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زض ایي هطبلؼِ ضاثطِ هیبى ًطخ ثیکبضی ٍ اقتصبز ظیطظهیٌی زض ایطاى زض طَل زٍضُ ظهبًی  1352-1394ثطضؾی هییقیَز.
ثطای ایي هٌظَض اثتسا ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ػلل چٌسگبًِ – قبذص چٌسگبًیِ ؾیطی ظهیبًی اظ اًیساظُ اقتصیبز ظیطظهیٌیی ٍ
هْوتطیي ػلل ٍ آثبض زض ایطاى ثطآٍضز قسُ اؾت ،ؾپؽ ثِ ثطضؾی ضاثطِ ػلیت ثیي اقتصبز ظیطظهیٌی ٍ ًیطخ ثیکیبضی زض
ایطاى زض زٍضُ ظهبًی هطثَطِ پطزاذتِ قسُ اؾت .زض ایي هطبلؼِ ػالٍُ ثط ضاثطِ ّنخوؼی اقتصبز ظیطظهیٌی ٍ ثیکبضی ،ثب
اؾتفبزُ اظ آظهَى ػلیت تَزا ٍ یبهب هَتَ ضاثطِ ػلیت هیبى اقتصبز ظیطظهیٌی ٍ ًطخ ثیکیبضی ًییع آظهیَى قیسُ اؾیت .زض
هَضز اقتصبز ظیطظهیٌی ًتبیح تحقیق ًكبىزٌّسُ ایي اؾت کِ ثِ تطتیت ؾطح ػوَهی قیوتّبی کیب ٍ ذیسهبتً ،یطخ
ثیکبضی ،ثبظ ثَزى تدبضی ٍ ثبض هبلیبتی هْوتطیي ػلل پیسایف اقتصبز ظیطظهیٌیی زض اییطاى هییثبقیٌس ٍ هْوتیطیي اثیطات
اقتصبز ظیطظهیٌی ثِ تطتیت ثط ثبظاض پَل ،ثبظاض ػَاهل تَلیس (هصطف اًیطغی) ٍ ثیبظاض کیب ٍ ذیسهبت (تَلییس ًبذیبلص
زاذلی) هیثبقس .اًساظُ اقتصبز ظیطظهیٌی زض طَل زٍضُ هَضز تحقیق ضقس قبثل هالحظِای زاقتِ اؾت؛ ّطچٌیس زض زّیِ
 60 ٍ 50اظ ضقس کوتطی ثطذَضزاض ثَزُ اهب زض زِّ  80 ٍ 70ضًٍسی کبهالً صؼَزی زاضز ،ثیِطیَضیکیِ اًیساظُ اقتصیبز
ظیطظهیٌی زض اییطاى اظ  7زضصیس تَلییس ًبذیبلص زاذلیی زض ؾیبل  1353ثیِ 36/5زض ؾیبل  1394ضؾییسُ اؾیت .آظهیَى
ّنخوؼی یَّبًؿَى ًكبىزٌّسُ ضاثطِ ثلٌسهست هیبى اقتصبز ظیطظهیٌی ٍ ًطخ ثیکبضی اؾت ٍ ّوچٌیي ػلیت اًدبم قسُ
حبکی اظ ٍخَز ػلیت یکططفِ اظ ثیکبضی ثِ اقتصبز ظیطظهیٌی هیثبقس.

ٍاغُّبی کلیسی :اقتصبز ظیطظهیٌی ،ضٍـ ػلل چٌسگبًِ-قبذص چٌسگبًًِ ،طخ ثیکبضی ٍ آظهَى ػلیت

 تبضید زضیبفت1395/9/2 :

تبضید پصیطـ1396/4/4 :
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 .1هقذهِ
اقتصبز ظیطظهیٌی ٍ ثیکبضی اظ هْوتطیي هكکالت اقتصبزی کكَض اییطاى هییثبقیٌس .ثیب ثیَزى
ًطخ ثیکبضی زض ؾبلّبی اذیط ؾجت ٍضٍز ًیطٍی فؼبل اقتصبز کكَض ثِ ثرف ظیطظهیٌی قسُ اؾیت.
ثیكتط هطزم ،ثِ ایي زلیل ٍاضز اقتصبز ظیطظهیٌی هیقًَس کِ ًویتَاًٌیس زض اقتصیبز ضؾیوی قیللی
ثیبثٌس ٍ یب قبزض ثِ قطٍع کؿت ٍ کبض خسیسی زض اقتصبز ضؾوی ًیؿتٌس (ثدسا ٍ اقیٌبیسض.)2005 ،1
ثطضؾیّبی ؾبظهبى ثیيالوللی کبض ًكبى زازُ اؾت کِ زض هٌبطق قْطی کكَضّبی زض حبل تَؾیؼِ،
ثؿیبضی اظ فقطای قبغل ،یب ثِ کبضّبی آظاز اقتلبل زاضًس ،یب زض کبضگیبُّیبی کَچی

کیِ ؾیطهبیِ

ثبثت آًْب ًبچیع ٍ ضٍـّبی تَلیسی آًْب کبضثط اؾت ،ثِ کبض هكلَلاًیس .کیبضگطاًی کیِ زض ثریف
ظیطظهیٌی کبض هیکٌٌس ّیچگًَِ ذسهبت اختوبػی یب ثیوِای زضیبفت ًوییکٌٌیس اهیب اییي کیبضگطاى
تطخیح هیزٌّس ثِ خبی ثیکبض هبًسى ٍ ًساقتي زضآهس زض اقتصیبز ظیطظهیٌیی هكیلَل ثیِ کیبض قیًَس
(ثدسا. )2003 ،2
آًچِ کِ زض ؾبلّبی اذیط ثط اّویت ًقف ٍ خبیگبُ ایي ثرف زض کكَض ایطاى ٍ ؾبیط کكَضّبی
زض حبل تَؾؼِ زیگط افعٍزُ ،آى اؾت کِ زض آغبظ قطى ثیؿتٍیکن هییالزی ٍ تؼیییي اّیساف ػویَهی
ثطای تَؾؼِ زض ّعاضُ ؾَم ٍ تالـ زض خْت اهحبء یب کبّف فقط ،تَخِ هؿئَ ى ضا ثِ اّوییت ثریف
ظیطظهیٌی ٍ اقتلبل زض آى هؼطَف زاقتِ اؾت .ثرف ظیطظهیٌی کِ تب ایي ظهبى ثِ زلیل ًجَزى تَخیِ ٍ
حوبیت زٍلتّب ًبزیسُ گطفتِ هیقسً ،قف هؤثط ٍ ثطخؿتِای ضا زض کبّف ثیکبضی ٍ فقط ایفب ًویَز ٍ
ثبخییصة هیییعاى قبثییل تییَخْی اظ ثیکییبضاى قییْطی ٍ هْییبخطاى ضٍؾییتبیی ثییِ ثییبظاض کییبض ،هییَضز تَخییِ
ثٌبثطایي هیتَاى گفت کِ ثیکبضی ٍ اقتلبل زض ثرف ظیطظهیٌی اقتصبز زٍ ضٍی ی

ؾکِ ّؿیتٌس

ثِ ػجبضتی زیگط ّط ؾیبؾتی کِ کبّفزٌّسُ ثیکبضی اؾت هیتَاًیس اًگییعُای ثیطای کیبّف فؼبلییت

1. Bajada and Schneider
2. Bajada
3. Buehn , Friedrich and Claudio
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اقتصبز ظیطظهیٌی ًیع ثبقس (ثَیطی ٍ گبضیجبلیسی .1 )2002 ،ػویسُ هطبلؼیبت صیَضت گطفتیِ زض ظهیٌیِ
اقتصبز ظیطظهیٌی ثِ ثطضؾی اًساظُ ٍ اثؼبز اقتصبز ظیطظهیٌی پطزاذتِاًس ٍکوتط هطبلؼبتی یبفیت هییقیَز
کِ ثِ ثطضؾی ضاثطِ ػلیت ثیي اقتصبز ظیطظهیٌی ٍهتلیطّبی اقتصیبزی پطزاذتیِ ثبقیٌس .اظ اییي ّیسف اظ
اًدبم ایي هطبلؼِ ثطضؾی ضاثطِ ػلیت هیبى اقتصبز ظیطظهیٌی ٍ ًطخ ثیکبضی زض ایطاى هیثبقس.
ثطای اًدبم ایي هطبلؼِ اثتسا ؾطی ظهیبًی اظ اقتصیبز ظیطظهیٌیی زض زٍضُ هیَضز ًظیط تروییي ظزُ
هییییقی یَز ٍ ّوچٌییییي هْوتیییطیي ػلیییل ٍ آثی یبض اقتصیییبز ظیطظهیٌیییی ثیییب اؾیییتفبزُ اظ ضٍـ ػلیییل
چٌسگبًِ  -قبذص چٌسگبًِ هؼطفی هییگیطزز ٍ ؾیپؽ زض ثریف زٍم آظهیَى ضاثطیِ ػلییت هییبى
اقتصبز ظیطظهیٌی ٍ ًطخ ثیکبضی ثطضؾی هیگطزز .ثطای ایي هٌظَض زض ثرف زٍم ثِ پیكیٌِ تحقیق زض
ثرییف ؾییَم تحلیییل ًظییطی هَضییَع پطزاذتییِ هیییقیَز .زض ثرییف چْییبضم ثییِ ثطضؾییی چگییًَگی
اًساظُگیطی اقتصبز ظیطظهیٌی هیپطزاظز ٍ زض ثرف پٌدن اضتجبط ثییي اقتصیبز ظیطظهیٌیی ٍ ثیکیبضی
ثحث ذَاّس قس ٍ .زض ثرف پبیبًی ثِ ًتیدِگیطی پطزاذتِ هیقَز.

 .2پیشیٌِ تحقیق
زض ؾبلّبی اذیط هطبلؼبت ظیبزی زض زاذل ٍ ذبضج زض هَضز ثطآٍضز اقتصبز ظیطظهیٌی صَضت
گطفتِ اؾت ٍلی کوتط ثِ ثطضؾی ضاثطِ اقتصبز ظیطظهیٌی ٍ ؾبیط هتلیطّیبی اقتصیبزی پطزاذتیِ قیسُ
اؾت .اٍلیي هطبلؼِ زض هَضز اقتصبز ظیطظهیٌیی زض اییطاى زض ؾیبل ( )1369تَؾی فییطٍظُ ذلؼتجیطی
اًدبم قسُ اؾت .ایكبى زض هطبلؼِ ذَز ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ًؿجت ًقس حدن اقتصبز ظیطظهیٌی زض ؾبل
ظیطظهیٌی اؾتفبزُ قسُ ٍ اًساظُ اقتصبز ظیطظهیٌی ثطای ؾبل  8 ،1365زضصس تَلییس ًبذیبلص زاذلیی
ثطآٍضزُ قسُ ّطچٌس ایكبى زض ازاهِ ایي هطبلؼِ ضا ًبضؾیب تكیریص زازُ ٍ زض آى اصیالحبتی اًدیبم
زازُ اؾت.

