای ث ٝفٛرر سیز سقزیح ٔیؽٛد:
()13
()14
و ٝدر آٖ ٔشغیز آعشب٘ٝای اعز ؤ ٝؾبٞذار را ث ٝد ٚثخؼ سمغیٓ ٔیوٙذ .در ایٗ ٔغبِؼ ٝؽبخـ
سٛعؼٔ ٝبِی ثٝػٛٙاٖ ٔشغیز آعشب٘ٝای اعشفبدٔ ٜی ؽٛدٔ .شغیز ٚاثغش( ٝضزیت خیٙی) ،ثزدار ٔشغیزٞبی
ٔغشمُ ؽبُٔ ؽبخـ سٛعؼٔ ٝبِی٘ ،زخ سٛرْ ،درآٔذ عزا٘ٔ ،ٝخبرج دِٚز  ٚثبسثٛدٖ سدبرر ،خشء خغب
ٔ ٚمذار ٔشغیز آعشب٘ ٝاعزٔ .ذَ ثبال ٘ؾبٖ ٔیدٞذ سب سٔب٘ی ؤ ٝشغیز آعشب٘ٝای وٛچهسز ٔغبٚی ٔمذار
1. Levine, McKibbin and Ang
2. Trade openness
3. Frimpong. Marbuah
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آعشب٘ٝای اعز؛ ٔؼبدِ ٝرٌزعیٔ ٖٛغبثك ثب راثغ )11( ٝاعزٚ .لشی ٔشغیز آعشب٘ٝای ثشريسز اس ٔمذار
ثٝفٛرر
آعشب٘ٝای اعزٔ ،ؼبدِ ٝرٌزعی ٖٛثٝفٛرر راثغ )12( ٝاعزٔ .شغیز ٔدبسی
{
}
ثبؽذ آٌٖبٜ
سؼزیف ٔیؽٛد و٘ { } ٝؾبٖدٙٞذٜی ػالٔز سبثغ اعز .اٌز
رٚاثظ ()12( ٚ )11
اعـز .ثب در ٘ـظز ٌزفشٗ
در غـیزایٗفــٛرر
ثٝفٛرر سیز ٘ٛؽشٔ ٝیؽ٘ٛذ:
()15
[
 ٚ ρخشء خغب ]
اعز وγ ٚ ρ ،θ ٝ
ٚ θ
در ایٗ راثغٝ
دبرأشزٞبیی ٞغشٙذ و ٝثبیذ ثزآٚرد ؽ٘ٛذ .دظ اس دیؼثیٙی ثزآٚردٌزٞب  ٚدبرأشزٞبٔ ،دٕٛع ٔدذٚر خغبی
ٔذَ ث ٝؽىُ سیز اعز:
̂

()16

̂

ٔمذار ثٟی ٝٙآعشب٘ ٝث ٝؽىُ سیز حبفُ ٔیؽٛد:
̂

()17
وٚ ٝاریب٘ظ دغٕب٘ذ ٔذَ ث ٝؽىُ سیز اعز:
̂

()18

̂

̂ ̂

̂

دظ اس ٔحبعج γ ٝثزدارٞبی ضزایت ̂ ̂ ̂  ̂ ̂ ̂ ٚثبیذ ثزآٚرد ؽ٘ٛذ .ثزاعبط ایٗ ٔزحّٝ
راثغ )12( ٚ )11( ٝدر لبِت یه ٔذَ  TAR1دٌ ٚب٘ ٝثٝفٛرر سیز ٘ٛؽشٔ ٝیؽٛد:
()19

]

[ )

∑

(

]

[ )

