


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



 

 

  

  



 

  

  گذاري اقتصاديپژوهشی سیاست -علمی نشریه
 

 

  صاحب امتیاز

  معاونت پژوهشی دانشگاه یزد
 

 

  مدیر مسئول

 زهرا نصراللهیدکتر 
  

  سردبیر

  دکتر کاظم یاوري
 

  ویراستار انگلیسی

  احمدرضا اسالمیدکتر 
 

 

  ویراستار فارسی

  مرضیه غفاري
  

  آراییصفحه

 یوسف میسایی

 الهام اردکانی: روابط عمومی و ارتباطات

  انتشارات دانشگاه یزد: آماده سازي، چاپ و صحافی

 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با روش  26/12/1385 مورخ 7302/124پروانه انتشار این نشریه طبق مجوز شماره 

هاي مقاله. پژوهشی در زمینه علوم اقتصادي و به زبان فارسی و انگلیسی با گستره بین المللی صادر گردیده است

ناشر و نقل مطالب با ذکر نام . ها نیستچاپ شده در این نشریه به معنی تأیید مواضع و اندیشه نویسندگان آن

  .نشریه آزاد است

  

  کمیسیون بررسی نشریات 5/3/1388مورخ  284/11/3این نشریه بر اساس تاییدیه شماره 

  .است پژوهشی –اعتبار علمی علمی کشور داراي 

و بانک اطالعات نشریات  www.isc.gov.irبه آدرس ) ISC(این نشریه در پایگاه استنادي علوم جهان اسالم 

نمایه شده www.sid.irی به آدرس جهاد دانشگاه یمرکز اطالعات علمو www.magiran.comکشور به آدرس 

  . است

یزد، صفائیه، پردیسه اصلی دانشگاه، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداري، دفتر نشریه  : نشانی

  035-31233439: تلفن  89195- 741: گذاري اقتصادي  صندوق پستیسیاست

  035- 31233439: دورنگار

E-mail: epj@journals.yazd.ac.ir گاه وب :www.ep.yazd.ac.ir  



 

  

، )دانشگاه عالمه طباطبایی استاد(اصغر بانویی ، دکتر علی)استاد دانشگاه تهران(دکتر مجید احمدیان : هیأت تحریریه

، )دانشیار دانشگاه شهید بهشتی(، دکتر امیرمحمد حاج یوسفی )دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشیار(دکتر مصیب پهلوانی 

، دکتر سید نظام)دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز(، دکتر منصور زراء نژاد )دانشگاه یزد استاد(ب سدکتر حسن حسینی ن

دانشیار دانشگاه تربیت (، دکتر کاظم یاوري )دانشگاه تهران استاد(، دکتر میثم موسایی )دانشگاه یزد دانشیار(ن الدین مکیا

 ). مدرس

  

 

  )به ترتیب حروف الفبا(اسامی داوران این شماره 

 أتیـ عضـو ه ( عباسعلی ابونـوري دکتر ، )زدیواحد  یدانشگاه آزاد اسالم یعلم أتیعضو ه(دکتر سید یحیی ابطحی 

  ، )پژوهشـکده بیمـه   یعلمـ  أتیـ عضـو ه (دکتـر عزیـز احمـدزاده    ، )يواحد تهران مرکز یآزاد اسالمدانشگاه  یعلم

دانشـگاه   یعلمـ  أتیـ عضـو ه ( ییآقـا ، دکتـر مجیـد   ))س(دانشـگاه الزهـرا    یعلمـ  أتیعضو ه(دکتر زهرا افشاري 

 یعلمـ  أتیعضو ه( رضازادهی علدکتر ، )دانشگاه یزد یعلم أتیعضو ه(سامانی  يانصار، دکتر حبیب اهللا )مازندران

 أتیـ عضـو ه ( يغفاردکتر هادي  ،)دانشگاه مازندران یعلم أتیعضو ه(زاده   دکتر مهدیه رضا قلی، )دانشگاه ارومیه

الـدین   ، دکتر نظام)مدرس تیترب یعلم أتیعضو ه( ینیمز، دکتر امیرحسین )ينور استان مرکز امیدانشگاه پ یعلم

، دکتـر فرشـاد   )دانشـگاه تهـران   یعلمـ  أتیـ عضـو ه ( مهرآرامحسن ، دکتر )دانشگاه یزد یعلم أتیعضو ه(مکیان 

دکتـر   ،)یـزد دانشـگاه   یعلم أتیعضو ه( زهرا نصراللهی، دکتر )ییدانشگاه عالمه طباطبا یعلم أتیعضو ه(مومنی 

  .)مدرس تیتربدانشگاه  یعلم أتیعضو ه( کاظم یاوري

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  مقاالتراهنماي نگارش 

  اهداف نشریه. الف

  هاي تخصصیگسترش و کاربردي نمودن دانش اقتصاد در حوزه -1

  امکان تبادل و تعامل آرا در مسایل تخصصی و کاربردي اقتصاد -2

  هاي کاربردي و تخصصی اقتصاديانتشار نتایج پژوهش -3

  معرفی مراکز پژوهشی تخصصی و کاربردي اقتصاد در سراسر جهان -4
  

  شرایط تدوین مقاله. ب

  .ارسال شود Wordصفحه همراه با فایل آن در محیط  20مقاله حداکثر  -1

شامل عنوان مقاله، نام و نام. (کلمه باشد 250مقاله داراي چکیده فارسی و انگلیسی، هرکدام حداکثر تا  -2

 )JELبندي ها، طبقهخانوادگی نویسنده، چکیده فارسی، واژگان کلیدي فارسی و معادل انگلیسی آن

  .باشد) مؤلفین(خانوادگی نویسنده، رشته تحصیلی، محل کار و پست الکترونیکی مؤلف داراي نام و ناممقاله  -3

 .معادل التین اسامی و توضیح اصطالحات تخصصی یا نامفهوم در پاورقی هر صفحه ذکر شود -4

  .تنظیم شود APAارجاعات داخل متن بر اساس روش -5

 .نشریات دیگر ارسال نشده باشد مقاله قبالً چاپ نشده یا همزمان براي چاپ به -6
  

  نحوه تنظیم منابع و مآخذ. ج
  

  منابع و مآخذ فارسی

  .، محل انتشار، ناشرنام کتاب). تاریخ نشر(نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده  :کتاب تألیفی -1

نور ، تهران، نشر کاربرد در زمینه مسایل اقتصادي: روش تحقیق در علوم اجتماعی). 1383(عزتی، مرتضی 

  .علم
  

نام و نام خانوادگی . نام کتاب به فارسی). تاریخ ترجمه(نام خانوادگی مؤلف، نام مؤلف  :کتاب ترجمه شده -2

  .مترجم؛ محل انتشار، ناشر

باغیان و مرتضی قره. )تقرب ریاضی(تئوري اقتصاد خرد ). 1381. (ا. و کوانت، ریچارد. م.هندرسون، جیمز

  .مات فرهنگی رساجمشید پژویان؛ تهران، مؤسسه خد
  

): شماره چاپ( سال چاپنام مجله. "عنوان مقاله"). تاریخ نشر(نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده  :مقاله -3

  .صفحات مقاله

. "تأثیرآزادسازیتجاریبررشدصادراتوواردات"). 1385(و محسنی، رضا . مهرآرا، محسن. ابریشمی،حمید

  .95-127): 40(10پژوهشنامهبازرگانی
  

 .، مقطع، نام دانشکده، نام دانشگاهعنوان پایان نامه). تاریخ دفاع(نام خانوادگی، نام  :نامه پایان -4

، پایان نامه کارشناسی ارشد، )مورد ایران(آیا تورم یک پدیده پولی است؟  ).1382(تشکینی، احمد 

  .دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

  



  

 

 

  

  www.irandoc.ac.ir   آدرس سایت مورد استفاده به طور کامل :اینترنت -5

  

  منابع و مآخذ التین

  .، محل انتشار، ناشرنام کتاب). تاریخ نشر(نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده  :کتاب تألیفی -1

Haller, Sabine (1998). Evaluation of Service Quality: Dynamic View of the 
Quality Judgment within the Training Further Range, Germany, Gabler 
Publishing House Wiesbaden. 

 

): شماره چاپ( سال چاپ نام مجله. "عنوان مقاله"). تاریخ نشر(نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده  :مقاله -2

  .صفحات مقاله

Guthrie, Graeme (2006). "Regulating Infrastructure: The Impact on Risk and 
Investment". Journal of Economic Literature44(4): 925-72. 

 

  نحوه نگارش. د
  

 عنوان:B Zar 14- Bold  

 نام و نام خانوادگی نویسنده:B Zar11- Bold  

 هاي مقالهسرفصل:B Zar12- Bold  

  غیر از چکیدهکلیه متون به:B Zar 12 )متن چکیده :B Zar 11(  

  پاورقی
  

 فارسی:B Zar 9  

 التین:Times New Roman 9  

  جداول، نمودارها و تصاویر
  

 عنوان:B Zar9- Bold  

 منبع فارسی:B Zar 8  

 منبع التین:Times New Roman 8  

 سر فصل اصلی جداول: B zar 9-Bold  

 هاي فرعی جداولسر فصل:B zar 8-Bold  

  داخل جداولاعداد:B Zar 8  

  منابع و مآخذ

 منابع و مآخذ فارسی:B Zar 11  

 منابع و مآخذ التین:Times New Roman 11  



  

  فهرست مقاالت

  

  صفحه                          عنوان

   Panel ARDL                         1 يالگو کیانداز در چارچوب  بر پس تیجمع یاثر طول عمر و سالخوردگ

  يعصار عباس، ياهللا اکبر نعمت، یسحاب بهرام، يفرزانه محمد

    21                                      میچرخش رژ افتیره: رانیدر اقتصاد ا یتورم يها یائیعبور نرخ ارز و پو لیتحل

  یابطح ییحی دیس

  41                                   گذر انیم يلترهایبا استفاده از ف رانیدر اقتصاد ا يتجار يها کلیپیش بینی وقوع س

  یفراهان يگودرز زدانی، رستم زاده زیپرو

  65               یمدل تعادل عموم کیبا استفاده از  رانیدر اقتصاد ا یخارج میمستق يگذار هینقش سرما یبررس

  ینجات يمهد

  101                               1379-1393 يها در سال رانیا يها استان نیمصرف سرانه خانوار ب ییهمگرا یبررس

  يمحمد احمدی، سالم بایفري، دمجی فقه یعل

  131                                         ییو روستا يدر استان کردستان بر حسب مناطق شهر يدرآمد ينابرابر هیتجز

  یبیحب فاتح، يخانزاد دینو، ياحمد محمد

  157...              راتییتاثیر عوامل موثر بر تغ یدر ارزیاب هاي واقعی گذاري بر اساس فرصت ارزشکاربرد مدل 

  ییآقا دیمج، زاده یرضاقل هیمهد

  183                                                                                 بررسی رفتار مصرفی خانوارهاي شهري استان تهران

  سیخوشنو میمر، فرهاد خداداد کاشی، هوشمند زهره

  205                                                                             رانیا يها بر ثبات بانک يکالن اقتصاد يرهایمتغ ریتاث

  عبدالشاه فاطمه، جهانگرد اریاسفند

  231                         )يا و بهبود مرحله ییرقابت، کارا نیب وندیپ( مهیانتقال در صنعت ب زمیمکان هیآزمون فرض

 تاش یکیشه ینب محمد، یپهلوان بیمص، کامران برقندان



 

 

  

  



 

  گذاري اقتصادي پژوهشی سیاست -علمی نشریه                  

  1396 زمستانو  پاییز ،هجدهم شماره نهم، سال                                                                                                         

          

در چارچوب یک الگوي  انداز پسبر  سالخوردگی جمعیتو  طول عمراثر 

Panel ARDL  
  

  1فرزانه محمدي

   2بهرام سحابی

3نعمت اهللا اکبري
  

  4عباس عصاري

   21/02/1395 :پذیرش تاریخ                                                                                       18/12/1393 :دریافت تاریخ

  چکیده

منجـر بـه   پـایین  و مـرگ و میـر    بـا بـاروري  همـراه  هاي اخیر افزایش چشـمگیر در امیـد بـه زنـدگی      در سال

ایـن  در بـا توجـه بـه ایـن موضـوع،       .شده استهاي وابستگی افراد مسن  سالخوردگی جمعیت و افزایش نرخ

 رویکرد گـروه میـانگین تلفیقـی   انداز با استفاده از  اثرات طول عمر و نرخ وابستگی افراد مسن بر پس به مقاله

)PMG( اي براي امید بـه زنـدگی    هاي جداگانه ست که نقشا این مطالعه حاضرویژگی  .پرداخته شده است

نشـان   1971-2012ي زمـانی   کشـور در فاصـله   21یج بررسی نتا. گیرد وابستگی افراد مسن در نظر میو نرخ 

ها حمایت شده اسـت و متغیرهـاي جمعیتـی نقـش      وسیله دادهه ب نظريهاي  مدت، داللتدر بلنددهد که  می

مطابق با مدل سیکل . کنند در طول زمان و در میان کشورها بازي می انداز پسها در  مهمی در تشریح تفاوت

و ارتبـاط منفـی بـین نـرخ وابسـتگی افـراد مسـن و         انـداز  پسارتباط بلندمدت مثبت بین طول عمر و  زندگی

مـدت   در کوتـاه  .مقدار مطلق اثر طول عمر بیشتر از اثر نرخ وابستگی افراد مسن اسـت  .وجود دارد انداز پس

دار است و عالمت مورد انتظـار را   سنی افراد مسن معنینیز از میان دو متغیر جمعیتی تنها متغیر نرخ وابستگی 

   .باشد دارا می

  . Panel ARDL، رویکرد انداز پسطول عمر، نرخ وابستگی افراد مسن، : واژگان کلیدي

Keywords: Longevity, Old-Age Dependency Rate, Saving, Panel ARDL 
Approach.  
JEL Classification: E21, C23, J10.  
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  مقدمه - 1

این افزایش، . در قرن گذشته، افزایش زیادي در امید به زندگی در سراسر جهان مشاهده شده است

با باروري و مرگ و میر پایین در کشورهاي مختلف همراه بوده که منجر به سالخوردگی جمعیت 

قیقات یکی از موضوعاتی که در مرکز توجه تح. باالتر وابستگی افراد مسن شده است هاي نرخو 

گذاري و رشد  ، سرمایهانداز پستجربی است، اثر تغییرات جمعیتی بر متغیرهاي اقتصادي همچون 

