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ایي هطبلؿِ ثِ دًجبل تدضیِ ٍ تحلیل اثش آصادی خشیبى ػشهبیِ ثش تَػؿِ اًؼبًی دس هٌتخجیی اص وـیَسّبی ؾ یَ ػیبصهبى
وٌفشاًغ اػالهی اػت ٍ تجییي هیوٌذ وِ آیب خشیبى ٍسٍدی ػشهبیِ ثِ وـَسّبی هٌتخت ،ثش ؿبخق تَػؿِ اًؼبًی ٍ
صیش ؿبخقّبی آى ؿبهل ؿبخق آهَصؽ ،اهیذ ثِ صًذگی ٍ ػطح صًذگی اثش هثجت داؿتِ اػت یب خیشً .تبیح حبكیلِ
ًـبى داد وِ اثش آصادی خشیبى ػشهبیِ ثش تَػؿِ اًؼبًی ٍ اخضای آى (آهَصؽ ،اهیذ ثِ صًذگی ٍ ػطح صًذگی) هثجیت ٍ
اص لحبظ آهبسی هؿٌبداس اػت ٍ اثش هثجت آى ثش ؿبخق آهَصؽ ثیؾ اص دیگش ؿبخقّبػت .اثش ووهّیبی خیبسخی
ثش تَػؿِ اًؼبًی ٍ آهَصؽ اص ًػش آهبسی ثیهؿٌی ثَدُ ٍ ثش اهیذ ثِ صًذگی ٍ ػطح صًذگی هٌفی ٍ هؿٌبداس ثیَدُ اػیت.
اثش پغاًذاص ًبخبلق داخلی ثش توبهی هذلّب هثجت ٍ اص ًػش آهبسی هؿٌبداس ثَدُ اػتّ .وچٌیي اثش حىوشاًی ثش تَػیؿِ
اًؼبًی ،ػطح صًذگی ٍ اهیذ ثِ صًذگی هثجت ٍ هؿٌبداس ثَدُ ٍ ثش آهَصؽ اص ًػش آهبسی ثیهؿٌی ثَدُ اػیت .دس ًْبییت
اثش سؿذ التلبدی ثش تَػؿِ اًؼبًی ٍ اهیذ ثِ صًذگی هٌفی اػت.
طجمِثٌذی F23, O12, H41 :JEL
ٍاطُّبی ولیذی :آصادی خشیبى ػشهبیِ ،تَػؿِ اًؼبًی ،وـَسّبی ؾ َ ػبصهبى وٌفشاًغ اػالهی.
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 .1مقذمٍ
ووجییَد ػییشهبیِ یىییی اص هـییىالت ولیییذی وـییَسّبی دس حییبل تَػییؿِ ثییِ هٌػییَس سّییبیی اص
ؾمتهبًذگی ٍ لشاس گشفتي دس هذاس تَػؿِیبفتگی ثِ حؼبة هیآیذ .اهیشٍصُ ّییک وـیَس دس حیبل
هبًٌذ وؼت هضیت دس تَلیذ وبالی خبف ،خشیبى یبفتي ػشهبیِ هَلذ ثِ وـَسّبی دس حبل تَػیؿِ،
سؿذ التلبدی ٍ افضایؾ سفبُ ّوَاسُ اص هجبحث ثحث ثشاًگیض دس التلبد ثیيالولل ثَدُ اػت.
ًػشیِّبی ًئَوالػیه وِ ّؼتِ اكلی آى ّب هذل ّىـش – اٍّلیي اػت گؼیتشؽ تدیبست ٍ
آصادی خشیبى ػشهبیِ سا ثِ هؿٌبی تخللیی تیش ؿیذى تَلییذ ٍ تمؼیین ویبس ثْتیش ٍ افیضایؾ دسآهیذ
هیداًذ .افضایؾ دسآهذ ًیض هٌدش ثِ افیضایؾ حدین پیغاًیذاص ؿیذُ ٍ ثبؾیث افیضایؾ ًیشب اًجبؿیت
ػشهبیِ ٍ سؿذ التلبدی هیؿَد .اخوبؼ ولی ًػشیبت ثش آى اػت وِ استمب ػیشهبیِگیزاسی هَخیت
سؿذ ٍ تَػؿِ التلبدی وـَسّب ؿذُ ٍ سؿذ التلبدی ًیض ثِ ًَثِ خَد هَخیت ثْجیَد ٍ افیضایؾ دس
تَػؿِ اًؼبًی هیؿَد .ثِ ایي كَست وِ سؿذ التلبدی ؾوذتبً اص طشیك فؿبلیت خبًَاسّیب ،دٍلیت ٍ
ػبصهبىّبی ؾوَهی غیشدٍلتی ثِ فؿبلیتّبیی هثل آهَصؽ ،ثْذاؿیتّ ،ضیٌیِّیبی دٍلیت دس اساهیِ
تؼْیالت ؾوَهی ٍ هخبسج اختوبؾی ،اخشای ػیبػتّبی تَصیؽ هٌبػتتش دسآهذ ٍ ثشٍت ٍ هجبسصُ
ثب فمش دس خبهؿِ تخلیق هییبثذ ٍ ثش تَػؿِ اًؼبًی اثش هیگزاسد .دس ایي دیذگبُ سؿذ دسآهذ هلیی
ٍ دس ًتیدِ دسآهذ ػشاًِ ثِ ٍضَح ؾبهل هْن اكلی سؿذ لبثلیتّبی افشاد ٍ تَػؿِ اًؼبًی اػت.
ایي هطبلؿِ ثِ دًجبل تدضیِ ٍ تحلیل اثش آصادی خشییبى ػیشهبیِثیش تَػیؿِ اًؼیبًی دس هٌتخجیی اص
وـَسّبی  OICاػت ،ثِ ایي تشتیت چبسچَة همبلِ ثِ كَست صیش دًجبل هیؿَد:
دس ثخؾ دٍم ثِ استجبط ًػشی آصادی خشیبى ػشهبیِ ٍ تَػؿِ اًؼبًی پشداختِ هیؿَد .دس اداهِ
هشٍسی ثش هطبلؿبت پیـیي اساهِ ٍ ػپغ الگَی التلبدػٌدی پبییِسییضی ٍ هتییشّیبی هیذل تؿشیی
هیؿًَذ.دس ثخؾ ثؿذی ثِ تحلیل ًتبیح ٍ لؼوت پبیبًی ثِ اساهِ پیـٌْبدت اختلبف داسد.
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 .2ارتباط وظری آزادی جریان سرمایٍ ي تًسؼٍ اوساوی
ثش اػبع دیذگبُ ًئَوالػیىی ؾمیذُ ثش ایي اػت وِ آصادی خشیبى ػیشهبیِ تٌْیب هییتَاًیذ دس
وَتبُ هذت ٍ اص طشیك افضایؾ ػشهبیِ فیضیىی هٌدش ثِ سؿذ التلیبدی وـیَس هیضثیبى ؿیَد .اهیب دس
سؿذ ًییشٍی ویبس ٍ فٌیبٍسی سٍی هییدّیذ .دس هیذلّیبی سؿیذ دسٍىصا ،فیشم ثیش آى اػیت ویِ
ػشهبیِگزاسی خبسخی ًؼجت ثِ ػشهبیِگزاسی داخلی اص وبسایی ثیـتشی ثشخیَسداس اػیت ثٌیبثشایي
آصادی خشیبى ػشهبیِ هیتَاًذ دس ثلٌذهذت ًیض ثِ سؿیذ التلیبدی وویه ًوبییذ .دس اییي هیذلّیب،
تأویذ ثش وبًبلّبی دیگیشی اص خولیِ  ،R&Dػیشهبیِ اًؼیبًیً ،یشب اسص ،ؾَاهیل ثیشًٍیی ییب اثیشات
ػشسیضی اػت وِ ػشهبیِ گزاسی خبسخی اص ایي طشیك ثبؾث سؿذ التلبدی ثلٌذهذت هی گشدد .ثیش
اػبع تئَسیّبی سؿذ دسٍىصا ،خزة ػشهبیِگزاسی خبسخی ثیِ ٍاػیطِ اًتمیبل فٌیبٍسی هٌدیش ثیِ
ایدبد ػشسیضّبی ثْشُ ٍسی دس التلبد هی گشدد وِ ایي خَد ثبؾث سؿذ التلبدی هی ؿَد .دس ًتیدِ
اص ػشهبیِ گزاسی خبسخی تحت ؾٌیَاى ییه وبتیبلیضٍس ویِ فشآیٌیذ سؿیذ سا تؼیْیل هییوٌیذ ییبد
هیؿَد .ػشهبیِگزاسی خبسخی هیتَاًذ اص طشیك اًجبؿت ػیشهبیِ فیضیىیی ًمیؾ هْوییدس فشآیٌیذ
سؿذ التلبدی ثبصی وٌذ (احوذی ٍ ّوىبساى.)1389 ،
هی تَاى اثش آصادی خشیبى ػشهبیِ ثش تَػؿِ اًؼیبًی سا ثیِ اثیشات هؼیتمین ٍ غیشهؼیتمین تمؼیین
وشد .اثشات هؼتمین ّوبى افضایؾ دسآهذ ًبؿی اص افضایؾ خشییبى ػیشهبیِ اػیت ویِ ثیِ ًَثیِ خیَد
هیتَاًذ ثِ ثْجَدّبی ثؿذی دس تَػؿِ اًؼبًی هٌدش ؿَد .اثیشات غیشهؼیتمین ًییض اص طشییك گؼیتشؽ
تؿبهالت فشٌّگی ٍ گؼتشؽ تٌَؼ وبالّبی دس دػتشع هلشفوٌٌذگبى اػت .ػشهبیِگزاسی اًَاؼ
خذیذی اص وبالّب ٍ خذهبت سا سٍاًِ ثبصاسّب هی وٌذ وِ ؿیبهل تدْییضات پضؿیىی ٍ ثْذاؿیتی ًییض
هیثبؿذ .ایي ؾَاهل ػالهتی ،تیزیِ ٍ طَل ؾوش افشاد یه وـَس سا افضایؾ دادُ ٍ ثبؾیث ثْجیَد دس
ؿبخق تَػؿِ اًؼبًی آى وـَس هیؿَد (احوذی ٍ ح بس همذم.)1392 ،
ثب ایي ٍخَد ثِ ؾمیذُ ثشخی كبحتًػشاى ،افضایؾ آصادی خشیبى ػشهبیِ هیتَاًذ اثشات هٌفی
ثش تَػؿِ اًؼبًی ٍ سؿذ التلبدی وـَس داؿتِ ثبؿذ .ػشهبیِگزاسی خیبسخی هییتَاًیذ ثیب تلیبحت
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هٌبثؽ هحذٍد (هدَصّبی ٍاسداتً ،یشٍی اًؼبًی هبّش ،تؼْیالت اؾتجبسی ٍ ٍ )...ػلت فشكیتّیبی
ػشهبیِگزاسی اص ػشهبیِگزاساى هحلی ثشای التلبد هیضثبى ه ش ٍالؽ ؿیَد .ثٌگیبُّیب ٍ هحلیَالت
داخلی وِ دس هؿشم سلبثت ثب سلجبی خبسخی ّؼتٌذ ،ثِ ٍیظُ دس وـَسّبی فمییش لیبدس ثیِ همبٍهیت
هیؿَدّ .وچٌیي ثب ٍخَد خیزاثیتّیبی اییي ًیَؼ اص ػیشهبیِگیزاسی ثیشای ػیشهبیِگیزاس ،تدشثیِ
وـَسّبی خٌَة ؿشق آػییب ٍ آهشیىیبی خٌیَثی ًـیبى هییدّیذ ویِ دسخیِ ثیبالی فیشاس ػیشهبیِ
غیشهؼتمین خبسخیً ،ویتَاًذ اص ًمطِ ًػش تأهیي هبلی خبسخی آى سا ثیِ تىییِگیبّی هطویئي ثیشای
وـَس هیضثبى تجذیل وٌذ ٍ .دس ٍالؽ وـَسّب ًبگضیشًذ دس گضیٌِّبی تأهیي هبلی خبسخی خَدٍ ،صى
ووتشی سا ثِ ایي ًَؼ ػشهبیِگزاسی اختلبف دٌّذ (داٍٍدی ٍ ؿبّوشادی.)1383 ،

