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ٌ  ثب ػىبیت ثٍ ومػ غیرلبثل اوىبر فضبی وعت ٍ   يوبر در افسایػ اوگیزس َزبی یًیز     ایدزبد فؼبییزت   گزااری ي  َزبی ظزریبی
َزبی یبییزبتی، وزر      وبر )تؼ اد پرداخزت ي َبی ؼبخؿ فضبی وعت ؤیفٍالتفبدی، ایه یمبیٍ ثٍ ثررظی تأثیر ثرخی از ی

ز  ثرای ـبدرات، زیبن یًرد ویبز ثرای ـبدرات، تؼز اد اظزىبد الز  ثزرای ياردات ي زیزبن     ولی یبییبت، تؼ اد اظىبد ال
ٍ    یًرد ویبز ثرای ياردات(، ور  رؼ  التفبدی ي وؽزًر   7گزااری ثشزػ خفًـزی     ور  ثُرٌ حمیمی ثزر ییزسان ظزریبی

ٍ ( ثزٍ ػىزًان   ایران، آلبانی، آنگوال، بالروس، بوتان، بولیوی، مصرر یىتشت درحبل تًظؼٍ ) حزبل   ای از خًایزغ در  ومًوز
اوجبؼتگی پبولی ثزب رَیبفزت    خُت ثرآيرد اثرات یتغیرَب از تىىیه َمپردازد.  یی 2006-2013تًظؼٍ، طی ديرٌ زیبوی 

یًاوزغ  ( اظتفبدٌ ؼ ٌ اظت. ثب تًخٍ ثٍ وتزبیح حبـزل از ثزرآيرد ـزًرت گرفتزٍ،      DOLS) ح الل یرثؼبت یؼمًیی پًیب
رؼز  التفزبدی اثزر     ، يیزی  او  گااری خفًـی داؼتٍ داری ثر ظریبیٍ ثر یىفی ي یؼىیبر یطبثك اوتظبر افضبی وعت يو
 گااری ثشػ خفًـی دارد. یثجت ثر ظریبیٍ

 
 JEL: O50; C33; E20; E30 ثى ی طجمٍ

 اوجبؼتگی پبولی، وؽًرَبی در حبل تًظؼٍ.  گااری ثشػ خفًـی، تىىیه َم يوبر، ظریبیٍ َبی ولی ی: فضبی وعت ياشٌ

  

  

                                                            
 23/4/1396: تبریخ پایرغ  6/3/1395: تبریخ دریبفت 
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 مقذمٍ. 1

 ي تؼیزیه  یؼیزبر  یُمتزریه  ي اظزت  وؽًری َر التفبدی آریبن تریه ػم ٌ پبی ار تًظؼٍ ؼ  ير

 ییززسان تًییزز ، اـززلی یحززرن ي داخلززی وبخززبیؿ تًییزز  رؼزز  التفززبدی، رؼزز  گیززری اوزز ازٌ

ٌ  التفزبدداوبن  یزاا،  اظزت.  یگاار ظریبیٍ ٍ  را ؼزرایطی  اوز  ٍ داوعزت  فزرق  ثرخزًد  َمزًار  ػًایزل  وز

 یىزبوی  ي زیزبن  َزر  را در َ د یی ظًق یگاار ظریبیٍ اودب  ثٍ وُبیت در ي او از پط ثٍ را التفبدی

ٌ   التفزبدی  انگزاار  ظیبظزت دَىز .   لرار ثررظی یًرد  التفزبدی،  وزنن  یَزب  تظیبظز  از ثزب اظزتفبد

ٍ  تؽزىیل  ي یگزاار  ظریبیٍ ٌ  َز ایت  را ثشزػ خفًـزی   ظزریبی  َزبیی،  اوگیزسغ  ایدزبد  ثزب  ي وزرد

ٍ  تفزمیمبت . مبیىز  و یزی  ترغیت یگاار ظریبیٍ یَبٌ پريش اودب  ثٍ را انگاار ظریبیٍ  یگزاار  ظزریبی

ٍ  تشفیؿ ظًدخًیی، یَبٌ اوگیس ي وبرایی ثًدن ثبال دییل ثٍ ثشػ خفًـی، تًظط ي  یىزبثغ  ثُیىز

ػًایزل یشتلفزی ثزر ایزه      (.136: 1381 لزًی،  ي فزر  ظلیمی)داؼت  خًاَ  پی در را تًیی ی ػًایل

 بؼ .ث ییحبئس اَمیت فراياوی  يوبر وعتػبیل یُم تأثیرگاار َعتى ، وٍ در ایه ثیه ومػ فضبی 

ٍ  ثزر  ثزبزار  التفزبد  یه در خفًـی ثشػ تًظؼٍ وٍ ییآودب از ٌ  یدمًػز  لزًاویه،  از ای پیچیز 

 خزاة  یزبیی،  ثبزارَبی تًظؼٍ ونن، التفبد ثبثجبت یحیط وُبدی، ي فیسیىی َبی گعتردٌ زیرظبخت

 َزبی  ظیعزتم  وزبر،  ثزبزار  یمزررات  یتًظزط،  ي وًچه ـىبیغ تًظؼٍ یعتمیم خبرخی گااری ظریبیٍ

 حروزت  تًاوزبیی  تًظؼٍ، اثؼبد دائمی تغییر یعیر در تب اظت یبدگیری یجتىی ي آیًزغ فىبيری، ارتمبء