یک . دات مرتبط در این ادبیات وجود داري جداگانه از مطالع دو مجموعه. باشد اقتصادي می

ز د که همگی اپرداز هاي کل میانداز پسوابستگی جمعیت بر  هاي نرخمجموعه به اهمیت اثر 

کل را ارائه  انداز پسدار نرخ وابستگی افراد بر نرخ  که اثر منفی و معنی) 1969( 1تحقیق اصلی لف

ي مهم دیگر این موضوع که  مامی این مباحث و کارهاي تجربی، از جنبهت. کند میکرد، پیروي 

عات مجموعه دیگري از مطال. اند و طول عمر مورد انتظار است، غفلت کرده انداز پسارتباط بین 

، انداز پسو به جاي آن بر اثر طول عمر بر  است وابستگی داشته هاي نرخمرتبط توجه کمی به 

اثر مثبت و ) 1995( 2مارتین-ییبه طور نمونه، بارو و ساال. ستو رشد متمرکز شده ا گذاري سرمایه

  . اند قوي طول عمر بر رشد اقتصادي را ارائه کرده

طول عمر و نرخ وابستگی افراد مسن، دو جنبه از فرضیه سیکل زندگی را منعکس  نظري،در سطح 

 انداز پستر زندگی کنند، بیشتر  از یک طرف هنگامی که افراد انتظار دارند طوالنی. کنند می

شود،  و از طرف دیگر هنگامی که جمعیت پیرتر میدهند  کل را افزایش می انداز پسو  کنند می

هاي کل انداز پسو  یابد میکنندگان افزایش انداز پسنسبت به  کنند مین انداز پستعداد افرادي که 

 .دیاب میکاهش 

هاي بیشتري کار  رود که افراد سال با بهبود وضعیت سالمتی و افزایش امید به زندگی، انتظار می

د کار کنند و نتوان یی که افراد میها سالطبیعی است که با افزایش امید به زندگی، بر تعداد . ندنک

افزایش امید به زندگی، حتی اگر با تصمیم . گردد باشند، افزوده می یی که بازنشسته میها سال

سبب افزایش انگیزه  رود میي کاري همراه شود، انتظار ها سالسالمندان مبنی بر عدم افزایش 

وره به دلیل حفظ سطح زندگی خود در حد گذشته در د –ي کاري ها سالدر طول  انداز پس

تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که در اکثر کشورها، افزایش در امید . شود –بازنشستگی 

  ). 1392عمادزاده و قندهاري، (را به همراه داشته است  انداز پسبه زندگی عموماً، افزایش در نرخ 

                                                           
1. Leff (1969) 
2. Barro and Sala-i-Martin (1995) 
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سال  50یش از ب ،وقتی افراد. رونق اقتصادي به طور قطع به اندازه و کیفیت نیروي کار بستگی دارد

که افراد مسن به  همچنین وقتی. یابد میها در نیروي کار کاهش  ، شانس مشارکت آنکنند میعمر 

هایشان کاهش  ، موجودي داراییکنند میهایشان براي تأمین مالی مخارج خود تکیه انداز پس

کشورهاي با جمعیت هاي  هاي منفی، نگرانیانداز پسچنین ترکیبی از بازار نیروي کار و . یابد می

بورچ سوپان و ( و رشد اقتصادي کمتري به همراه خواهد داشت دهد میي باال را افزایش  سالخورده

لودویج
1

 ،2009 .( 

ها در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه داشته باشد انداز پستواند اثر منفی بر  سالخوردگی می

ي اضافی امید به زندگی ها سالپیري و  زیرا منافع بازنشستگی براي حمایت از زندگی در سنین

شوند، مصرف بیشتري خواهند  هاي پیرتر هنگامی که بازنشسته می ویژه گروهه ناکافی هستند، ب

اگر کارگران جوان از قبل نسبت به افزایش امید به زندگی آگاهی و شناخت داشته باشند، . داشت

تا حدي  تواند میها انداز پسرو کاهش در  و از این کنند می انداز پسبراي مصرف آینده بیشتر 

منجر خواهد شد مگر  گذاري سرمایه، سرانجام به کاهش در انداز پسکاهش در . جبران شود

هنگامی که تقاضا براي مسکن، . از خارج جبران شده باشد گذاري سرمایهي  وسیلهه ب که این

در  گذاري سرمایهات کاهش یابد، ي انتقال در ساختار سنی مربوط و ترجیح در نتیجه... آموزش و 

  . شود چنین کشورهایی تحت تأثیر واقع می

پذیرتر هستند، سالخوردگی  هاي مزمن آسیب از آنجایی که افراد سالخورده نسبت به بیماري

هاي بهداشتی و افزایش تقاضا براي خدمات سالمت شود  منجر به افزایش هزینه تواند میهمچنین 

  ).1999، 3؛ هالیدي1995، 2گیرولد و ون سالینگ -دي جانگ (

توان به حوادث  به این معناست که نمیو  باشد می سابقه بیسالخوردگی جمعیت جهان، ماهیت 

تاریخی گذشته به عنوان راهنما نگاه کرد که چگونه این تحوالت جمعیتی آشکار خواهد شد و یا 

ترین افزایش در سالخوردگی هنوز  سریع. مدیریت کردتوان به بهترین نحو آن را  چگونه می که این

غییر آماده براي این ت را تا خود دهد میگذاران فرصت  اتفاق نیفتاده است و این مسئله به سیاست

توانند خود را براي رویایی با اثرات اجتماعی، اقتصادي و سیاسی  بنابراین کشورها بهتر می .کنند

  . تغییرات قریب الوقوع ساختار جمعیتی آماده کنند

                                                           
1. Boersch-Supan and Ludwig (2009) 
2. de Jong-Gierveld and Van Solinge (1995) 
3. Holliday (1999) 
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طی  کشور جهان 21در  انداز پسبر و سالخوردگی جمعیت طول عمر  اتاین مقاله به بررسی اثر

ا به عنوان معیاري رستگی افراد مسن بو نرخ واپرداخته و امید به زندگی  1971-2012ي ها سال

بر این اساس، در ادامه در بخش دوم به . در نظر گرفته استو سالخوردگی جمعیت براي طول عمر 

ي سیکل زندگی مودیگلیانی پرداخته شده و در بخش سوم  تحقیق بر مبناي نظریه چارچوب نظري

تصریح الگوي روش تحقیق و بخش چهارم به . به مروري بر ادبیات موضوع اشاره شده است

Panel ARDL پردازد اختصاص دارد و بخش پنجم به برآورد و بررسی نتایج حاصل از الگو می .

   .گردد میگیري ارائه  نتیجه آخر نیزدر بخش 

  

  چارچوب نظري -2

در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته و اهمیت آن از دیدگاه  انداز پسنظریات مربوط به 

 در اقتصادي عاملین شود می فرض 1همپوشان دیاموند هاي نسل الگوي در. نظري ارائه شده است

 دنیا به فردي و دارد وجود جمعیت گردش است، پیر نسل و جوان از نسل متشکل دوره هر

 ،کند می زندگی دوره دو در فرد و است پیوسته غیر زمان ،رود می دنیا دیگري از فرد و آید می

 و است کننده انداز پس و شاغل جوان نسل مورد نظر الگوي در. کند می رشد nنرخ  با جمعیت

 مدل این در. کند می تأمین قبل دوره انداز پس از را خود مصرف و کند مین کار پیر نسل

 موجود داراي تولید تابع .است همدیگر مثل آنها تولید تابع که دارند وجود زیادي هاي هبنگا

 و بوده، پیر افراد به متعلق مدل این در سرمایه اولیه موجودي. است مقیاس به نسبت ثابت بازگشت

 شده منتج درآمد پیر افراد .شود تولید محصوالت و کاال تا کنند می ارائه کار نیروي جوان افراد

. شوند می خارج الگو از و روند می دنیا از سپس و کنند می را مصرف خود ثروت و سرمایه از

 انداز پس آنها. کنند می جایگزین مصرف و انداز پس بین خود را از کار ناشی درآمد جوان افراد

 و بودجه محدودیت به توجه با مطلوبیت تابع کردن با حداکثر .کنند می منتقل دوره بعد به را

در  .آورد دسته ب را دیاموند مدل در انداز پس تابع و تابع مصرف توان می تابع الگرانژ تشکیل

 اول دوره در فرد که را درآمد از سهمی بهره نرخ که دهد می نشان مصرف این الگو، معادله

  ).1392پیرایی و همکاران، ( کند می مشخص کند می مصرف

بلکه  جاري درآمد با تنها نه انداز پس که است معتقد نسبی درآمد فرضیه ارائه با دوزنبري

درآمد  که زمانی بنابراین .دارد ارتباط ،انداز پس گذشته عادت و درآمد قبلی سطوح با همچنین

                                                           
1. Diamond Overlapping Generation Model 
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به  متوسط میل یابد، افزایش گذشته درآمد حداکثر یا قبل ي دوره باالترین به نسبت جاري

افزایش  نیز کل انداز پس ،انداز پس به متوسط میل افزایش با و یافت خواهد افزایش نیز انداز پس

رشد  همان یا( قبل ي دوره درآمد باالترین به نسبت جاري درآمد افزایش بنابراین .یابد می

  ).1390رنج پور و همکاران، ( شود می انداز پس افزایش موجب )اقتصادي

 گذاري سرمایه آمدن وجوده ب براي کافی و الزم شرط انداز پس معتقدند کالسیک اقتصاددانان

 اگر که معتقدند آنها دیگر عبارت به. است بهره نرخ کند می را تضمین دو این که قیمتی و بوده

 ترقی و یابد می افزایش نیز گذاري سرمایه تقاضا، و عرضه قانون اثر یابد بر افزایش انداز پس

 نظریه با گذاري سرمایه و انداز پس بازار عملکرد مورد در کینز .حتمی است اقتصادي

 گروه دو گذاران و سرمایه کنندگانانداز پس است معتقد کینز .است کامالً مخالف ها نئوکالسیک

 انداز پس کینز نظر به .کنند می گذاري سرمایه و انداز پس مختلف عوامل خاطر به و هستند مختلف

  ).1382مجتهد و کرمی، (است  نرخ بهره یا نهایی کارایی تابع گذاري سرمایه و ملی درآمد تابع

در  زمان طول در مصرف هاي نوسان از جلوگیري ،انداز پس اصلی هدف است معتقد فریدمن

افزایش  مصرف، هاي نوسان از پیشگیري در ثرؤم عامل یک بنابراین .است تعادلی حد یک

به . گیرد می صورت دائمی درآمد افزایش طریق از فقط نیز انداز پس افزایش و است انداز پس

آنها  انداز پس افزایش موجب )اقتصادي رشد دلیل به(خانوارها  دائمی درآمد افزایش عبارتی

  ).1387کرمی، ( شود می

، افراد هنگامی که جوان هستند براي تأمین مالی خود در انداز پسمطابق با مدل سیکل زندگی 

راد سالخورده منفی اف انداز پس) در غیاب ارث(در این تئوري . کنند می انداز پسطول بازنشستگی 

ي وجود انداز پسجمعیت ثابت،  که در یک طوريه ان جبران شود بهاي افراد جوانداز پسباید با 

همانند آنچه که در طول انتقال (به هر حال اگر ساختار سنی جمعیت نامتوازن باشد، . نداشته باشد

هاي مختلف ممکن است حذف نشود و  گروه انداز پس، رفتارهاي )جمعیتی رخ داده است

، 1981(و میسون ) 1982( 1به عالوه فراي و میسون. هاي کل مثبت یا منفی اتفاق بیفتدانداز پس

، درآمدهاي کنند مینشان دادند که در اقتصادهایی که رشد اقتصادي سریع را تجربه ) 1987

تر در  که با درآمد پایین( است دستمزد افراد جوان نسبت به درآمدهاي بازنشستگی افراد پیر باال

هاي باال، انداز پسو این تمرکز نسبی درآمد در میان گروه با نرخ ) اند شده انداز پسگذشته 

این ساختار سنی و اثرات رشد را به طور  زیاديمحققان . نماید هاي کل مثبت را ایجاد میانداز پس

                                                           
1. Fry and Mason (1982) 
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 2، میسون، بایومی و سامیی)1998(گینز ، هی)1997( 1هیگینز و ویلیامسون(اند  وسیع مطالعه کرده

ملی هنگامی که  انداز پس هاي نرخو دریافتند که )) 1996( 4، کلی و اشمیت)1969( 3، لف)1998(

  .تر و رشد اقتصادي سریع است، باالتر هستند وابستگی پایین هاي نرخ

مفاهیم ) 1986( 5مودیگلیانی. ، مدل سیکل زندگی در سطح کشور بسط یافته استسطح کالندر 

اصلی اقتصاد کالن سیکل زندگی را در سطح کشوري مطالعه کرده که به صورت زیر خالصه 

  :شده است

  . باشد میاش  یک کشور کامالً مستقل از درآمد سرانه انداز پسنرخ  -1

ملی  انداز پس هاي نرخ. متفاوت افراد آن کشور نیست انداز پسي  ملی نتیجه انداز پسنرخ  -2

 .فردي یکسان سازگار هستند) سیکل زندگی(متفاوت، با رفتار 

کل مطابق با سطح نرخ رشد بلندمدت  انداز پسدر کشورهایی با رفتار فردي یکسان، نرخ  -3

 .براي رشد صفر، صفر خواهد بودو  ، باالتر خواهد بودبیشتراقتصادي 

رو بزرگترین میزان آن رشد  این از ،درآمد تابعی کاهنده از نرخ رشد است –نسبت ثروت  -4

 .صفر خواهد بود

موجودي قابل توجهی از ثروت را بر طبق درآمد انباشت کند حتی اگر  تواند مییک اقتصاد  -5

 . به ارث نرسیده باشد ها آنهیچ ثروتی به 

، کند میرا براي رشد معین کنترل  انداز پسدرآمد و نرخ  –پارامتر اصلی که نسبت ثروت  -6

 . گی طول بازنشستگی استگسترد

را مورد  اقتصاد با ثبات و اقتصاد با رشد پایدار) 1986(ها، مودیگلیانی  براي برقرار بودن این گزاره

  .مالحظه قرار داده است

ها، تنها پاسخگوي بخش کوچکی از  تغییرات در ساختار سنی جمعیت و توزیع درآمد بین گروه

که دلیل افزایش در  کنند میبیان ) 2000و  1998( 6لی، میسون و میلر. است انداز پستغییرات در 