 .3پیشیىٍ ي تاریخچٍ مًضًع تحقیق
 .1-3مطالؼات داخلی
هیشثبلشی ّیش ٍ كفَی ( ،)1393دس همبلِ ای ثب ؾٌَاى"ثشسػی تأثیش تدبست ثش تَػؿِ اًؼبًی دس
وـَسّبی هٌتخت ؾ َ هٌب" ثشای  18وـَس هٌتخت ؾ یَ هٌیب طیی دٍسُ صهیبًی  ،2000-2012ثیب
ثىبسگیشی دادُ ّبی پبًل پَییب ٍ ثشآٍسدگشّیبی سٍؽ گـیتبٍسّبی تؿویین یبفتیِ ( ،)GMMؾَاهیل
هؤثش ثش تَػؿِ اًؼبًی سا دس ایي وـَسّب ثب تأویذ ثشحدن تدبست ثشسػی وشدُاًذً .تیبیح حبكیل اص
ثشآٍسد هذل ًـبى داد وِ دس توبهی هذلّب ،تدبست تأثیش هثجت ٍ هؿٌیبداس ثیش تَػیؿِ اًؼیبًی داؿیتِ
اػتّ .وچٌیي هخبسج آهَصؿی ،هخبسج ثخؾ ػالهت ٍ ػشهبیِگزاسی هؼیتمین خیبسخی ًییض اثیش
هثجت ٍ هؿٌبداس ثش تَػؿِ اًؼبًی داؿتِاًذ.
احوذی ٍ ح بس همذم ( ،)1392دس همبلِ ای تحت ؾٌَاى "ثشسػی اثش آصادػبصی تدیبسی سٍی
ؿبخق تَػیؿِ اًؼیبًی دس وـیَسّبی دس حیبل تَػیؿِ" ،ثیب اػیتفبدُ اص سٍؽ دادُ ّیبی تیبثلَیی ٍ
اػتفبدُ اص ؿبخق تَػؿِ اًؼبًی ثِ ؾٌَاى هؿیبسی اص ػطح تَػؿِیبفتگی وـَسّب ٍ ًؼیجت هدویَؼ
كبدسات ٍ ٍاسدات ثِ تَلیذ ًبخبلق داخلی ثِ ؾٌَاى هؿیبسی ثشای اًذاصُگیشی حدین تدیبست ،ثیِ
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ایي ًتیدِ سػیذًذ وِ آصادػبصی تدبسی اثش هثجت ٍ هؿٌبداسی ثش ؿبخق تَػؿِ اًؼبًی داؿتِ اػت.
ّوچٌیي ؿشایط سلبثت ثیيالوللی ٍ ػشهبیِگزاسی هؼتمین خبسخی ًمؾ اػبػیی دس سؿیذ ٍ تَػیؿِ
التلبدی داؿتِاًذ.
سؿذ تَػؿِ اًؼبًی دس وـَسّبی هٌتخت آػیبیی :سّیبفت دادُّبی تبثلَیی" ،دس لبلت الگَی پبًیل
دیتب ٍ اػتفبدُ اص سٍؽ  GMMثشای  16وـَس هٌتخت آػیبیی ؿبهل وـیَسّبی تَػیؿِیبفتیِ ٍ دس
حبل تَػؿِ دس دٍسُ صهبًی  ،1975-2009ثِ ایي ًتیدِ سػیذًذ وِ سؿذ تدبست ثیش استمیب ؿیبخق
تَػؿِ اًؼبًی اثش هثجت ٍ هؿٌبداسی داؿتِ اػیت .یؿٌیی تدیبست ثیِ طیَس هؼیتمین اص طشییك افیضایؾ
دسآهذ ٍ ثْجَد ویفیت صًذگی ،استمبدٌّذُ ػطح سفبُ افشاد خبهؿِ ٍ تَػؿِ اًؼبًی ثَدُ اػت.
تَوییلًیییب ٍ صاّییذ هْییش ( ،)1390ثییب اػییتفبدُ اص سٍؽ دادُّییبی تییبثلَیی ٍ اػییتفبدُ اص لگییبسیتن
ؿبخق تَػؿِ اًؼبًی ثِ ؾٌَاى ؿبخلی اص ویفیت صًذگی ،ثِ ایي ًتیدِ سػیذًذ وِ پذییذُ خْیبًی
ؿذى ثش ؿبخق تَػیؿِ اًؼیبًی ٍ دس ًتیدیِ ویفییت صًیذگی اثیش هثجیت ٍ هؿٌیبداسی داؿیتِ اػیت.
ّوچٌیي دس وٌبس ّذف اكلی ،یه ثشسػی همبیؼِای ثیي ایشاى ٍ ػبیش وـَسّبی كبدسوٌٌذُ ًفت
اص لحبظ هیضاى اثشگزاسی خْبًی ؿذى ثش ؿبخق تَػؿِ اًؼبًی دس ایي  14وـَس كیَست گشفیت.
طجك ًتبیح ثِدػت آهذُ ،ایشاى پغ اص دٍ وـَس دیگش ثیـتشیي اثشپزیشی هثجت ثیش ؿیبخق تَػیؿِ
اًؼبًی سا اص خْبًی ؿذى داؿتِ اػت.
 .2-3مطالؼات خارجی
گشٍت  ،)2015( 1دس هطبلؿِای تحت ؾٌَاى "ػشهبیِگیزاسی هؼیتمین خیبسخی ٍ سفیبُ" ثیب دس
ًػش گشفتي ؿبخق تَػؿِ اًؼبًی ثِ ؾٌَاى ػٌدِای اص سفبُ اختوبؾی ثِ ایي ًتیدِ سػیذ وِ طی اییي
دٍسُ صهبًی افضایؾ خشیبى ٍسٍدی ػشهبیِگزاسی هؼتمین خبسخی ثش سؿذ هلیشف خیبًَاس ٍ سؿیذ
 GDPاثش لبثل تَخْی ًذاؿتِ اػت ٍ ثش ؿبخق تَػؿِ اًؼیبًی اثیش هٌفیی داؿیتِ اػیت .ثیِ ؾمییذُ
1. Groot
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هحمك دلیل ایي اهش آى ثَدُ اػت وِ آثبس سفبّی ػشهبیِگزاسی هؼتمین خبسخی ثِ طَس یىؼیبى دس
توبهی ثخؾّب تَصیؽ ًـذُ اػت ٍ ّوچٌیي اثش هٌفیی ػیشهبیِگیزاسی هؼیتمین خیبسخی ثیش تَػیؿِ
اًؼبًی ًبؿی اص الذاهبت ٍ ػیبػتّبی دٍلتّبػت.