1. Boeri and Garibaldi
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ػطة هبظاض یعزی ( )1380زض هقبلِای تحت ػٌَاى اقتصبز ؾیبُ زض ایطاى ،اًیساظُ ،ػلیل ٍ آثیبض
آى زض ؾِ زِّ اذیط ثب اؾتفبزُ اظ زازُّبی ؾبل  1347-1377ثِ ثطضؾی اقتصبز ؾیبُ ،ػلل ٍ آثیبض آى
زض ایطاى پطزاذتِ اؾت .ایكبى ضٍـ قبذص چٌسگبًِ – ػلل چٌسگبًِ ضا ثطای ثطضؾی اقتصیبز ؾییبُ
زض ایطاى ثکبض ثطزُ اؾتً .تبیح ایي هطبلؼِ ًكبى هیزّس ًؿجت اقتصبز ظیطظهیٌیی ثیِ تَلییس ًبذیبلص
زاذلی اظ حسٍز  8زضصس زض ًرؿتیي ؾبل زٍضُ هَضز ثطضؾی قطٍع ٍ پؽ اظ طی ًَؾبى ،ثِ ثیف اظ
 22زضصس زض ؾبل پبیبًی ایي زٍضُ ضؾیسُ اؾت .هتَؾ اییي قیبذص ثیطای کیل زٍضُ حیسٍز 11
زضصس ثَزُ اؾت.
ػلیطضب قکیجبیی ٍ ػلی ضئیؽ پَض ( )1386زض هقبلِای تحیت ػٌیَاى ثطضؾیی ضًٍیس تحیَ ت
ثْیطُگییطی اظ
اقتصبز ؾیبیِای زض اییطاى :ضٍیکیطز قیبذصّیبی چٌسگبًیِ-ػلیل چٌسگبًیِ پَییب ثیب 
هسلؾبظی هؼبزلِ ؾبذتبضی ٍ ثب اؾتفبزُ اظ ثطذی قبذصّب ٍ ػلیتّیبی تصیطیح قیسُ زض ازثییبت
اقتصییبز ؾییبیِای ثییِ هطبلؼییِ هییَضزی اقتصییبز ؾییبیِ زض ایییطاى پطزاذتیِاًییس .زض ایییي هطبلؼییِ اظ ضٍـ
قییبذصّییبی چٌسگبًییِ –ػلییل چٌسگبًییِ پَیییب ثییطای ثطضؾییی اقتصییبز ؾییبیِای زض زٍضُ ی ظهییبًی
 1350-1380زض ایطاى اؾتفبزُ قسُ اؾت ًتبیح ایي پػٍّف ًكبى هیزّس کِ ثیکبضی هْوتطیي ػلت
قکلگیطی اقتصبز ؾبیِای زض ایطاى اؾتّ .وچٌیي ًتبیح ًكبى هیزّس اقتصبز ؾیبیِای زض اییطاى زض
زٍضُ هَضز ثطضؾی اظ حیسٍز  10زضصیس آغیبظ قیسُ ٍ زض اًتْیبی زٍضُ ثیب ًَؾیبًبتی ثیِ  22زضصیس
هیضؾس .هیبًگیي آى ثطای زٍضُ هَضز ًظط  12/5زضصس هیثبقس.
ذؿطٍ پیطایی ٍ حؿییٌؼلی ضخیبیی ( )1394زض هطبلؼیِای تحیت ػٌیَاى اًیساظُگییطی اقتصیبز
آثییییبض آى ثییییطای زٍضُ ظهییییبًی  1353-1392پطزاذتٌییییس .هحققیییییي زض ایییییي هطبلؼییییِ اظ ضٍـ
ػلل چٌسگبًِ – آثبض چٌس گبًِ ثطای ثطضؾی اقتصبز ظیطظهیٌی اؾتفبزُ کطزًسً .تبیح هطبلؼِ ًكبى زاز
کِ هْوتطیي ػَاهل ایدبزکٌٌیسُ اقتصیبز ظیطظهیٌیی تیَضم ،ثیبض هبلییبتی ٍ ًیطخ ثیکیبضی هییثبقیس ٍ
ّوچٌیي ثیكتطیي تأثیط اقتصبز ظیطظهیٌی ثط ثبظاض پَل ،ثبظاض ًْبزّب ٍ ثبظاض کب ٍ ذسهبت هیثبقس.
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پَتٌیٌؽ ٍ ؾیبٍکب ( 1 )2015زض هطبلؼیِای ثیب ػٌیَاى قیبذص اقتصیبز ؾیبیِ ثیطای کكیَضّبی
ثبلتی

ثیِ ثطضؾیی قیبذص اقتصیبز ؾیبیِای ثیطای کكیَضّبی حیَظُ ثبلتیی

زض طیَل ؾیبلّیبی

 2009-2014پطزاذتٌس .زض ایي هطبلؼِ قیبذص زض ًظیط گطفتیِ قیسُ ثیطای اقتصیبز ؾیبیِای قیبهل
زضآهسّبی گعاضـ ًكسُ ثٌگبُّب ،اقتلبلّبی ثجت ًكسُ یب پٌْبى قسًُ .تبیح هطبلؼِ ًكیبى هییزّیس
کِ ثیكتطیي اًساظُ اقتصبز ؾبیِ زض ؾبل  2010ثب ضقین  38زضصیس ثیطای کكیَض لتیًَی ثیَزُ اؾیت ٍ
کوتطیي اًساظُ ًیع زض ؾبل  2014ثب ضقن  12/5زضصس ثطای کكَض لیتَاًی ثَزُ اؾتً .تبیح حیبکی اظ
ایي اؾت کِ اًساظُ اقتصبز ؾبیِ زض ّط ؾِ کكَض لتًَی ،لیتَاًی ٍ اؾتًَی زاضای ضًٍس کبّكی ثیَزُ
کِ ثیكتطیي کبّف ثب هیبًگیي  3زضصس زض ؾبل ثطای کكَض لتًَی ثِ ثجت ضؾیسُ اؾت .ثِطَضیکیِ
اًساظُ اقتصبز ؾبیِای اظ  36زض صس زض ؾبل  2009ثِ  23زضصس زض ؾبل  2014ضؾیسُ اؾت.
فطزضیچ ٍ ّوکبضاى ( ،2 )2010هطبلؼیبت هتؼیسزی زض ظهیٌیِ اقتصیبز ظیطظهیٌیی زض کكیَضّبی
هرتلف اًدبم زازُ ،اهب یکی اظ خسیستطیي هطبلؼبتی کِ ٍی اًدبم زازُ اؾیت تحیت ػٌیَاى اقتصیبز
ؾبیِ زض ّوِ خْبى :ترویي خسیس ثطای  162کكَض اظ ؾبل  1999-2007اؾت کِ ثِ ثطضؾی اقتصبز
ؾبیِ زض  162کكَض کِ قبهل کكَضّبی زض حبل تَؾؼِ ،اضٍپبی قطقی ،آؾیبی هیبًیِ ٍ کكیَضّبی
ثب زضآهس ثب هیثبقٌس ،پطزاذتِ اؾتً .تبیح هطبلؼِ ًكبى زازُ کِ اقتصبز ؾبیِ زاضای ضًٍیس کبّكیی
زض طَل هَضز ًظط ثَزُ ،ثِطَضیکِ هیبًگیي کلی اًساظُ اقتصبز ؾبیِ زض  162کكَض زض ؾبل ،1999
 34زضصس ثَزُ کِ ایي ضقن ثِ  31زضصس زض ؾبل  2007ضؾیسُ اؾیتً .تیبیح تروییي اًیساظُ اقتصیبز
ؾبیِ زضکكَضّبی اضٍپبی قطقی ٍ آؾیبی هیبًِ هؤیس ایي اؾت کِ هیبًگیي اًیساظُ اقتصیبز ؾیبیِ زض
کِ زض ایي هیبى کوتطیي اًساظُ اقتصبز ؾبیِ هطثَط ثِ کكَضّبی چ

ٍ اؾلَاکی ٍ ثیكتطیي اًیساظُ

هطثَط ثِ کكَضّبی گطخؿتبى ٍ اٍکطایي هیثبقس.

1. Putnins and sauka
2. Friedrich
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ایي کكَضّب زض ؾبل  36/9 ،1999زضصس ثَزُ کِ ایي ضقن زض ؾبل  2007ثِ  32/6تٌعل کطزُ اؾیت
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ثطضؾیّبی اقتصبز ؾبیِ زض هَضز کكَضّبی ثب زضآهس ثیب زض یی

گیطٍُ  25کكیَضی اًدیبم

قسُ اؾت ٍ ًكبى هییزّیس کیِ ه ییبًگیي اًیساظُ اقتصیبز ؾیبیِ زض اییي گیطٍُ کكیَضّب هبًٌیس ؾیبیط
گطٍُّبی زیگط زاضای ضًٍسی ًعٍلی ثَزُ ٍ اظ  17/7زضصس زض ؾبل  1999ثیِ  16/6زض ؾیبل 2007
کبّف یبفتِ کِ زض ایي ثیي کوتطیي اًساظُّب ثِ تطتییت هطثیَط ثیِ کكیَضّبی ؾیَئیؽ ،آهطیکیب ٍ
لَگعاهجَضگ اؾت کِ زاضای هیبًگیي  9/7 ٍ 8/6 ،8/5زضصس ثَزُاًیس ٍ ثیكیتطیي اًیساظُّیب ًییع ثیِ
تطتیت هطثَط ثِ کكَضّبی هکعیی