  . ها در مناطقی از جمله آسیاي شرقی، بهبود و ارتقاء سریع امید به زندگی استانداز پس

                                                           
1. Higgins and Williamson (1997) 
2. Mason, Bayoumi and Samiei (1998) 
3. Leff (1969) 
4. Kelley and Schmidt (1996) 
5. Modigliani (1986) 
6. Lee, Mason and Miller (1998 & 2000) 
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تري در  هاي دقیق بینی بنابراین ترکیب فرآیندهاي سالخوردگی و طول عمر در یک مدل، پیش

ست که ا این شود میسوال اساسی که مطرح . کند میدي فراهم و رشد اقتصا انداز پسخصوص 

افتد اگر امید به زندگی و وابستگی سنی افراد مسن به طور مشترك در  می انداز پسچه اتفاقی براي 

وابستگی به عنوان دو جنبه از  هاي نرختحلیل رگرسیونی مورد توجه قرار بگیرند؟ طول عمر و 

تر زندگی  افراد هنگامی که انتظار دارند طوالنی. توجه هستندهاي سیکل زندگی، مورد  فرضیه

، وقتی جمعیت پیرتر دهند میهاي کل را افزایش انداز پسو بنابراین  کنند می انداز پسکنند بیشتر 

. یابد میکل کاهش  انداز پسو لذا  یابد میافزایش  هاانداز پسها نسبت به انداز پسشد تعداد عدم 

از یک طرف طول عمر  که دهد مینشان ، وابستگی هاي نرخو  مید به زندگیاز این رو توجه به ا

از طرف . برد ي سرانه را باال می و در نتیجه نرخ رشد ستاده دهد میرا افزایش  انداز پسنرخ  ،باالتر

، در دهد میکل را کاهش  انداز پسکه افزایش نرخ وابستگی افراد مسن نرخ  دده میدیگر نشان 

بنابراین با استفاده از . دهد میي سرانه را کاهش  نرخ وابستگی کل نرخ رشد ستادهحقیقت افزایش 

و  گذاري سرمایه، انداز پسهاي  رسیونرگمجموعه برآوردها، اثر طول عمر مثبت و اثر وابستگی بر 

  . هاست گذاري سرمایهها و انداز پسامید به زندگی باالتر به معناي سطح باالتر  و رشد منفی است

  

  مروري بر ادبیات موضوع - 3

ي گذشته، واگرایی مشخصی را  در طول سه دهه انداز پسالمللی از رفتار  اي بین هاي مقایسه تحلیل

تغییرات نرخ وابستگی و طول عمر در مرکز این . در جهان نشان داده است انداز پس هاي نرخدر 

در ) 2014( 1پرتنر و کنینگ. دباش می انداز پسدر رفتار هاي تشریح شده  ها براي تفاوت تحلیل

و  انداز پس –ي خود به بررسی اثرات تغییرات در امید به زندگی بر نرخ بهره، رفتار مصرف  مطالعه

که  کنند میبیان  ها آن. اند تصمیم بهینه براي بازنشستگی در یک مدل تعادلی عمومی پویا پرداخته

گذشته افزایش نیافته اما طول عمر ارتقاء هاي  سن بازنشستگی در کشورهاي صنعتی در طول دهه

اي بازنشستگی هاي پولی و نهادي قوي بر مشوق ست کها این ي دهنده یافته است، و این مسئله نشان

ي  نتیجه. ندک مید و همین عامل اثرات افزایش امید به زندگی را خنثی زود هنگام وجود دار

دي در ارتباط با امید به زندگی باشد و ست که سن بازنشستگی باید تا حا این ها آنسیاستی 

اثر ) 2014( 2مارتینزو دي فریتاس مکاوي  –ال . بازنشستگی زود هنگام حذف شود هاي مشوق

                                                           
1. Prettner and Canning (2014) 
2. El-Mekkaoui de Freitas and Martins (2014) 
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این مقاله یک مدل . اند تحلیل کرده انداز پسهاي بازنشستگی را بر  طول عمر، سالمت و سیستم

هاي بهداشتی و  مخارج مراقبت(اجتماعی هاي  ي پرداخت سیکل زندگی ساده را که در برگیرنده

هاي خانوارها به کار گرفته انداز پسو تغییرات در طول عمر است براي تعیین سطح ) بازنشستگی

دریافتند  ها آن. برآورد شده است 1970-2009و طی دوره  OECDکشور  22مدل براي . است

کی ونگ و . دهد میرا افزایش  انداز پس هاي نرخکه همراستا با تئوري سیکل زندگی، طول عمر، 

با در نظر گرفتن این واقعیت که سالخوردگی نه تنها وابستگی سنی افراد مسن را ) 2013( 1تانگ

، به آزمون مجدد اثر ساختار است افزایش داده بلکه همچنین طول عمر را نیز ارتقاء بخشیده

ي ها سالکشور طی  22ي پانل ها دادهدر این مطالعه از . اند خصوصی پرداخته انداز پسجمعیتی بر 

 دهد مینتایج نشان . رگرسیونی پانل خطی و غیر خطی استفاده شده است هاي روشو  2010-1961

که نرخ وابستگی سنی افراد مسن،  دارد در حالی انداز پسداري بر  که طول عمر اثر مثبت و معنی

هاي موجود که در آن نرخ  يي اصلی تئور نتیجه. اثر مشخصی در این کشورها نداشته است

، شود میاي که انتخاب  و نمونه ها دادهدارد به  انداز پسوابستگی سنی افراد مسن اثر منفی بر 

داخلی با  انداز پس هاي نرخاثر نرخ وابستگی را بر  )2012( 2اپرگیس و کریستو. حساس است

که  دده مینتایج نشان . اند ردهکشور آفریقایی آزمون ک 16ي پانل ساالنه براي ها دادهاستفاده از 

سازي  با بسط مدل ساده بهینه) 2014( 3بلوم و همکاران. دارد انداز پسنرخ وابستگی تأثیر منفی بر 

نشان دادند که در این تئوري، درآمدهاي باالتر،  انداز پسسیکل زندگی براي بازنشستگی و 

که افزایش طول عمر منجر به  در حالی هاي باالتر را به همراه داردانداز پسبازنشستگی زودتر و 

  . شود میهاي کمتر انداز پسبازنشستگی دیرتر و 

با موضوعات مختلف در دسترس است که  انداز پستحقیقات انجام شده داخلی در ارتباط با تابع 

  . شود اشارهموضوع حاضر  در ارتباط بانزدیکترین تحقیقات  بهدر اینجا سعی شده است 

بخش خصوصی در ایران با استفاده  انداز پسبه بررسی عوامل موثر بر ) 1392(پیرایی و همکاران 

نتایج حاصل از . اند پرداختهاز روش همجمعی یوهانسون یوسیلیوس و مدل تصحیح خطاي برداري 

مدهاي آهاي حاصل از در که اثر تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره و شوك دهد میاین تحقیق نشان 

تکفل و  خصوصی مثبت و اثر نرخ واقعی ارز، نرخ تورم، بار انداز پسبر  1353تی در سال نف

از طرف دیگر اثر محدودیت  ،خصوصی منفی است انداز پستحوالت ناشی از جنگ تحمیلی بر 

                                                           
1. Wong and Ki Tong (2013) 
2. Apergis and Christou (2012) 
3. Bloom et al (2014) 
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تأثیر ساختار سنی جمعیت بر ) 1388( مهرگان و رضایی .خصوصی مبهم است انداز پسقرض بر 

هاي این  یافته. اند کشور جهان مورد آزمون قرار داده 171ساله در  39ي  دورهرشد اقتصادي را طی 

سال و نیز بار تکفل سنین جوانی بر رشد اقتصادي،  15تحقیق اثر منفی رشد جمعیت، جمعیت زیر 

سال و باالتر و نیز بار تکفل سنین پیري بر  65سال، نسبت جمعیت  15-64اثر مثبت نسبت جمعیت 

بیشترین اثر بازدارندگی بر رشد اقتصادي توسط نرخ رشد جمعیت . دهد میا نشان رشد اقتصادي ر

 64تا  15(سال، کمترین اثر بازدارندگی بر رشد اقتصادي توسط نرخ رشد جمعیت فعال  15زیر 

با تکیه بر فرضیه دوران زندگی آندو و مودیگلیانی،  )1387(نوفرستی و احمدي . باشد می) سال

مورد  ARDLدر چارچوب الگوي  1345-1383دوره زمانی  در راملی  انداز پسثر بر ؤعوامل م

، اثر عامل جمعیت و یا به عبارت شده استآنچه که در این مقاله بر آن تاکید . اند دادهبررسی قرار 

ید آن است که ساختار سنی ؤنتایج، م. است ملی انداز پسبهتر، اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر 

، وابستهافزایش نسبت جمعیت . ملی است انداز پسگیري میزان  ثري در شکلؤم جمعیت، عامل

ارتباط میان ساختار سنی جمعیت و ) 1386(بهشتی و احمدزاده . دهد ملی را کاهش می انداز پس

. اند مورد بررسی قرار داده 1345-1375در دوره زمانی  را تورم و تجزیه و تحلیل آثار آن بر اقتصاد

ساله و ) 15-29(ساله، ) 0-14(ي سنی مصرف کننده ها گروهدار  یاثر مثبت و معن نتایج تحقیق

- 64(ساله و ) 30-44(کننده انداز پسي سنی ها گروهدار  یساله بر تورم، اثر منفی و معن 65باالي 

  .کند میساله بر تورم را تأیید ) 45

  

  

 و اطالعات ها دادهروش تحقیق،  - 4

مجموعه متغیرهاي توضیحی اثرات  ،و بسط آن مودیگلیانی ي سیکل زندگی بر اساس نظریه

  :شود میبررسی زیر  انداز پسجمعیت شناسی، اقتصادي، مالی و متغیرهاي اجتماعی در قالب تابع 

  

��� = �� + ����� + ������ + ����� + ������ + �������+����� + ���					 )1(           
  

نرخ وابستگی سنی افراد  ��امید به زندگی،  �ناخالص داخلی،  انداز پسنرخ  ،�که در این رابطه 

رشد  ���سهم مخارج مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی،  ��نرخ شهرنشینی،  ��مسن، 

تمامی . دهد مینشان  iبراي کشور  tرشد نقدینگی را در زمان  � تولید ناخالص داخلی و
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ي زمانی  کشور طی دوره 21و براي  آوري شده جمع 1متغیرهاي این تحقیق از سایت بانک جهانی

  .اند برآورد شده 2012-1971

ها، مشاهدات سري  شده است که در این مدل 2هاي پانل پویا ي اخیر، توجه زیادي به مدلها سالدر 

ویژه در ه هایی ب چنین پانل. نسبتاً بزرگ هستند )N( و تعداد مشاهدات مقطعی )T( زمانی

، پارامترهاي ها مدلدر بیشتر کاربردهاي این . گیرند هاي بین کشوري مورد استفاده قرار می تحلیل

  . مورد نظر، اثرات بلندمدت و سرعت تعدیل به سمت بلندمدت هستند

  :شود مینوع مدل برآورد  3ي پانل پویا، ها مدلدر 

  .مقاطع تکیه دارد 4کردن تلفیقکه بر سنتی  )DFE( 3اثرات ثابت پویاي ي کنندهبرآورد

  .گیري از مقاطع تکیه دارد که بر میانگین) MG( 5گروه میانگیني  برآوردکننده

گیري از ضرایب  و میانگین تلفیقکه بر ترکیب ) PMG( 6گروه میانگین تلفیقیي  برآوردکننده

  .تکیه دارد

,�ARDL(p	Panelدر شکل مدل  انداز پستابع  q�, k�, l�,m�, n�, r�)  به صورت زیر نشان داده

  :شود می

��� =

�� + ∑ �����,���
��
��� + ∑ ���

��
��� ��,��� + ∑ ���

��
��� ���,��� + ∑ ���

��
��� ���,��� +

∑ ������,���
��
��� + ∑ �������,���

��
��� + ∑ �����,���

��
��� + ���									  )2(  

  

  :گیرد انجام می) 3(ي  ، برآوردها بر اساس رابطه)1999( 7ي پسران و همکاران مطالعه مطابق

 

∆��� = �� + ������� + ��
∗��� + ��

∗���� + ��
∗���� + ��

∗	���� + ��
∗����� +

��
∗��� +	∑ ���

∗∗∆��,���
����
��� + ∑ ���

∗∗∆��,���
��
��� +	∑ ���

∗∗∆���,���
��
��� +

∑ ���
∗∗∆���,���

��
��� + ∑ ���

∗∗∆���,���
��
��� +

	∑ ���
∗∗∆����,��� +

��
��� ∑ ���

∗∗∆��,��� +
��
��� ���																		     )3(  

  

  :که به طوري

 

                                                           
1. World Bank 
2. Dynamic Panels 
3. Dynamic Fixed Effect (DFE) 
4. Pooling 
5. Mean Group (MG) 
6. Pooled Mean Group (PMG) 
7. Pesaran et al (1999) 
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�� = −(1 − ∑ ���
��
��� )	, ��

∗ = ∑ ���
��
��� , ��

∗ = ∑ ���
��
��� , ��

∗ = ∑ ���
��
��� , ��

∗ =

∑ ���
��
��� , ��

∗ = ∑ ���
��
��� , ��

∗ = ∑ ���
��
��� 																																																											 )4(  

  

i که = 1,2,3,… tو  21, = 1971 − به طور  tو  iعبارت خطاست که در بین  ��εو  2012

  .اند مستقل توزیع شده

عبارات . ست که منفی باشدا انتظار بر این وضریب تصحیح خطاست  �φي فوق عبارت  در معادله

δ�
∗ ،θ�

∗ ،γ�
∗ ،λ�

∗ ،ω�
∗ ،ρ�

��βضرایب بلندمدت و  ∗
∗∗ ،δ��

∗∗ ،θ��
∗∗ ،γ��

∗∗ ،λ��
∗∗ ،ω��

��ρو  ∗∗
ضرایب  ∗∗

  .مدت هستند کوتاه

  

  دلبرآورد م -5

 آزمون ریشه واحد -5-1

ویژگی پایایی ، Panel ARDLدر اولین مرحله از تحلیل تجربی، قبل از فرآیند برآورد مدل 

، )2010( 1ي کیم و همکاران ر چند که بر اساس مطالعهه( غیرها مورد بررسی قرار گرفته استمت

اگر بردار واحدي که ارتباط . از پیش آزمون ریشه واحد متغیرها معاف است ARDLتصریح مدل 