 در تًظؼٍ ایگًی ظبزی پیبدٌ یىظًر ثٍ یدمًػٍ ایه ؼ ن ي فراَم ثبؼ  داؼتٍ را تغییرات ایه ثب َمگب 

 ثزرای  زیرثىزبیی  ي وُزبدی  َزبی  زیرظزبخت  ایدزبد  یاا افت ، اتفبق ومی خًدوبر ـًرت ثٍ التفبد یه

 ديیت ضريری يظبیف زیرٌ در ي ظیبظت ایه ايییٍ اخرای ایسایبت از يوبر وعت یًاوغ رفغ ي تًظؼٍ

 در یسثزًر  َزبی  ؼزبخؿ  ثُجزًد  ي يوبر وعت فضبی اـنح اظت یعلم ی وی اظت. آوچٍ وُبدَبی ي

ٍ  تمًیزت  خُزت  در اظبظی ي گبیی یثجت تىُب وٍ خُبوی ػرـٍ  در خفًـزی  ثشزػ  یؽزبروت  خىجز

ٍ  ثٍ طًر ثلىٍ ؼًد یی یحعًة وؽًر در ي تًیی  اؼتغبل ظطح ارتمب التفبد، ػرـٍ  یُزم  ای لطغ وؽزبو

ٍ  فىزبيری  يريد خریزبن  تعزُیل  ي ارتمب ي وؽًر ثٍ ثرای يريد خبرخی گااران ظریبیٍ اظتمجبل ثرای  ثز

 (.151: 1391)پبیتشتی اظىًئی ي َمىبران، ريد  یی ؼمبر ثٍ وؽًر
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ی ثشزػ  گزاار  ظریبیٍثر ییسان  يوبر وعتال اظبظی یمبیٍ حبضر ایه اظت وٍ تأثیر فضبی ظؤ

َززبی ـززًرت گرفتززٍ در زییىززٍ ارتجززب  ثززیه فضززبی  خفًـززی چگًوززٍ اظززتی در ثیؽززتر پززصيَػ

ی ثشػ خفًـزی ثزٍ يیزصٌ    گاار ظریبیٍالتفبدی، تًخٍ چى اوی ثٍ  ثب یتغیرَبی ونن يوبر وعت

ٌ  اوجبؼتگی َمَبی  در لبیت تىىیهدر وؽًرَبی یىتشت درحبل تًظؼٍ ثٍ يیصٌ  ي اظزت   پبولی وؽز 

ىز   و ییثر خریبن رؼ  التفبدی تأوی  ؼ ٌ اظت. یاا، ایه یطبیؼٍ تنغ  در یطبیؼبت داخلی ػم تبً

1ثب رَیبفت ح الل یرثؼبت یؼمًیی پًیزب  پبولی تگیاوجبؼ َمثب اظتفبدٌ از تىىیه 
(DOLS)  تزأثیرات ،

ی یبییزبتی، وزر  ولزی یبییزبت،     َزب  ت)تؼز اد پرداخز   يوبر وعتی ؼبخؿ فضبی َبٍ ثرخی از یؤیف

تؼ اد اظىبد الز  ثرای ـبدرات، زیبن یًرد ویبز ثرای ـزبدرات، تؼز اد اظزىبد الز  ثزرای ياردات ي     

حبل  وؽًر یىتشت در 7ی ثشػ خفًـی در گاار ظریبیٍزیبن یًرد ویبز ثرای ياردات( ثر ییسان 

  ارزیبثی لرار دَ .ثررظی ي  2006-2013تًظؼٍ )ثب یحبظ ایران( در طی ديرٌ زیبوی 

یمبیٍ حبضر ثٍ ؼرح ذیل یؼرفزی   ثراظبض یجبوی وظری ي یطبثك ثب اَ اف پصيَػ، فرضیبت یاا

 : گردو  یی

ٍ ی یبییبتی ثر َب تتؼ اد پرداخ - ی ثشزػ خفًـزی در وؽزًرَبی یىتشزت درحزبل      گزاار  ظزریبی

 تًظؼٍ تأثیر دارد.

 بی یىتشت درحبل تًظؼٍ تأثیر دارد.  گااری ثشػ خفًـی در وؽًرَ ور  ولی یبییبت ثر ظریبیٍ -

ی ثشػ خفًـی در وؽًرَبی یىتشت درحزبل  گاار ظریبیٍتؼ اد اظىبد الز  ثرای ـبدرات ثر  -

 تًظؼٍ تأثیر دارد.

ی ثشػ خفًـی در وؽزًرَبی یىتشزت درحزبل    گاار ظریبیٍزیبن یًرد ویبز ثرای ـبدرات ثر  -

 تًظؼٍ تأثیر دارد.

ی ثشػ خفًـی در وؽًرَبی یىتشزت درحزبل   گاار ظریبیٍتؼ اد اظىبد الز  ثرای ياردات ثر  -

 تًظؼٍ تأثیر دارد.

                                                            
1. Dynamic Ordinary Least Squares 
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ی ثشػ خفًـزی در وؽزًرَبی یىتشزت درحزبل     گاار ظریبیٍزیبن یًرد ویبز ثرای ياردات ثر  -

 تًظؼٍ تأثیر دارد.