∑

(

ٔمذار آعشب٘ٔ γ ٝیسٛا٘ذ ثب ثزآٚرد راثغ )17( ٝثب یبفشٗ ٔیٙیٕٓ ٔدٕٛع ٔدذٚر خغبٞبی ایٗ ٔؼبدِ ٝدر
یه ثزآٚرد چٙذ ٔزحّٝای حبفُ ؽٛد (خغشدٛی ٌزیذ.)2
1. Threshold Autoregressive
2. Grid Search
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ٔشغیز آعشب٘ٝای ٔیسٛا٘ذ ثزاعبط ٘ظزیٞ ،ٝز یه اس ٔشغیزٞبی ٔذَ ا٘شخبة ؽٛد و ٝدر ایٗ راثغٝ
ؽبخـ سٛعؼٔ ٝبِی ثٝػٛٙاٖ ٔشغیز حبؽیٝای در ٘ظز ٌزفش ٝؽذ ٜاعز .حبَ ثزاعبط ٔغبِؼٞ ٝب٘غٗ
( ٚ )2002وبح – ؽیٗ )2006( 2آٔبر LM ٜرا ثزای ثزرعی فزك ٚخٛد ٔشغیز حبؽیٝای ثٝوبر ٔیثزیٓ.
در ایٗ آسٖٔٞٛبٚ ،لشی ثزآٚردٌزٞب ٔؾخـ ؽذ٘ذ ،آسٔ ٖٛآٔبری ا٘دبْ ٔیؽٛد .فزك ففز ثیبٖ ٔیوٙذ
و ٝاثز آعشب٘ٝای ٚخٛد ٘ذاؽش٘ ٚ ٝبؽٙبخش ٝاعز .أب رٚػ آسٔ ٖٛراثغٔ )13( ٝشفبٚر اعز .ایٗ أز ثبػث
سٛسیغ ٘ؾٛد  ٚسٛسیغ آٖ ؽىُ
ٔیؽٛد و ٝآٔبر ٜآسٔ ٖٛعٙشی در ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ثشري ٔغبثك سٛسیغ
3
غیزاعشب٘ذارد  ٚغیزٔؾبثٟی داؽش ٝثبؽذ و ٝسٛعظ دبرأشزٞبی آعشب٘ ٝسقبدفی سحز سأثیز لزار ٌیزد  ٚدر
٘شیدٔ ،ٝمذار ثحزا٘ی سٛسیغ را ٕ٘یسٛاٖ ثب ؽجیٝعبسی ثزآٚرد ٕ٘ٛد .ثٙٔٝظٛر غّج ٝثز ایٗ ٔؾىُٞ ،ب٘غٗ
( ٚ )2002وبح – ؽیٗ ( )2006ثب اعشفبد ٜاس یه سبثغ سٛسیغ ٕ٘ ٝ٘ٛثشري آٔبرٜای را ثزای آسٔ ٖٛآٔبری
اعشخزاج وزد٘ذ .فزك ففز ثیبٖ ٔیوٙذ و ٝسٛسیغ آٔبر p ٜیىغبٖ اعز  ٚایٗ آعشب٘ٔ ٝیسٛا٘ذ ثٝعٛر
خٛدوبر ٔحبعج ٝؽٛد .فزك ففز ث ٝؽىُ سیز ثیبٖ ٔیؽٛد:

1

()20
ثٔ ٝؼبدِ ٝرٌزعی٘ٛی ٔذَ خغی راثغ )17( ٝثزٔیٌزدد .ایٗ فزك ثذاٖ ٔؼٙب اعز
در راثغ،)18( ٝ
و ٝاثز آعشب٘ٝای ٚخٛد ٘ذارد .ثزػىظ ،فزك یه ٘ؾبٖ ٔیدٞذ و ٝثیٗ د ٚرصیٓ سفبٚر ٚخٛد دارد .یؼٙی،
ٔشفبٚسٙذ.
ٚ
ثب فزك ایٗ و ٚ ٝث ٝسزسیت ٔدٕٛع ٔدذٚر دغٕب٘ذٞب ثب فزك ففز  ٚفزك ٔمبثُ ٞغشٙذ ،آٔبرٜ
 Fثٝفٛرر سیز عبخشٔ ٝیؽٛد:
()21

̂
̂

ٞب٘غٗ ٘ؾبٖ داد در فٛرسیو ٝاثز آعشب٘ٝای ٚخٛد دارد ثزآٚرد آعشب٘ ٝثب ٔیشاٖ ٚالؼی آعشب٘ ٝعبسٌبر
اعز .ثٝدِیُ ٚخٛد دبرأشزٞبی سقبدفی ،سٛسیغ ٘بٔشمبرٖ اس سٛسیغ ٘زٔبَ ٔٙبعتسز اعز .اس ایٗ رٞ ٚب٘غٗ اس
ثزآٚردٌز حذاوثز درعزٕ٘بیی ثزای آسٔٔ ٖٛیشاٖ آعشب٘ ٝثزای ثٝدعز آٚردٖ سٛسیغ ٘بٔشمبرٖ اعشفبدٜ
اعز  ٚآٔبر ٜحذاوثز درعزٕ٘بیی ث ٝؽىُ سیز
ٔیوٙذ .فزك ففز ٔیشاٖ آعشب٘ ٝث ٝفٛرر
اعز:
1. Hansen
2. Kapetanios and Shin
3. Nuisance
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̂