ٍ تَػؿِ اًؼبًی :تحلیل اثش ػشهبیِگزاسی هؼتمین خیبسخی ثیش سفیبُ اختویبؾی ٍ صیشػیبخت داًیؾ
وـَس هیضثبى" ،ثب دس ًػش گشفتي ؿبخق تَػؿِ اًؼبًی ثِ ؾٌَاى هؿیبسی اص سفبُ ثِ ایي ًتیدِ سػیذًذ
وِ طی ایي دٍسُ صهبًی ،خشیبى ػشهبیِگزاسی هؼیتمین خیبسخی ثیِ كیَست هثجیت تَػیؿِ اًؼیبًی
وـَسّبی هَسد هطبلؿِ سا تحیت تیأثیش لیشاس دادُ اػیتّ .وچٌییي خشییبى ػیشهبیِگیزاسی هؼیتمین
خییبسخی ثییِ طییَس هثجییت صیشػییبختّییبی داًییؾ وـییَس هیضثییبى سا تحییت تییأثیش لییشاس دادُ اػییت.
حویذ ،)2011( 2اثش تدبست ثش تَػیؿِ اًؼیبًی سا دس وـیَسّبی هٌتخیت ؾ یَ وٌفیشاًغ اػیالهی
ثشسػی وشدُ اػت .ایي هطبلؿِ ّوبى سٍؽ دییَیغ ٍ ویَهیي لییَى ،)2006( 3سا اتخیبر ویشدُ ٍ ثیب
اػتفبدُ اص دادُ ّبی  ٍ 1980-2009ثىبسگیشی سٍؽ گـتبٍسّبی تؿوین یبفتِ ثیِ اییي ًتیدیِ سػییذُ
اػت وِ دس ًوًَِ هَسد ثشسػی ،تدبست تٌْب اص طشیك وبًیبل دسآهیذی هییتَاًیذ تَػیؿِ اًؼیبًی سا
ثْجَد ثخـذ ٍ ثش ػبیش اخضای آى اص لجیل طَل ؾوشً ،شب ثبػَادی ٍ آهَصؽ ثیتأثیش ثَدُ اػت.
سیتش ٍ اػتیٌؼوب ،)2010( 4دس همبلِ ای تحت ؾٌَاى "تَػیؿِ اًؼیبًی ٍ ػیشهبیِ گیزاسی هؼیتمین
خبسخی دس وـَسّبی دس حبل تَػؿِ :تأثیش ػیبػتّبی ػشهبیِگزاسی هؼیتمین خیبسخی ٍ فؼیبد"
ثشای  42وـَس دس حبل تَػؿِ ثِ ایي ًتیدِ سػیذًذ وِ صهبًی وِ ػطح فؼبد ثیبال ثبؿیذ ،اثشپیزیشی
تَػؿِ اًؼبًی اص خشیبى ٍسٍدی ػشهبیِگزاسی هؼتمین خیبسخی ویبّؾ هیییبثیذ ٍ اخیضای تَػیؿِ
اًؼبًی ًػیش اهیذ ثِ صًذگی ٍ ػطح ػَاد ثْجَد ووتشی پیذا هیوٌٌذ.

1. Lehnert et al.
2. Hamid
3. Davies and Quinlivan
4. Reiter and Steensma
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چییي ٍ گَپتییب ،)2006( 1دس همبل یِای ساثطییِ دسخییِ ثییبص ثییَدى التلییبد ٍ سؿییذ التلییبدی سا دس
 20وـَس آفشیمبیی هَسد ثشسػی لشاس دادُ اًذ .ثش اػبع ًتبیح ایي هطبلؿِ ،استجبط هیبى سؿذ آهَصؽ
(ٍ دس ًتیدِ تَػؿِ اًؼبًی) ٍ ثبص ثَدى التلبد هثجت ٍ هؿٌبداس ثَدُ اػت .ثش اػبع ًتبیح اییي هطبلؿیِ
وشدُ ثبؿذ ،ثبص ثَدى تدبسی هٌدش ثِ افضایؾ سؿذ التلبدی هیگشدد.
دس اوثش هطبلؿبت داخلی ثِ ثشسػی اثش خْبًی ؿذى ٍ ثبص ثَدى تدبسی ثش تَػؿِ اًؼبًی ٍ یب اثیش
ػشهبیِ گزاسی هؼتمین خبسخی ثش سؿذ التلبدی وـَسّبی هَسد هطبلؿِ پشداختِ ؿیذُ اػیت ٍخیِ
توبیض هطبلؿِ حبضش ًؼجت ثِ هطبلؿبت لجلی ،ثشآٍسد الگَی التلبدػیٌدی ثیشای صییش ؿیبخق ّیبی
تَػؿِ اًؼبًی یؿٌی ؿبخق آهَصؽ ،ؿبخق ػطح ػَاد ٍ ؿبخق ػطح صًذگی هیثبؿذ.

 .4ساختار الگًی اقتصادسىجی مًرد مطالؼٍ
الگَّب ی ثِ وبس ثشدُ ؿذُ دس ایي پظٍّؾ ثذیي گًَِ هیثب ؿذ:
)

()1

(

()2

)

()3

)

()4

)

(
(
(

وِ:
 :HIؿبخق تَػیؿِ اًؼیبًی :LI ،ؿیبخق اهییذ ثیِ صًیذگی :EI ،ؿیبخق آهیَصؽ:GDPI ،
ؿیبخق ػیطح صًیذگی :Fk ،آصادی خشییبى ػیشهبیِ :AID ،وویهّیبی خیبسخی:SAVING ،
پغاًذاص ًبخبلق داخلی :GOV ،ؿبخق حىوشاًی خَة :i ،وـَس :t،صهبى ییب دٍسُ ٍ

 :خیض

اخالل هذل اػت.

1. Chen and Gupta
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 .1-4ارتباط وظری متغیرَای مستقل پژيَش با متغیر يابستٍ
ػشهبیِگزاسی هؼتمین خبسخی ٍ تَػؿِ اًؼبًی:
ثب افضایؾ خشیبى ٍسٍدی ػشهبیِگزاسی هؼتمین خیبسخی ثیِ وـیَس هیضثیبى 3 ،هدیشای اكیلی
ایي هدبسی ؿبهل دٍلت ،ثیبصاس ویبس ٍ خیبًَاس ّؼیتٌذ .ػیشهبیِگیزاسی هؼیتمین خیبسخی اص طشییك
افضایؾ دسآهذّبی هبلیبتی دٍلت ،افضایؾ اؿتیبل دس خبهؿِ ٍ تـَیك افشاد خْت آهَصؽ ٍ وؼیت
هْبست ثشای اًطجبق ثب تىٌَلَطی خذیذ ،اص یه طشف دسآهذ لبثل تلشف افشاد سا افضایؾ هیدّیذ
ٍ اص طشف دیگش هَخت افضایؾ اسا هیِ خیذهبت ؾویَهی ّوبًٌیذ خیذهبت ثْذاؿیتی ٍ آهَصؿیی اص
طشف دٍلت هیگشدد ٍ ؿبخق تَػؿِ اًؼبًی سا ثِ كَست هثجت تحت تأثیش لشاس هیدّذ.
ووهّبی خبسخی ٍ تَػؿِ اًؼبًی:
طشفذاساى ًػشیِ اؾطبی ووهّبی خبسخی ثِ وـَسّبی دس حیبل تَػیؿِ هؿتمذًیذ ثیب اؾطیبی
ووهّبی خبسخی ثِ ایي وـَسّب ،ثخؾ كٌؿتی تب حذٍد صیبدی پیـشفت وشدُ ٍ ؾالٍُ ثش ایٌىیِ
ایي وـَسّب ثِ ثبصاسی هطوئي ثشای وبالّبی كٌؿتی ثذل هییؿیًَذ ،ػیشهبیِگیزاسی ؿیشوتّیبی
ثییضسي چٌییذ هلیت یی دس ای یي وـییَسّب تؼییْیل هیییؿ یَدً .تیدییِ آى اػییت وییِ اهىبًییبت سفییبّی ٍ
اػییتبًذاسدّبی صًییذگی ثییبالتشی ثییشای هییشدم فییشاّن هیییؿ یَد ٍ تَػییؿِ اًؼییبًی افییضایؾ هییییبثییذ
(وَػبن ٍ تَثیي.)2006 ،1
پغاًذاص ًبخبلق داخلی ٍ تَػؿِ اًؼبًی:
ّشچِ ػطح پغاًذاص دس وـَسی افضایؾ یبثذ ،ثِ هؿٌبی ؾشضِ ثیـتش هٌبثؽ ػشهبیِای ثَدُ ویِ
ایي اهش اهىبى دػتشػی ػشهبیِگزاساى ٍ فؿبالى التلبدی سا ثِ هٌبثؽ ػیشهبیِای افیضایؾ هییدّیذ ٍ
هَخت تؼْیل دس فشآیٌذ ػشهبیِگزاسی هیؿَد.