 حبل تًظؼٍ تأثیر دارد.گااری ثشػ خفًـی در وؽًرَبی یىتشت در ور  ثُرٌ حمیمی ثر ظریبیٍ -

 گااری ثشػ خفًـی در وؽًرَبی یىتشت درحبل تًظؼٍ تأثیر دارد. ور  رؼ  التفبدی ثر ظریبیٍ -

پصيَػ حبضر در پىح ثشػ تىظیم ؼ ٌ اظت. در ثشػ دي  یجزبوی وظزری ي پیؽزیىٍ پزصيَػ     

در ثشزػ   پزصيَػ ویزس  ی َزب ٍ ي یبفتز  َزب ٌ َب در ثشػ ظً  ي تحلیل داد ؼًد. یًاد ي ريغ یییطرح 

 ًد.ؼ یی پرداختٍ گیری وتیدٍگردو . در وُبیت در ثشػ پىدم ثٍ ثحث ي  چُبر  ارائٍ یی

 مباوی وظزی ي پیطیىٍ پژيَص .2

 مباوی وظزی .2-1

ی التفزبدی در یزه   َزب ٌ فضبی وعت يوبر یلی ثٍ یدمًػٍ ػًایل ثر ادارٌ یزب ػملىزرد ثىگزب   

َب لرار دارد. ثُجًد یحیط وعت يوبر  خبرج از وىترل ی یران ثىگبٌ ًد وٍ تمریجبًؼ ییوؽًر اطنق 

 ی فؼبالن التفبدی را فراَم وى . گاار ظریبیًٍاو  اوگیسٌ ي ثعتر الز  ثرای ت یی

ردد وٍ فؼبییت خًد را در وؽًر پزري  گ ییثر  1ثٍ َروبی ي دظًتً يوبر وعتای ٌ ثُجًد فضبی 

 "َ  فؼبییت التفبدی وى  ثزب چزٍ یؽزىنتی ريثريظزت    ؽًری ثشًااگر و"ثب تحمیمی تحت ػىًان 

َعتى   وىبت ثرخعتٍ ي یُمیی، رؼًٌ، زیبن زیبد ي... ؼريع ورد. يی یؼتم  اظت وٍ، یراحل ادار

ارایی یرد  در وؽزًرَبی فمیزر    . دظًتً یؼتم  اظت وٍ ثیؽتر دؼ میٍ ووٍ پیػ از ایه ثٍ آوُب تًخ

دارو  ایب خبوزٍ و اروز  یزب یجتىزر َعزتى  ایزب ظزبزیبن ثجزت          یؼىی آوُب گرچٍ زییه .پایر ویعتى  ثبوه

ی یزبدی ي یؼىزًی افزراد ثزٍ دییزل يخزًد ضزؼف در        َزب  یى . دارایو میاختراػبت از آوُب حمبیت و

ٍ ًد ي ثٍ ایه دییل ویزس ظزریبیٍ ي   ؼ میی پؽتیجبن ثٍ دارایی یًی  تج یل وَب مظیعت ی ویزس  گزاار  ظزریبی

ىى  دریبثى  وزٍ چگًوزٍ   و ییَى  ي تنغ د ییتم اداری وعجت یرد ي یؽىل را ثٍ ظیعگ میـًرت و

 ی وبرا دظت یبفت.َب گااری ظریبیًٍان ایه يضؼیت را اـنح ورد ي ثٍ ت یی

                                                            
1. Hernando desoto 
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ازی اوزز ٌ ًاوزز  ظززجت وززبَػ َسیىززٍ ي ریعززه رات یززی يوززبر وعززتاـززنح ي ثُجززًد فضززبی 

ظمی را افسایػ دادٌ ي از ثشػ غیررظمی ثٍ ثشػ ر َبٌ خ ی  ؼ ٌ ي فضبی اوتمبل ثىگب يوبر وعت

 (.492: 2006، 1دايظًن)وى  را ایدبد  َب گااری ظریبیٍی رؼ  ي گعترغ َبٍ زییى

ازی اوز  ٌ ثشػ را 10در  يوبر وعتَبی فضبی  يوبر ثبوه خُبوی، ؼبخؿ وعتدر گسارغ 

، ؼرایط ي یمررات وعت یدًز، اظزتش ا  ي اخزراج وزبرگران، ثجزت ایزًال، دریبفزت       يوبر وعت

ان، پرداخت یبییبت، تدزبرت خزبرخی، اخزرای لراردادَزب ي تؼطیزل      گاار ظریبیٍاػتجبر، حمبیت از 

ٍ ثزر   يوزبر  وعزت َبی فضزبی   ثى ی ؼ ٌ اظت. تأثیر ؼبخؿ طجمٍ يوبر وعتوردن  گزااری   ظزریبی

 یرد. ثب تًخٍ ثٍ اَمیت فرآیى  تدزبرت خزبرخی ي  گ ییشتلفی اودب  َبی ی ثشػ خفًـی از وبوبل

، در پزصيَػ حبضزر ثزٍ وحزًٌ تأثیرگزااری ایزه دي       يوبر وعتثر فضبی  چگًوگی ظیعتم یبییبتی

 : ًدؼ ییی ثشػ خفًـی پرداختٍ گاار ظریبیٍػبیل ثر 

اظزت.   يوزبر  توعز تزریه یًاوزغ پزیػ ريی فضزبی      از خملٍ اـزلی  وبوبرایبییبتی ظیعتم : یبییبت -