 MGوجود داشته باشد، برآوردهاي  qو  pهاي مناسب  بلندمدت بین متغیرها را شامل شود با مرتبه

 که ایننظر از  برآوردهاي سازگاري از آن بردار است، صرف ARDLاز رگرسیون  PMGو 

، پسران و ایم توسطآزمون ریشه واحد پانل که  از براي این منظور). باشند I(1)یا  I(0)متغیرها 

ها را توسعه داد که در  اي از آزمون ، مجموعهIPS .ارائه شده، استفاده گردیده است 2)2003(شین 

نیازي  IPSعالوه بر این، در آزمون . آن فرض یک پارامتر خود توضیح مشترك را کنار گذاشت

هاي  اي از رگرسیون ، مجموعهIPSي شروع آزمون  نقطه .ي متوازن نیستها ادهداي از  به مجموعه

  :در شکل زیر است 3دیکی فولر

  

∆��� = ����,��� + ���
� �� + ���                                                                                )5(  

  

IPS  ي  راي همهب ��� که کند میفرضi ها وt به طور مستقل و نرمال توزیع شده است و اجازه ها

وجود ریشه  فرضیه صفر،. دها داشته باش در میان پانل �σهاي ناهمگن  یانس، وار���که  دده می

                                                           
1. Kim (2010) 
2. Im, Pesaran and Shin (IPS) (2003) 
3. Dickey Fuller 
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�� ( شود میرا شامل  ها پانلي  واحد در همه = ست ا ي مقابل این ، و فرضیه)هاiي  براي همه 0

به  Nزمانی که  یعنی. ، غیر صفر هستندکنند میکه از فرآیندهاي پایا پیروي  ها پانلکه بخشی از 

�N، کسر کند میسمت بی نهایت میل  ⁄ N )N�  به ) باشند یی هستند که پایا میها پانلتعداد

  . شود میارزش غیر صفر همگرا 

ي متغیرها  ، همهشود میگونه که مشاهده  همان. نشان داده شده است 1در جدول  IPSنتایج آزمون 

  .پایا هستند

  آزمون ریشه واحد براي بررسی مانایی متغیرها: 1جدول 

  متغیر  تعداد وقفه بهینه  کمیت آماره آزمون  سطح احتمال  وضعیت متغیر از لحاظ مانایی

 S  0  -7510/3  0001/0  مانا

  L  0  -8858/1 0297/0 مانا

  نامانا

 مانا

0000/1  

0000/0 

9341/16  

2522/9- 

0  

0  

AD  
  AD مرتبه اول تفاضل

 UR  0 -5707/6 0000/0 مانا

  نامانا

 مانا

0859/0  

0000/0 

3664/1-  

5670/18- 

0  

0  

GE 
  GE تفاضل مرتبه اول

  GDP  0 -6405/13 0000/0 مانا

 M  0 -5463/11 0000/0 مانا

  هاي تحقیق یافته :منبع   

  DFEو  PMG ،MGي ها مدلمدت در  مدت و کوتاه تخمین ضرایب بلند -5-2

. دهد میهاي کل را به دو طریق تحت تأثیر قرار انداز پستغییرات در نرخ بقاي جمعیت بزرگسال 

که افزایش در امید به زندگی  به طوري کند میابتدا، عامل رفتاري که اثر اساسی و بنیادي را ایجاد 

و براي افراد در زمان حال کمتر مصرف خواهند کرد . دهد میي بازنشستگی را افزایش  مدت دوره

ها در طول آن دوره، انداز پسي بیشتر از  جبران افق زمانی افزایش یافته در مصرف آینده و استفاده

دوم، اگر چه افزایش نسبی گروه بازنشسته افراد به علت طول عمر باالتر و . کنند می انداز پسبیشتر 

ه کاهش دارد زیرا هاي آنان تمایل بانداز پسکاهش باروري قابل مشاهده است، پس از آن نرخ 

مطابق با  .کنند میاین گروه ذخایرشان را براي حفظ هموار بودن مصرف بین زمانی استفاده 

ي سیکل زندگی ضریب نرخ وابستگی افراد مسن باید منفی باشد و نتایج ادبیات تجربی  فرضیه

و ) 1969(لف  توسطاین نتیجه . دهد میاخیر با قطعیت اثرات معکوس نرخ وابستگی را نشان 

طول عمر یک عامل جمعیتی دیگر است که بر تصمیمات . دست آمده استه ب) 1970(مودیگلیانی 

در حقیقت امید به . گذارد هاي افراد مطابق با تئوري سیکل زندگی اثر میانداز پسمصرف و 

  . هاي فردي و کل را افزایش دهدانداز پس تواند می، به فرض ثبات سایر عوامل، تر طوالنیزندگی 



  
  

  Panel ARDL   13در چارچوب یک الگوي  انداز اثر طول عمر و سالخوردگی جمعیت بر پس

و رشد  گذاري سرمایه، انداز پسداري بر  بر اساس ادبیات موجود، طول عمر اثر مثبت و معنی

اثر غالب افزایش در امید به  ).1995، 2ی مارتینیو بارو و ساال 1991، 1ارلیچ و لوي(خواهد داشت 

   ).2003، 3بلوم، کنینگ و گراهام( یابد انداز باالتر تبلور می هاي پس زندگی، در نرخ

در برخی از . به طور قابل توجهی نااطمینانی درآمدي را کاهش دهد تواند میخ شهرنشینی نر

جوامعی با نرخ  هر چند. دست آمده استه ب انداز پسمطالعات نیز اثر مثبت نرخ شهرنشینی بر 

شهرنشینی باال داللت بر انباشت سرمایه انسانی بیشتر، دسترسی بهتر به تأمین اجتماعی و تنوع 

اثر منفی نرخ شهرنشینی، . ها داشته باشدزتأثیر منفی بر پس اندا تواند میاشتغال خانوارها دارد که 

هاي احتیاطی، انتظار بر انداز پسل مطابق با مد. احتیاطی شرح داده شود انداز پسبا انگیزه  تواند می

4و لوایزا و همکاران 1996ادواردز، (ست که عالمت این متغیر منفی باشد ا این
 ،2000.(  

به عنوان . دارد انداز پس هاي نرخاند که رشد درآمد اثر مثبت و قوي بر  مطالعات مختلف نشان داده

، رشد اقتصادي انداز پسکننده  عییندریافت که یکی از مهمترین عوامل ت) 1996(مثال ادواردز 

و  کنند می انداز پسبر طبق نظر وي با افزایش درآمد، کشورها سهم بیشتري از درآمدشان را . است

 ،)1970مودیگلیانی، (زندگی  سیکل تحلیل تئوري طبق. بنابراین این ضریب مثبت خواهد بود

 مردم زیرا دارد ارتباط اقتصادي با رشد مثبت صورت به هاانداز پس نسبت که گفت توان می

 درآمدشان وقتی که اي گونه به سازند یکنواخت را مصرف خود عمر طی دورة دارند دوست

 باالست، درآمدشان که زمانی و کنند می استفاده انداز پس از )پیري و جوانی در سنین(است  پایین

 انداز پس بیشتر افراد بگیرد شتاب و کند رشد درآمد علت هر به اگر پس .کنند می انداز پس

رشد  اگر ترتیب بدین. باشند داشته باالتري مصرف سطح بازنشستگی دورة در تا خواهند کرد،

 در آن هاانداز پس از باالتري نسبت باعث ،باشد تر سریع دیگري به نسبت کشور یک درآمد

   .شد خواهد کشور

در نتیجه این  ،شود میها باعث کسري بودجه  هاي مالی دولت از طریق افزایش هزینه اعمال سیاست

باید مخارج  انداز پسها جهت افزایش در  از این رو دولت. انجامد می انداز پسکسري به کاهش 

ابتدا که نقدینگی افزایش . گذار باشدثیرأت انداز پسبر  تواند مینقدینگی نیز . خود را کاهش دهند

                                                           
1. Ehrlich and Lui (1991) 
2. Barro and Sala-i-Martin (1995) 
3. Bloom, Canning and Graham (2003) 
4. Loayza et al (2000) 
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هاي بعدي به دلیل تورم حاصل از  اما در دوره دهند می، افراد میزان مصرف خود را افزایش یابد می

  .کنند انداز پسآن ممکن است افراد اقدام به 

 .گردد ، برآورد مدل انجام شده و نتایج آن ارائه میبا توجه به عالئم مورد انتظار متغیرهاي موجود

هاي  بلندمدت و پویایی ضرایباین برآوردکننده، . است PMGي  اولین برآورد، برآوردکننده

برآوردهاي بلندمدت پارامترها و میانگین  PMGنتایج برآورد . دهد میمدت ناهمگن را ارائه  کوتاه

وزنی  هاي غیر متوسط، MG برآوردهاي. شود میمدت را شامل  مترهاي کوتاهابرآوردهاي پار

، PMGي  برآوردکننده، مانند FEي پویاي  رگرسیون انفرادي است و برآوردکننده Nضرایب 

مدل . ، برابر و همسان باشدها پانلکه در میان  دکن میضرایب بردار همجمعی را به این قید محدود 

FE  مدت برابر و یکسان باشد ضرایب کوتاه که اینو  کند میضریب سرعت تعدیل را محدودتر.   

بایستی منفی و درون حیح خطا ، ضریب عبارت تص)تعادل پویا(براي وجود یک ارتباط بلندمدت 

، برآوردهاي ضریب تصحیح خطا شود میمشاهده  2طور که در جدول  همان. واحد باشد اي هدایر

. ي تعادلی بلندمدت بین متغیرهاي مدل دارد داري منفی است که داللت بر رابطه به طور معنی

% 19 و% 58، %26به ترتیب حدود  ،از سرعت تعدیل DFEو  PMG ،MGي ها مدلبرآوردهاي 

 يها مدلکمتر از خطاهاي استاندارد  PMGخطاهاي استاندارد ضرایب بلندمدت مدل . باشد می

MG  وDFE عالوه . دارتر از این دو برآوردکننده است است و این ضرایب به لحاظ آماري معنی

در  تواند میبراي هر متغیر ن که فرضیه صفر همگنی بلندمدت کند میبر این آزمون هاسمن آشکار 

را که تحت همگنی بلندمدت  PMGاین امر استفاده از برآوردکننده . داري رد شود وح معنیسط

و  MG ي بر دو برآورد کننده PMGي  بنابراین برآوردکننده. کند میسازگار و کارا است، توجیه 

DFE به معنی  ضرایب بی. شود میو لذا تحلیل نتایج بر اساس این مدل ارائه  داشتخواهد  برتري

 ها آنبه جاي  PMGکه از برآوردکننده  ، هنگامیDFEو  MG هاي برآوردکننده دست آمده از

دید، عالئم ضرایب بلندمدت به دست  توان میطور که  همان. شوند میدار  ، معنیشود میاستفاده 

  .باشد میهمراستا با انتظارات تئوریکی  PMGآمده از برآوردکننده 

داري بر  یکه تمامی متغیرها اثر معن دهد مینشان  PMGمدل مدت بلندضرایب برآوردي از رابطه 

 95در سطح اطمینان را  انداز پسضریب امید به زندگی تأثیر مثبت بر نرخ . دارند انداز پسنرخ 

را افزایش  انداز پسواحد نرخ  84/0واحد افزایش در امید به زندگی  1. دهد مینشان درصد 

تأثیر منفی داشته  ها سالطی این کشورها  انداز پسنرخ وابستگی سنی افراد مسن بر نرخ . دهد می

   .باشد میمصرف سیکل زندگی سازگار که با تئوري است 
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در  انداز پسضریب نرخ شهرنشینی و مخارج مصرفی دولت نیز مؤید تأثیر منفی این متغیرها بر 

افزایش در نرخ شهرنشینی و  واحد 1درصد،  95در سطح اطمینان . باشد میدوره مورد بررسی 

را کاهش  انداز پسواحد نرخ  811/0واحد و  621/0مدت به ترتیب مخارج مصرفی دولت در بلند

  . دهد می

واحدي آن،  1اي که با افزایش  دار است به گونه مثبت و از لحاظ آماري معنی، GDPضریب رشد 

ضریب متغیر رشد  .یابد میدرصد افزایش  95واحد در سطح اطمینان  248/0 انداز پسنرخ 

واحد  1است و دار  از لحاظ آماري معنی درصد 95مثبت و در سطح اطمینان نقدینگی در بلندمدت 

   .دهد میرا افزایش  انداز پسواحد نرخ  005/0افزایش آن، 

افراد مسن، مخارج مصرفی دولت و رشد مدت نیز تنها متغیرهاي نرخ وابستگی سنی  در کوتاه

واحدي نرخ وابستگی  1افزایش . باشند دار هستند و عالئم مورد انتظار را دارا می نقدینگی معنی

واحد کاهش  054/1و  738/5را  انداز پسسنی افراد مسن و مخارج مصرفی دولت به ترتیب نرخ 

. یابد میواحد افزایش  015/0 انداز سپواحد رشد یابد، نرخ  1که اگر نقدینگی  در حالی دهد می

  . دار نیستند سایر متغیرها نیز از لحاظ آماري معنی

  

 DFEو  PMG ،MG يها مدلمدت و بلندمدت در  برآورد ضرایب کوتاه: 2جدول 

    PMG  MG  DFE  

برآورد 

ضرایب 

  بلندمدت

 ضرایب  متغیر
خطاي 

  استاندارد
 آماره

z  
 ضرایب

خطاي 

  استاندارد
 آماره

z  
 ضرایب

خطاي 

  استاندارد
 آماره

z  

L  84/0  112/0  49/7  649/2 279/1  07/2 419/0 29/0  45/1 

AD  289/0-  146/0  98/1-  983/1-  751/2  72/0-  376/0-  33/0  14/1-  

UR  621/0-  1/0  19/6-  680/0-  661/0  03/1-  081/0  156/0  52/0  

GE 811/0-  1/0  11/8-  368/1-  391/0  5/3-  66/0-  31/0  13/2-  

GDP  248/0  072/0  47/3  106/0  205/0  52/0  761/0  371/  05/2  

M  005/0  001/0  73/3  081/0  043/0  85/1  002/0-  004/0  46/0-  

-584/0  -21/4  062/0  -261/0 تصحیح خطا  072/0  11/8-  186/0-  027/0  89/6-  

برآورد 

ضرایب 

کوتاه 

 مدت

L  149/1-  178/2  53/0-  838/0-  895/3  22/0-  078/0-  057/0  37/1-  

AD  378/5-  194/3  68/1-  8/9-  932/11  82/0-  428/0-  418/0  02/1-  

UR  208/0-  724/1  12/0-  555/0-  380/2  23/0-  307/0  341/0  09/0  

GE 054/1-  188/0  6/5-  718/0-  188/0  81/3-  547/0-  203/0  69/2-  

GDP  025/0-  022/0  1/1-  029/0  029/0  98/0  032/0-  022/0  46/1-  

M  015/0  008/0  78/1  003/0-  007/0  41/0-  0006/0  0003/0  19/2  

عرض 

از 

  مبدأ

796/5  963/1  95/2  167/44-  038/37  19/1-  232/0  042/0  08/0  

  ي هاسمن آماره
chi2(6)= 75/11  

Prob>chi2= 07/0  

    هاي تحقیق یافته :منبع
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  نتیجه گیري - 6