1. Kosack and Tobin
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حىوشاًی ٍ تَػؿِ اًؼبًی:
حىوشاًی خَة هفَْم ثؼیبس گؼتشدُای سا دس ثش هییگییشد ویِ هحلیَل هـیبسوت ػیِ ًْیبد
دٍلت ،خبهؿِ هذًی ٍ ثخؾ خلَكی اػتّ .ش ػِ آًْب ثشای تَػؿِ اًؼبًی پبیذاس ضشٍسی ّؼتٌذ.
تَػؿِ التلبدی سا ثْجَد هیثخـذ.
لگبسیتن  GDPاٍلیِ (سؿذ التلبدی) ٍ تَػؿِ اًؼبًی:
تَلیذ ًبخبلق داخلی ؾوذتبً اص طشیك فؿبلیت ّبی خبًَاسّب ٍ دٍلت ،خبهؿِ هذًی ػبصهبىّیبی
اختوبؾی ٍ ػبیش ػبصهبىّبی غیشدٍلتی ثِ تَػؿِ اًؼبًی ووه هییوٌیذ .سؿیذ دسآهیذ هلیی ؾبهیل
اكلی سؿذ لبثلیت افشاد اػت وِ ثبؾث ثْجَد دس تَػؿِ اًؼبًی هیؿَد (فطشع ٍ تشووٌیی.)1391 ،
الجتِ ثؿ ی وـَسّب هوىي اػت دچبس ٍضؿیتی هتفبٍت ؿیًَذ ،یؿٌیی داسای سؿیذ التلیبدی ثیبال ٍ
تَػؿِ اًؼبًی پبییي ثبؿٌذ .ؾَاهل هختلفی هَخت ایدبد ایي هَلؿیت هیؿیًَذ اص خولیِ فؼیبد هیبلی
دٍلت ،هیضاى ّضیٌِّبی اختوبؾی ٍ ًحَُ تَصیؽ ثشٍت ٍ دسآهذ دس خبهؿِ.

 .5شرحی بر دادٌَای آماری
ًحَُ دػتیبثی ثِ آهبس ٍ اطالؾبت ثِ وبس سفتِ دس ایي هطبلؿِ ٍ تؿشیفی وَتبُ اص ایي هتییشّیب ثیِ
طَس خالكِ دس خذٍل ( )1تـشیح ؿذُ اػت.
جديل  .1مىبع دادٌَای آماری
متغیر

تعریف

متغیزَای
يابستٍ

 .1ضاخص  :HDIضاخص تزکیبی تًسعٍ اوساوی
 .2ضاخص امید بٍ سودگی :اوداسٌگیزی ضدٌ بٍ يسییهٍ امیید
بٍ سودگی در بدي تًلد
 .3ضاخص آمًسش :ا وداسٌگیزی ضدٌ بٍ يسیهٍ وزخ باسًادی
بشرگساالن ي درصد ثبتوام در مدارس
 .4ضاخص سطح سودگی :اوداسٌگیزی ضدٌ بٍ يسیهٍ  GDPسزاوٍ

سزمایٍگذاری
مستقیم
خارجی

حجیم سییزمایٍگییذاری مسیتقیم خییارجی يريدی بییز اسییاس
درصدی اس GDP

مىبع آماری

گشارشَای تًسعٍ اوساوی
ساسمان مهل متحد
hdr.undp.org

پایگاٌ دادٌَای آوالیه
UNCTAD
unctad.org
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تعریف

متغیر

پساوداس
واخالص
داخهی

پساوداس واخالص داخهی بز اساس درصدی اس GDP

حکمزاوی
لگاریتم
 GDPايلیٍ

میاوگیه حسابی ضاخص ضص گاوٍ حکمزاوی
)(CO, ST, QU, EF, RU, VO

 GDPثابت سال 2000

پایگاٌ دادٌَای DAC
OECD
oecd.org/dac

دادٌَای باوک جُاوی
data.worldbank.org

دادٌَای باوک جُاوی ي
محاسبات محقق
data.worldbank.org

دادٌَای باوک جُاوی
data.worldbank.org

هأخز :هتي پظٍّؾ

للوشٍ هىبًی ٍ صهبًی پظٍّؾ:
دسایي پظٍّؾ ًوًَِ هَسد هطبلؿِ ؿبهل  17وـَس هٌتخیت ؾ یَ ػیبصهبى وٌفیشاًغ اػیالهی
(وـَسّبی آلجبًی ،الدضایش ،آرسثبیدبى ،ثٌگالدؽ ،ثٌیي ،وبهشٍى ،چبد ،وَهَس ،هلش ،گیٌِ ،ایشاى،
اسدى ،لضالؼتبى ،هبلضیً ،یدشیِ ،ؾوبى ،ؾشثؼتبى ػؿَدی) اػت .دٍسُ صهبًی هیَسد هحبػیجِ دس اییي
پظٍّؾ ثیي ػبلّبی  2000-2014هیثبؿذ وِ ثِ دلیل هحذٍدیت دػتشػی ثِ آهبسّبی هَسد ًییبص،
دٍسُ صهبًی ثِ ایي دٍسُ هحذٍد ؿذُ اػت.

 .6برآيرد الگًَا ي تحلیل وتایج
پیؾ اص ثشآٍسد الگَی اساهِ ؿذُ ،اثتذا الصم اػت هبًبیی توبم هتییشّیبی هیَسد اػیتفبدُ دس آى
هَسد آصهَى لشاس گیشدً .تبیح آصهَى هبًبیی هتییشّب دس خذٍل (ً )2ـبى دادُ ؿذُ اػت:
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کمکَای
خارجی

کمکَای رسمی تًسعٍای بز اساس درصدی اس GDP

مىبع آماری
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جديل  .2آسمًن ماوایی متغیزَا بٍ ريشLLC

آزمًن لًیه لیه چً در

آزمًن لًیه لیه چً تفاضل

سطح

مرتبٍ ايل ي ديم

HDI

-4/249

0/0000

-

-

)I (0

LE INDEX

-

-

-6/273

0/0000

)I (1

IE INDEX

-

-

-8/514

0/0000

)I (1

GDP INDEX

0/0034

-2/7108

-

-

)I (0

Fk

-1/657

0/048

-

-

)I (0

AID

-

-

-9/996

0/0000

)I (1

SAVING

-

-

-4/221

0/0000

)I (1

GOV

-

-

-2/394

0/008

)I (1

LOG IGDP

-

-

-3/763

0/0001

)I (1

هأخز :خشٍخی ًشمافضاس

خذٍل فَقً ،ـبى دٌّذُ ًتبیح آصهَى هبًبیی هشثَط ثِ ّش یه اص هتییشّیبی هیَسد اػیتفبدُ دس
الگَی ایي هطلؿِ اػتّ .وبى طَسوِ اص ثشسػی همبدیش آهبسُّبی هحبػیجِ ؿیذُ ٍ احتویبل پیزیشؽ
آًْب پیذاػتّ ،وِ هتییشّب دس ػطح هبًب ًیؼتٌذ لزا ضشٍسی اػت وِ ثشای اطویٌبى اص خؿلیی ًجیَدى
سگشػیَىّبی ثشآٍسدی ٍ لبثلیت اطویٌبى ثِ ثشآٍسد ثِدػت آهذُ اص پبساهتشّب ،آصهیَى ّینخوؿیی
ثشای هؿبدالت ثشآٍسد ؿذُ اًدبم گیشد.
آصهَى ّنخوؿی :1دس ایي هطبلؿِ ثشای ثشسػی ّنخوؿی ثیي هتییشّبی پیظٍّؾ ،اص آصهیَى ویبهَ

2

اػتفبدُ هیؿَدً .تبیح آصهَى ّنخوؿی ثشای چْبس هذل ایي هطبلؿِ دس خذٍل ( )3آهذُ اػت.