ی گعتردٌ، وزر  َزبی ثزبالی یبییزبتی ي لزًاویه ي یمزررات وبیىبظزت یبییزبتی از طریزك          َب تیبییب

ی ثشزػ خفًـزی ؼزًد ي    گاار ظریبیٍی َبٌ ًاو  یىدر ثٍ وبَػ اوگیست ییوبَػ ظًدآيری 

 ردد.گ ییي یب فرار یبییبتی آوُب  از فؼبییت التفبدی َبٌ ظجت خريج ثىگب

يومل تدبری وبرا يخًد دارد، ثزٍ اظزىبد ي    وؽًرَبیی وٍ ایًر گمروی ي حملدر : تدبرت خبرخی -

ایضبَبی ومتری ویبز اظت ي زیبن ومتری ثرای اودب  یراحل اداری ي تؽزریفبت گمروزی یرثزً     

 ٍ یبثزز  ي دروتیدززٍ فؼبییززت ـززبدروىى گبن ي    َززبی ـززبدرات ي ياردات اختفززبؾ یززی   ثززٍ ريیزز

يومزل،   دَ  وٍ َر ريز تأخیر اضزبفی در حمزل   َبی وؽبن یی ؼًد. ثررظی تر یی ياردوىى گبن آظبن

 آَه َسیىٍ دارد. درـ  ارزغ وبال ثرای وبالَبی ـبدر ؼ ٌ ثب وؽتی یب راٌ 5/0یؼبدل 

بت گمروی ي تمبضبی یتؼ د رؼًٌ فیًاخٍ ؼ ن ثبزرگبوبن ثب تأخیرَبی طًالوی در اودب  تؽری

دزبز اختىزبة وزردٌ ي وبالَزب را از طریزك      ًد وٍ آوبن از ػجزًر از یرزَزبی گمروزی ی   ؼ یییًخت 

                                                            
1. Dawson 
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 ارديًد وٍ وظبرتی ثر ویفیت وبالَبی ؼ ییلبچبق ارائٍ وىى . يريد وبالَب از طریك لبچبق یًخت 

ؼُىبزی )وؽًد ثیىی ؼ ٌ از راٌ یبییبت ثر ياردات ویس حبـل  ؼ ٌ ـًرت وپایرد ي درآی َبی پیػ

 (.170: 1388ي دَمبن ؼجبوی، 

تًظؼٍ ویس ثٍ ظجت ؼرایط يیصٌ التفبدی، ظیبظی ي اختمزبػی، وزٍ در طزی    وؽًرَبی در حبل 

ي ویس ثٍ دییزل دارا ثزًدن یًلؼیزت خغرافیزبیی اظزتراتصیه خزًد        او ٌ ظبییبن گاؼتٍ ثب آن یًاخٍ ثًد

تًاوىز  ومزػ يیزصٌ ي     یزی  يوزبر  وعزت َبی فضزبی   تٍ از وؽًرَبیی َعتى ، وٍ ؼبخؿخسي آن دظ

ی ثشزػ خفًـزی یًخزًد ي اخزساء یتؽزىل آن      گزاار  ظریبیٍریبن ثیرگااری ثر خیُمی را در تأ

 (.4: 1385)ایساولً، ثبؼى  داؼتٍ 

 پیطیىٍ پژيَص .2-2

 َای داخلی . پژيَص2-2-1

يوبر ثر رؼ   َبی فضبی وعت ای ثٍ ثررظی تأثیر ؼبخؿ (، در یمبی1392ٍػج ایلُی ي َمىبران )

ٌ   2006-2011در طزی ديرٌ زیزبوی    OECDالتفبدی وؽًرَبی یىتشزت   َزبی   در لبیزت تىىیزه داد

( پرداختى . وتزبیح رگرظزیًوی گًیزبی تزأثیرات یثجزت      OLSپبولی ثب رَیبفت ح الل یرثؼبت یؼمًیی )

 اػتجبر اخا لراردادَب، اخرای یبییبت، تعُیل پرداخت ثجت ایًال، گااران، ظریبیٍ از حمبیت یتغیرَبی

   ثبؼى . طی ديرٌ یًرد ثررظی ییثر رؼ  التفبدی در  ظریبیٍ ي ویريی وبر يری ثُرٌ ي

يوزبر از دریچزٍ    (، در پصيَؽی ثٍ ثررظی تأثیر فضبی وعت1391زادٌ ثحریىی ي َمىبران ) حعیه

وؽًر یىتشت تًظؼٍ یبفتٍ ي درحزبل تًظزؼٍ در    62 يوبر ثر خریبن رؼ  التفبدی ظشتی یمررات وعت

َزبی پزبولی ثزب رَیبفزت      تىىیه دادٌپرداختى . خُت ویل ثٍ ایه یىظًر از  2003-2006طی ديرٌ زیبوی 

( اظتفبدٌ ؼز  ي ثراظزبض وتزبیح رگرظزیًوی، یمزررات ظزشت ي پیچیز ٌ        OLSح الل یرثؼبت یؼمًیی )

 ای یح يد وى . تًاو  آَىگ رؼ  التفبدی را ثٍ طرز لبثل ینحظٍ يوبر یی وعت

ر فرآیىز   ثز  يوزبر  وعزت ثٍ ثررظی تأثیر فضزبی   ایٍ (، در یطبیؼ1388ؼُىبزی ي دَمبن ؼجبوی )