()22

̂

ثٝسزسیت ٔدٕٛع ٔدذٚر دغٕب٘ذٞبی راثغ )14( ٝدر حبِز فحیح  ٚثزآٚردؽذٜ
̂ ٚ
وٝ
ٔیسٛا٘ذ ثزای سؾىیُ فبفّ ٝاعٕیٙبٖ ٔمذار آعشب٘ ٝثزآٚرد ؽذ ٜاعشفبدٜ
ٞغشٙذ .سٛسیغ ٔدب٘جی
دارای سٛسیغ ٘زٔبَ ٘یغز ٞ ٚب٘غٗ (ٙٔ )2003غك رد ،
ؽٛد .آٔبرٜ
ٔمذار ثحزا٘ی 1در عـغح اعٕیٙبٖ  αاعز  ٚثـیبٖ
√ را ٔحـبعجٕٛ٘ ٝد ٜاعز و ٝدر آٖ
ثبؽذ ،آٌٖب ٜفزضی ٝففز ٕ٘یسٛا٘ذ رد ؽٛد.
ٔیوٙذ اٌز
دظ اس ثزرعی ٚخٛد آعشب٘ ٝا َٚثٙٔٝظٛر اعٕیٙبٖ اس ٚخٛد اثز آعشب٘ ٝد ،ْٚآسٔ ٖٛسىزار ٔیؽٛد .رد
٘ؾذٖ فزضی ٝففز آسٔ ٖٛث ٝایٗ ٔؼٙبعز و ٝحذالُ یه آعشب٘ٚ ٝخٛد دارد .ثٙبثزایٗ ،ثب اعشفبد ٜاس
ٕٞیٗ رٚػ ث ٝخغشدٛی آعشب٘ ٝدٔ ْٚیدزداسیٓ .ایٗ آسٔ ٖٛثزای ثزرعی ٚخٛد آعشب٘ ٝع ٚ ْٛچٟبرْ
٘یش ٔیسٛا٘ذ ٔٛرد ثزرعی لزار ٌیزد.
 .5تخمیه مذل
لجُ اس ثزآٚرد ٔذَ ،ثزای اعٕیٙبٖ اس ضزایت ثزآٚردی ٔذَٔ ،یثبیغز آسٖٔٞٛبی ٔب٘بیی ٔشغیزٞب را سؼییٗ
وزدٔ .غبِؼبر خذیذ فٛرر ٌزفش ٝحبوی اس ایٗ اعز و ٝآسٖٔٞٛبی ریؾٚ ٝاحذ عٙشی ٔثُ آسٔ ٖٛدیىی-
فِٛز 2یب فیّیذظ -دز 3ٖٚدارای لذرر سٛضیحدٙٞذٌی ثغیبر وٕی ٞغشٙذ؛ سیزا ثز دبی ٝفزك سؼذیُ خغی
اعشٛار ٞغشٙذ (دیذٍٙز ٌٛ ٚری ،2000 ،4ًٙعئ .)2008 ،ٛدر سحمیك حبضز ،آسٔ٘ ٖٛبٔب٘بیی ٔشغیزٞبی ٔذَ
در ٔمبثُ ایٗ فزضی ٝؤ ٝشغیزٞب دارای رصیٓ آعشب٘ٝای ٞغشٙذ ثب اعشفبد ٜاس آسٔ ٖٛثه – ثٗ – وبراعىٛ
6
( (BBC)5 )2004فٛرر ٌزفش ٝاعز.
جذيل  :1وتایج حاصل از آزمًن ریشٍ ياحذ BBC

متغیرَا

مقذار آمارٌ آزمًن

مقذار تحراوی  55درصذ

وتیجٍ

Gini

20/08

18/40

رژیم آستاوٍ ای

FD

107/9

18/40

رژیم آستاوٍ ای
1. Crirical value
2. Dickey. Fuller
3. Philips and Perron
4. Pipenger and Georing
5. Bec, Ben and Carrasco

 . 6سدشی ٚ ٝسحّیُ ٞب دادٜٞب در ٘زْافشار  Rا٘دبْ ؽذ ٜاعز.
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Open