1. Cointegration
2. Kao
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جديل  .3آسمًن َمجمعی بیه متغیزَا بٍ ريش کائً
آمارٌt

احتمال

مدل LE INDEX

0/0415

-1/733

مدل EI INDEX

0/0449

-1/696

مدل GDP INDEX

0/0015

-2/964

هأخز :هحبػجبت هحمك

فشضیِ كفش آصهَى وبهَ ًـبىدٌّذُؾذم ٍخَد ّنخوؿیی ثییي هتییشّیب ٍ فشضییِ همبثیل ًـیبى
دٌّذُ ٍخَد ّنخوؿی ثیي هتییشّب دس توبهی همیبطؽ اػیت .ثیب تَخیِ ثیِ همیذاس آهیبسُ  ٍ tاحتویبل
حبكل اص آصهَى وبهَ فشضیِ كفش آصهَى سد هیؿَد .اص ایيسٍ هتییشّبی هَخَد ثِ ؿییَُ تلیشیح
ؿذُ دس هؿبدلِّب ثب ّن استجبط ثلٌذهیذت داؿیتِ ٍ ّینخویؽ ّؼیتٌذ .دس ًتیدیِ هییتیَاى گفیت ویِ
الگَّبی ثشآٍسد ؿذُ خؿلی ًجَدُ ٍ لبثل اطویٌبى هیثبؿٌذ.
آصهَى  Fلیوش :دس ثشآٍسد یه هذل وِ دادُّبی آى اص ًَؼ تشویجی اػیت ،اثتیذا ثبییذ ًیَؼ الگیَی
ثشآٍسد هـخق ؿَد .دس هَسد دادُّبی تشویجی ثِ ایي هٌػَس اص آصهَى Fلیوش اػتفبدُ هیؿیَد.
دس كَستی وِ همذاس  Fهحبػجِ ؿذُ اص  Fخذٍل ثب دسخبت آصادی هـخق ؿذُ ثضسگتش ثبؿیذ،
فشضیِ

هجٌی ثش ّوگٌی همبطؽ ٍ ؾشم اص هجذأّبی یىؼبى سد هیؿَد ٍ دس ًتیدِ هیتَاى اص

سٍؽ پبًل خْت ثشآٍسد اػتفبدُ ًوَدٍ .لی دس كَستی وِ فشضییِ

پزیشفتیِ ؿیَد ،اػیتفبدُ

هذل اص دادُّبی تلفیمی هَسد تأییذ آهبسی لشاس هیگیشدً .تبیح حبكل اص اًدبم آصهَى  Fلیوش دس
ًشمافضاس اػتبتب ثشای چْبس هذل ثشآٍسدی هطبلؿِ دس خذٍل صیش آٍسدُ ؿذُ اػت:

Downloaded from qjfep.ir at 4:19 +0430 on Sunday June 24th 2018

مدل HDI INDEX

0/0000

-5/0444

تحلیل اثرات سرریس آزادی جریان سرمایه بر زیر شاخصهای توسعه انسانی

040

جديل  .4آسمًن  Fلیمز
آمارٌ

احتمال

(322يF )61

مدل LE INDEX

0/0000

86/01

مدل EI INDEX

0/0000

101/65

مدل GDP INDEX

0/0000

155/29

هأخز :خشٍخی ًشمافضاس

آصهَى ّبػوي :دس تؿییي هذل اسخح اص هیبى هذل اثش ثبثت ٍ اثیش تلیبدفی آصهیَى ّبػیوي ثیِ ویبس
گشفتِ هی ؿَد .دس ایي آصهَى فشضیِ كفش ثش پبًل دیتب ثب ا اثشات تلیبدفی ٍ فشضییِ هخیبل

ثیش

پبًل دیتب ثب اثشات ثبثت داللت داسد.
جديل  .5وتایج اوجام آسمًن َاسمه
آمارٌ کای دي با

احتمال

درجٍ آزادی 5

مدلHDI INDEX

0/0000

30/33

مدل LE INDEX

0/0000

137/07

مدل EI INDEX

0/0000

40/32

مدل GDP INDEX

0/0000

292/25

هأخز :خشٍخی ًشمافضاس

ّوبى گًَِ وِ اص ًتبیح ثِ دػت آهذُ اص آصهَى ّبػوي ثیشای تویبهی هیذلّیب هـیخق اػیت
توبهی هذلّب ثبیؼتی ثب سٍؽ اثشات ثبثت ثشآٍسد گشدًذ.
آصهَى ًبّوؼبًی ٍاسیبًغ :دس ایي هطبلؿِ اص آصهَى ٍالذ تؿذیل ؿذُ اػیتفبدُ هییؿیَد .آهیبسُ اییي
آصهَى داسای تَصیؽ وبی دٍ ثَدُ ٍ فشم كفش ایي آصهَى هجٌی ثش ّوؼبًی ٍاسیبًغ اػت .لیزا
ثب تَخِ ثِ همبدیش ثِ دػت آهذُ توبهی هذلّب داسای هـىل ًبّوؼبًی ٍاسیبًغ ّؼتٌذ.
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جديل  .6وتایج آسمًن يالد تعدیل ضدٌ
آمارٌ کای-دي

احتمال

مدل LE INDEX

0/0000

1694/71

مدل EI INDEX

0/0000

177/62

مدل GDP INDEX

0/0000

2599/82

هأخز :خشٍخی ًشمافضاس

آصهَى خَدّوجؼتگی ٍٍلذسیح :1دس ایي آصهَى فشم كفش حبوی اص ؾیذم ٍخیَد خَدّوجؼیتگی
ثیي اخضا اخالل دس دٍسُ صهبًی هَسد هطبلؿِ اػتً .تبیح حبكل اص ایي آصهیَى دس خیذٍل صییش
لیذ گشدیذُ اػت.
جديل  .7وتایج آسمًن ييلدریج
مقدار آمارٌ

تفسیر

احتمال
مدلHDI INDEX

0/0000

163/569

خًدَمبستگی دارد

مدل LE INDEX

0/0001

26/242

خًدَمبستگی دارد

مدل EI INDEX

0/0000

39/107

خًدَمبستگی دارد

مدل GDP INDEX

0/0038

11/457

خًدَمبستگی دارد

هأخز :خشٍخی ًشمافضاس

ثشآٍسد الگَ ٍ تحلیل ًتبیحً :تبیح حبكل اصچْبس آصهَى  Fلیوشّ ،بػويٍ ،الیذ تؿیذیل ؿیذُ ٍ
ٍٍلذسیح ثشای  17وـَس ؾ َ ػبصهبى وٌفشاًغ اػالهی ثِ تشتیت ثیبىگش ایي اػیت ویِ الگَّیبی
هزوَس اص طشیك سٍؽ دادُّبی تبثلَیی ٍ اثشات ثبثت ثشآٍسد گشدًذً .تبیح حبكل اص آصهیَى ٍالیذ
تؿذیل ؿذُ ًیض ًـبىدٌّذُ ٍخَد هـىل ًبّوؼیبًی ٍاسییبًغ دس تویبهی هؿیبدالت اػیتّ ،وچٌییي
ًتبیح حبكل اص آصهَى ٍٍلذسیح ٍخَد هـىل خَدّوجؼتگی سا دس توبهی هذلّب ًـبى هیدّیذ .اص
ایيسٍ ثب تَخِ ثِ ایٌىِ یىی اص سٍؽّبی سفؽ هـىل ًبّوؼبًی ٍاسیبًغ ٍ خَدّوجؼیتگی ثیشآٍسد
1. Wooldridge Autocorrelation test
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هذل ثِ سٍؽ حذالل هشثؿبت تؿوینیبفتِ ) (GLSدس هحیط دادُّیبی تیبثلَیی اػیت ،ثیشای تخوییي
هؿبدالت اص ایي سٍؽ اػتفبدُ هیؿَد.
دس خذاٍل  8تب ً 11تبیح حبكل اص ثشآٍسد الگَّب ثب سٍؽ حذالل هشثؿبت تؿوینیبفتیِ هـیبّذُ
جديل  .8بزآيرد الگًی تًسعٍ اوساوی ) (HDIبٍ ريش )(GLS

متغیر

ضریب

آمارٌ z

p>lzl

Fk

0/00073

3/22

0/0001

Aid

-0/0028

-1/88

0/059

Saving

0/0030

8/48

0/000

Gov

0/0619

5/28

0/000

Log IGDP

-0/0083

-2/71

0/007

Cons

0/816

9/41

0/000

Wald chi2 (5) =183/66
Prob>chi2 =0/000

هأخز :هحبػجبت هحمك

ًتبیح حبكل اص آصهَى ٍالذ ثب آهبسُ  ٍ 183/66احتوبل كفش ًـبىدٌّذُ آى اػت ویِ هیذل ثیِ
دسػتی تلشیح ؿذُ اػت پغ هیتَاى تحلیل ًتبیح سا اًدبم داد.
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جديل  .9بزآيرد الگًی امید بٍ سودگی ) (LIبٍ ريش )(GLS