ی پزبولی ثزب   َزب ٌ وؽًر یىتشت خُبن پرداختى . ایه پصيَػ در لبیت تىىیزه داد  68رؼ  التفبدی 

ـززًرت گرفززت ي  2003-2006 ( ي ثززرای ديرٌ زیززبویOLSرَیبفززت حزز الل یرثؼززبت یؼمززًیی )
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، ثجت ایًال، پرداخزت یبییزبت، ؼزبخؿ    يوبر وعتثراظبض وتبیح حبـلٍ، ضؼف در تؼطیل وردن 

خ یز  تزأثیرات    يوزبر  وعزت ازی اوز  ٌ اخرای لراردادَب، اظزتش ا  وزبرگران ي را   تدبرت خبرخی،

 ی ثر رؼ  الفبدی دارو .دار یؼىییىفی ي 

 َای خارجی . پژيَص2-2-2

از وبحیزٍ دریبفزت اػتجزبر ثزر      يوزبر  وعزت ثٍ ثررظی تأثیر فضزبی   ایٍ (، در یمبی2013) 1ػج یی

 وؽززًر خىززًة ـززحرای آفریمززب ثززرای ديرٌ زیززبوی  21ی ثشززػ خفًـززی گززاار ظززریبیٍخریززبن 

یبفتزٍ   رویجی ثب رَیبفت گؽتبيرَبی تؼمیمی تَبٌ پرداخت. در ایه ثررظی از ريغ داد 2009-1981

(GMMاظتفبدٌ ؼ  ي )        ثراظزبض ثزرآيرد حبـزلٍف افزسایػ دریبفزت اػتجزبر ٍ ثُجزًد خریزبن    یىدرثز

 .ًدؼ یی وؽًرَبی یًرد ثررظی ری ثشػ خفًـی دگاار ظریبیٍ

ثشزػ   یمررات َبی از وبوبل يوبر وعتپصيَؽی ثٍ ثررظی تأثیر فضبی  (، در2006) 2دايظًن

ٍ     وعزت  یمزررات  ي وبر ثبزار یمررات اػتجبرات، گزاای ثشزػ خفًـزی     يوزبر ثزر خریزبن ظزریبی

ي در لبیزت   1980-2000پرداخت. ایه پصيَػ ثرای وؽًرَبی یىتشت خُبن در طی ديرٌ زیزبوی  

( ـًرت گرفت ي رياثط یىفزی ي  OLSپبولی ثب رَیبفت ح الل یرثؼبت یؼمًیی )ی َبٌ تىىیه داد

 ی ثٍ اثجبت رظی .دار یؼىی

از دریچزٍ ظزشتی    يوبر وعتثٍ ثررظی تأثیر فضبی  ایٍ (، در یطبیؼ2000) 3پفریه ي َمىبران

وؽًر یىتشزت خُزبن پرداختىز .     74ی ثشػ خفًـی گاار ظریبیٍثر خریبن  يوبر وعتیمررات 

ی پزبولی ثزب رَیبفزت حز الل     َزب ٌ در لبیزت تىىیزه داد   1970-1997يَػ ثرای ديرٌ زیبوی ایه پص

ی در طزی ديرٌ  دار یؼىزی ـًرت گرفت ي وتزبیح حبـزلٍ، راثطزٍ یىفزی ي      (OLSیرثؼبت یؼمًیی )

 .را وؽبن دادیًرد ثررظی 

  

                                                            
1. Abdli 

2. Dawson 

3. Pfeffermann et al 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 15

https://qjfep.ir/article-1-291-fa.html


 24:7، تابستان 29، سال پنجم، شماره اقتصادیهای مالی و  سیاستفصلنامه   289

 َا . مًاد ي ريش3

، وزر  رؼز  التفزبدی ي وزر  ثُزرٌ      يوزبر  وعزت ی فضبی َبٍ یؤیفدر ایه یمبیٍ تأثیرات ثرخی 

ایرران، آلبرانی،   )وؽزًر یىتشزت درحزبل تًظزؼٍ      7ی ثشػ خفًـی ثرای گاار ظریبیٍثر حمیمی 

 یزرد گ یزی یًرد یطبیؼٍ لرار  2006-2013زیبوی ( طی دوره آنگوال، بالروس، بوتان، بولیوی، مصر

 1 الل یرثؼزبت یؼمزًیی پًیزب   پبولی ثٍ ؼیًٌ حز  اوجبؼتگی َمثرای ثرآيرد اثرات یتغیرَب از تىىیه ي 

(DOLS)  ٌی ل یًرد ثررظی تحمیك حبضرثراظبض یجبوی وظری يتدرثی ي ثزب ایُزب     ًد.ؼ ییاظتفبد

 : رددگ یی( ثٍ ـًرت زیر تفریح 2006) 3دايظًن ( ي2013) 2از یمبالت ػج یی

 

PIit = α0   +α1TPNit + α2TTRit + α3XD it + α4XTit + α5IDEit + α6ITit + α7IRit + α8GYit + εit  (1)  

 