21/09

18/40

رژیم آستاوٍ ای

Infl

38/2

18/40

رژیم آستاوٍ ای

IA

64/5

18/40

رژیم آستاوٍ ای

Gs

30/6

18/40

رژیم آستاوٍ ای

ٔٙجغٔ :حبعجبر سحمیك

و ٝدر آٖ ٔشغیزٞب ث ٝؽزح سیز سؼزیف ؽذ ٜا٘ذ:
 Giniضزیت خیٙی FD ،ؽبخـ سٛعؼٔ ٝبِی Open ،ؽبخـ ثبس ثٛدٖ الشقبد٘ Infl ،زخ سٛرْ IA ،درآٔذ
عزا٘٘ Gs ٚ ٝیش ٘غجز ٔخبرج وُ دِٚز ث ٝسِٛیذ ٘بخبِـ داخّی (ا٘ذاس ٜدِٚز) اعز.
ثب سٛخ ٝث ٝخذ٘ )1( َٚشبیح ثیبٍ٘ز ایٗ ٞغشٙذ ؤ ٝشغیزٞب ٔب٘ب ٘یغشٙذ  ٚدارای ٔمذار آعشب٘ٝای ٞغشٙذ؛
سیزا ٔمبدیز آٔبر ٜآسٔ ٖٛاس ٔمذار ثحزا٘ی ثیؾشز اعز .در ٘شید ٝفزضی ٝففز ٔجٙی ثز ریؾٚ ٝاحذ ٔشغیزٞب رد
ٔیؽٛد .ثٙبثزایٕٗ٘ ،یسٛاٖ اس رٚػ حذالُ ٔزثؼبر ٔؼِٕٛی خٟز ثزآٚرد اعشفبد ٜوزد.
در ٔزحّ ٝد ،ْٚثب سٛخ ٝث ٝایٗ و ٝؽبخـ سٛعؼٔ ٝبِی را ث ٝػٛٙاٖ ٔشغیز آعشب٘ٝای در ٘ظز ٌزفشٝایٓ ثبیذ
ثزرعی وٙیٓ و ٝآیب ایٗ ٔشغیز دارای ٔمذار آعشب٘ٝای اعز یب خیز؟ خٟز ثزرعی ٔمذار آعشب٘ ،ٝاس آسٖٔٛ
 TVAR.LRارائ ٝؽذ ٜسٛعظ ٞب٘غٗ ( )1999اعشفبدٔ ٜیوٙیٓ .در ایٗ آسٔ ٖٛع ٝفزضی ٝسیز ثزرعی
ٔیٌزدد:
1
اِفٔ -ذَ خٛدرٌزعی ٖٛثزداری خغی ) (LVARدر ٔمبثُ ٔذَ خٛدرٌزعی ٖٛثزداری سه آعشب٘ٝای
)(1TVAR

ةٔ -ذَ خٛدرٌزعی ٖٛثزداری خغی ) (LVARدر ٔمبثُ ٔذَ خٛدرٌزعی ٖٛثزداری د ٚآعشب٘ٝای
)(2TVAR

جٔ -ذَ خٛدرٌزعی ٖٛثزداری سهآعشب٘ٝای ) (1TVARدر ٔمبثُ ٔذَ خٛدرٌزعی ٖٛثزداری د ٚآعشب٘ٝای
)(2TVAR

٘شبیح حبفُ اس ایٗ آسٔ ٖٛدر خذ٘ )2( َٚؾبٖ داد ٜؽذ ٜا٘ذ٘ .شبیح فزضی ٝا َٚثیبٍ٘ز ایٗ اعز ؤ ٝمذار
آٔبر ٜآسٔ ٖٛثب سٛخ ٝث ٝعغح احشٕبَ اس ٔمذار ثحزا٘ی ثیؾشز اعز .در ٘شید ،ٝفزضی ٝففز ٔجٙی ثز خغی
ثٛدٖ ٔشغیزٞب رد ٔیؽٛد٘ .شبیح فزضی ٝد٘ ْٚیش ثیبٍ٘ز ایٗ اعز و ٝفزضی ٝففز ٔجٙی ثز  LVARرد
ٔیؽٛد .ثٙبثزایٗٔ ،یسٛا٘یٓ فزضی ٝع ْٛرا ا٘دبْ دٞیٓ٘ .شبیح فزضی ٝع ْٛثیبٍ٘ز ایٗ اعز ؤ ٝمذار آٔبرٜ
آسٔ ٖٛثب سٛخ ٝث ٝعغح احشٕبَ اس ٔمذار ثحزا٘ی وٕشز اعز .ثٙبثزایٗ ،فزضی ٝففز ٔجٙی ثز یه ٔمذار
آعشب٘ ٝدذیزفشٔ ٝیؽٛد .در٘شیدٔ ،ٝذَ سٟٙب دارای یه ٔمذار آعشب٘ ٝاعز.
1. Linear Vector Autoregressive
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جذيل  :2وتایج حاصل از آزمًن TVAR.LR
فرضیٍ َا