Fk

0/00055

2/29

0/022

Aid

-0/0046

-2/75

0/006

Saving

0/0015

4/80

0/000

Gov

0/0330

2/77

0/006

Log IGDP

-0/0070

-2/44

0/025

Cons

0/8951

10/58

0/000

Wald chi2 (5) = 75/98
Prob>chi2 =0/000

هأخز :هحبػجبت هحمك

جديل  .10بزآيرد الگًی آمًسش ) (EIبٍ ريش )(GLS

متغیر

ضریب

آمارٌ z

p>lzl

Fk

0/00216

4/80

0/000

Aid

-0/0018

-0/73

0/462

Saving

0/0026

5/04

0/000

Gov

0/0274

1/37

0/170

Log IGDP

-0/0084

-1/77

0/077

Cons

0/7514

5/66

0/000

Wald chi2 (5) =66/94
Prob>chi2 =0/000

هأخز :هحبػجبت هحمك
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جديل  .11بزآيرد الگًی سطح سودگی ) (GDPIبٍ ريش )(GLS

Fk

0/00087

3/40

0/001

Aid

-0/0045

-3/35

0/001

Saving

0/0029

8/05

0/000

Gov

0/0678

5/00

0/000

Log IGDP

-0/0031

-1/00

0/318

Cons

0/66

7/62

0/000

Wald chi2 (5) =158/47
Prob>chi2 =0/000

هأخز :هحبػجبت هحمك

دسایي ثخؾ ثِ ًمؾ ّش یه اص هتییشّب دس تأثیشگزاسی ثش ؿبخق تَػؿِ اًؼیبًی ٍ ػیِ هتیییش
ٍاثؼتِ دیگش (ؿبخق آهیَصؽ ،ؿیبخق اهییذ ثیِ صًیذگی ٍ ؿیبخق ػیطح صًیذگی) وـیَسّبی
هٌتخت پشداختِ هیؿَد.
آصادی خشیبى ػشهبیِ :ثب تَخِ ثِ ًتبیح پظٍّؾ ،هتییش ػشهبیِگیزاسی هؼیتمین خیبسخی ثیب ضیشیت
 ،0/0007دس ػییطح اّویییت  5دسكییذ هؿٌییبداس ٍ داسای اثییش هثجییت ثییش ػییطح تَػییؿِ اًؼییبًی دس
وـَسّبی هَسد ثشسػیی هییثبؿیذ .ثیِ اییي هؿٌیی ویِ ییه ٍاحیذ افیضایؾ دس خشییبى ٍسٍدی
ػشهبیِگزاسی هؼتمین خبسخی هٌدیش ثیِ افیضایؾ ٍ 0/0007احیذی دس ؿیبخق تَػیؿِ اًؼیبًی
هیگشدد .ثٌبثشایي هیتَاى ًتیدیِ گشفیت ویِ افیضایؾ خشییبى ٍسٍدی ػیشهبیِگیزاسی هؼیتمین
خبسخی ؾبهلی دس خْت افضایؾ تَػؿِ اًؼبًی ٍ اخضای آى دس وـَسّبی هیَسد هطبلؿیِ اػیت.
لزا ًتبیح ایي هطبلؿِ دس ٍالیؽ تأییذوٌٌیذُ دییذگبُّیبی خَؿیجیٌبًِ دس ساثطیِ ثیب ػیشهبیِگیزاسی
هؼتمین خبسخی ٍ لضٍم ادغبم دس التلبد خْبًی هیثبؿذ.
ثب تَخِ ثِ ًتبیح پیظٍّؾ ،هتیییش ػیشهبیِگیزاسی هؼیتمین خیبسخی ثیب ضیشیت 0/0008دس ػیطح
اّویت  5دسكذ هؿٌبداس ٍ داسای اثش هثجت ثش ػطح صًذگی دس وـَسّبی هَسد هطبلؿیِ اػیت .ثیِ اییي
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هفَْم وِ ثب افضایؾ ٍ 1احذی دس خشییبى ٍسٍدی ػیشهبیِگیزاسی هؼیتمین خیبسخی ،ؿیبخق ػیطح
صًذگی ثِاًذاصُ  0/0008افضایؾ هییبثذ .ادثیبت استجبط ثیي ػشهبیِگیزاسی هؼیتمین خیبسخی ٍ سؿیذ
التلبدی ثِ دٍ دػتِ اثشات هثجت ٍ هٌفی تمؼین هییؿیَد .اص ًػیش گیشٍُ اٍل  FDIهییتَاًیذ اص طشییك
ٍخَد گشٍُ دٍم هؿتمذًذ  FDIثب تلیبحت هٌیبثؽ هحیذٍد (هدَصّیبی ٍاسداتً ،ییشٍی اًؼیبًی هیبّش،
تؼْیالت اؾتجبسی ٍ ٍ )...ػلت فشكتّبی ػشهبیِگزاسی اص ػشهبیِگزاساى هحلی ،ثیشای التلیبدّبی
هیضثبى ه ش ٍالؽ ؿَدً .تبیح هطبلؿِ حبضش تأییذوٌٌذُ استجبط هثجت ثیي خشیبى ػشهبیِگیزاسی هؼیتمین
خبسخی ٍ سؿذ التلبدی (ٍ دس ًتیدِ تَلیذ ًبخبلق داخلی ػشاًِ) هیثبؿذ.
ثب تَخِ ثِ ًتبیح پظٍّؾ ،هتییش ػشهبیِگزاسی هؼیتمین خیبسخی ثیب ضیشیت  0/0005دس ػیطح
اّویت  5دسكذ هؿٌبداس ٍ داسای اثش هثجت ثش اهیذ ثِ صًذگی دس وـَسّبی هیَسد هطبلؿیِ اػیت .ثیِ
ایي هفَْم وِ ثب افضایؾ ٍ 1احذی دس خشیبى ٍسٍدی ػشهبیِگزاسی هؼتمین خبسخی ،ؿبخق اهییذ
ثِ صًذگی ثِ اًذاصُ ٍ0/0005احذ افضایؾ هییبثذ .دس ساثطِ ثب اثش ػشهبیِگزاسی هؼتمین خبسخی ثیش
اهیییذ ثییِ صًییذگی دٍ دػییتِ ًػشیییبت ٍخییَد داسد وییِ دػییتِ اٍل هطییشحوٌٌییذُ تییأثیش هثجییت
ػشهبیِگزاس ی هؼیتمین خیبسخی ثیش اهییذ ثیِ صًیذگی وـیَس هیضثیبى ّؼیتٌذ .ثیب اییي اػیتذالل ویِ
ػشهبیِگزاساى خبسخی اغلت هحیط اهيتش ٍ خذهبت اختوبؾی هطلَةتشی ثشای ًیشٍی ویبس خیَد
فشاّن هیوٌٌذ ٍ اص طشف دیگیش سؿیذ التلیبدی ًبؿیی اص خشییبى ٍسٍدی ػیشهبیِگیزاسی هؼیتمین
خبسخی ،هَخت هیؿَد هشدم تمبضبی ثیـتشی ثشای خذهبت ػالهت ٍ ثْذاؿت داؿتِ ثبؿٌذ .دػتِ
دٍم ًػشیبت ًگبُ ثذثیٌبًِای ثِ استجبط ثیي ػشهبیِگزاسی هؼتمین خبسخی ٍ اهیذ ثِ صًذگی داسًیذ ٍ
هطشح هیوٌٌذ خشیبى ػشهبیِگزاسی هؼتمین خبسخی اغلت هَخت ػطح ثبالی اػیتشع ٍ ًگشاًیی
ًیشٍی وبس دس هَسد اخشاج خَد هیؿَد .اص طشف دیگش ادغیبم دس التلیبد خْیبًی دٍلیتّیب سا دس
اساهِ خذهبت ؾوَهی هحذٍدتش هیوٌذ .ح َس ػشهبیِگزاساى خیبسخی دس ثخیؾّیبیی ویِ داسای
آالیٌذگی ثبالیی ّؼتٌذ هیتَاًذ ػیالهت وـیَس هیضثیبى سا اص طشییك افیضایؾ ّضیٌیِّیبی ػیالهت
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اًجبؿت ػشهبیِ فیضیىی ٍ ػشسیضّبی داًؾ ًمؾ هْوی دس فشایٌذ سؿیذ التلیبدی ثیبصی وٌیذ .ثیب اییي
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تخشیت ًوبیذ .ثٌبثشایي ًتبیح حبكل اص ایي هطبلؿِ تأییذوٌٌذُ دػیتِ اٍل ًػشییبت دس ساثطیِ ثیب تیأثیش