 : وٍ درآن

PI :ٍی ثشػ خفًـیگاار ظریبی 

 :  ػجبرتى  از يوبر وعتی فضبی َب یؤیفٍ

TPN :ی یبییبتیَب تتؼ اد پرداخ 

TTR :ور  ولی یبییبت 

XD :تؼ اد اظىبد الز  ثرای ـبدرات 

XT :زیبن یًرد ویبز ثرای ـبدرات 

ID :تؼ اد اظىبد الز  ثرای ياردات 

IT :ویبز ثرای ياردات زیبن یًرد 

 

                                                            
1. Dynamic Ordinary Least Squares 
2. Abdli 

3. Dawson 
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 : ًو ؼ یییتغیرَبی وىترل ویس ثٍ ؼرح زیر یؼرفی 

IR :ور  ثُرٌ حمیمی 

GY :ور  رؼ  التفبدی 

ε :ٍخطبی تفبدفی خمل  

ی یبییبتی، ور  ولی یبییزبت، تؼز اد اظزىبد الز     َب تتؼ اد پرداخی یرثً  ثٍ یتغیرَبی َبٌ داد

تؼز اد اظزىبد الز  ثزرای ياردات ي زیزبن یزًرد ویزبز       ثرای ـبدرات، زیبن یًرد ویبز ثرای ـبدرات، 

ٍ ی َبٌ ي داد 1يوبر وعتگسارغ خُبوی فضبی  از ثرای ياردات ی ثشزػ خفًـزی،   گزاار  ظزریبی

   .او ٌ ؼ  اظتشراج 2ور  رؼ  التفبدی ي ور  ثُرٌ حمیمی از ثبوه خُبوی

 ی پژيَص َاٍ ي یافت َاٌ تحلیل داد. 4

  3آسمًن ماوایی .4-1

( اظزتفبدٌ ؼز ٌ اظزت. در ایزه     IPS) 4ثررظی یبوبیی یتغیرَب از آزیًن ایم، پعران ي ؼیه خُت

بؼ . خنـٍ وتزبیح ایزه آزیزًن در خز يل     ث ییآزیًن فرضیٍ ـفر یجىی ثر يخًد یه ریؽٍ ياح  

 ( ارائٍ ؼ ٌ اظت.  1ؼمبرٌ )

  

                                                            
1. Doing business 
2. World Development Indicators 
3. Stationarity 

4. Im, Pesaran and Shin 
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نتایج آزمون ریشه واحد متغیرها  .1جدول   

 متغیر

 )در حالت عرض از مبدأ( ایم، پسران و شیهآزمون 

 گیری با یکبار تفاضل در سطح

 مقدارp-value مقدار آماره مقدارp-value مقدار آماره

PI 4965/0- 3098/0  9088/1- 0281/0  

TPN 0258/0 5103/0  4482/1- 0438/0  

TTR 2605/3 0006/0 - - 

XD 5665/4- 0000/0 - - 

XT 1416/0- 4437/0 7725/1- 0382/0 

ID 3116/2- 0104/0 - - 

IT 8287/0 2036/0 6332/2- 0042/0 

IR 0312/3- 0000/0 - - 

GY 1542/1- 0001/0 - - 

 ی تحمیك َبٍ یبفت: یأخا

( یتغیرَبی ور  ولی یبییبت، تؼ اد اظىبد الز  ثرای ـبدرات، تؼ اد 1ثب تًخٍ ثٍ وتبیح خ يل )

(، يیی I(0بؼى  ))ث یی، ور  ثُرٌ حمیمی ي ور  رؼ  التفبدی در ظطح یبوب اظىبد الز  ثرای ياردات

درات ي ی یبییبتی، زیبن الز  ثرای ـزب َب تی ثشػ خفًـی، تؼ اد پرداخگاار ظریبیٍیتغیرَبی 

 (. I(1)) ًو ؼ ییگیری یبوب  یبوب ثًدٌ ي ثب یىجبر تفبضلزیبن الز  ثرای ياردات وب

 1جمعی . تحلیل َم4-2

گیری، ثرای پرَیس از يلًع رگرظیًن وبذة  ثٍ یبوب ؼ ن ثرخی از یتغیرَب ثب یىجبر تفبضل ثب تًخٍ

تًاو  یفیز  يالزغ ؼزًد. خُزت ثررظزی       اوجبؼتگی یی ي ویس تؼییه راثطٍ ثلى ی ت ییبن یتغیرَب، ريغ َم

                                                            
1. Cointegration 
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 گزرددف ثراظزبض   وزٍ ینحظزٍ یزی    طزًر  َمبناظتفبدٌ ؼ ٌ اظت.  1خمؼی یتغیرَب از آزیًن پ ريوی َم

َزبی یبییزبتی، وزر      تؼز اد پرداخزت  اوجبؼتگی یب يخًد راثطٍ تؼبدیی ثلى ی ت ثیه  ( َم2وتبیح خ يل )

ولی یبییبت، تؼ اد اظىبد الز  ثرای ـبدرات، زیبن یًرد ویبز ثرای ـزبدرات، تؼز اد اظزىبد الز  ثزرای     

گااری ثشزػ   ثب ظریبیٍ ياردات، زیبن یًرد ویبز ثرای ياردات، ور  ثُرٌ حمیمی ي ور  رؼ  التفبدی

تًان وتیدٍ گرفت یتغیرَزب در   ؼًد. ثب تًخٍ ثٍ یبوبیی پعمبو َب در ظطح ـفر یی خفًـی پایرفتٍ یی