 ،یًَیبى ٍ ایتبلییب ثیَزُ کیِ زاضای اًیساظُّیبی 26/8 ٍ 27 ،30

زضصس هیثبقٌس.
آزضیبًب آًب هبضیب الکؿیٌسضٍ ٍ زیگیطاى )2010( 1زض هقبلیِای تحیت ػٌیَاى"اضتجیبط ثییي ًیطخ
ثیکبضی ٍ اًساظُ اقتصبز ؾبیِ :هطبلؼِ هَضزی آهطیکب" ثِ ثطضؾی اضتجبط ثییي ًیطخ ثیکیبضی ٍ اًیساظُ
اقتصبز ؾبیِ زض آهطیکب ثیي ؾبلّبی  1980-2009پطزاذتِاًس .زازُّبی اؾتفبزُ قسُ ثیطای هحبؾیجِ
اقتصبز ظیطظهیٌی زض ایي هطبلؼِ فصلی هیثبقٌس .ثطای اًساظُگیطی اقتصبز ؾبیِای اظ ضٍـ قیبذص
چٌسگبًِ – ػلل چٌسگبًِ اؾتفبزُ قسُ اؾتً .تبیح هطبلؼِ ًكبى هیزّیس کیِ اضتجیبط ثلٌسهیست ثییي
ًطخ ثیکبضی ٍ اقتصبز ؾبیِ زض آهطیکب ٍخَز زاضز .زض هَضز اًساظُ اقتصبز ؾبیِ ًیع ًتبیح ًكبىزٌّیسُ
آى اؾت کِ اقتصبز ؾبیِ زض زٍ زِّ اذیط زاضای ضًٍس کبّكی ثَزُ ٍ اظ  16زضصس زض ؾبل  1982ثِ
حسٍز  7زضصس زض ؾبل  2009ضؾیسُ اؾت.
تسظ ( 2 )1998زض هقبلِای تحت ػٌَاى "هیسلؾیبظی اقتصیبز ظیطظهیٌیی زض کبًیبزا ٍ ًیَظیلٌیس:
تدعیِ ٍ تحلیل هقبیؿیِای" ثیِ ثطضؾیی ٍ هقبیؿیِ اًیساظُ اقتصیبز ظیطظهیٌیی زض زٍ کكیَض کبًیبزا ٍ
چٌسگبًِ – قبذص چٌسگبًِ ثطای ترویي اًساظُ اقتصبز ظیطظهیٌی اؾیتفبزُ قیسُ اؾیت کیِ هقیبزیط
ضتجِای اظ اقتصبز ظیطظهیٌی ضا ثِزؾت آٍضزُ ٍ ؾپؽ ثطای تجسیل ایي هقیبؼ ثِ ی
اظ ی

هقیبؼ ػیسزی

هسل غیطذطی تقبضب ثطای پَل ًقس اؾتفبزُ کطزُاًس .زض ایي هطبلؼِ اًساظُ اقتصیبز ظیطظهیٌیی
1. Adriana et al.
2. Lindsay et al.
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ًیَظیلٌس ثب اؾتفبزُ اظ زازُّبی ؾبلّبی 1976-1995پطزاذتِاًیس .زض اییي هقبلیِ اثتیسا اظ ضٍـ ػلیل
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زض ّط زٍ کكَض ثِ صَضت هدعا ثطآٍضز قیسُ اؾیت ٍ ؾیپؽ ًتیبیح زض ّیط زٍ کكیَض ثیِ صیَضت
هقبیؿِای هَضز تحلیل قطاض گطفتِاًسً .تبیح ًكبى هیزّیس کیِ اقتصیبز ظیطظهیٌیی زض ّیط زٍ کكیَض
زاضای ضقس اؾت اهب ایي ضقس زض کبًبزا ثیكتط ثیَزُّ ،وچٌییي زض هیَضز اًحطافیبت اظ ضًٍیس اقتصیبز
ظیطظهیٌی ًیع ایي اًحطافبت زض کبًبزا کوتط اظ ًیَظیلٌس هیثبقس.

 .3تحلیل ًظزی هَضَع
زضایي ثرف اثتسا تحلیل کلی زض هَضز اقتصبز ظیطظهیٌی اًدبم ذَاّس قس ٍ ؾپؽ هجبًی ًظطی
ضاثطِ هیبى اقتصبز ظیطظهیٌی ٍ ًطخ ثیکبضی ثطضؾی هیقَز.
 .1-3تحلیلی بز اقتصاد سیزسهیٌی
زیسگبُّب ٍ ًظطیبت هرتلفی زض هَضز اقتصبز ظیطظهیٌی هَخَز هیثبقس زض اغلیت هتیَى اقتصیبزی،
تؼجیطاقتصبز ظیطظهیٌی ضا زض کٌبض تؼبثیطاقتصبز پٌْبى ،اقتصیبز غیطضؾیوی ٍ ...ثیِ کیبض گطفتیِاًیس .قجیل اظ
اؾتفبزُ اظ تؼبثیط اقتصبز ظیطظهیٌی ٍ اقتصبز پٌْبى زض هتَى اقتصبزی ،اظ لحبظ تبضیری ،ایي هفَْم ثب ٍاغُ
اقتصبز غیطضؾوی تؼطیف هیقسُ اؾت .گیلع اقتصبز ظیطظهیٌی ضا قبهل فؼبلیتّب ٍ هجبز تی هیقیوطز
کِ هوکي اؾت قبًًَی یب غیطقبًًَی ثبقٌس؛ اهب ثِ زلیل گعاضـ ًكسى ،اًساظُگییطی ًكیسُاًیس .گیعاضـ
ًکطزى ثِ ذبطط پطزاذت ًکطزى هبلیبت اًدبم هیقَز (گیلع.1 )1999 ،
تَهبؼ زض تقؿینثٌسی اقتصبز غیطضؾوی اظ زٍ هؼیبض قیبًًَی ثیَزى ٍ هجبزلیِ زض ثیبظاض اؾیتفبزُ
کطزُ اؾت .ثطاؾبؼ تقؿینثٌسی اٍ اقتصبز غیطضؾوی ضا ثِ چْبض ثرف ذیبًَاض ،ثریف غیطضؾیوی،
هؼتقس هیثبقٌس ػلت افعایف فؼبلیتّبی ثجت ًكیسُ زض یی

کكیَض ًْبزّیبی ؾیبؾیی ٍ اختویبػی

زٍلت اؾیت (فطییسهي ٍ ّوکیبضاى .3 )2000 ،ز ییل گیطایف ثیِ ح یَض زض اقتصیبز ظیطظهیٌیی اظ
کكَضی ثِ کكَض زیگط ٍاظ ی

ؾبذتبض اقتصبزی ثِ ؾبذتبضی زیگط هتفبٍت هیثبقس ٍ ایي ز ییل
1. Daivid, Giles
2. Thomas J.J.
3. Friedman
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ثرف ًبهٌظن ٍ ثرف غیطقبًًَی تقؿین کطزُ اؾت (تَهبؼ خی خی .2 )13986 ،فطیسهي ٍ زیگطاى
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هیتَاًٌس اقتصبزی ٍ یب غیطاقتصبزی ثبقٌس ،کِ اظ هْوتطیي آًْیب هییتیَاى ثیِ افیعایف ثیبض هبلییبتی،
افعایف ّعیٌِّبی تَلیس زض ثرف ضؾوی ،قَاًیي ؾرتگیطاًِ ًیطٍی کبض ٍ ثیبظاض ،ثیکیبضی ،اًیساظُ
زٍلت ،ؾالیق افطاز ٍ ٍضؼیت ٍ قطای ؾیبؾی ٍ اختوبػی خَاهغ اقبضُ کطز.
ترویي اًساظُ اقتصبز ظیطظهیٌی ثِ ػلت تٌَع گؿتطزُ زض طجقِثٌسی آى کبض هكیکلی اؾیت کیِ
ثرف ػوسُ ایي هكکل ًبقی اظ تؼبضیف هتؼسز اظ اقتصبز ظیطظهیٌی اؾت (ثدسا ٍ اقٌبیسض.1)2005 ،
ثب ایي ٍخَز ثطای اًساظُگیطی اقتصبز ظیطظهیٌی ؾِ ضٍیکطز هرتلف هَضز اؾتفبزُ قطاض گطفتِ اؾیت
کیییِ ػجبضتٌیییس اظ :ضٍیکیییطز هؿیییتقین ،ضٍیکیییطز غیطهؿیییتقین ٍ ضٍیکیییطز هیییسلی ییییب هیییسل
قبذص چٌسگبًِ –ػلل چٌسگبًِ 2اؾت.
 .2-3هباًی ًظزی رابطِ هیاى اقتصاد سیزسهیٌی ٍ بیکاری
افعایف ّعیٌِّبی اؾترسام کبضگطاى زض اقتصبز ضؾوی ثطای ثٌگبُّبی اقتصبزی ؾجت کیبّف
تقبضب ثطای ًیطٍی کبض هیقَز؛ زض ًتیدِ ثركی اظ ًیطٍی کبض ،اهکبى فؼبلیت زض اقتصیبز ضؾیوی ضا
اظ زؾت هیزٌّس ٍ گعیٌِ کبض زض اقتصبز ظیطظهیٌی ضا اًتربة هیکٌٌس .ثبقیهبًسى قیطای ًبهتؼیبزل
زض ػطضِ ٍ تقبضبی ًیطٍی کبض ٍ ؾرتتط قسى ٍضٍز کبضخَیبى ثیِ هكیبغل ضؾیوی ثبػیث ایدیبز
ثبظاضّبی غیطضؾوی ،هكبغل کبشة ٍ فؼبلیتّبی ظیطظهیٌی زض ثبظاض کبض قسُ اؾت .کیبضآیی ثیبظاض
آًگبُ ثِ حساکثط هیضؾس کِ زض چبضچَة قبًَى ٍ ثِ صَضت قیفبف ٍ ٍاضیح صیَضت گییطز .اهیب
گبّی زٍلتّب ثب قَاًیي ذَز ثبػث ٍ ثبًی اقتصبز غیطضؾوی ٍ اقیتلبل غیطضؾیوی هیی قیَز .اخجیبض
ایدبز کؿت ٍکبض اظ ایي زؾت ػَاهلی اؾت کِ ثِ زؾت زٍلت ایدبز قسُ اؾت.
اقتصبز ظیطظهیٌی ثِ ػٌَاى ی