مقذار آمارٌ آزمًن

مقذار سطح احتمال )(prob

وتیجٍ

فزضی ٝاِف

49/28

0/00

فرضیٍ صفر رد می شًد

فزضی ٝة

37/00

0/00

فرضیٍ صفر رد می شًد

فزضی ٝج

1/66

1/00

فرضیٍ صفر رد ومی شًد

ٔٙجغٔ :حبعجبر سحمیك

ثب سٛخ ٝث ٝایٗ ؤ ٝشغیز ٔٛرد ٘ظز دارای یه ٔمذار آعشب٘ ٝاعز ٔ ٚذَ خغی ٘یغز ٔیسٛا٘یٓ در ٔزحّٝ
ع ْٛثب اعشفبد ٜاس آسٔ ٖٛعئ – ٛسقحیح خغبی آعشب٘ٝایٕٞ )2002( 1دٕؼی را ثیٗ ٔشغیزٞبی ٔٛرد ٘ظز
ثزرعی وٙیٓ .در آسٔ ٖٛعئ ٛفزضی ٝففز ػذْ ٚخٛد ٓٞخٕؼی  ٚفزضیٔ ٝمبثُ ٚخٛد ٓٞخٕؼی آعشب٘ٝای
اعز٘ .شبیح حبفُ اس ایٗ آسٔ ٖٛدر خذٕ٘ )3( َٚبیؼ داد ٜؽذ ٜاعز.
جذيل  :3وتایج حاصل از آزمًن TVECM.Seo
فرضیٍ

مقذار آمارٌ آزمًن

ػذْ ٚخٛد ٕٞدٕؼی در ٔمبثُ
ٕٞدٕؼی آعشب٘ ٝای

87/81

مقذار سطح احتمال )(prob
0/00

وتیجٍ
فرضیٍ صفر رد می شًد

ٔٙجغٔ :حبعجبر سحمیك

٘شبیح حبفُ اس آسٔ ٖٛعئ٘ )2002( ٛؾبٖ ٔیدٞذ و ٝفزضی ٝػذْ ٚخٛد ٓٞخٕؼی رد ٔیؽٛد  ٚفزضیٝ
ٔمبثُ دذیزفشٔ ٝیؽٛدِٚ .ی ایٗ أىبٖ ٚخٛد دارد و ٝفزضی ٝففز ػذْ ٚخٛد ٕٞدٕؼی ٘ؾبٍ٘ز ٓٞخٕؼی
خغی ثبؽذ خٟز اخشٙبة اس ایٗ أز اس آسٔٞ ٖٛب٘غٗ – عئٔ )2002( 2ٛجشٙی ثز سقحیح خغبی آعشب٘ٝای
اعشفبدٔ ٜیٌزدد .در ایٗ رٚػ فزضیٕٞ ٝدٕؼی خغی در ٔمبثُ ٕٞدٕؼی آعشب٘ٝای آسٔٔ ٖٛیٌزدد.
جذيل  :4وتایج حاصل از آزمًن TVECM.HS