 (.1999، 2اوجبؼتٍ ثًدٌ ي رگرظیًن یاوًر وبذة ویعت )وبئً ي چیبوگ  ظطح ـفر َم

 

پدرونی انباشتگی همنتایج آزمون  .2جدول   

Prob Statistic Prob Statistic 

0002/0 6855/1- 8839/0 4603/3- Panel v-Statistic 

8729/0 1337/2 9917/0 3954/2 Panel rho-Statistic 

0001/0 3654/8- 0000/0 7966/6- Panel PP-Statistic 

0531/0 4116/1- 0547/0 4082/1- Panel ADF-Statistic 

Prob Statistic 

9998/0 5948/3 Group rho-Statistic 

0001/0 7743/10- Group PP-Statistic 

0000/0 6542/5- Group ADF-Statistic 

 ی تحمیك َبٍ یبفت: یأخا

 

 بزآيرد مذل .4-3

خمؼی خُت تؼییه وًع ی ل ثٍ یحبظ اثزرات ثبثزت،    َبی ریؽٍ ياح  ي َم پط از اودب  آزیًن

 : ردازیمپ ییَبی آیبری یرثًطٍ  ثٍ اودب  آزیًن 3تفبدفی یب حبیت تلفیمی

                                                            
1. Pedroni 

2. Kao & Chiang 

3. Pooled Data 
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ٍ   3ثراظبض وتبیح ارائٍ ؼ ٌ در خ يل ) یجىزی ثزر ثراثزری     H0 ( در َمٍ وؽزًرَبی فزًق، فرضزی

دروتیدزٍ  ومزًد.   یحزبظ  ثزرآيرد  در را یشتلفی َبییج أ از ػرق ي ثبیعتی َب رد ؼ ٌػرق از یج أ

ًان از ريغ پبول خُت ثرآيرد اظتفبدٌ ورد. حبل ثرای یؽشؿ ومًدن وزًع ريغ تشمزیه ثزٍ    ت یی

 یحبظ اثرات ثبثت یب تفبدفی ثبیعتی از آزیًن َبظمه اظتفبدٌ ومًد. 

َزبی اثزر    یجىی ثزر ظزبزگبری تشمزیه    H0ثراظبض وتبیح آزیًن َبظمه در خ يل فًق، فرضیٍ 

اثزرات   ريغتشمزیه یز ل تفزریح ؼز ٌ ثزٍ      یعتی ًد ي ثبؼ ییتفبدفی در ول وؽًرَبی فًق رد 

 . ـًرت گیرد ثبثت

ی یبییزبتی ي وزر  ولزی یبییزبت دارای     َزب  تی تحمیك، تؼ اد پرداخَبٍ وُبیت، ثراظبض یبفت در

یبییزبتی، تىزًع    َزبی  وزر   ثًدن بؼى . وبیتىبظتث ییی ثشػ خفًـی گاار ظریبیٍتأثیرات یىفی ثر 

وىى ٌ در فرآیىز  پرداخزت   تی ثبالتر ي يخًد یمررات یح يدَبی یبییب َبی یبییبتی ي ور  وم ريغ

ی فؼبییت التفبدی ي یًی  ثزٍ یحزبظ زیزبوی ي حتزی یزبیی      َبٍ ًاو  از طریك افسایػ َسیىت یییبییبت 

َزبی تدزبرت    ؿی ثشػ خفًـی را فراَم ظبزد. ؼزبخ گاار ظریبیٍی َبٌ ی وبَػ اوگیسَبٍ زییى

اد اظىبد الز  ثزرای ـزبدرات، زیزبن یزًرد ویزبز ثزرای       تؼ ) يوبر وعتثیرگاار ثر فضبی خبرخی تأ

( ویس دارای تزأثیر یىفزی ثزر    ـبدرات، تؼ اد اظىبد الز  ثرای ياردات ي زیبن یًرد ویبز ثرای ياردات

 بؼى .  ث ییی ثشػ خفًـی گاار ظریبیٍ

وٍ در وؽًرَبی یًرد ثررظی، فرآیى  ایًر گمروی از وبرایی پبییىی ثرخًدار ثًدٌ  ییاز آودب

ي ثٍ اظىبد ي یدًزَبی گًوبگًوی ثرای اودب  تدبرت خبرخی ویبز اظت ي زیبن ثیؽتری ثرای اودزب   

یبث ، ثزر ایزه اظزبض     یراحل اداری ي تؽریفبت گمروی یرثً  ثٍ ـبدرات ي ياردات اختفبؾ یی

گااری ثشػ خفًـی از طریك یح يدیت در یجزبدالت تدزبرت خزبرخی ي دؼزًاری در      ظریبیٍ

ٍ   اودب  ياردات ي َزبی یًیز  التفزبدی     َزبی ادایزٍ فؼبییزت    ـبدرات تحت تأثیر لرار گرفتزٍ ي زییىز

گردد. ور  ثُرٌ حمیمی ي ور  رؼ  التفبدی ویس ثٍ ترتیت دارای تأثیرات یىفزی ي یثجزت    یح يد یی

 ثبؼى ، وٍ دالیل یًارد فًق وبینً ياضح ي آؼىبر اظت.   گااری ثشػ خفًـی یی ثر ظریبیٍ
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ثبؼ . ثٍ یحبظ ظزطح تًییز     تریه ویريَبی یحروٍ در زییىٍ خاة ظریبیٍ یی یرؼ  التفبدی از لً