هٌجغ خبیگعیي ثطای کیبضگطاًی کیِ ثیطای اؾیترسام زض اقتصیبز

ضؾوی ثب هحسٍزیت هَاخِ هیثبقٌس ،هططح اؾت .افعایف صَضت حؿبةّیبی هبلییبتی ،فكیبضّبی

1. Bajada and Schneider
)2. Multiple indicator-multiple causes (mimic
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ؾبذتي کبضفطهبیبى ثِ قَاًیي حساقل زؾتوعز ٍ ثیوِ ٍ قَاًیي ؾرت ٍ اًؼطبف ًبپصیط زٍلتی ٍ هَاًیغ
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تأهیي اختوبػی ٍ افعایف هقطضاتّب ثطای ثِ کبضگیطی ًیطٍی کبض زض ثرف ضؾوی اقتصیبز ًیِ تٌْیب
ؾجت کبّف فؼبلیتّبی اقتصبزی صَضت گطفتِ هیقیَز ثلکیِ ظهیٌیِ ضا ثیطای اقیتلبل زض اقتصیبز
ظیطظهیٌی فطاّن هیکٌس ٍ ّوچٌیي ایي ؾرتگیطیّب ؾجت افیعایف ّعیٌیِّیبی تَلییس زض اقتصیبز
ضؾوی ًؿجت ثِ اقتصبز ظیطظهیٌی هیقَز (ثطتَ ٍ گبضیجبلسی.1 )2003 ،
ثطای ثطضؾی اضتجبط ثیي ثیکبضی ٍ اقتلبل زض اقتصبز ظیطظهیٌی اظ زٍ هفَْم اثط خبًكییٌی ٍ اثیط
زضآهسی اؾتفبزُ قسُ اؾت .افطایف ثیکبضی ؾجت کبّف زض زضآهس ٍ هصطف هیقَز ،کبّف زض
هصطف هٌدط ثِ کبّف زض فؼبلیتّبی اقتصبز ضؾوی ٍ اقتصبز ظیطظهیٌی هییقیَز کیِ ثیِ اییي اثیط
زضآهسی هیگَیٌس .اظ ؾَی زیگط کبّف فؼبلیتّبی اقتصبزی ؾجت افعایف ًطخ ثیکبضی هیقَز،
اظ ایي ضٍ کبضگطاًی کِ زض اقتصبز ضؾوی ثیکبض هبًسُاًس گعیٌِ ػطضِ کیبض زض اقتصیبز ظیطظهیٌیی ضا
اًتربة هیکٌٌس کِ ایي اثط خبًكیٌی اؾت .ثطتطی اثط خبًكیٌی ایي اؾت کِ هیتَاًس ثِ ػٌَاى یی
تثجیتکٌٌسُ ذَزکبض ػول کٌس ٍ هبًغ اظ کبّف اًساظُ اقتصبز ظیطظهیٌی زض اثط چطذِّیبی تدیبضی
قَز؛ زض ًتیدِ هیتَاى ثیبى زاقت کیِ افیعایف ثیکیبضی اثیطات چطذیِّیبی تدیبضی ضٍی اقتصیبز
ظیطظهیٌی ضا کبّف هیزّس (آًب هبضیب ٍ ّوکبضاى .2 )2010
ًطخ ثیکبضی ثِ طَض هؼوَل ثب کبّف فؼبلیتّبی اقتصبزی ٍ ضکَز کبّف هییبثسٌّ .گبهیکِ
اقتصبز ثب ضکَز هَاخِ هیقَز ًیطخ ثیکیبضی افیعایف هیییبثیس کیِ اییي ًییطٍی ثیکیبض ثیِ صیَضت
غیطقییبًًَی ثییِ اقییتلبل زض فؼبلییتّییبی ظیطظهیٌییی ضٍ هیییآٍضًییسّ .طچٌییس هوکییي اؾییت ثیِ ٍؾیییلِ
پطزاذتّبیی ؾطح ضفبُ اختوبػی خجطاى قَز ٍلی کبّف ّطچِ ثیكیتط زض زضآهیس قبثیل تصیطف ٍ
اقتصبز ظیطظهیٌی فق ثِ ًیطٍی ثیکبض هحسٍز ًویقَز ثلکِ کبضگطاًی کِ زض اقتصبز ضؾوی ًیع کبض
هیکٌٌس هوکي اؾت ثِ صَضت پبضٍُقت زض اقتصبز ظیطظهیٌی هكیلَل ثیِ کیبض قیًَس چیَى اهکیبى
فؼبلیت ثب ؾیؿتن ّبی پبضٍُقت زض فؼبلییت ظیطظهیٌیی ٍخیَز زاضز؛ زض ًتیدیِ قیطکتکٌٌیسگبى زض
1. Bertola and Garibaldi
2. Ana maria et al.
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هیتَاًس ؾجت افعایف اًگیعُ حطکت ثِ ؾوت فؼبلیتّبی ظیطظهیٌی قَز .ح یَض زض فؼبلییتّیبی
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فؼبلیتّبی اقتصبز ظیطظهیٌی ًبّوگي اؾت (اقٌبیسض ٍ اًتؽ .1 )2000 ،تبًعی 2اضتجیبط ثییي اقتصیبز
ظیطظهیٌی ٍ ًطخ ثیکبضی ضا هجْن هیزاًس.

 .4بزآٍرد اقتصاد سیزسهیٌی در ایزاى
تبکٌَى تالـّبی چٌسی ثطای اًساظُگیطی اقتصبز ظیطظهیٌی زض ایطاى صَضت گطفتِ اؾت اهیب
ػوسُ تحقیقبت گص قتِ ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ًؿجت ًقس ٍ تقبضیب ثیطای پیَل ثیَزُ اؾیت کیِ اظ خولیِ
ذصَصیت ایي ضٍـّب تأکیس ثط ی
اؾتفبزُ اظ ی

قبذص ثطای ًكبى زازى آثیبض اقتصیبز ظیطظهیٌیی ٍ ّوچٌییي

هتلیط ثِ ػٌَاى ػبهل تؼییيکٌٌسُ زض قکلگیطی ضًٍس ایي ثرف اظ اقتصبز هییثبقیس.

ثسیْی اؾت کِ ٍخَز اقتصبز ظیطظهیٌی آثبض گًَبگًَی ضا ثط خبی هیگصاضز کِ ایي آثیبض هٌحصیط
ثِ ی

ثبظاض ًیؿتّ .وچٌیي ًبزیسُ اًگبقتي ػلیل هْین ٍ گًَیبگَى پییسایف ٍ تحیَل اییي پسییسُ

هَخت هیقَز تب الگَّبی ثِ کبض ضفتیِ زض اییي هطبلؼیبت ،کیبضایی کوتیطی ثیطای ثیطآٍضز اقتصیبز
ظیطظهیٌی زض کكَض زاقتِ ثبقٌس.
اظ ایي ضٍ زض ایي هطبلؼِ ثطای پطّیع اظ ایي هكکالت ٍ زؾیتیبثی ثیِ ترویٌیی زقییقتیط اظ ضٍـ
ػلل چٌسگبًِ – قبذص چٌسگبًِ اؾتفبزُ قسُ اؾت .ایي ضٍـ آقکبضا چٌس ػلت ضا کیِ ثبػیث ثیِ
ٍخَز آهسى اقتصبز ظیطظهیٌی ٍ ضقس آى زض طَل ظهبى هییقیًَس ضا زض ًظیط هییگییطز ٍ ّوچٌییي
هیتَاًس آثبض اقتصبز ظیطظهیٌی ثط ثبظاضّبی هرتلف ضا ثطضؾی ًوبیس .ضٍـ ػلل چٌسگبًیِ-قیبذص
چٌسگبًِ ًرؿتیي ثبض زض ؾبل  1380تَؾ ػطة هبظاض ثطای اقتصبز ایطاى هَضز اؾتفبزُ قیطاض گطفیت

1. Schneider and Enste
2. Tanzi
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ٍ زض ازاهِ پػٍّكگطاًی زیگط ًیع اظ ایي ضٍـ اؾتفبزُ ًوَزًس.
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 .1-4هؼزفی الگَی ػلل چٌذگاًِ –شاخص چٌذگاًِ
هسل ػلل چٌسگبًِ –قبذص چٌسگبًِ ،حبلت ذبصی اظ الگَی هؼبز ت ؾبذتبضی اؾت کیِ
ثِ اًساظُگیطی هتلیط پٌْبى هیپطزاظز .زض ایي هسل چٌس هتلیط ػلیی کیِ ثیِ ػٌیَاى ػلیل ایدبزکٌٌیسُ
هتلییط پٌْیبى

اقتصبز ظیطظهیٌی هیثبقٌس ٍ چٌس قبذص کِ ًوبیبًگط اقتصبز ظیطظهیٌی ّؿتٌس ٍ یی

کِ ّوبى اقتصیبز ظیطظهیٌیی اؾیتٍ ،خیَز زاضز .ثٌییبى اییي هیسل ثیط اؾیبؼ زٍ هؼبزلیِ ؾیبذتبضیٍ 1
اًساظُگیطی 2اؾت کِ هؼبزلِ ؾبذتبضی ثِ ثطضؾی اضتجبط ثیي اقتصبز ظیطظهیٌی ٍ هتلیطّبی ایدبزکٌٌیسُ
آى هیپطزاظز ٍ زض هؼبزلِ اًساظُگیطی چگًَگی اثطپصیطی قبذصّبی هرتلیف اظ اقتصیبز ظیطظهیٌیی
هططح هیثبقس کِ هٌظَض اظ قبذص ،ثبظاضّبیی اؾت کِ اقتصبز ظیطظهیٌی ثط آًْب اثط هیگیصاضز هبًٌیس
ثبظاض کب ٍ ذسهبت ،ثبظاض کبض ،ثبظاض پیَل ٍ ثیبظاض ػَاهیل تَلییس .ثیطآٍضز هتلییط پٌْیبى اظ ططییق حیل
ّوعهبى هؼبزلِ ؾبذتبضی ٍ اًساظُگیطی زض ی

ؾیؿتن هؼبز تی صَضت هیپصیطز.