نوآوري اصلی این مقاله، وارد کردن همزمان دو متغیر جمعیتی طول عمر و نرخ وابستگی افراد 

و  PMG ،MGدر قالب سه مدل  Panel ARDLو استفاده از الگوي  انداز پسمسن در تابع 

DFE ي  در تحقیق حاضر، از برآوردکننده. باشد میPMG  1999(پسران و همکاران  توسطکه (

استفاده  انداز پس توضیحی ودست آوردن بعد پویاي ارتباط بین متغیرهاي ه براي ب ،یافته توسعه

حمایت شده  ها دادهوسیله ه ب نظري هاي داللتمدل مورد بررسی،  مدت دربلند در. گردیده است

در طول زمان و در میان  انداز پسها در  متغیرهاي جمعیتی نقش مهمی در تشریح تفاوت. است

طور که در مدل سیکل زندگی، ضریب نسبت وابستگی سنی به طور  همان .کنند میکشورها بازي 

از . باشد مینرخ وابستگی سنی افراد مسن منفی ضریب داري منفی است، در این تحقیق نیز  معنی

  . شود می انداز پسافزایش در امید به زندگی منجر به افزایش  ،طرف دیگر، همراستا با این تئوري

افزایش در  تر به اي سودمند از رشد سریع دایرهري مثبت است که دا به طور معنی GDPنرخ رشد 

و مخارج دولت به ضریب رشد نقدینگی همچنین . دهد میرا نشان ها و حتی رشد باالتر انداز پس

دار  ضریب نرخ شهرنشینی نیز منفی و معنی. هستنددار  منفی و به لحاظ آماري معنی مثبت وترتیب 

  .است

مدت نیز تنها متغیرهاي نرخ وابستگی سنی افراد مسن، مخارج مصرفی دولت و رشد  کوتاهدر 

  .باشند دار هستند و عالئم مورد انتظار را دارا می نقدینگی معنی

ي آن تعداد مطلق و نیز سهم باالتري از افراد  جمعیت جهان در حال پیرتر شدن است که در نتیجه

و به طور نسبی تعداد کمتري از افراد در  تري دارند با زندگی سالم پیر، امید به زندگی بیشتر همراه

نه تنها از طریق اثرات مرتبط با ساختار سنی  تواند میتحوالت جمعیتی . شوند میسن کار مشاهده 

را تحت تأثیر قرار دهد بلکه از طریق اثرات رفتاري مرتبط با طول عمر مورد  انداز پسجمعیت، 

در شکل  تواند می، تر طوالنیي زندگی  واکنش و پاسخ به دوره. گذار باشداثر انداز پسانتظار بر 

رغم  بنابراین علی. هاي بیشتري به همراه داشته باشدانداز پستبلور یابد و یا  تر طوالنیزندگی کاري 

هاي رفتاري و  وجود آورده است، پاسخه هاي جدیدي که سالخوردگی جمعیت ب چالش

هاي باالتر براي بازنشستگی، نرخ باالتر انداز پسسیاستی به سالخوردگی جمعیت مثل  هاي داللت

هاي جایگزین براي تأمین مالی بازنشستگی و افزایش مهاجرت از  ي انسانی، طرح انباشت سرمایه

کشورهاي با نیروي کار فراوان به کشورهایی با نیروي کار کمیاب، داللت بر این دارند که 

تعداد افراد سالخورده . شود میداري مانع رشد اقتصادي ن عیت لزوماً به طور معنیسالخوردگی جم
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رو طول مدت سالخوردگی  از این. اند تر هم شده در مقادیر مطلق در حال رشد است، اما افراد سالم

به افزایش در طول زندگی نسبت  تواند میبخشی از این روند . همراه با سالمتی رو به افزایش است

ي ها سالاثر خالص افزایش در تعداد . تر بیماري هاي کوتاه شود و بخشی از آن به دوره داده

ي سنی ها گروهجا که  از آن. ي سالمت است زندگی در سن پیري بدون مسائل و مشکالت عمده

هاي تولیدي متفاوتی دارند، مشخصات اقتصادي یک کشور احتماالً در  مختلف، نیازها و ظرفیت

یک رویکرد استاندارد براي ارزیابی این . اش تغییر خواهد کرد ي سنیها گروه نتیجه جمعیت و

ثابت باقی  انداز پستغییرات این فرض است که رفتار مشخص سن نسبت به اشتغال، مصرف و 

و  کند میکه هنجارها تغییر  کننده است وقتی به هر حال این رویکرد ساده احتماالً گمراه. ماند می

اي که بر پیامدهاي اقتصادي  سازد تا اندازه احتماالً انتظارات، رفتار افراد را دگرگون می

هاي گذشته،  از نسل تر طوالنیبه ویژه انتظارات زندگی . سالخوردگی جمعیت اثر خواهد گذاشت

تر  ینهاي پایانداز پسو به  تر طوالنیممکن است افراد را به باقی ماندن در نیروي کار براي مدت 

همچنین ارتباطات بین سالخوردگی جمعیت و عملکرد اقتصاد کالن . در سنین بعدي تحریک کند

با افزایش طول عمر و جمعیت سالخورده، . دشو میبا دخالت دولت و مفاهیم نهادي و سازمانی بیان 

ي سیاست بازنشستگی، حقوق بازنشستگی و تأمین مالی مراقبت بهداشتی، کارایی بازارهاي نیرو

مقدار این . شوند میاي و جهانی احتماالً تعدیل  هاي اقتصادي منطقه کار و سرمایه و ساختار سیستم

ها ممکن است به رفتار سالخوردگان بستگی داشته باشد که نیازها و سالئق و ترجیحاتشان از  انتقال

   .تر متفاوت است افراد جوان
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  چکیده

واردات و  هاي قیمتهاي ارز در  عبور نرخ ارز به نرخی اشاره دارد که در آن تغییرات ایجاد شده در نرخ

بازار ارز در اقتصاد  ثباتی بیباتوجه به ساختار وابسته به نفت و و شود  داخلی منعکس می هاي قیمتسپس در 

ضد تورمی از اهمیت باالیی برخوردار  هاي سیاستایران، درك درجه عبور نرخ ارز در جهت موفقیت 

، رژیم هاي چرخش گیري از روش و با بهره تورمی اقتصاد ایران هاي ویژگیدر این مطالعه با توجه به . است

مورد  1369-1393هاي تورمی طی دوره  ه رژیمته بموضوع عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران در شرایط وابس

دهد که موضوع عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران  نتایج مطالعه حاضر نشان می. مطالعه قرار گرفته است

تواند  تورمی باال می هاي رژیمتورمی است و رشد نرخ ارز اسمی موثر فقط در  هاي رژیمموضوعی وابسته به 

تورمی  هاي رژیمکه رابطه علیت از نرخ ارز موثر بر نرخ تورم در  حالیگرنجري نرخ تورم باشد در  علیت

در شرایطی که نرخ تورم باالتر از  ،در یک نظام شناور مدیریت شده ارزي بنابراین، .نیست دار معنیپایین 

رسالت بانک مرکزي در کنترل نرخ  گیرد میتورمی باالتر قرار  هاي رژیممقدار آستانه است و اقتصاد در 

از وارد آمدن اثرات نامطلوب  تواند میو مدیریت بازار  یط از مصداق بیشتري برخوردار استارز در این شرا

  .هاي ارزي به تورم داخلی جلوگیري کند تکانه

  

  .هاي چرخش رژیم روشهاي تورمی،  رژیم ور نرخ ارز،عب :واژگان کلیدي
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  مقدمه - 1

بین الملل به اثر انتقالی نرخ  ها و نرخ ارز که در ادبیات مالیه قیمت  بررسی رابطه بین سطح عمومی

به بعد مورد توجه اقتصاددانان واقع شده و  1980ارز یا درجۀ عبور نرخ ارز معروف است از دهه 

مطالعه عبور  .هاي اخیر به خود اختصاص داده است اي از مطالعات تجربی را در سال بخش عمده

ساختار مبتنی بر  دارا بودن اظهاي سیاستی مهمی در اقتصاد ایران، به لح نرخ ارز از داللت

نخست . تورم باال طی سه دهه اخیر، برخوردار است هاي نرخدرآمدهاي نفتی و برخورداري از 

هاي بین المللی بر اقتصاد داخلی از  اثرگذاري شوك نحوهآنکه درجه عبور نرخ ارز از دیدگاه 

هاي سیاست  است، شوكکه درجه عبور نرخ ارز کامل  زمانی. اهمیت فراوانی برخوردار است

به . )2014، 1میرداال( ابجایی آن بین کشورها داشته باشدتاثیر منفی بر تولید و ج تواند میپولی 

ایجاد شده واسطه یک شوك مثبت سیاست پولی ه عبارت دیگر، کاهش ارزش پول داخلی که ب

یعنی تقاضاي جهانی را از کاالهاي  را به سمت اقتصاد داخلی سوق دهد، مخارج تواند میباشد 

 تواند میکننده عبور نرخ ارز  دوم آنکه عوامل تعیین. خارجی به سمت کاالهاي داخلی هدایت کند

 د و عبور نرخ ارز باشته باشهاي ایجاد فضاي رقابتی در بازارهاي داخلی دا نقش موثري در سیاست

و براي  اي داخلی استارجی در بازارهکنندگان خکننده قدرت باالتر صادر درجه پایین، بیان

سوم آنکه درك میزان و . رود میکنندگان داخلی عامل نامطلوبی به شمار کنندگان و تولید مصرف

بینی مسیر آینده تورم براي  درجه عبور نرخ ارز به عنوان ابزاري بسیار موثر در جهت پیش

چنانچه درجه عبور نرخ ارز . است هاي مرکزي از اهمیت فراوانی برخوردار و بانک گذاران سیاست

بیانگر تمایل  تواند میکند و  داخلی اصابت می هاي قیمتباال باشد تغییرات نرخ ارز مستقیماً به 

هاي  هاي تورم بر پایه تخمین بینی پیشچنانچه . زایی باال و موثر تحرکات نرخ ارز اسمی باشد تورم

اثرات تغییر نرخ ارز بر تورم  تواند میها  بینی یشپنادرستی از درجه عبور نرخ ارز صورت گیرد این 

این موضوع براي اقتصاد ایران که طی چند دهه . داخلی را به مقدار کمتر از حد برآورد کند

هاي ناموفقی در جهت  هاي متفاوت و باالیی از تورم را تجربه کرده است وتالش گذشته نرخ

از طرف دیگر، باتوجه به ساختار وابسته به . تکنترل تورم داشته، از اهمیت زیادي برخوردار اس

ثباتی بازار ارز در اقتصاد ایران، درك درجه عبور نرخ ارز در جهت موفقیت  نفت و بی

چهارم آنکه درك . ضد تورمی در اقتصاد ایران از اهمیت باالیی برخوردار است هاي سیاست

                                                 
1. Mirdala (2014) 
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د تراز تجاري ایران در راستاي بهبو هاي سیاستبراي  تواند میعوامل موثر بر عبور نرخ ارز 

وجود یک اقتصاد با درجه باالي عبور . توسعه اقتصادي و رشد صادرات موثر باشد هاي سیاست

وسیله نوسانات نرخ ه تا حد باالیی ب تواند مینرخ ارز مبین آن است که قیمت کاالهاي صادراتی 

راز تجاري باالیی در بهبود کسري ت بنابراین کاهش ارزش پول از توانایی. ارز تحت تاثیر قرار گیرد

کاربرد  ،و برعکس چنانچه درجه عبور نرخ ارز پایین باشد .)2001، تا و هو(برخوردار است 

  .تعدیل نرخ ارز جهت بهبود تراز تجاري از کارایی کمتري برخوردار خواهد بود هاي سیاست

ها را  میزان و درجۀ تأثیر بر قیمتکند تا بتوان  تحلیل عبور نرخ ارز و عوامل مؤثر بر آن کمک می

دارد،  می براي اقتصاد ایران که در یک محیط تورمی گام بر. گیري نمود از طریق نرخ ارز اندازه

اما نتایج مطالعات اخیر در این حوزه . رسد تحلیل وضعیت عبور نرخ ارز امري ضروري به نظر می

تورمی کشور  هاي رژیماختار تورمی و که درجه عبور نرخ ارز تا حد زیادي به س دهد مینشان 

هاي  داخلی در نرخ هاي قیمتمورد مطالعه وابسته است و درجه سرایت نوسانات نرخ ارز به 

اصغر پور و مهدیلو، و  2014، میرداال ؛2014 ،1عالم و الهیانی( اوت استمختلف تورم کامال متف

 هاي روشاز  گیري بهرهایران و با  تورمی اقتصاد هاي ویژگیدر این مطالعه با توجه به  ).1393

اقتصاد سنجی پویا موضوع عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران در شرایط وابسته  هاي مدلانتقال رژیم و 

براي این منظور، در بخش  .گیرد میمورد مطالعه قرار  1369-1380تورمی طی دوره  هاي رژیمبه 

سوم مبانی  در بخش. گیرد میبررسی قرار  دوم این مقاله مطالعات انجام شده در این خصوص مورد

ي مورد نیاز براي تحلیل عبور نرخ ارز در ها داده. آورده شده است نظري و روش شناسی مطالعه

 هاي مدلخطی در بخش پنجم و برآورد  غیر هاي آزمون. شود میبخش چهارم توضیح داده 

، نتایج تحقیق در بخش پایانیانجام سر. آورده شده است ششم و هفتمهاي  چرخش رژیم در بخش

  .بررسی و تحلیل شده است

  
  

  پیشینه تحقیق -2

 یک بکارگیري با ایران، در عبور نرخ ارز وضعیت تعیین هدف با )1384(همکاران  و شجري

را مورد مطالعه قرار  آنها هاي مختلف ، روابط پویاي متقابل بین متغیرها و وقفهVAR الگوي