فرضیٍ
ٓٞخٕؼی خغی در ٔمبثُ
ٓٞخٕؼی آعشب٘ ٝای

مقذار آمارٌ آزمًن

مقذار تحراوی

وتیجٍ

16/37

15/56

فرضیٍ صفر رد می شًد

ٔٙجغٔ :حبعجبر سحمیك

٘شبیح آسٔٞ ٖٛب٘غٗ ( )2002خذ )4( َٚثیبٍ٘ز رد فزضی ٝففز ٞغشٙذ .ثٙبثزایٗٞ ،ز د ٚآسٔٚ ،ٖٛخٛد
ٕٞدٕؼی آعشب٘ٝای ثیٗ ٔشغیزٞب را سبییذ ٔیوٙٙذ.
1. TVECM.SeoTest
2. Hansen and Seo
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در ٔزحّٟ٘ ٝبیی ثب سٛخ ٝثٚ ٝخٛد راثغٓٞ ٝخٕؼی آعشب٘ٝای ثیٗ ٔشغیزٞب ،ضزایت ٔٛرد ٘ظز ثب اعشفبد ٜاس
رٚػ سقحیح خغبی آعشب٘ٝای سخٕیٗ سدٔ ٜیؽ٘ٛذ .أب لجُ اس سخٕیٗ ٔذَ سقحیح خغب ثبیذ ٔمذار آعشب٘ٝ
سخٕیٗ سد ٜؽٛدٔ .مذار آعشب٘ ٝرا ثب اعشفبد ٜاس رٚػ خغشدٛی ٌزیذٔ ٚ 1دٕٛع ٔدذٚر خغبٞبی ٔذَ
سؼییٗ ٔیوٙیٓ .ثب در ٘ظز ٌزفشٗ ؽبخـ سٛعؼٔ ٝبِی ثٝػٛٙاٖ ٔشغیز آعشب٘ٝای ٔمذار آعشب٘ 1/24 ٝثزآٚرد
ٔیٌزدد.

شکل  :1وتایج حاصل از تخمیه مقذار آستاوٍ تا استفادٌ از ريش جستجًی گریذ
ٔٙجغٔ :حبعجبر سحمیك
2

٘شبیح حبفُ اس ٔؼبدِ ٝسقحیح خغبی آعشب٘ٝای ثب ٚخٛد یه ٔمذار آعشب٘ ٝثب اعشفبد ٜاس رٚػ عئٛ
( )2009در خذ٘ )5( َٚؾبٖ داد ٜؽذ ٜاعز.
اٍِٛی سقحیح خغب سغییزار وٛسبٜٔذر ٔشغیزٞب را ث ٝسؼبدَ ثّٙذٔذر آٖٞب ارسجبط ٔیدٞذ .در ٚالغ،
رفشبر دٛیبی وٛسبٜٔذر ٔشغیزٞب ،اس عزیك سؾىیُ اٍِٛی سقحیح خغب ٔٛرد ثزرعی لزار ٔیٌیزدٚ .خٛد
ٓٞخٕؼی ثیـٗ ٔدـٕٛػٝای اس ٔشغـیزٞبی الشقبدیٔ ،جـٙبی آٔـبری اعشفبد ٜاس اٍِـٞٛبی سقـحیح خغـب
)  (ECMرا فزأ ٓٞیعبسد .ایٗ اٍِٞٛب وٛ٘ ٝعب٘بر وٛسبٜٔذر ٔشغیزٞب را ثٔ ٝمبدیز سؼبدِی ثّٙذٔذر آٖٞب
ارسجبط ٔیدٙٞذ ،در ٚالغ ٘ٛػی اس ٔذَٞبی سؼذیُ خشییا٘ذ و ٝؽبُٔ خٕالر دغٕب٘ذ ٔب٘ب اس یه راثغٝ
ثّٙذٔذر ،ثٝػٛٙاٖ ٔشغیز ٔغشمُ ٞغشٙذ.

1. Grid Search
2. Seo
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جذيل  :5وتایج حاصل از معادلٍ تصحیح خطای آستاوٍای
،SSR=0.0891