فطهَلثٌسی ضیبضی الگَ ثِ صَضت ظیط اؾت.
()1
()2

𝑣

ϒ

ɳ

هؼبزلِ قوبضُ  1هؼبزلِ اًساظُگیطی اؾت کِ ثِ ثطضؾی اضتجیبط ثییي قیبذصّیبی ًكیبىزٌّیسُ
اقتصبز ظیطظهیٌی ( ٍ )yاقتصبز ظیطظهیٌی ( )ɳهیپطزاظز.
هؼبزلِ قوبضُ  2هؼبزلِ ؾبذتبضی اؾیت کیِ ًكیبىزٌّیسُ اضتجیبط ثییي اقتصیبز ظیطظهیٌیی (ٍ )ɳ
هتلیطّبی ػلی اقتصبز ظیطظهیٌی ( )Xهیثبقس.
ثبض هبلیبتی هؿتقین ،ضقس ثبض هبلیبتی هؿتقین ،تَضم ،زضآهس ؾطاًِ ٍ اًساظُ زٍلت هیثبقس.
 :yثطزاض ( )p×1اظ قبذصّبی ًوبیبًگط اقتصبز ظیطظهیٌیی ٍ قیبهل تَلییس ًبذیبلص زاذلیی ،تقبضیب
ثطای پَل ٍ هصطف اًطغی اؾت.
1. Structural Model
2. Measuerment Model
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 :xثطزاض ( )q×1ػلل پیسایف اقتصبز ظیطظهیٌی هیثبقٌس کِ قبهل هحسٍزیتّبی تدبضی ،ثیکیبضی،
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 :ɤٍ λثِ تطتیت ثطزاضّبی ( )q×1( ٍ )p×1اظ پبضاهتطّب هیثبقٌس.
 :vٍ ɛثِ تطتیت ثطزاضّبی ( ٍ )p×1اؾکبلط اظ خویالت ذطیب ّؿیتٌس .خویالت ذطیب ٍ𝑣 ًطهیبل ٍ
ًبّوجؿتِاًس .ثب خبیگصاضی هؼبزلِ قوبضُ  2زض هؼبزلیِ قیوبضُ  1الگیَی فیَب ثیِ صیَضت یی
ؾیؿتن هؼبز ت ضگطؾیًَی ثِ قکل ظیط زض هیآیس.
)

()3

(

ٍقکل ذالصِ قسُ هؼبز ت ثِ تطتیت ظیط هیثبقس.
()4
´  : = λγقکل ذالصِ قسُ هبتطیؽ ضطایت اؾت ٍ زاضای زضخِ ( )1هیثبقس.
 z = λν +εقکل ذالصِ قسُ خولِ ذطب اؾت.
ایي ؾیؿتن هؼبز ت ثب هكکل قٌبؾبیی هَاخِ اؾت کِ ثطای گطیع اظ اییي هكیکل هییتیَاًین
یکی اظ ػٌبصط  λضا ثِ ی

هقساض اظ پیف تؼییي قسُ هقیس کٌین 1زض ایي صَضت ،ثِ زؾیت آٍضزى

ثطآٍضزّبی هٌحصط ثِ فطز اظ پبضاهتطّب اهکبىپصیط ذَاّس ثَز .تٌْب هؿألِای کیِ زض اییي حبلیت ثیِ
ٍخَز ذَاّس آهس آى اؾت کِ هقبزیط ثطآٍضز قسُ ثطای ّط پبضاهتط ثِ صَضت هطلق قبثل اضظییبثی
ٍ تفؿیط ًیؿتٌس ثلکِ ثِ صَضت ًؿجی (ًؿجت ثِ ترویي ؾبیط پبضاهتطّب) اضظیبثی ٍ تفؿیط هیقًَس.
پؽ اظ ثطآٍضز پبضاهتطّبی الگَی فَب ،ثب اؾتفبزُ اظ ترویي ػٌبصط ثطزاض  ،γزض قبلیت هؼبزلیِ
ضگطؾیًَی کِ زض آى ضٍاث ػلل ثب هتلیط غیطقبثل هكبّسُ تصطیح قسُ اؾت ،ؾیطی ظهیبًی هتلییط
هكبّسُ ًكسُ ثِزؾت هیآیس .الجتِ ایي ؾطی ظهبًی ثِ زؾت آهسُ ثِ صَضت اػساز ضتجِثٌیسی قیسُ
حدن اقتصبز ظیطظهیٌی ضا زض چٌس ًقطِ ثطآٍضز ًوبیین ثب کو

ایي ؾطی ظهبًی قیبزض ذیَاّین ثیَز

ؾطی ظهبًی اظ اضقبم اصلی اقتصبز ظیطظهیٌی ضا ثِزؾت آٍضین.

1. Bollen
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هیثبقس کِ هحسٍزیت اصلی ایي ضٍـ اؾت .چٌبًچِ ثتَاًین ثیب اؾیتفبزُ اظ اطالػیبت فطػیی زیگیط
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 .2-4دادُّا
زازُّبی اؾتفبزُ قسُ زض ایي هطبلؼِ ّوِ ؾطی ظهبًی چْل ؾبلِ اظ ؾبل  1353-1392هیثبقٌس
کِ اظ ثبً

هطکعی ٍ هطکع آهبض ایطاى اؾترطاج قسُاًس ٍزض پیَؾت قوبضُ ( )1هؼطفیی هییقیًَس.

آظهَى ؾبکيپصیطی ثطای توبم ایي هتلیطّب ثب اؾتفبزُ اظ آظهَى زیکی فیَلط تؼویینیبفتیِ ٍ 1فیلییپؽ
پطٍى 2اًدبم هیقَز ٍ ًتبیح ایي آظهَى زض پیَؾت قوبضُ (ً )1كبى زازُ هییقیَز .اییي آظهیَى زض
پیَؾت قوبضُ (ً )1كبى زازُ هیقَز.
شاخض تاس تَدى
اقتظادی
تَلیذ ًاخالض
داخلی ٍاقعی

ًزخ تیکاری
تَرم
اقتصاد

هظزف اًزصی

تار هالیاتی

سیزسمیىی

رشذ تار هالیاتی

تقاضا تزای پَل

حجن دٍلت
درآهذ سزاًِ
ًوَدار  .1ساختار اقتظاد سیزسهیٌی در ایزاى تا تَجِ تِ هذل MIMIC

پؽ اظ آظهَى ؾبکيپصیطی زازُّب ٍ ثب اؾتفبزُ اظ زازُّبی هؼطفی قسُ زض ًوَزاض  ،1الگَّبی
ظیبزی اظ اقتصبز ظیطظهیٌی ثب اؾتفبزُ اظ الگَی قبذص چٌسگبًِ –ػلل چٌسگبًِ تجیییي ٍ ثیب کوی

)1. Augmented Dickey-Fuller (ADF
)2. Phillips-Peron (PP
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 .3-4تخویي اقتصاد سیزسهیٌی
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ًطمافعاض لیعضل آظهَى قسًس .تؼساز ظیبزی اظ الگَّبی تجییي قسُ ثِ ػلیت ػیسم تَاًیبیی زض ثیطاظـ
اقتصبز ظیطظهیٌیً ،بهٌبؾت ثَزى هؼیبضّبی ثطاظـ ٍػسم ّنذَاًی ثب هجبًی اقتصبزی حیصف قیسًس.
زض ًْبیت پٌح الگَ ثِ ػلت زاضا ثَزى هالکّبی هٌبؾت ثطاظـ ٍ ػسم هَاخِ ثب هكکالت آهبضی ٍ
اقتصبزی ثِ ػٌَاى الگَّبی ًْبیی اًتربة قسًس کِ ًتبیح ثطاظـ ایي پیٌح الگیَ زض پیَؾیت قیوبضُ
(ً )2كبى زازُ هیقَز.
پؽ اظ ترویي الگَّبی هرتلف ثِ اًتربة ثطتطیي الگیَ پطزاذتیِ هییقیَز ،هیالک اصیلی زض
اًتربة ثطتطیي الگَ اٍلَیت زازى ثِ قبذصّبی هطثَط ثِ ػولکطز الگَّیب هییثبقیس .ثبییس تَخیِ
زاقت هؼیبضّبی هتؼسزی ثطای ثطضؾی ػولکطز الگَ هطیطح هییثبقیٌس کیِ هْوتیطیي آًْیب زض ًظیط
گطفتِ هیقَز GFI .اظ قبذصّبی ذَثی ثطاظـ 1اؾت ٍ ّطچِ ایي هقساض ثِ یی

ًعزیکتیط ثبقیس

ًكبىزٌّسُ ٍضؼیت ثْتط الگَ اؾت ٍ ّوچٌیي ضطیت تؼییي ( )R2کِ ّطچِ ثیكتط ثبقس ًكبىزٌّیسُ
ؾبظگبضی ثب تط الگَ هیثبقس؛ ّطچٌس  R2ٍ GFIثِ ّن قجبّت زاضًیس اهیب  R2هطثیَط ثیِ ضگطؾییَى
ذطب ٍاضیبًؽ اؾت ٍلی GFIهطثَط ثِ ذطبی ٍاضیبًؽ کٍَاضیبًؽ اؾت.
 RMR3ٍECVI2هبًٌس آهبضُ کبی زٍ هالکّبی ثسی ثطاظـ ّؿتٌس ٍ پبییيتط ثَزى آًْب ًكبًِ
ٍضؼیت هٌبؾتتط الگَ اؾت .پؽ اظ هقبیؿِ هالکّیبی ثیطاظـ ٍ ًتیبیح ترویٌیی الگَّیب الگیَی
قوبضُ ( )2کِ ی

الگَی ( )3-1-7هیثبقس ثِ ػٌَاى الگَی ًْبیی اًتربة هیقَز کِ قیبهل ؾیِ

هتلیط ثِ ػٌَاى قبذص ٍ ّفت هتلیط ثِ ػٌَاى ػلل اقتصبز ظیطظهیٌی هیثبقسً .تیبیح ثیطاظـ اقتصیبز
ظیطظهیٌی ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ػلل چٌسگبًِ – آثبض چٌسگبًیِ ًكیبىزٌّیسُ اییي اؾیت کیِ هتلیطّیبی
ایدبز اقتصبز ظیطظهیٌی زاقتِاًس .زض ایي حبلت اقتصبز ظیطظهیٌی ثِ صَضت تبثغ ذطیی اظ هتلیطّیبی
ػلی ثِ قکل هؼبزلِ  5هیثبقس.