                                                 
1. Aleem and Lahiani (2014) 
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 ارز نرخ نوسانات و است ایران ناقص در ارز نرخ عبور دهدکه می مطالعه نشاننتایج این . اند داده

و همکاران  مهرابی بشرآبادي .دارد یک از کمتر و مثبت تأثیر واردات قیمت شاخص بر واقعی

روش به بررسی عبور نرخ ارز بر قیمت کاالهاي وارداتی و صادراتی در ایران با استفاده از ) 1389(

دهد در حالی که نرخ ارز تأثیر مهمی بر نوسانات  نتایج نشان می .اند برداري پرداختهتصحیح خطاي 

ي عبور نرخ ارز ناقص است و تأثیر نرخ ارز در توضیح  قیمت واردات و صادرات دارد، درجه

نتایج مطالعه کازرونی و همکاران  .نوسانات قیمت صادرات نسبت به قیمت واردات، بیشتر است

ثباتی نرخ  بی دهد میعبور نرخ ارز نیز نشان  ثباتی نرخ ارز بر درجه ص تاثیر بیدر خصو) 1391(

پور و همچنین مطالعه اصغر. ارز موجب تشدید درجه عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران شده است

هاي  هاي تورمی بر درجه عبور نرخ ارز در ایران طی سال بررسی تأثیر محیط به )1393(مهدیلو 

ایران درجه عبور نرخ ارز دهد که در اقتصاد  تحقیق نشان می هاي یافته .اخته استپرد 1355 -1389

است،  عبور نرخ ارز بر قیمت واردات داشته   هاي تورمی تأثیر نامتقارن بر درجه و محیط ستا  ناقص

 .باشد شتر از محیط تورمی پایین میهاي تورمی باال درجه عبور نرخ ارز بی که در محیط  طوري به 

 دهد مینیز با استفاده از الگوي رگرسیون انتقال مالیم نشان ) 1394(نتایج مطالعه راسخی و منتظري 

صورت غیر خطی و در قالب یک الگوي دو رژیمی بر عبور نرخ ارز در ه ثباتی اقتصاد کالن ب بی

 .ایران داراي تاثیر مثبت است

به قیمت واردات را در کشورهاي در حال توسعه  ارزاي عبور نرخ  در مطالعه) 2005( 1بارهومی

ثباتی نرخ ارز،  متغیرهاي بی دار معنیمورد مطالعه قرار داده است و نتایج آن بیانگر تأثیر مثبت و 

آلییو و . باشد هزینه نهایی تولید و شکاف تولید ناخالص داخلی حقیقی بر درجۀ عبور نرخ ارز می

گیري از رهیافت خود رگرسیون  رخ ارز در نیجریه با بهرهبه مطالعۀ عبور ن) 2009( 2همکاران

اند و تأثیر تغییرات  پرداخته 2007تا  1986برداري و مدل تصحیح خطاي برداري در فاصله زمانی 

 3یسگلوسک. اند ارزیابی کرده دار معنینرخ ارز بر شاخص بهاي کاالهاي وارداتی را مثبت و 

ثباتی نرخ ارز بر قیمت کاالهاي وارداتی در  بی دار معنینیز در مطالعه خود تأثیر مثبت و ) 2010(

عبور نرخ مبادله ) 2010( 4بایرن و همکاران .کند را توجیه می 2006تا  1992هاي  آمریکا طی سال

یافت با ره 2008تا  1980هاي  کشور در حال توسعه طی سال 14ارز به قیمت واردات را براي 

                                                 
1. Barhoumi (2005) 
2. Aliyu et al (2009) 
3. Ceglowski (2010) 
4. Byrne et al (2010) 
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نتایج حاصل از پژوهش تأثیر هزینه نهایی تولید شرکاي . ندا هي تابلویی مورد بررسی قرار دادها داده

همچنین نتایج . دهد نشان می دار معنیتجاري و شکاف تولید بر درجۀ عبور نرخ ارز را مثبت و 

سعه و کشور در حال تو 37نرخ ارز در  در خصوص عبور) 2012( 1مطالعه آگوئري و همکاران

ثباتی نرخ ارز، شکاف تولید  که متغیرهاي بی دهد مینشان  2007تا  1980هاي  یافته طی سال توسعه

بر درجۀ عبور نرخ ارز  دار معنیتولید تأثیر مثبت و درجۀ باز بودن اقتصاد تأثیر منفی و  هاي هزینهو 

به قیمت واردات را در عبور نرخ ارز  نقش رژیم نرخ تورم در) 2012( 2جونتیال و کرهونن. دارند

اند و  مورد بررسی قرار داده) OECD( کشور عضو سازمان همکاري و توسعه اقتصادي 9خصوص 

 دار معنینرخ ارز و شکاف تولید بر درجۀ عبور نرخ ارز تأثیر مثبت و  ثباتی بیدهند که  نشان می

ي ماهانه مربوط به ها دادهبه بررسی عبور نرخ ارز در تایوان با استفاده از ) 2012( 3لین و وو. دارد

ثباتی نرخ ارز  بی دار معنیتأثیر مثبت و  TARپرداخته و از طریق روش  2008تا  1980دورة زمانی 

نقش ) 2014( 4بن شیخ و لوچینی. دهند بر درجۀ عبور نرخ ارز را نشان می  و محیط تورمی

کشور در حال توسعه مورد  24واردات در  هاي قیمتتورمی را در میزان عبور نرخ ارز به  يها رژیم

و با بکارگیري  1992-2012هاي  ي سالها دادهنتایج این مطالعه با استفاده از . اند بررسی قرار داده

و با ارائه  قابل تعریف است ها دادهوسیله ه اي ب که دو مقدار آستانه دهد میاي نشان  مدل پنل آستانه

عالم و الهیانی . تورمی دارد هاي رژیم، درجه عبور نرخ ارز وابستگی باالیی به یمییک مدل سه رژ

خطی در عبور نرخ  یند غیرآاي را براي بررسی فر یک مدل خودرگرسیون برداري آستانه) 2014(

ه داخلی در مکزیک ب هاي قیمتکه  دهد مینتایج این مطالعه نشان . اند ارز در مکزیک بکار برده

العمل نشان  اي به شوك نرخ ارز فقط در باالي سطح آستانه نرخ تورم عکس طور قابل مالحظه

  .دهد می

در این تورمی پدیدار شده  هاي رژیمدر این مطالعه، عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران در چارچوب 

عبور نرخ ارز، در مطالعات  تورمی بر درجه هاي محیطتاثیر . گیرد میاقتصاد مورد تحلیل قرار 

وجه . نیز مورد مطالعه قرار گرفته است) 1394( و راسخی و منتظري) 1393(اصغرپور و مهدیلو 

چرخش  هاي مدلدو گروه عمده ها آن است که در این مطالعه  وهشتمایز مطالعه حاضر با این پژ

                                                 
1. Aguerre et al (2012) 
2. Junttila and Korhonen (2012) 
3. Lin and Wu (2012) 
4. Ben Cheikh and Louhichi (2014) 



  

  

 1396 زمستانو  پاییز ،هجدهم شماره نهم، سال گذاري اقتصادي، سیاست نشریه 26

چرخش رژیم مارکوف در قالب الگوهاي  هاي روشاي و  هاي آستانه رژیم یعنی روش

هاي تورمی در عبور نرخ ارز  خودرگرسیون برداري بکار گرفته شده تا ضمن بررسی تاثیر پویائی

ها در این خصوص مورد تحلیل و  در اقتصاد ایران از طریق الگوهاي غیرخطی، نتایج این روش

   .مقایسه قرار گیرد

  

  تورمی هاي رژیمعبور نرخ ارز و  - 3

نرخ ور نرخ ارز به صورت درصد تغییر قیمت داخلی کاالهاي وارداتی به ازاء یک درصد تغییر عب

عبور نرخ ارز، زمانی به صورت کامل  .شود کننده تعریف میارز بین کشورهاي واردکننده و صادر

به میزان یک درصد، ) تنزل ارزش پول داخلی(که همزمان با افزایش نرخ ارز  گیرد میصورت 

در غیر این صورت اگر تغییر . خلی کاالهاي وارداتی نیز به میزان یک درصد افزایش یابدقیمت دا

نرخ ارز به میزان یک درصد، منجر به تغییر کمتر از یک درصد در قیمت داخلی کاالهاي وارداتی 

  . ز به صورت جزئی یا ناقص بوده استشود که عبور نرخ ار شود، در این حالت بیان می

منجر به افزایش درجه عبور نرخ ارز  تواند میباال  تورمی هاي محیط) 2000( 1تیلورمطابق با نظر 

گیرند تاثیر انتقال تغییرات نرخ ارز  هاي باالي تورمی قرار می که کشورها در وضعیت زمانی. شود

ها افزایش یافته و در این شرایط درجه عبور نرخ ارز نیز کامال متفاوت از شرایط  بر سطح قیمت

 هاي هزینهچرا که شرایط تورمی باال از طریق افزایش . تورمی پایین در این کشورها خواهد بود

وابستگی عبور نرخ  .تاثیر عبور نرخ ارز بر قیمت کاالهاي وارداتی را افزایش دهد تواند میتولید 

 هاي نرخدر  مالن اقتصادي به نوسانات نرخ ارزکه واکنش عا دهد میتورمی نشان  هاي رژیمه ارز ب

داخلی در  هاي قیمتو ) 2014 عالم و الهیانی، ؛2014میرداال، ( گوناگون تورم متفاوت خواهد بود

نرخ ارز واکنشی نشان  هاي شوكبه  هاي تورمی باثبات پایین و محیط ي تورمیها وضعیت

توانند قیمت  نرخ ارز می هاي شوكاي تجاوز کند  اما چنانچه نرخ تورم از مقدار آستانه .دهد مین

 هاي مدلاز این دیدگاه، . داخلی را تحت تاثیر قرار دهند هاي قیمتکاالهاي وارداتی و 

تورمی مختلف مورد توجه قرار  هاي رژیمعبور نرخ ارز را در  تواند میاقتصادسنجی چرخش رژیم 

اي و  آستانه هاي مدلرو، در این مطالعه، روش خودرگرسیون برداري در قالب  از این. دهد

ي مختلف تورمی شکل گرفته ها وضعیتکار برده شده است تا تاثیر ه چرخش مارکوف ب هاي مدل

                                                 
1. Taylor (2000) 
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اخلی مورد تحلیل قرار د هاي قیمتدر اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر بر موضوع عبور نرخ ارز بر 

   .گیرد

ه به وسیله یک متغیر قابل ی هستند کهای رژیمداراي  1اي آستانهخود رگرسیونی برداري  هاي مدل

 به پیروي از مطالعات لین و وو .شوند تعریف می (����)�و یک تابع انتقال  ���� مشاهده

یند و درجه آبراي تحلیل فر) 2014(میرداال و ) 2014(عالم و الهیانی  ،)2014(و لوچینی ) 2013(

�یک بردار  ��	که  شود عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران، فرض می ×  از متغیرهاي درون زا 1

	�� = (���,  ، شکاف تولید)INF( شامل نرخ تورم ��	که در آن  است ′	(���,…,���

)GAP(تغییرات نرخ ارز موثر اسمی ، )DNEER ( نقدینگی و رشد)DM2 ( به عنوان شاخص

   :سیاست پولی به صورت زیر است

  

�� = [���, �����, ���. ��2] 
  

پولی در عبور نرخ ارز در ایران  هاي سیاستدر اینجا نرخ رشد نقدینگی به منظور محاسبه تاثیرات 

�یک بردار  �همچنین . کار گرفته شده استه ب × �ماتریس  �,�� و ،از مقادیر ثابت 1 × از  �

متفاوت با ها با پارامترهاي خود رگرسیون  تعداد رژیم �. باشد می �در وقفه  �ضرایب رژیم 

� = 1,… , � با گرسیونمرتبه خود ر �و  � = 1,… ,  VARبه این ترتیب یک مدل . باشد می �

   :شود میبه صورت زیر نوشته  اي آستانه

  

idt1iit,

p

1j
jtji,it rwrifεyAcy  


  

  

و است  صفر و واریانس یند اختالالت با میانگین آاز فر K×1یک بردار  i,t که

  0E lt   براي� ≠ این مدل . است ytیکی از متغیرهاي بردار  wمتغیر انتقال . باشد می �

براي هر متغیر و رژیمی یکسان بوده و تابع انتقال براي  pکه  کند میي غیر خطی فرض  چند متغیره

  .باشد هر معادله مشابه می

  :شود رژیمه به صورت زیر نوشته می 2 اي آستانه VAR یک

  

                                                 
1. Threshold Vector Autoregressive 
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     tdtptpt

dtptptt

rwIyAyAc

rwIyAyAcy









1...

...