تخمیه مقذار آستاوٍ
متغیرَا
ECM
Intercept
FD
Open
Infl
IA
Gs

ضریة

سطح احتمال

ضریة

سطح احتمال

-0/41
-0/0007
0/051
-0/011
0/001
-0/003
-0/91

0/01
0/00
0/00
0/03
0/004
0/01
0/01

-0/80
0/057
-0/111
-0/574
-0/002
-0/043
-

0/02
0/01
0/01
0/03
0/02
0/00
-

ٔٙجغٔ :حبعجبر سحمیك

٘شبیح حبفُ اس ٔؼبدِ ٝسقحیح خغبی آعشب٘ٝای ثیبٍ٘ز ایٗ اعز و ٝلجُ اس رعیذٖ ؽبخـ سٛعؼٔ ٝبِی
ثٔ( 1/24 ٝمذار آعشب٘ )ٝافشایؼ ؽبخـ سٛعؼٔ ٝبِی ثبػث افشایؼ ضزیت خیٙی ٔیٌزدد .ث ٝػجبرسی دیٍز،
لجُ اس رعیذٖ ثٔ ٝمذار آعشبٌ٘ ٝغشزػ سٛعؼٔ ٝبِی ٔٛخت افشایؼ ٘بثزاثزی درآٔذی در خبٔؼٔ ٝیٌزدد .ثٝ
ایٗ فٛرر و ٝدر ٔزحّ ٝاِٚی ٝسٛعؼٍٙٞ ٝبٔی وٚ ٝاعغٞٝبی ٔبِی وٕشز سٛعؼٝیبفشٞ ٝغشٙذ ،الشقبد
ثٝآرأی رؽذ ٔیوٙذ .در ایٗ فٛرر خٟز وبٞؼ ٘بثزاثزی درآٔذی ،اػشجبرار سخقیقی ثب٘هٞب ث ٝثخؼ
خقٛفی ثبیذ افشایؼ یبثذِٚ .ی ثؼذ اس رعیذٖ ثٔ ٝمذار آعشب٘ ،ٝسٛعؼٔ ٝبِی ٔٛخت وبٞؼ ٘بثزاثزی درآٔذی
(وبٞؼ ضزیت خیٙی) ٔیٌزدد .در ٔزحّ ٝثّٛؽ (ثؼذ اس ٔمذار آعشبٍ٘ٙٞ )ٝبٔیو ٝیه عبخشبر ٔبِی ثغیبر
سٛعؼ ٝیبفز  ٚػٛأُ ثیؾشزی ث ٝثخؼ ٚاعغٔ ٝبِی دعشزعی دیذا وزد٘ذ ،درخ٘ ٝبثزاثزی درآٔذی وبٞؼ
خٛاٞذ یبفز  ٚدر ٟ٘بیز ثبثز  ٚدبیذار ٔیؽٛد .در ٘شید ،ٝیه حذ آعشب٘ ٝثٟی ٝٙاس ؽبخـ سٛعؼ ٝثبسارٞبی
ٔبِی ثزای وبٞؼ ٘بثزاثزی درآٔذ ضزٚری اعز.
ضزایت سقحیح خغبی آعشب٘ٝای اس ِحبػ الشقبدی  ٚآٔبری ٔؼٙبدار ٞغشٙذ  ٚثیبٍ٘ز ایٗ ٞغشٙذ وٝ
عزػز سؼذیُ لجُ  ٚثؼذ اس ٔمذار آعشب٘ ٝثٝسزسیت  41درفذ  80 ٚدرفذ ٞغشٙذ  ٚعزػز سؼذیُ ثؼذ اس
رعیذٖ ثٔ ٝمذار آعشب٘ٛٔ ٝرد ٘ظز ثیؾشز خٛاٞذ ؽذ  ٚدر ٞز دٚر 80 ٜدرفذ اس ػذْ سؼبدَٞب در دٚر ٜثؼذی
سقحیح ٔیؽٛد.
ثبس ثٛدٖ الشقبد  ٚدرآٔذ عزا٘ ،ٝلجُ  ٚثؼذ اس ٔمذار آعشب٘ٛٔ ٝخت وبٞؼ ٘بثزاثزی درآٔذی (وبٞؼ
ضزیت خیٙی) ٔیٌزد٘ذ .در ٘شید ،ٝدرخ ٝثبس ثٛدٖ الشقبد ثٝػٛٙاٖ ؽبخـ خٟب٘یؽذٖ  ٚدرآٔذ عزا٘ٝ
ٔیسٛا٘ٙذ ثز ٘بثزاثزی درآٔذی سأثیزٌذار ثبؽذ  ٚثٔ ٝمذار آعشب٘ ٝحغبط ٘یغشٙذ.
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افشایؼ ٘زخ سٛرْ ٘یش سأثیز ٔؼٙبداری ثز رٚی ٘بثزاثزی درآٔذی داردِٚ .ی ایٗ ٔشغیز ثٔ ٝمذار آعشب٘ٝ