1. Goodness of Fit Index
2. Epected Cross-Validation Index
3. Root Mean Squer Residual
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ؾطح ػوَهی قیوتّب (تَضم)ً ،طخ ثیکبضی ،هحیسٍزیت تدیبضی ٍ ثیبض هبلییبتی ثیكیتطیي ًقیف زض
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𝜂t=𝛶1X1t+𝛶2X2t+𝛶3X3t+𝛶4X4t+𝛶5X5t +𝛶6X6 t+𝛶7X7t

()5

کِ زض ایٌدب  X1تب  X7هتلیطّبی ػلی هیثبقٌس کِ زض خسٍل قوبضُ  1هكرص قسُاًس ٍ  𝛶1تیب
ً 𝛶7یعضطایت هتلیطّبی یبز قسُ هیثبقٌس کِ ثب اؾتفبزُ اظ ترویي الگَ ثیِ ٍؾییلِ ًیطم افیعاض لییعضل
حبصل هیقًَس .ثب اؾتفبزُ اظ هقبزیط هتلیطّب زض طیَل زٍضُ ظهیبًی هیَضز ًظیط ٍ ثیب زض ًظیط گیطفتي
ضطیت ترویٌی آًْب ( 𝛶1تب  )𝛶7ؾطی ظهبًی اظ اقتصبز ظیطظهیٌی حبصل هیقَزّ .وبىطیَض کیِ زض
ثرف قجلی تَضیح زازُ قس چَى زض ایي حبلت هقبزیط ثِزؾیت آهیسُ پبضاهتطّیب ثیِ صیَضت هطلیق
ًویثبقٌس ثلکِ ثِ صَضت ًؿجی هیثبقٌس ثٌبثطایي ؾطی ظهیبًی ثیِزؾیت آهیسُ ثیِ صیَضت ضتجیِای
هیثبقس ٍ ثبیس ثِ ؾطی ظهیبًی ػیسزی تجیسیل قیَز .زض اییي هطبلؼیِ اظ ؾیبل  1366ثیِ ػٌیَاى ًقطیِ
قبذص ثطای تجسیل ؾطی ظهبًی ضتجِای ثِ ػسزی اؾتفبزُ هیقَز .ایي ؾبل اظ اییي خْیت اًتریبة
قسُ اؾت کِ هطبلؼبت هتؼسزی ثطای اًساظُگیطی اقتصبز ظیطظهیٌی زض ایي ؾیبل اًدیبم قیسُ اؾیت
کِ هب زض ایٌدب اظ هیبًگیي ؾِ هطبلؼِ کِ ثب ضٍـّبیی هتفبٍت اقتصبز ظیطظهیٌی ضا ثطضؾی ًوَزُاًیس
اؾتفبز کطزُاین کِ هطبلؼبت ثِ اذتصبض زض خسٍل قوبضُ ً 1كبى زازُ هیقًَس.
جذٍل  .1تخویي اقتظاد سیزسهیٌی تزای سال 1366
اوداسٌ اقتصاد سیزسمیىی در

محقق

ريش استفادٌ شدٌ

فیزٍسُ خلعتثزی

ًسثت ًقذ

%11

اشزفسادُ ٍ هْزگاى

تقاضای پَل

%15

علی عزب هاسار

شاخض چٌذگاًِ-علل چٌذگاًِ

%13

سال6666

هیبًگیي ثطای ؾبل هَضزًظط  %13اؾت ثٌبثطایي اظ ایي ضقن ثِ ػٌَاى هؼییبض ثیطای تجیسیل ؾیطی
ظهبًی تطتیجی ثِ ؾطی ظهبًی ػسزی اؾتفبزُ هیقَز ،کِ اظ ططیق ػولیبت ظیطاًدبم هیقَز.
()6
 :tهیعاى اقتصبز ظیطظهیٌی ثطحؿت زضصس تَلیس ًبذبلص زاذلی
* :tهقساض اقتصبز ظیطظهیٌی کِ ثطاؾبؼ هؼبزلِ قوبضُ  5ثِزؾت هیآیس.

ɳ
ɳ

ɳ

ɳ
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 )%13( :ضقن هجٌب
هیطاى اقتصبز ظیطظهیٌی زض ؾبل 1366
ًوَزاض قوبضُ  2ضًٍس تلییطات اقتصبز ظیطظهیٌی ضا زض طَل زٍضُ هَضز ثطضؾی ًكیبى هییزّیس.
ًتبیح حبکی اظ ایي اؾت کِ اقتصبز ظیطظهیٌی زض زٍضُ  40ؾبلِ ضًٍسی افعایكی زاقتِ اؾت ٍ اظ %7
تَلیس ًبذبلص زاذلی زض ؾبل  1352قطٍع قسُ ٍ تیب  %36/5زض ؾیبل  1394افیعایف زاقیتِ اؾیت.
اقتصبز ظیطظهیٌی زض ًیوِ اٍل زٍضُ تحقیق ثب فطاظ ٍ ًكیتّبی اًسکی ضٍثطٍ ثَزُ اؾیت اهیب زض ًیویِ
زٍم زٍضُ تحقیق ضًٍس آى افعایكی ثَزُ اؾت.
40
30
20
10
1352 1355 1358 1361 1364 1367 1370 1373 1376 1379 1382 1385 1388 1391 1394

0

ًوَدار  .2اًذاسُ اقتظاد سیزسهیٌی تزحسة تَلیذ ًاخالض داخلی

 .5بزرسی رابطِ بیي اقتصاد سیزسهیٌی ٍ ًزخ بیکاری در ایزاى
ثؼس اظ ایٌکِ ؾطی ظهیبًی اقتصیبز ظیطظهیٌیی زض اییطاى ثیطآٍضز قیس ضاثطیِ ػلییت ثییي اقتصیبز
ًطخ ثیکبضی اًدبم قس ٍ هكبّسُ قس کِ ایي هتلیط ؾبکيپصیط اظ هطتجِ ی

هیثبقس )) .(I(1پیؽ اظ

ثطآٍضز اقتصبز ظیطظهیٌی ظم اؾت زض اثتسا آظهَى ؾبکيپصیطی ثیطای اییي هتلییط ًییع اًدیبم قیَز.
ثطای اًدبم ایي کبض اظ آظهَى زیکی فَلط تؼوینیبفتِ اؾتفبزُ هیقَز ،اییي آظهیَى زض زٍ حبلیت ثیب
ػطض اظ هجسأ ،ثب ػطض اظ هجسأ ٍ ضًٍس زض ؾطح هؼٌیزاضی  5زضصس اًدبم هیقیَزً .تیبیح آظهیَى
ؾبکيپصیطی اقتصبز ظیطظهیٌی زض خسٍل ً 2كبى زازُ هیقَز.
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ظیطظهیٌی ٍ ًطخ ثیکبضی ثطضؾی هیقَزّ .ط چٌس زضثرف فجل آظهَى ؾبکيپصیطی ثطای هتلیطّبیی
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جذٍل  .2آسهَى ساکيپذیزی هتغیز اقتظاد سیزسهیٌی
وًع آسمًن

وام متغیز

اقتظاد
سیزسهیٌی

آسمًن در سطح
ADF

PP

تا عزع اسهثذأ

-1/11

-2/05

عزع اسهثذأ ٍرًٍذ

-1/25

-1/28

ّیچکذام

-0/79

-0/78

تفاضل مزتبٍ ايل
ADF

ساکهپذیزی

PP

*

*

*

*

**

*

-6/53

مزتبٍ

-6/73

-6/05

-6/45

-3/71

)I (1

-5/61

*ٍ** ثِ تطتیت ًكبىزٌّسُ ضز فطضیِ صفط زض ؾطح  %5 ٍ %1هیثبقس.
آظهَى ؾبکيپصیطی ثباؾتفبزُ اظ اٍیَظ ( )7اًدبم قسُ اؾت.
هأذص :هحبؾجبت تحقیق

 .1-5آسهَى ّنجوؼی هیاى ًزخ بیکاری ٍ اقتصاد سیزسهیٌی
ّوبىطَض کِ ًكبى زازُ قس ًطخ ثیکبضی ٍ اقتصبز ظیطظهیٌی ؾبکيپصیط اظ هطتجِ ی

هیثبقٌس،

ثٌبثطایي ثطای ثِزؾت آٍضزى ضاثطِ ثلٌسهست آًْب اظ آظهَى ّنخوؼی یَّبًؿَى اؾیتفبزُ هییقیَز.
ثطای اًدبم ایي آظهَى اظ آظهَىّبی آى یؼٌی آظهَى حساکثط هقساض ٍییػُ ٍ اثیط اؾیتفبزُ هییقیَز.
ثییطای اؾییتفبزُ اظ ایییي زٍ آظهییَى اثتییسا ثبیییس طییَل ٍقفییِ ثْیٌییِ هییسل ضا زض چییبضچَة هییسل
ذَزضگطؾیَثطزاضی ( )VARهكرص کطز کِ زض خسٍل  3ثط اؾبؼ هؼیبض اکبی

(ٍ )SB( ،)AIC

( )HQطَل ٍقفِ ثْیٌِ تؼییي هیگطزز.
جذٍل  .3اًتخاب ٍقفِ تْیٌِ در چارچَب هذل VAR

6/25

6/51

6/34

1

6/24

6/67

6/39

2

6/167

6/77

6/38

3

هأذص :یبفتِّبی تحقیق
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طًل يقفٍ
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ثب تَخِ ثِ خسٍل ٍ ثط اؾبؼ هؼیبض قیَاضتع طیَل ٍقفیِ ثْیٌیِ یی

اًتریبة هییگیطزز .هؼییبض

قَاضتع -ثیعى زض تؼساز ٍقفِّب صطفِخیَیی هییکٌیس .زض ًتیدیِ ،تروییي اظ زضخیِ آظازی ثیكیتطی
ثطذَضزاض ذَاّس ثَز .آظهَى اثط ٍآظهَى حساکثط هقساض ٍیػُ ٍخَز  rثطزاض ّینخوؼیی ضا زض ثطاثیط
فطضیِ هقبثل  r+1ثطزاض ّنخوؼی هَضز آظهیَى قیطاض هییزٌّیسٍ .خیَز  rثیطزاض ّینخوؼیی ظهیبًی
پصیطفتِ هیقَز کِ آهبضُ آظهَى حساکثط هقساض ٍیػُ ٍ اثط اظ هقساض ثحطاًی کَچ

تط ثبقٌسً .تبیح

ثِزؾت آهسُ ثطای آظهَى حساکثط هقساض ٍیػُ ٍ آظهَى اثط زض خیساٍل  5 ٍ 4آهیسُ اؾیت .پیؽ اظ
هكرص کطزى ٍخَز ّنخوؼی هیبى هتلیطّب ٍ پی ثطزى ثِ تؼساز ثطزاضّبی ّنخوغ ٍهكرص قسى
اهکبى ٍخَز ضاثطِ ثلٌسهست هیبى هتلیطّب ثباؾتفبزُ اظ ضطایت ًطهبل قسُ ثطزاضّبی ّنخویغ کیِ ثیب
آظهَى ّنخوؼی یَّبًؿَى ثِزؾت هییآیٌیس اًیساظُ ضاثطیِ ثلٌسهیست ثییي ًیطخ ثیکیبضی ٍ