,211,22

,111,11
 

  

  . باشد یک تابع شاخص می (.)Iکه 

 

  و آزمون ریشه واحد ها داده - 4

. کار برده شده استه ب 1369:1 – 1393:4طی دوره  ي فصلی اقتصاد ایرانها داده، در این مطالعه

 استفاده شده) ◌ِ DNEER(نرخ ارز موثر اسمی  رشد يها دادهجهت تحلیل موضوع عبور نرخ ارز، 

و کاهش ارزش پول داخلی در نظر گرفته شده  ر نرخ ارز به عنوان تغییرات مثبتو شوك وارد ب

استفاده شده ) CPI(از شاخص قیمت مصرف کننده  )INF( ي نرخ تورمها دادهدر محاسبه . است

که (واقعی از روند آن  GDP، از محاسبه تغییرات لگاریتم )GAP( همچنین شکاف تولید. است

، رشد نقدینگی سرانجام. حاصل شده است) خراج شدهپرسکات است -توسط فیلتر هودیک

)DM2 (وجود ریشه  هاي آزمون 1 جدول. به عنوان ابزار سیاست پولی در نظر گرفته شده است

  کوویت ، و)ADF(یافته  فولر تعمیم -دیکی هاي آزمونبا استفاده از واحد این متغیرها را 

  . است ارائه کرده) KPSS(شین  -اشمیت -فیلیپس -کووسکی

  

  نتایج آزمون ریشه واحد: 1جدول 

Test critical values(5%)  t-statistic  DM2 

89/2-  93/2-  ADF  

Asymptotic critical values  LM-stat   

46/0  457/0  KPSS  

Test critical values(5%)  t-statistic  DNEER 

89/2-  11/8-  ADF 

Asymptotic critical values  LM-stat   

46/0  11/0  KPSS 

Test critical values(5%)  t-statistic  INF 

89/2-  35/3-  ADF 

Asymptotic critical values  LM-stat   

14/0  27/0  KPSS 

Test critical values(5%)  t-statistic  GAP 

89/2-  01/4-  ADF 

Asymptotic critical values  LM-stat   

46/0  05/0  KPSS 

  محاسبات تحقیق :منبع             
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محاسباتی بزرگتر از ) ADF(یافته  ي دیکی فولر تعمیم با توجه به اینکه قدر مطلق مقادیر آماره

ي صفر مبنی بر وجود ریشه واحد و ناایستا  باشد، لذا فرضیه می% 5مقدار بحرانی جدول در سطح 

این موضوع با توجه به کوچکتر بودن . باشند بودن متغیرها، رد شده و متغیرهاي مذکور ایستا می

رد مطالعه، نیز مورد تأیید براي متغیرهاي مواز مقادیر بحرانی  KPSSي  مقادیر محاسباتی آماره

  .گیرد میقرار 

  

  خطی غیر هاي آزمون -5

و به  اي آستانه VARرفتار غیر خطی متغیر نرخ تورم طی دوره مورد مطالعه در قالب یک مدل 

 TVARخطی یک مدل  آزمون رفتار غیر این در .گیرد میعنوان نخستین گام مورد آزمون قرار 

به عنوان متغیر آستانه آزمون ) INF(خطی با استفاده از متغیر نرخ تورم  VARدر مقابل یک مدل 

تر از مقدار آستانه به عنوان رژیم پایین تورمی و نرخ تورم باالتر از مقدار  نرخ تورم پایین. شود می

براي آزمون فرضیه صفر خطی بودن رفتار . گیرد میآستانه به عنوان رژیم تورمی باال مد نظر قرار 

در مقابل فرضیه وجود انواع رفتارهاي غیرخطی با وجود دو ) m=1(تورم با وجود یک رژیم نرخ 

) 2001( 2و زیووت و لو) 1999( 1آزمون هنسن در اینجا از بسط چند متغیره) m=2,3(یا سه رژیم 

 VARجهت بررسی وجود یک آستانه یا دو آستانه در مدل  نتایج این آزمون. استفاده شده است

و همچنین مقایسه  LR نتایج آزمون. شده است به تصویر کشیده 2و  1هاي در نمودارتصریح شده 

 هانمودار مقادیر بوت استراپ ترسیم شده در این مجانبی و �χمقادیر آماره محاسباتی با توزیع 

 با وجود یک آستانه TVARخطی در مقابل یک مدل  VARوجود مدل فرضیه  دهد که نشان می

   .شود رد می ))ب(نمودار ( و دو آستانه)) الف(نمودار (

  

                                                 
1. Hansen (1999) 
2. Lo and Zivot (2001) 
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LR test: 202.4208 (0.01) 

 )الف(

  
LR test: 308.143 (0.00) 

  )ب(

و دو ) الف( آزمون مدل خودرگرسیون برداري خطی در مقابل مدل خودرگرسیون برداري با یک آستانه: 1 نمودار

  )ب( آستانه

  
LR test: 29.421 (0.650) 

  

  اي در مقابل مدل خودرگرسیون برداري با دو آستانه آزمون مدل خودرگرسیون برداري یک آستانه: 2 نمودار
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چنین آزمون فرضیه وجود یک آستانه در مقابل دو آستانه در ارتباط بین متغیرهاي مورد مطالعه  هم

با  VARشود، و لذا مدل  رد نمیو آماره محاسباتی آزمون محاسبه شده  LRنیز توسط نسبت 

   .آورده شده است 3 و نمودار 2جود یک آستانه و دو وقفه برآورد شده و نتایج در جدول و

  

  از عبور نرخ ارز در ایران اي آستانه VARبرآورد مدل  - 6

، ابتدا یک مدل خودرگرسیون برداري اي آستانهبراي محاسبه مقدار وقفه مناسب در برآورد مدل 

خطی محاسبه شده  VARاز متغیرهاي مورد مطالعه برآورد شده و وقفه بهینه در قالب یک مدل 

متغیر نرخ تورم به عنوان متغیر آستانه وجود با  اي آستانه VARنتایج برآورد یک مدل  سپس. است

 دهد میه که نتایج جدول نشان گون همان. آورده شده است) 2( و با وجود دو رژیم در جدول

 تنها در اقتصاد ایران طی دوره مورد مطالعه. درصد است 71/6 مقدار آستانه برآورد شده

برآورد شده،  اي آستانهو مدل ) 71/6( گیرند میاز مشاهدات در این رژیم قرار % 19

 .برآورد نموده است) 71/6(در رژیم پایین اي از مشاهدات نرخ تورم را  بخش عمده

اما در . معنی است کامالً بی) 71/6(در رژیم اول  DNEERاول و دوم متغیر  هاي وقفه

عالوه بر . است دار معنیاین متغیر بر نرخ تورم  هاي وقفهتاثیر تمامی ) 71/6(رژیم دوم 

در قالب مدل تصریح شده  متغیر شکاف تولید و رشد پول نیز در رژیم تورمی باال هاي وقفهاین، 

چنانچه نرخ تورم از آستانه مشخص برآورد شده عبور کند این متغیرها در . است دار معنیکامال 

  .توانند تغییرات تورمی را به خوبی توضیح دهند کنار رشد نرخ ارز اسمی موثر می

نیست و با چرخش رژیم  دار معنیتورمی پایین در اقتصاد ایران  هاي رژیمنابراین عبور نرخ ارز در ب

تاثیر تغییرات نرخ ارز اسمی موثر  -تورمی باالتر هاي رژیمیعنی با قرار گرفتن اقتصاد در  –تورمی 

. است دار معنیمالً لذا عبور نرخ ارز در رژیم تورمی باال کا. شود می دار معنیبه نرخ تورم کامالً 

  .دهد میوضعیت متغیر آستانه و مقدار آستانه برآورده شده را نشان  3 نمودار
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  ا وجود تورم به عنوان متغیر آستانهاز عبور نرخ ارز ب اي آستانه VARبرآورد یک مدل : 2 جدول

  رژیم باال

71/6  

  رژیم پایین

71/6  
 

088/4-  

 )92/2(  

***97/3  

)02/1(  

  عرض از مبدا

 

**939/0  

411/0( ) 

342/0  

)127/0(  
INFt-1 

**33/0  

098/0( ) 

0102/-  

0080/0( ) 

DNEER t-1 
 

***040/37  

)64/6(  

**118/9  

)115/4(  

GAP t-1 
 

***427/91  

)91/20(  

131/1-  

)02/10(  

DM2 t-1 
 

833/0-  

)616/0(  

082/0-  

)087/0(  
INFt-2 

**215/0  

)94/0(  

0115/0  

)0087/0(  
DNEER t-2 

 

***105/53-  

)20/14(  

450/0-  

)002/3(  
GAP t-2 

 

*722/80  

)39/41(  

885/1-  

)31/11(  
DM2 t-2 

 

19%  81%  درصد مشاهدات 

54/392-  AIC 

140/221-  BIC 

  .باشد می% 1و%5و%10ي ضرایب در سطوح دار معنیبه ترتیب نشان دهنده *** و ** ، *  -                   

  محاسبات تحقیق :ماخذ                
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 متغیر آستانه و مقدار آستانه برآورد شده: 3نمودار 
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  MSVARنتایج حاصل از برآورد مدل  - 7

برداري  از یک مدل خود رگرسیونا استفاده ، تحلیل عبور نرخ ارز در ایران بدر بخش دوم

) 3(وقفه برآورده شده و نتایج در جدول  با وجود دو رژیم و با دو) MSVAR( چرخش مارکوف

مقادیر ضرایب برآورده شده تغییرات نرخ ارز اسمی موثر، در هر دو وقفه، تنها . آورده شده است

هاي  اگرچه آماره. نیست دار معنیاست و ضرایب این متغیر در رژیم صفر  دار معنیدر رژیم یک 

. ي باالیی برخوردار هستنددار معنیدر هر دو رژیم از  σاحتماالت انتقال رژیم و پارامترهاي 

گذاري وابسته به رژیم تورمی است و اثر بنابراین موضوع عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران موضوعی

ي بر دار معنیر اث تواند می تورمی باال هاي رژیمداخلی در  هاي قیمتو انتقال تغییرات نرخ ارز به 

اخالل در مدل برآورد شده تابعی از متغیر وضعیت  ءاز آنجا که واریانس جز. تورم داشته باشد

با توجه به نتایج حاصل شده رژیم تورمی پایین از . است این واریانس در دو رژیم متفاوت است

ی دوره مورد مطالعه نوسان کمتري داشته نوسان بیشتري برخوردار بوده و رژیم تورمی باالتر ط

  . است

. دهد میمختلف عارضه یابی مدل برآورد شده را نشان  هاي آزموننیز  3نتایج بخش انتهایی جدول 

نرمال بودن و واریانس ناهمسانی اجزاء اخالل مدل برآورد شده  هاي آزمونعدم رد فرضیه صفر 

هاي کالسیک جزء اخالل  رد شده از ویژگیبرآو MSVARکه این اجزاء در مدل  دهد مینشان 

در . نیز آزمون ویژه همبستگی پیاپی اجزاء اخالل است 1همچنین آزمون مرکب. برخوردار هستند

تمامی مشاهدات در نظر گرفته شود بلکه آماره آزمون  ACFاین آزمون نیازي نیست که از تابع 

نتیجه این . باشد اجزاء اخالل میهاي  که شامل تمامی خود همبستگی شود میواحدي معرفی 

  .هستندکه اجزاء اخالل مدل برآورد شده فاقد خود همبستگی  دهد میآزمون نیز نشان 

که نتایج برآورد این دو مدل در  دهد مینشان  MSVARبا مدل  TVARمقایسه نتایج مدل 

د از مشاهدات درص 17هر دو روش تقریباً . هم نزدیک استه تورمی بسیار ب هاي رژیمبندي  طبقه

از مشاهدات مربوط به رژیم پایین تورمی است که در % 82اند و  نموده بندي طبقهرا در رژیم باال 

   .ي برخوردار نیستدار معنیایران از ضرایب  ها در اقتصاد قیمتآن عبور نرخ ارز بر سطح 

  

  

                                                 
1. Portmantean Test 
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 از عبور نرخ ارز در ایران VARبرآورد یک مدل چرخش مارکوف : 3 جدول

    رژیم صفر          رژیم یک          

528/4 *** 

)880/0(  

142/0-  

)49/1(  
  عرض از مبدا

484/0 ** 

211/0( ) 

171/ ** 

)0821/0(  
INFt-1 

107/2 *** 

661/0( ) 

3740/0-  

523/0( ) 

DNEER t-1 
 

32/48 *** 

)92/5(  

32/46 *** 

)18/2(  

GAP t-1 
 

05/42 *** 

)12/19(  

92/6-  

)88/6(  

DM2 t-1 
 

352/0 ** 

)112/0(  

257/0- ** 

)072/0(  
INFt-2 

544/1 *** 

)621/0(  

770/0-  

)11/1(  
DNEER t-2 

 

02/8 *** 

)240/5(  

129/8 *** 

)05/4(  
GAP t-2 

 

42/48 *** 

)80/18(  

392/7-  

)0891/6(  
DM2 t-2 

 

1.11 *** 
(0.305) 

***72/1  
(0/135) σ 

P22=0.75 P11=0.93 P 

37/205-  Log 
likehood 

22/4  AIC 

χ(�)
� = 0.2598 

(0.812) 

Asymptotic 
test 

χ(�)
� = 1.2313 

(0.442) 
Normality 
test 

F(1-65)=0.401 
(0.511) 

ARCH  test 

χ(�)
� = 7.192 

(0.577) 
 

Portmatea
u test 

 .می باشد% 1و%5و%10داري ضرایب در سطوح  به ترتیب نشان دهنده معنی*** ، و **، *

  

  

مدل خودرگرسیون برداري چرخش رژیم در برآورد  سرانجام، نتایج آزمون علیت گرنجر

   .آورده شده است 4 بین متغیرهاي مدل و نرخ تورم در جدول مارکوف
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 آزمون علیت گرنجر: 4 جدول

    رژیم اول  رژیم دوم

��=13.574 ** 
(0.0009)  

��=0.8642  
(0.3902)  

DNEER does not 
Granger Cause INF   

��=7.992 ** 
(0.003)  

��=0.00057  
(0.854)  

DM2 does not Granger 
Cause INF  

��=49.05 *** 
(0.000)  

��=25.921 *** 
(0.000)  

GAP does not Granger 
Cause INF  

  

که رشد نرخ ارز اسمی  دهد مینشان  4 نتایج حاصل از محاسبه آزمون علیت گرنجر در جدول

که رابطه  علیت گرنجري نرخ تورم باشد در حالی تواند میتورمی باال  هاي رژیمموثر فقط در 

به همین شیوه این . نیست دار معنیتورمی پایین  هاي رژیمعلیت از نرخ ارز موثر بر نرخ تورم در 

 هاي رژیمعبارت دیگر رشد نقدینگی نیز تنها در ه ب. رابطه براي رشد نقدینگی نیز برقرار است

اما وجود رابطه علیت گرنجري شکاف تولید . ورم باشدعلیت گرنجري نرخ ت تواند میتورمی باال 

داراي  تواند میو شکاف تولید در هر شرایط تورمی  تیید قرار گرفته اسأدر هر دو رژیم مورد ت

   .ي بر نرخ تورم باشددار معنیتاثیر کامال 

  

  نتیجه گیري -8

ارز در  هاي نرخآن تغییرات ایجاد شده در  درجه عبور نرخ ارز به نرخی اشاره دارد که در

براي تعدیل در یک دوره زمانی خاص را با  ها قیمتو توانایی  شود میداخلی منعکس  هاي قیمت

براي اقتصاد ایران  ارز عبور نرختعیین وضعیت . دهد میتوجه به تغییرات نرخ ارز مورد توجه قرار 

خاطر ساختار متکی بر ه هاي گذشته ب و طی دههدارد،  ر یک محیط تورمی گام برمیکه د

تورم  هاي نرخ، تدرآمدهاي نفتی و وابستگی بودجه دولت به درآمدهاي حاصل از صدور نف

  . رسد باالیی را تجربه کرده است، تحلیل وضعیت عبور نرخ ارز امري ضروري به نظر می

هاي  ات انجام شده طی سالهاي مربوط به مطالعه تاثیر نوسانات نرخ ارز بر اقتصاد در مطالع تحلیل