حغبط اعز .ث ٝایٗ ٔؼٙب و ٝلجُ اس رعیذٖ ثٔ ٝمذار آعشب٘ٔ ٝبِی افشایؼ ٘زخ سٛرْ ٔٛخت افشایؼ ٘بثزاثزی
درآٔذی (افشایؼ ضزیت خیٙی) ٔیٌزدد؛ سیزا ثب سٛخ ٝثٔ ٝحذٚد ثٛدٖ ثبسارٞبی ٔبِی ،سٛرْ اس لذرر خزیذ
درآٔذٞب ٔیوبٞذ  ٚفبحجبٖ درآٔذٞبی ثبثز ٕٝٞ ٚی وغب٘ی وٕ٘ ٝیسٛا٘ٙذ درآٔذٞبی خٛد را ٔشٙبعت ثب
افشایؼ لیٕزٞب ثبال ثجز٘ذ ،سیبٖ ٔیثیٙٙذِٚ .ی ثؼذ اس رعیذٖ ثٔ ٝمذار آعشب٘ٔ ٝبِی ثب ٌغشزػ ثبسارٞبی
ٔبِی در خبٔؼ ٚ ٝدر فٛرر ٔؾبروز ٔزدْ٘ ،زخ سٛرْ دبییٗ ٔیسٛا٘ذ ٔٛخت ٌغشزػ فؼبِیزٞبی سِٛیذی ٚ
وبٞؼ ٘بثزاثزی درآٔذی ٌزدد.
ثشري ؽذٖ ا٘ذاس ٜدِٚز لجُ اس ٔمذار آعشب٘ ٝاثز ٔٙفی ٔ ٚؼٙبداری ثز رٚی ٘بثزاثزی درآٔذی دارد؛ ث ٝایٗ
ٔؼٙب و ٝثب ثشري ؽذٖ ا٘ذاس ٜدِٚز ٘بثزاثزی درآٔذی افشایؼ ٔییبثذ .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ،خٟز وبٞؼ ٘بثزاثزی
درآٔذی سٛفیٔ ٝیٌزدد ا٘ذاس ٜدِٚز وبٞؼ یبثذ .ثؼذ اس ٔمذار آعشب٘ ٝا٘ذاس ٜدِٚز ٞیچ سبثیزی ثز رٚی
٘بثزاثزی درآٔذی ٘ذارد.
وتیجٍگیری
راثغ ٝثیٗ سٛعؼٔ ٝبِی ٘ ٚبثزاثزی سٛسیغ درآٔذ ،اس خّٕ ٝرٚاثظ والٖ الشقبدی اعز و ٝدر عبَٞبی اخیز در
ػّٓ الشقبد ٔغزح ٛٔ ٚرد آسٔ ٖٛلزار ٌزفش ٝاعز .سٛعؼ ٝثخؼ ٔبِی ٌ ٚغشزػ اثشارٞب ٚ ٚاعغٞٝبی ٔبِی
یىی اس راٜٞبیی اعز ؤ ٝیسٛا٘ذ سٕزوش ثزٚر را وٙشزَ ٕ٘ٛد ،ٜأىب٘بر ثیؾشزی در اخشیبر افزاد وٕشز
ثزخٛردار لزار دٞذ  ٚاس ایٗ عزیك ٘بثزاثزی درآٔذی را وبٞؼ دٞذ.
در ایٗ دضٞٚؼ اثز سٛعؼٔ ٝبِی ثز ٘بثزاثزی درآٔذی در الشقبد ایزاٖ ثٌٝ٘ٛ ٝای ٔذَ عبسی ؽذ ٜاعز
و ٝأىبٖ آسٔ ٖٛد٘ ٚظزی ٝرلیت و ٝیىی ٔجشٙی ثز فزك راثغ ٝخغی  ٚدیٍزی ثز فزك راثغ ٝغیزخغی
اعز ،فزاٌ ٓٞزدد٘ .شبیح آسٔ TVECM.HS ٖٛثیبٍ٘ز ٕٞدٕؼی غیزخغی ثیٗ ٔشغیزٞب اعز٘ .شبیح ثیبٍ٘ز
آٖ ٞغشٙذ و ٝلجُ اس رعیذٖ ثٔ ٝمذار آعشب٘ٛٔ ٝرد ٘ظز ٌغشزػ سٛعؼٔ ٝبِی ٔٛخت افشایؼ ٘بثزاثزی
درآٔذی در خبٔؼٔ ٝی ٌزدد .ثؼذ اس ٔمذار آعشب٘ٝای ٘یش ٌغشزػ سٛعؼ ٝثبسارٞبی ٔبِی ر٘ٚذ ٘بثزاثزی را
وبٞؼ ٔی دٞذ .در ٘شید ٝفزضیٔ U ٝؼىٛط ٌزیٗ ٚٚد  ٚخٚٛا٘ٛیچ ( )1990سبییذ ٔیؽٛد .ثبس ثٛدٖ
الشقبد  ٚدرآٔذ عزا٘ ،ٝلجُ  ٚثؼذ اس ٔمذار آعشب٘ٛٔ ٝخت وبٞؼ ٘بثزاثزی درآٔذی ٔیٌزد٘ذ.
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