کو

اقتصییبز ظیطظهیٌییی هحبؾییجِ هیییق یَز .الگییَی آظهییَى ّیینخوؼییی یَّبًؿییَى زض چییبضچَة هییسل
ذَزضگطؾیَ ثطزاضی ثِ صَضت ظیط هؼطفی هیقَز:
()7
 :Xt,xt-1,…. ,xt-kثطزاضهتلیطّبی خبضی ٍ گصقتِ هیسل کیِ قیبهل اًیساظُ اقتصیبز ظیطظهیٌیی ٍ ًیطخ
ثیکبضی هیثبقٌس.
…. ,

 :هبتطیؽ ضطایت

 :μثطزاض ػطض اظ هجسأ
 :ثطزاض خوالت ذطب هیثبقٌس.
مقدار بحزاوی

آمارٌ آسمًن

در سطح %5

تزیس

r =0

1

r

20/26

23/10

رد فزضیِ طفز

r

2

r

9/6

5/9

پذیزش فزضیِ طفز

وتیجٍ آسمًن

1

فزضیٍ مقابل

فزضیٍ صفز

هأذص :یبفتِّبی تحقیق

ثب تَخِ ثِ خسٍل ،آظهَى هبتطیؽ ًكبىزٌّسُ ٍخَز ی

ثطزاض ّنخوغ هیبى هتلیطّب اؾت.
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جذٍل ً .4تایج تِدست آهذُ در هَرد آسهَى اثز ()λ-Trace
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جذٍل ً .5تایج تِدست آهذُ آسهَى حذاکثز ٍیضُ ()λ - max
مقدار بحزاوی در

آمارٌ آسمًن

سطح %5

حداکثز يیژٌ
17/11

رد فزضیِ طفز

5/99

پذیزش فزضیِ طفز

فزضیٍ صفز

فزضیٍ مقابل

r =0

r 1

15/89

r 1

r

9/16

وتیجٍ آسمًن

هأذص :یبفتِّبی تحقیق

ًتبیح خساٍل ً 5 ٍ 4كبىزٌّسُ ی

ثطزاض ّنخوغ هییبى هتلیطّیب اؾیتً .تیبیح اییي زٍ خیسٍل

ًكبى هیزّس کِ ثط اؾبؼ ّط زٍ آهبضُ آظهَى اثط ٍ حساکثط ٍیػُ زض ؾطح اطویٌبى  ،%5فطضیِ هجٌی
ثط ػسم ٍخَز ثطزاض ّنخوغ یب ضاثطِ ثلٌسهست هییبى هتلیطّیب ضز قیسُ اؾیت ٍ فطضییِ هقبثیل یؼٌیی
ٍخَز ثطزاض ّنخوغ ٍ یب ٍخَز ضاثطِ ثلٌسهست ثییي هتلیطّیب ثیِ اثجیبت هییضؾیس .پیؽ اظ هكیرص
ٍخَز ّنخوؼی هیبى هتلیطّب ٍ پی ثطزى ثِ تؼساز ثطزاضّبی ّنخوغ ٍهكرص قیسى اهکیبى ٍخیَز
ضاثطِ ثلٌسهست هیبى هتلیطّب ثب اؾتفبزُ اظ ضطایت ًطهبل قسُ ثطزاضّبی ّنخوغ کِ ثب کو

آظهَى

ّنخوؼی یَّبًؿَى ثِزؾت هیآیٌس کِ ًتبیح آى زض خسٍل ً 6كبى زازُ هیقَز.
جذٍل  .6ضزایة ًزهال شذُ تزدار ّنجوع تزاساط آسهَى ّنجوعی یَّاًسَى
( )UYاقتصاد
سیزسمیىی
1/000

وزخ بیکاری ()UN

آمارٌ t

./59

2/24

یبفتِّبی خسٍل ً 6كبىزٌّسُ ضاثطِ هثجت ثلٌسهست ثیي ًطخ ثیکبضی ٍ اقتصبز ظیطظهیٌی اؾت.
 .2-5آسهَى ػلیت بیي اقتصاد سیزسهیٌی ٍ ًزخ بیکاری
تَزا ٍ یبهب هَتَ ی

ضٍـ ؾبزُ ثِ صَضت ترویي ی

هسل تَضیح ذَزضگطؾییَى ثیطزاضی

ثطای ثطضؾی ضاثطِ ػلیت گطًدطی پیكٌْبز زازًس .آًْب اؾیتس ل هییکٌٌیس کیِ اییي ضٍـ حتیی زض
قطای ٍخَز ی

ضاثطِ ّنخوؼی ثیي هتلیطّب ًیع هؼتجط اؾت .زض ایي ضٍـ اثتسا ثبیس تؼساز ٍقفِّیب
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( )kثْیٌِ هسل ذَز تَضیح ثطزاضی ٍ ؾپؽ زضخِ پبیبیی هبکعیون ( )dmaxضا تؼییي کطز ٍ ی

هسل

ذَز تَضیح ثطزاضی ضا ثبتؼساز ٍقفِّبی ( )k+ dmaxتكکیل زاز .الجتِ ،فطایٌیس اًتریبة ٍقفیِ ظهیبًی
هؼتجط ذَاّس ثَز کِ  k dmaxثبقس .آهبضُ آظهَى هیَضز اؾیتفبزُ آهیبضُ ٍالیس اصیالح قیسُ اؾیت.
آهبضُ آظهَى هَضز اؾتفبزُ صطف ًظط اظ ایٌکِ هتلیطّبی  X2t ٍX1tپبیب اظ ّط زضخِای ،غیطّنخویغ
یب ّنخوغ اظ ّط زضخِای ثبقٌس ،هؼتجط ذَاّس ثَزً .تبیح آظهَى ػلیت تَزا ٍ یبهب هَتَ زض خیسٍل 7
ٍ ً 8كبى زازُ هیقَز.
جذٍلً .7تایج آسهَى علیت تز اساط ضزایة آسهَى ٍالذ اطالح شذُ
متغیز يابستٍ

متغیزمستقل

UN

UY

H0
1, F2=0

آمارٌ يالد

وتیجٍ آسمًن

0/577
()0/249

اقتظادسیزسهیٌی علیت
تیکاری ًیست

ػسز زاذل پطاًتع ًكبىزٌّسُ  P-valueهطثَط ثِ آهبضُ هَضز ًظط اؾت.
هأذص :یبفتِّبی تحقیق
جذٍل ً .8تایج آسهَى علیت تز اساط ضزایة آسهَى ٍالذ
متغیز يابستٍ

متغیزمستقل

UY

UN

H0
1,C2=0

آمارٌ يالد

وتیجٍ آسمًن

15/51
()0/0004

تیکاری علیت
اقتظادسیزسهیٌی هیتاشذ

ػسز زاذل پطاًتع ًكبىزٌّسُ  P-valueهطثَط ثِ آهبضُ هَضز ًظط اؾت.
هأذص :یبفتِّبی تحقیق

ثب تَخِ ثِ ًتبیح خساٍل  8 ٍ 7زض هییبثین کِ فطضیِ صفط زض هَضز خسٍل ( )7پصیطفتِ هیقیَز ٍ
اقتصبز ظیطظهیٌی اؾت ثٌبثطایي ػلیت گطًدطی یکططفِ ٍ اظ ثیکبضی ثِ ؾوت اقتصبز ظیطظهیٌی اؾت.

ً .6تایج تحقیق
ٍخَز اقتصبز ظیطظهیٌی گؿتطزُ یکی اظ هؼ الت خسی اقتصبز ایطاى زض زِّ گصقتِ هیثبقیس کیِ
ًیبظهٌس ثطضؾی زقیقتطی زض هَضز ػلل ٍ آثبض آى ٍ ّوچٌیي ثطضؾی ضاثطِ هیبى اقتصبز ظیطظهیٌی ٍ ؾیبیط
هتلیطّبی اقتصبزی هیثبقس .زض ػوسُ هطبلؼیبت اًدیبم قیسُ زض اقتصیبز اییطاى فقی ثیِ ثطضؾیی اقتصیبز
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ػلیتی اظ اقتصبزظیطظهیٌی ثِ ثیکبضی ًویثبقس اهب ًتبیح خسٍل (ً )8كیبى هییزّیس کیِ ثیکیبضی ػلییت
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ظیطظهیٌی پطزاذتِ قسُ ٍ زض هطبلؼبت کوتطی ثِ ضاثطِ هؿتقل ثیي افتصبز ظیطظهیٌیی ٍ ثیکیبضی پطزاذتیِ
قسُ اظ ایي ضٍ ّسف اصلی ایي هطبلؼِ ثؼس اظ ثطآٍضز اقتصبز ظیطظهیٌی ثطضؾی ضاثطیِ ػلییت آى ثیب ًیطخ
ثیکبضی هیثبقس .زض ایي هطبلؼِ اثتسا ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ػلل چٌسگبًیِ – آثیبض چٌسگبًیِ ؾیطی ظهیبًی اظ
اقتصبز ظیطظهیٌی زض ایطاى ترویي ثطآٍضز قسُ ٍ ّوچٌیي ثب اؾتفبزُ اظ الگَی یبز قیسُ هْوتیطیي ػلیل ٍ
آثبض اقتصبز ظیطظهیٌی زض ایطاى تجییي قسُ اؾت.
زض هَضز اقتصبز ظیطظهیٌی ًتبیح تحقیق ًكیبىزٌّیسُ اییي اؾیت کیِ ثیِ تطتییت ؾیطح ػویَهی
قیوتّبی کب ٍ ذسهبتً ،طخ ثیکبضی ،ثیبظ ثیَزى تدیبضی ٍ ثیبض هبلییبتی هْوتیطیي ػلیل پییسایف
اقتصبز ظیطظهیٌی زض ایطاى هیثبقٌس .هْوتطیي اثطات اقتصبز ظیطظهیٌی ثِ تطتیت ثط ثیبظاض پیَل ،ثیبظاض
ػَاهل تَلیس (هصطف اًطغی) ٍ ثبظاض کب ٍ ذسهبت (تَلیس ًبذبلص زاذلی) هیثبقس .اًساظُ اقتصبز
ظیطظهیٌی زض طَل زٍضُ هَضز تحقیق ضقس قبثل هالحظِای زاقتِ اؾت؛ ّطچٌس زض زّیِ  60 ٍ 50اظ
ضقس کوتطی ثطذَضزاض ثَزُ اهب زض زِّ  80 ٍ 70ضًٍسی کبهالً صیؼَزی زاضز ثیِطیَضیکیِ اًیساظُ
اقتصبز ظیطظهیٌی زض ایطاى اظ  7زضصس تَلیس ًبذبلص زاذلی زض ؾبل  1353ثیِ  36/5زض ؾیبل 1394
ضؾیسُ اؾتّ .وچٌیي ًتبیح تحقیق ًكبىزٌّسُ ضاثطِ ثلٌسهست هثجت هیبى اقتصیبز ظیطظهیٌیی ٍ ًیطخ
ثیکبضی زض ایطاى ٍ آظهَى ػلییت اًدیبم قیسُ ثییبًگط ضاثطیِ ػلییت یکططفیِ اظ ثیکیبضی ثیِ اقتصیبز
ظیطظهیٌی هیثبقس.
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هٌابغ
اشزفسادُ ،حویذ رضا ٍ ًادر هْزگاى (" ،)1378تروییي حدین فؼبلییتّیبی اقتصیبز ظیطظهیٌیی زض