هثجت خشیبى ػشهبیِگزاسی هؼتمین خبسخی ثش اهیذ ثِ صًذگی وـَسّبی هَسد هطبلؿِ اػت.
ثب تَخِ ثِ ًتبیح هطبلؿیِ ،هتیییش ػیشهبیِگیزاسی هؼیتمین خیبسخی ثیب ضیشیت  0/002دس ػیطح
هفَْم وِ ثب افضایؾ ٍ 1احذی دس خشیبى ٍسٍدی ػشهبیِگزاسی هؼتمین خبسخی ،ؿبخق آهیَصؽ
ثِ اًذاصُ ٍ 0/002احذ افضایؾ هییبثذ .هتییش ٍاثؼتِ ؿبخق آهَصؽ ثیؾ اص ػِ هتییش ٍاثؼیتِ دیگیش
تحت تأثیش هثجت خشیبى ػشهبیِگزاسی هؼتمین خبسخی لیشاس گشفتیِ اػیت .ثیِ اییي هفْیَم ویِ دس
وـَسّبی هَسد هطبلؿِ ثخؾ ثیـتشی اص هٌیبفؽ حبكیل اص خشییبى ٍسٍدی ػیشهبیِگیزاسی هؼیتمین
خبسخی كشف آهَصؽ ًیشٍی وبس ٍ ثْجَد اػتبًذاسدّبی آهَصؿیی ؿیذُ اػیت ٍ ثخیؾ آهیَصؽ
غشفیت خزة ثبالتشی ثشای اػتفبدُ اص هٌبفؽ حبكل اص ٍ FDIسٍدی داؿتِ اػت.
ووهّبی خبسخی :ضشیت هشثَط ثِ ووهّبی خبسخی دس هذلّبی تَػؿِ اًؼبًی ٍ آهیَصؽ اص
ًػش آهبسی ثیهؿٌی هیثبؿذ .ثِ ایي هفَْم وِ افضایؾ ووهّیبی سػیویتَػیؿِای تیأثیشی ثیش
ػطح آهَصؽ ٍ تَػؿِ اًؼبًی دس وـَسّبی هَسد ثشسػی دس دٍسُ صهبًی هیَسد هطبلؿیِ ًذاؿیتِ
اػت .دس هَسد هذل اهیذ ثِ صًیذگی ٍ ػیطح صًیذگی ،ضیشایت هشثَطیِ ثیِ تشتییت ٍ -0/0046
 ٍ -0/0045هؿٌبداس ّؼتٌذً .جَد غشفیت دس ًْبدّبی دٍلتی ،فؼیبد اداسی ،ؾیذم ّویبٌّگی هییبى
دٍلت ٍ وـَسّبی ووهوٌٌذُ دس ؾولی ؿذى پشٍطُ ّیب اص خولیِ دالیلیی ّؼیتٌذ ویِ هَخیت
هیؿًَذ تأثیش ووهّبی خبسخی ثش تَػؿِ اًؼبًی ٍ اخضای آى ثِ كَست هٌفی ثبؿذ.
پغاًذاص ًبخبلق داخلی :ضشیت هشثَط ثِ پغاًذاص ًبخبلق داخلی دس ّش  4هذل ثشآٍسدی هثجیت
ثَدُ ٍ اص ًػش آهبسی دس ػطح اطویٌبى  5دسكذ هؿٌبداس هیثبؿیذ .اییي اهیش ًـیبى هییدّیذ ییه
ٍاحذ افضایؾ دس پغ اًذاص ًبخبلق داخلی ،هیضاى ؿیبخق تَػیؿِ اًؼیبًی سا ثیِ اًیذاصُ ،0/003
ؿبخق آهَصؽ سا ثِ اًذاصُ  ،0/002ؿبخق اهیذ ثِ صًذگی سا ثِ اًذاصُ  ٍ 0/001ؿبخق ػطح
صًذگی سا ثِ اًذاصُ  0/0029افضایؾ دادُ اػتً .تبیح ثِدػت آهذُ هطبثك تئَسی اػیت .اّوییت
ًشب پغ اًذاص ثشای تشاون ػشهبیِ ٍ سؿذ تَلیذ دس هذل ّبی سؿذ هَسد تأویذ ٍییظُ لیشاس گشفتیِ
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اّویت  5دسكذ هؿٌبداس ٍ داسای اثش هثجت ثش ػطح آهَصؽ دس وـَسّبی هَسد هطبلؿِ اػت .ثِ ایي
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اػت .ثشای هثبل دس هذل سؿذ ّبسٍد-دٍهبس ًشب پغاًذاص اص خولِ تؿییيوٌٌیذُ ّیبی ًیشب سؿیذ
ثَدُ ویِ ثیب افیضایؾ آىً ،یشب سؿیذ ًییض افیضایؾ هیییبثیذ .دس هیذل ًئَوالػییه ًییض اص خولیِ
پبساهتشّبی تؿییيوٌٌذُ ؿشط تؿبدلیً ،شب پغ اًذاص اػت .ثِ طیَسی ویِ دس كیَست تییییش آى،
وِ پغ اًذاص ًِ تٌْب ثب دسآهذ خبسی ثلىِ ثب ػطَح لجلی دسآهذ ًیض استجیبط داسد .ثٌیبثشایي صهیبًی
وِ دسآهذ خبسی ًؼجت ثِ ثیبالتشیي دٍسُ لجیل ییب حیذاوثش دسآهیذ گزؿیتِ افیضایؾ یبثیذ ،هییل
هتَػط ثِ پغاًذاص ًیض افضایؾ خَاّذ یبفت ٍ دس ًتیدِ پغاًذاص ول افضایؾ هییبثذ.
حىوشاًی :ضشیت ثشآٍسدی هشثَط ثِ حىوشاًی ثشای هذل آهَصؽ هثجت ٍ اص ًػیش آهیبسی ثیی هؿٌیی
هیثبؿذ ثِ ایي هفَْم وِ ثْجَد ویفیت حىوشاًی دس وـَسّبی هیَسد هطبلؿیِ تیأثیشی ثیش ؿیبخق
آهیَصؽ ًذاؿییتِ اػییت .دس ػییِ هییذل دیگییش ضیشایت ثییشآٍسدی هثجییت ٍ اص ًػییش آهییبسی هؿٌیییداس
هیثبؿٌذ .ثِ گًَِای وِ ثب یه ٍاحذ افضایؾ دس حىوشاًی ،ؿبخق تَػؿِ اًؼبًی ثِ اًیذاصُ ،0/06
ؿبخق اهیذ ثِ صًذگی ثِ اًذاصُ  ٍ 0/03ؿبخق ػطح صًذگی ثیِ هییضاى  0/06افیضایؾ هیییبثٌیذ.
حىوشاًی خَة ثب گؼتشؽ استجبط هیبى پغاًذاص ٍ ػشهبیِگزاسی ،ثِ افضایؾ هَخیَدی ػیشهبیِ ٍ
ثْشٍُسی ػشهبیِگیزاسی دٍلتیی وویه ویشدُ ٍ ثیب تَصییؽ حمیَق هییبى ویبساتشیي ویبسگضاساى،
ثْشٍُسی ٍ سؿذ سا افضایؾ دادُ ٍ ثب هشصثٌذی حمَق ثیبصاس اص طشییك سلبثیت ،ساًیت تَلیذوٌٌیذُ سا
هحذٍد هی ػبصد ٍ تَاى دٍلت سا ثشای اكالح ًمیبیق ثیبصاس افیضایؾ هیی دّیذ ٍ هَخیت افیضایؾ
هخبسج آهَصؿی ٍ ثْذاؿتی هی ؿَدً .تیدیِ آًىیِ حىوشاًیی خیَة دس ًْبییت ثیِ افیضایؾ سؿیذ
التلبدی ٍ ثْجَددس تَػؿِ اًؼبًی هی اًدبهذ (وویدبًی ٍ ػالطیي.)1389 ،
لگبسیتن  GDPاٍلیِ (ؿبخلی اص سؿذ التلبدی دس طَل صهبى) :ضیشیت ثیشآٍسدی لگیبسیتن GDP

اٍلیِ ثشای ؿبخق آهَصؽ ٍ ػطح صًذگی هٌفی ٍ اص ًػش آهبسی ثیهؿٌی اػتٍ .لیی دس هیَسد
دٍ هذل دیگش ضشایت ثِ دػت آهذُ هٌفی ٍ اص ًػش آهبسی هؿٌیداسًذ .ثِ گًَِای وِ یه ٍاحذ
افضایؾ دس سؿذ التلبدی دس طَل صهبى هَخت هیؿَد ؿبخق تَػؿِ اًؼبًی اًؼبًی ثیِ اًیذاصُ
 ٍ0 /0008ؿبخق اهیذ ثِ صًذگی ثِ اًذاصُ 0 /0007وبّؾ یبثٌذ.
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هؼیش سؿذ ًیض تحت تأثیش لشاس خَاّذ گشفت .دٍصًجشی ثب اساهِ فشضیِ دسآهذ ًؼجی هؿتمیذ اػیت
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هیتَاى ًتیدِ حبكل اص ایي هطبلؿِ سا ثِ ًَؾی ثب پذیذُ سؿذ التلبدی ًبهتَاصى هشثَط داًؼت ویِ
دس آى سؿذ التلبدی وـَسّب لَی ٍ تَػؿِ اًؼبًی ضؿی