َبی التفبدی ثیؽتری ومبیبن ؼز ٌ   وبخبیؿ داخلی، درآی  ي یاا رؼ  التفبدی ثیؽتر، یؽشفبت فؼبییت

گزااری ثشزػ خفًـزی     َبی ثیؽتری ثرای خاة درآی َب در خُت ارتمبی ظطًح ظریبیٍ ي فرـت

ٍ       یػ ور  ثُرٌ ویس، ظطًح پزط گردد. ثب افسا فراَم یی گزااری   اوز از وزبَػ یبفتزٍ ي یىزبثغ یزبیی ظزریبی

 وى . گااری ثشػ خفًـی ویس یه ريو  وسيیی را طی یی یبث  ي در وُبیت، ظریبیٍ وبَػ یی

 مدلها و برآورد  آزمون نتایج .3جدول 

 prob درجه آزادی آماره آزمون آزمون اثرات

noitceS F- sseCC  6243/35  (113 ,11)  0000/0  

Cross-Section Chi-square 3583/152  11 0000/0  

Cross-section random 0137/7  8 0001/0  

 (FEبا رهیافت اثرات ثابت ) به روش حداقل مربعات معمولی پویا اوباشتگی همبا رهیافت  وتایج برآورد مدل

tآماره  اوحراف معیار ضریب متغیرها  prob 

s 1102/4  6034/0  8111/6  0000/0  

TPN 0536/0-  1245/0  0518/4-  0001/0  

TTR 0123/0-  0568/0  5543/4-  0000/0  

XD 0367/0-  0246/0  6718/2-  0004/0  

XT 0647/0-  0478/0  4355/6-  0057/0  

ID 1845/0-  0453/0  4823/5-  0007/0  

IT 1943/0-  1325/0  5432/3-  0000/0  

IR 1126/0-  0253/0  4835/4-  0001/0  

GY 1908/0  0743/0  6811/2  0000/0  

R2 9983/0  

R2 9976/0 تعدیل شده  

 56 تعداد مشاهدات

 ی تحمیك َبٍ یبفت: یأخا
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 گیزی وتیجٍبحث ي  .5

)تؼزز اد  يوززبر وعززتی ؼززبخؿ فضززبی َززبٍ ثرخززی از یؤیفززَزز ف ایززه یمبیززٍ، ثررظززی تززأثیر 

ـزبدرات، زیزبن یزًرد ویزبز ثزرای      ی یبییبتی، ور  ولی یبییبت، تؼ اد اظزىبد الز  ثزرای   َب تپرداخ

ي  وزر  رؼز  التفزبدی    ـبدرات، تؼ اد اظىبد الز  ثرای ياردات ي زیبن یًرد ویزبز ثزرای ياردات(،  

وؽزًر   7 ی ثشػ خفًـی ثزًد، وزٍ خُزت ویزل ثزٍ ایزه یىظزًر       گاار ظریبیٍثر ور  ثُرٌ حمیمی 

ظت ي خُت ثرآيرد تٍ ایًرد ثررظی لرار گرف 2006-2013یىتشت درحبل تًظؼٍ طی ديرٌ زیبوی 

( DOLS) حز الل یرثؼزبت یؼمزًیی پًیزب    ولی ثزب رَیبفزت   اوجبؼزتگی پزب   َمَب از تىىیه اثرات یتغیر

یًاوزغ فضزبی   وزٍ  وتبیح حبـل از ثرآيرد ی ل تفریح ؼز ٌ، گًیزبی آن اظزت     .اظتفبدٌ ؼ ٌ اظت

ٍ ی ثزر  دار یؼىزی وعت يوبر یطبثك اوتظبر اثر یىفی ي  ٍ    ظزریبی ؼز   ، يیزی ر گزااری خفًـزی داؼزت

التفبدی اثر خًد را در لبیت ػنیت یثجت ومبیبن وردٌ اظت. یاا ثب تًخٍ ثٍ وتبیح یطبیؼزٍ حبضزر ي   

در وؽًرَبی یًرد ثررظزی، پیؽزىُبدات در خُزت ارتمزبی      يوبر وعتی فضبی َب ؿضؼف ؼبخ

ؽًرَبی یًرد ثررظی ثٍ يیزصٌ ایزران، ثزٍ    و ییی ثشػ خفًـی ثٍ یعئًالن تمبگاار ظریبیٍظطح 

 :  لبثل ارائٍ اظتزیر  ؼرح

ي وزبَػ فؽزبر ثزبر یبییزبتی ثزر       َزبی یبییزبتی   یه ي یمزررات یبییزبتی، اػطزبی یؽزًق    اـنح لًاو -

 .َبی تًیی ی ي یًی  التفبدی ثشػ

ظبزی لًاویه ي یمررات گمروی، ومزه ثزٍ    گمروی، ظبدٌوبَػ ثًريوراظی اداری در یجبدی  -

 .وبَػ زیبن یًردویبز ثرای ـبدرات ي ياردات

پب گیر( در ثشػ یبییبتی ي ي ت آن )ؼ ت لًاویه ي یمررات دظتویفیت یمررات وٍ ومیتًخٍ ثٍ  -

  .تدبرت خبرخی
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