ایطاى ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ تقبضب ثطای اؾکٌبؼ ٍ هؿکَک زض کیطزـ" ،هدوَػیِ هقیب ت ؾیَهیي
ّوبیف هلی ثطضؾی پسیسُ قبچبب کب ٍ ضاُّبی پیكگیطی اظ آى ،تْیطاى زاًكیگبُ تطثییت هیسضؼ،
صص.25-44
پیزایی خسزٍ ٍ حسیٌؼلی رجایی (" ،)1394اًساظُگیطی اقتصبز ظیطظهیٌی زض ایطاى ٍ ثطضؾی ػلیل ٍ
آثبض آى"،فصلٌبهِ ضاّجطزی ٍکالى ،قوبضُ ،9صص .22-41
تَهاس ،جی جی (" ،)1376اقتصیبز غیطضؾیوی"،تطخویِ هٌیَچْط ًیَضثرف ٍ کیبهطاى ؾیپْطی.
هؤؾؿِ تحقیقبت پَلی ٍ ثبًکی.
خلؼتبزی ،فیزٍسُ (" ،)1369اقتصبزظیطظهیٌی".هدلِ ضًٍیق ، .ؾیبل اٍل ،قیوبضُ  ،1صیص ٍ 5-11
قوبضُ  ،2صص .11-18
شکیبایی ،ػلیزضا ٍ ػلی رئیس پَر" ،)1386( .ثطضؾی ضًٍس تحَ ت اقتصبز ؾبیِای زض اییطاى :ضٍیکیطز
قبذص چٌس گبًِ-ػلل چٌسگبًِ پَیب".فصلٌبهِ پػٍّفّبی اقتصبزی ،قوبضُ  ،3صص .33-17
ػزب هاساریشدی ،ػلی (" ،)1380اقتصبز ؾیبُ زض ایطاى ،اًساظُ ،ػلل ٍ آثبض آى زض ؾیِ زّیِ اذییط"،
هدلِ ثطًبهِ ٍ ثَزخِ ،قوبضُ  ،63ٍ 62صص .3-60
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پیَست  .1بزرسی ساکيپذیزی ٍ هؼزفی هتغیزّا
جذٍل  .1آسهَى ریشِ ٍاحذ هتغیزّا
متغیز
X1

شاخض تاس تَدى اقتظادی:
ًسثت ٍاردات تِ تَلیذ
ًاخالض

X2

ًزخ تیکاریً :سثت جوعیت
تیکار تِ جوعیت فعال
اقتظادی

X3

تَرم :استفادُ اس شاخض
قیوتی هظزفکٌٌذُ

X4

تارهالیاتی هستقینً :سثت
هالیات هستقین تِ تَلیذ
ًاخالض داخلی
هالیات هستقین :حاطل جوع
هالیات تز شزکتّا ٍ هالیات
تز درآهذ است

X5

رشذ تار هالیاتی هستقین

X6

اًذاسُ دٍلتّ :شیٌِ هظزفی
دٍلت تِ تَلیذ ًاخالض داخلی

PP

ADF

PP

ADF

آسمًن

رًٍذ

-2/03

-1/26

-5/12

وًع آسمًن

*

*

-3/61

رًٍذ ٍ عزع
اس هثذأ

-2/21

-1/32

*

*

-3/74

ّیچکذام

-2/13

-1/02

*

*

رًٍذ

-1/44

-1/39

*

*

-5/23
-5/07
-4/32

-3/49
-3/63

رًٍذ ٍ عزع
اس هثذأ

-1/42

-1/62

-4/39

*

ّیچکذام

-1/36

-1/11

*

-4/16

*

رًٍذ

-1/12

-0/96

*

-5/23

*

-3/98

-4/74

رًٍذ ٍ عزع
اس هثذأ

-1/26

-0/85

*

-5/56

-4/56

ّیچکذام

-0/94

-1/06

*

-5/32

*

-4/12

رًٍذ

-1/65

-1/87

*

*

-5/36

رًٍذ ٍ عزع
اس هثذأ

-1/47

-1/69

*

*

-5/79

ّیچکذام

-6/29

)I (1

-3/42

*

-6/23

)I (1

)I (1

)I (1

-1/26

-1/14

*

*

-3/96

*

*

-3/87

ّیچکذام

*

-3/12

*

-3/25

رًٍذ

-3/65

رًٍذ ٍ عزع
اس هثذأ

-3/44

*

-6/13

*

-5/31

)I (0

رًٍذ

-1/09

-0/45

*

*

رًٍذ ٍ عزع
اس هثذأ

-1/12

-0/59

*

*

ّیچکذام

-1/06

-0/12

*

-4/23
-4/41
-4/13

-3/21
-3/41

*

-3/06

)I (1
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متغیز

معزفی متغیز

X7

درآهذ سزاًِ :تَلیذ ًاخالض
داخلی تِ جوعیت

وًع آسمًن

آسمًن در سطح

تفاضل مزتبٍ ايل

وتیجٍ

PP

ADF

PP

ADF

آسمًن

-4/13

رًٍذ

-1/41

-1/23

*

*

رًٍذ ٍ عزع
اس هثذأ

-1/38

-1/29

*

*

-3/56

ّیچکذام

-1/16

-1/11

*

*

-3/41

-4/22
-4/11

-3/67

)I (1

شاخصَا

Y1

تَلیذ ًاخالض داخلی

Y2

هظزف اًزصی :هظزف ًْایی
اًزصی ٍ تزحسة تشکِ ًفت
خام

Y3

حجن اسکٌاط ٍ هسکَك در
دست اشخاص

رًٍذ

-1/88

-1/32

*

*

-5/61

رًٍذ ٍ عزع
اس هثذأ

-1/96

-1/69

*

*-5/99

ّیچکذام

-1/63

-1/13

*

*-5/23

رًٍذ

-2/01

-1/62

*

*-5/32

رًٍذ ٍ عزع
اس هثذأ

-1/68

-1/55

*

*

-5/74

ّیچکذام

-1/72

-1/20

*

-6/41

*-5/36

رًٍذ

-1/01

-0/62

*

-4/12

*-3/68

رًٍذ ٍ عزع
اس هثذأ

-0/84

-0/71

*

*-3/47

ّیچکذام

-1/10

-0/33

*

*-3/32

-5/77
-5/23
-5/62
-6/64

-6/38

-4/21
-4/32

)I (1

)I (1

)I (1

* ًكبىزٌّسُ ضز فطضیِ صفط زض ؾطح  %5هیثبقس.
هأذص :یبفتِّبی تحقیق
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پیَست ً .2تایج تخویي الگَّای شاخص چٌذ گاًِ –ػلل چٌذگاًِ
جذٍل ً .1تایج تخویي الگَّا ٍ شاخضّای تزاسش الگَ ّا

مدل

MIMIC
)(6-6-6 a

MIMIC
)(7-6-6 a

MIMIC
)(6-6-6 b

MIMIC
)(7-6-6 b

MIMIC
)(5-6-6

الگًی

الگًی

الگًی

الگًی

الگًی

شمارٌ 6

شمارٌ 2

شمارٌ 6

شمارٌ 4

شمارٌ 5

هحذٍدیت تجاری

0/05
)(0/84

*0/11
)(2/02

*0/11
)(2/21

0/05
)(1/39

*0/08
)(2/16

ًزخ بیکاری

0/10
)(1/12

*0/12
)(2/21

*0/10
)(2/14

0/11
)(1/56

*0/13
)(2/51

تَرم

*0/23
)(2/45

*0/14
)(2/37

*0/17
)(2/51

*0/19
)(2/19

*0/21
)(2/25

بارهالیاتی هستقین

*0/16
)(2/35

*0/1

0/06

)(2/14

)(1/66

*0/17
)(2/45

-----

رشذ بار هالیاتی

-----

0/01
)(0/35

0/02
)(0/71

0/05
)(0/78

0/01
)(0/46

اًذاسُ دٍلت

0/04
)(0/73

0/5
)(1/52

-----

0/08
)(1/31

-----

متغیزَای علی

درآهذسزاًِ

-0/09

-0/06

-0/07

)(-1/11

)(-1/11

)(-1/41

*-0/17
)(-2/52

-0/07
)(-0/91

تَلیذ ًاخالض داخلی

1

1

1

*0/87
)(12 .3

*0/51
)(45 .7

هظزف اًزصی

*1/45
)(5/42

*2/07
)(5/13

*1/96
)(4/62

1

1

*5/80

4/12

)(12/56

)(7/05

*5/61
)(7/63

تقاضای پَل

*3/2

*2/99

)(9/46

)(11/64

] [ Downloaded from qjfep.ir on 2023-01-07

شاخصَا

اندازهگیری اقتصاد زیرزمینی و آزمون علیت 413 ...

مدل

متغیزَای علی

MIMIC
)(6-6-6 a

MIMIC
)(7-6-6 a

MIMIC
)(6-6-6 b

MIMIC
)(7-6-6 b

MIMIC
)(5-6-6

الگًی

الگًی

الگًی

الگًی

الگًی

شمارٌ 6

شمارٌ 2

شمارٌ 6

شمارٌ 4

شمارٌ 5

آمارَای آسمًن
AGFI

89

95

91

90

92

RMSEA

0/051

0/011

0/041

0/021

0/32

Chi-square

43/07

38/66

34/12

32/64

34/12

تَخِ :آهبضُّبی tزضٍى پطاًتع هیثبقٌس.
*ً :كبىزٌّسُ هؼٌبزاضی آهبضُّب هیثبقس .زازُّبیی کِ ثِ ی

تثجیت قسُاًس ثطای تكریص اؾتفبزُ قسُاًس.

هأذص :یبفتِّبی تحقیق
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