اػت .ایي اهش هییتَاًیذ ًبؿیی اص ًیبثشاثشی

دس تَصیؽ دسآهذّب ثبؿذ .اگش سؿذ التلبدی دسػت هیذیشیت ًـیَد ،ثیشای تَػیؿِ التلیبدی صییبىثیبس
اًذاصُ وویت سؿذ داسای اّویت اػت .دس فشآیٌذ سؿذ الصم اػت ٍاػطِای ٍخَد داؿتِ ثبؿیذ ویِ ثیش
اػبع آى ،هٌبفؽ سؿذ دس صًذگی هشدم ًوَد یبثذّ .وچٌیي ؾالهیت هٌفیی ضیشایت ثیشآٍسدیٍ ،خیَد
ّوگشایی سا دس هذل تجییي هیوٌذّ .وگشایی ٍیظگی ثبسص هذل ًئَوالػییه سؿیذ اػیت ویِ دس دّیِ
 1960تَػؿِ یبفت .ثبسٍ )1996( 1تجییي هیوٌذ وِ ثشای ییه ػیطح دادُ ؿیذُ اص ٍضیؿیت التلیبدی
(هبًٌذ اهیذ ثِ صًذگی ٍ تحلیالت ؾبلی اٍلیِ ،هشيٍهیش پبییي ،ثؼتش ًْبدی هٌبػت ثشای فؿبلییتّیبی
التلبدی-ػیبػی ٍ ٍضؿیتّبی دیگش)ً ،شب سؿذ التلبدی ثِ طَس هٌفی ثِ ػطح اٍلییِ  GDPهشثیَط
خَاّذ ثَد وِ ًبؿی اص ثبصدُ ًضٍلی ػشهبیِ دس هذل ًئَوالػیه سؿذ اػت.

1. Barro
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خَاّذ ثَد .ثٌبثشایي ویفیت سؿذ اص ًػش تیأثیش دس ویبّؾ ًیشب فمیش ،تَػیؿِ اًؼیبًی ٍ پبییذاسی آى ثیِ
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 .7جمغبىذی ي ارائٍ پیشىُادات
 ثب تَخِ ثِ ساثطِ هثجت ثیي آصادی خشیبى ػشهبیِ ٍ تَػؿِ اًؼبًی ،هیتیَاى هٌیبفؽ ًبؿیی اص آصادیخشیبى ػشهبیِ سا وِ ثِ كَست افضایؾ دسآهذ ػشاًِ خَاّیذ ثیَد ،ؾویذتبً دس هؼییش ثْذاؿیت ٍ
التلبدی وـَسّب دس آیٌذُ تلمیی خَاّیذ ؿیذّ .وچٌییي الصم اػیت دٍلیتّیب ثیب ػیبػیتّیبی
تـَیمی ػؿی دس خزة ّشچِ ثیـتش هٌبثؽ ػشهبیِای خبسخی ًوبیٌذ ٍ ثؼتشّبی الصم ثشای خزة
ػشهبیِّبی خبسخی سا فشاّن ًوبیٌذ.
 ثب تَخِ ثِ ساثطِ هثجت ثیي پغاًذاص ًبخبلق داخلی ٍ تَػؿِ اًؼبًی ،الصم اػت دٍلتّب اص طشییكػیبػت ّبی تـَیمی هَخجبت حفع ٍ تمَیت ًؼجت ثبالی پغاًذاص ثِ تَلیذ ًبخیبلق داخلیی ٍ
ًیض هیل ثبال ثِ پغ اًیذاص سا دس الـیبس هختلی

هْییب ًوبیٌیذّ .وچٌییي اص طشییك ایدیبد ٍ تمَییت

هؤػؼبت هبلی ٍ اؾتجبسی ،اًتـبس اٍساق هـبسوت داسای خبرثِ ثشای هشدم ٍ تمَیت ثَسع الیذام
ثِ تمَیت پغاًذاص دس ػشهبیِگزاسیّب ًوبیٌیذ ثیِ گًَیِای ویِ ًمیذیٌگیّیبی دس دػیت هیشدم
خزة ؿذُ ٍ اص طشیك وبًبل ّبی هطوئي ٍ وبسا ٍ ثب ّیذف سؿیذ ٍ تَػیؿِ التلیبدی تجیذیل ثیِ
ػشهبیِگزاسیّبی هَلذ گشدًذ.
 استجبط ثیي ؿبخق حىوشاًی خَة ٍ ؿبخق تَػؿِ اًؼبًی هثجت اػت ٍ الصم اػت وـَسّب ثیبثؼتشػییبصی ثییشای ایدییبد اكییالحبت ػیبػ یی ،ل ییبیی ،اداسی ٍ هییذیشیتی ،ثْجییَد ػیبػیتّییبی
التلبدی ٍ تَػؿِ ًْبدّبی هذًی ،ثْجَد ف بی وؼتٍوبس ٍ تیأهیي اهٌییت ػیبػیی ٍ التلیبدی
هَخجبت سؿذ ٍ تَػؿِ التلبدی ٍ اًؼبًی سا فشاّن آٍسًذ.
 استجبط ثیي ؿبخلی اص سؿذ التلبدی دس طَل صهبى ٍ ؿبخق تَػؿِ اًؼبًی هٌفی اػت .ثٌیبثشایيالصم اػت ٍاػطِ ّبیی ٍخَد داؿتِ ثبؿذ وِ اثیشات هثجیت سؿیذ التلیبدی ثیش تَػیؿِ اًؼیبًی ٍ
اخضای آى سا دس التلبد ایدبد ًوبیذ ٍ خلَی پذیذُ سؿذ التلبدی ًبهتَاصى گشفتِ ؿیَد .ثیِ اییي
هٌػَس ػیبػتّبیی هثل تخلیق هٌبثؽ ثیـتش ثِ آهَصؽ ٍ ثْذاؿیت ،تَصییؽ دسآهیذ هٌبػیتتیش
(هثالً اص طشیك اكالحبت هبلیبتی) ٍ خلك فشكتّبی ؿیلی خذیذ لضٍم پیذا هیوٌذ.
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آهَصؽ افشاد خبهؿِ ّذایت وشد .افضایؾ ػطح تَػؿِ اًؼبًی ثِ صهیٌِػبص ٍ هحشوی ثشای سؿیذ
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 ثب تَخِ ثِ ٍخَد استجبط هٌفی ثیي ووهّبی خبسخی ٍ ؿبخق ػطح صًذگی ،لضٍم ثبصًگشی دسًحَُ اػتفبدُ اص ووه ّبی خبسخی دس وـَسّبی ؾ َ ػبصهبى وٌفشاًغ اػالهی ٍخیَد داسد.
دٍلتّب هیثبیؼت ثب هذیشیت ٍ تَصیؽ هتٌبػت ووهّب ،ثبال ثشدى ویفیت ًْبدّب ٍ هؤػؼیبت ٍ
آٍسًذ وِ هٌبفؽ حبكل اص ووهّبی خبسخی هَخت اثش هثجت ثش دسآهذ ػشاًِ گشدد.
 اص آًدبیی وِ هحشن ّبی سؿذ التلیبدی اص لجییل دسخیِ ثیبص ثیَدى تدیبست ،ؾویك هیبلیً ،یشبػشهبیِگزاسی ٍ تَػؿِ اًؼبًی ًؼجت ثِ تشهضّبی سؿیذ ّوچیَى ًیشب سؿیذ خوؿییت ٍ هخیبسج
دٍلت دس وـَسّبی اػالهی ضؿی تش ّؼتٌذ ،ایي وـَسّب دس هَاخِْ ثب خْبًی ؿیذى ٍ ادغیبم
دس التلبد خْبًی ثب اًَاؼ چبلؾ ّب ،هحذٍدیتّب ٍ فشكتّبی فضایٌیذُ هَاخٌْیذ ٍ لیزا تَكییِ
هیؿَد ایي وـَسّب تالؽ دس خْت افضایؾ ثجبت هٌطمِایً ،یَآٍسی ٍ اختیشاؼ ،تَلییذ ؾلین ٍ
افییضایؾ ػییشهبیِگییزاسی خییبسخی ،تَػییؿِ ًْبدّییبی هییبلی ٍ افییضایؾ غشفی یت خْییت خییزة
ػشهبیِ گزاسی هؼتمین خبسخی ًوبیٌذّ .وچٌیي ایي وـَسّب ثبیذ دس ًػش داؿتِ ثبؿٌذ ویِ حدین
دٍلت سا وبّؾ دادُ ٍ ف ب سا ثشای ؾولىشد ثخؾ خلَكی گؼتشؽ دٌّذ صییشا ػیشهبیِ ّیبی
خبسخی ثِ ثخؾ خلَكی وـَس هیضثبى ٍاسد هیؿَد.
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