ویژه براي کشورهایی که دامنه نوسانات ه که میزان و درجه عبور نرخ ارز ب دهد میاخیر نشان 

هاي  و یا آنچه در روش(ي تورمی مختلف ها وضعیتاي دارند بسته به  تورمی قابل مالحظه

بر این . کامال متفاوت باشد تواند می) شود میتورمی مختلف خوانده  هاي رژیماقتصادسنجی 

انتقال  هاي روشاز  گیري بهرهتورمی اقتصاد ایران و با  هاي ویژگیدر این مطالعه با توجه به اساس، 
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سنجی پویا موضوع عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران در شرایط وابسته به اقتصاد هاي مدلرژیم و 

براي این منظور، رفتار غیر . رفته استمورد مطالعه قرار گ 1369-1393تورمی طی دوره  هاي رژیم

و نیز در قالب  اي آستانه VARخطی متغیر نرخ تورم طی دوره مورد مطالعه در قالب یک مدل 

نتایج برآوردها نشان  .به عنوان نخستین گام مورد آزمون قرار گرفته است MSVARیک مدل 

نیست و با چرخش رژیم  دار معنین تورمی پایین در اقتصاد ایرا هاي رژیمعبور نرخ ارز در  دهد می

تاثیر تغییرات نرخ ارز اسمی موثر  -تورمی باالتر هاي رژیمیعنی با قرار گرفتن اقتصاد در  –تورمی 

. است دار معنیلذا عبور نرخ ارز در رژیم تورمی باال کامالً . شود می دار معنیبه نرخ تورم کامالً 

ین، سایر متغیرهاي مدل مانند شکاف تولید و رشد همچنین در این رژیم برخالف رژیم تورمی پای

تحلیل عبور نرخ ارز در از طرف دیگر، . ي بر نرخ تورم برخوردارنددار معنینقدینگی نیز از تاثیر 

نیز بیانگر آن ) MSVAR( برداري چرخش مارکوف ا استفاده از یک مدل خود رگرسیونایران ب

گذاري وابسته به رژیم تورمی است و اثر موضوع عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران موضوعی است که

ي بر دار معنیاثر  تواند میتورمی باال  هاي رژیمداخلی در  هاي قیمتو انتقال تغییرات نرخ ارز به 

هاي  در محیط که دهد مینشان  نیز) 1393(پور و مهدیلو اصغرنتیجه مطالعه  .تورم داشته باشد

گرچه اثر عبور نرخ ارز در  باشد تورمی باال درجه عبور نرخ ارز بیشتر از محیط تورمی پایین می

  .  یستن دار معنی محیط تورمی پایین در مطالعه حاضر

که رشد نرخ ارز اسمی  دهد میبرآورد شده نشان  MSVARسرانجام، نتایج آزمون علیت در مدل 

که رابطه  علیت گرنجري نرخ تورم باشد در حالی تواند میتورمی باال  هاي رژیمموثر فقط در 

به همین شیوه این . نیست دار معنیتورمی پایین  هاي رژیمعلیت از نرخ ارز موثر بر نرخ تورم در 

 هاي رژیمعبارت دیگر رشد نقدینگی نیز تنها در ه ب. رابطه براي رشد نقدینگی نیز برقرار است

اما وجود رابطه علیت گرنجري شکاف تولید . ري نرخ تورم باشدعلیت گرنج تواند میتورمی باال 

داراي  تواند میو شکاف تولید در هر شرایط تورمی  رژیم مورد تایید قرار گرفته است در هر دو

  .ي بر نرخ تورم باشددار معنیتاثیر کامال 

مهمی در  يها داللت تواند میتغییر رژیم در مباحث مربوط به عبور نرخ ارز  هاي مدلکاربرد 

و در . ارزي در چارچوب یک نظام شناور مدیریت شده داشته باشد هاي سیاستراستاي اجراي 

ارزي و دخالت بانک مرکزي در بازار ارز در راستاي تنظیم بازار و کنترل نرخ  هاي سیاستاجراي 
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 در اثربخشی تواند میتورمی  هاي رژیمارز با توجه به شرایط اقتصاد کالن، نوع و درجه 

  .ارزي نقش کامال موثري ایفا کند هاي سیاست

از نرخ تورم براي عبور نرخ ارز وجود  اي آستانهدر یک نظام شناور مدیریت شده ارزي، چنانچه 

تورمی پایین، نگرانی چندانی از  هاي رژیمتر از آستانه و یا  تورم پایین هاي نرخداشته باشد در 

با نتایج این مطالعه، عبور نرخ ارز در این  را که مطابقچ .تعدیل نرخ ارز توسط بازار وجود ندارد

ارز و حرکت نسبتا آزادانه آن  هاي نرخنیست و حتی افزایش  دار معنیداخلی  هاي قیمتشرایط به 

. به عنوان سیاست بهینه ارزي تلقی شود تواند میبه سمت وضعیتی متناسب با شرایط اقتصاد کالن 

در چنین شرایطی نگرانی چندانی از بابت عدم کنترل نرخ تورم داخلی از ناحیه فشار بازار ارز 

مانع از تعدیل  تواند میمالی  هاي هزینههاي بانک مرکزي در بازار عالوه بر  وجود ندارد و دخالت

همانگونه که نتایج این مطالعه نیز نشان . شودضروري نرخ ارز متناسب با شرایط کالن اقتصادي 

ي مورد ها وضعیتدرصد  80چنین شرایطی در اقتصاد ایران شرایط غالب است و تقریبا  دهد می

اما در شرایطی که نرخ تورم باالتر از مقدار آستانه است و اقتصاد در . شود میبررسی را شامل 

لیان ارزي و بانک مرکزي در بازارهاي ارز به دخالت متو گیرد میتورمی باالتر قرار  هاي رژیم

توان گفت رسالت  یابد و می اي می العاده منظور مدیریت کامل و حفظ ثبات بازار، اهمیت فوق

و مدیریت بازار . بانک مرکزي در کنترل نرخ ارز در این شرایط از مصداق بیشتري برخوردار است

اگرچه . ارزي به تورم داخلی جلوگیري کند يها تکانهاثرات نامطلوب از وارد آمدن  تواند می

که چنین  دهد میمطالعه دوره مورد بررسی در سابقه عملکرد عبور نرخ ارز در اقصاد ایران نشان 

  .ي مورد بررسی را شامل شده استها وضعیتدرصد از  17شرایطی تنها 
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  چکیده

لذا ضرورت دارد که  باشد میتجاري  هاي عوامل و زمان وقوع سیکلیکی از مهمترین مباحث اقتصادي، 

هاي تجاري  سیکل بینی پیشدف این مقاله بررسی و ه .شده و مورد بررسی قرار گیرنداین عوامل شناسایی 

این منظور ابتدا  يبرا. باشد میهاي فصلی  با استفاده از داده 1370- 1392در اقتصاد ایران در دوره زمانی 

هاي تجاري  به استخراج سیکل 3با استفاده از فیلترهاي میان گذریی شده سپس دامتغیرهاي تحقیق فصلی ز

 رگرسیون هاي از روش ،هاي تجاري ع سیکلووق بینی پیش به منظور و هرخ داده در ایران پرداخته شد

 ی،نفت يدرآمدها شامل تحقیقدر این متغیرهاي مورد استفاده . ه استگردید استفادهلوجیت و پروبیت 

اي و  کاالهاي واسطه واردات یزانم و شده صادر یساختمان يها تعداد پروانه ،مخارج دولت، نرخ تورم

و  نرخ تورم ،ینفت يچنانچه درآمدهاکه  استنتایج مدل برازش شده نشان دهنده این . باشد یم اي سرمایه

افزایش . یابد یم یشاحتمال وقوع رونق افزا یابد، یشافزا اي اي و واسطه کاالهاي سرمایه واردات یزانم

درون  بینی پیش. دهد یکاهش مرا ساخت و ساز صادر شده احتمال وقوع رونق در اقتصاد  يجوازها تعداد

 نتیجه در. اند نموده بندي طبقه درستی به را مشاهدات موارد درصد 95 در ها که مدل دهد ینشان م اي نمونه

برون  بینی یشمدل به پ ینسپس با استفاده از ا. است یکسان ها همه مدل اي درون نمونه بینی پیشقدرت 

مدل در  يباال یینشان دهنده توانا یجنتا. پرداخته شده است 1392- 1394ی فاصله زمان يبرا اي نمونه

   .باشد یخارج از نمونه م بینی یشپ

  . ، مدل لوجیت و پروبیتگذر فیلتر میانسیکل تجاري، رکود و رونق،  :واژگان کلیدي
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  مقدمه - 1

 ينوسانات اقتصاد یاو  يتجار هاي سیکل یدهمدرن وجود پد ياقتصادها يمساله مهم و محور

اقتصادها  يبرا یاز موارد باعث بروز مشکالت یاريبس در يتجار هاي سیکل ینچن یدایشپ .باشد می

که منتج  آورده استوجود   آنها به يناخواسته را برا يرکود یاو  یتورم یطاز شرا یو دوران شده

علل  یبررس یده،پد ینمطالعه ا یجه،در نت. گردیده استاقتصاد  يبرا یگريناگوار د یطبه شرا

هر  ياقتصاد گذاران یاستس يها دغدغه ینتر بردن آن از مهم یناز ب یوجود آمدن آن و چگونگ به

  .آید یشمار م  به يکشور

شوند  یم یفرونق و رکود تعر یمتوال يها هستند که تحت عنوان دوره ینوسانات يتجار هاي سیکل

متناوب به مدت  يا که به گونه ییها رفتن ییناقتصاد کالن به جذر و مدها و باال و پا یاتکه در ادب

رخ  تغالو اش یدمواقع تا صد سال در تول یبعض یاتا پنجاه سال و  یستب یاو  یستتا ب ، دهدو تا ده

 یشپ یها به طور متوال سیکل ینچه ا اگر. )1393گرجی و همکاران، ( گردد یم یفتعر دهد یم

 یتوان از لحاظ زمان یبهتر اگر چه م یانبه ب. یستندمشابه هم ن یو نوسان سیکلدو  یچاما ه یند،آ یم

 یکدیگرکامالً با  یمتوال ي ها سیکل ییراتنمود اما دامنه تغ بندي طبقهمشابه  یها را در قالب سیکل

 يرونق و رکود از لحاظ شدت، مدت و عوامل وجود ايه دوره یگرد ياز سو. متفاوت هستند

ممکن . با هم داشته باشند یزن يآشکار يها و ممکن است تفاوت یستندلزوماً از تقارن برخوردار ن

اقتصاد را  مجموعه یاها و  و طوفان بخش یزلزله، خشکسال یل،س یرنظ یعیحوادث طب یاست برخ

خود را  دتوان میاقتصاد  یاز موارد پس از مدت یاريقرار دهد، اما معموالً در بس یدشد یرتحت تأث

   .یونددوقوع نپ  به يا هظقابل مالح ياقتصاد یکلس گونه یچه یجهداده و در نت یقتطب یدجد یطبا شرا

است  يا یصهاشکال و نق یک يهستند که اقتصاد اساساً دارا یدهعق یندانان بر ااز اقتصاد یگروه

 یاعتقادند که بعض یناز آنها بر ا یگريدر مقابل، گروه د. شده است يتجار هاي سیکلمنتج به  که

 یدهبه عق. شوند می ها یکلس ینا یدحداقل تشد یا یدایشباعث پ) یرونیب( یخارج يها از دخالت

از طرف ) یرونیب( یخارج يها که دخالت یبوده و تا موقعثبات  يگروه، اقتصاد اساساً دارا ینا

را تجربه نخواهد  يتجار یکلس یچگونهد، اقتصاد همنابع وجود نداشته باش یرها و سا دولت، بانک

بین  اري، نمایانگر قدمت این موضوع درتج هاي سیکلمرور ادبیات اقتصادي در زمینه تحلیل  .نمود

تجاري، نخستین  هاي سیکلشناخت و درك ) 1981( 1طبق نظر لوکاس. باشد میمباحث اقتصادي 

                                           
1. Lucas (1981) 
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ها  سیکلاین  بینی پیشبنابراین توانایی در جهت  .هاي تثبیت است راحی مناسب سیاستگام در ط

از . درا جهت حرکت اقتصاد تدوین نمای تري هاي مناسب ریزي ها و برنامه گذاري سیاست دتوان می

همگی ... قتصادي، بیکاري و رشد ا طرف دیگر متغیرهاي عمده اقتصاد کالن نظیر نرخ تورم،

تواند درك  تجاري می هاي سیکلباشند، بنابراین شناخت  می سیکلیهاي  حرکت داراي

ترین هدف تحقیق  مهم .هاي اقتصاد کالن ارائه دهدهاي موجود بین متغیر تري از ارتباط مناسب

متعددي براي  هاي روشطور کلی ه ب. باشد هاي تجاري در اقتصاد ایران می سیکل بینی پیشحاضر 

جیت و ورگرسیونی ل هاي مدلدر اقتصاد وجود دارد که این مطالعه از هاي تجاري   سیکل بینی پیش

وقوع  بینی پیشبراي فصلی  هاي دادهبا فراوانی  1370-1392دوره زمانی  هاي دادهو پروبیت 

  .است کردهاستفاده هاي تجاري در اقتصاد ایران  سیکل

مروري بر مطالعات پیشین انجام ساختار مقاله حاضر از پنج بخش تشکیل شده است که در ادامه 

ي تجاري در اقتصاد ها روند سیکلبه بررسی سپس  .شود میموضوع تحقیق بیان مبانی نظري شده و 

و در نهایت نتایج  شود میدر بخش چهارم به بررسی مدل تجربی تحقیق پرداخته و  ایران پرداخته

   .شود میمقاله بررسی و به ارائه پیشنهادات پرداخته 

  

  مروري بر مطالعات پیشین -2

تجاري در  هاي سیکلهاي  ویژگی"در مقاله خود با عنوان ) 2004( 1گالگاتی و همکاران

اي، پس از  کشور مدیترانه 12براي  1950-1998براي دوره زمانی  "کشورهاي حوزه مدیترانه

جزء ) 1997( 2پرسکات -هاي تجاري با استفاده از فیلتر آماري هودریک سیکلتعیین و شناسایی 

هایی به بررسی  روند از سري زمانی مورد نظر را استخراج کرده و آنگاه با معرفی شاخص

قط هاي تولید ف نشان دهنده آن است که نوسان ،نتایج. اند تجاري پرداخته هاي سیکلهاي  ویژگی

هاي تجاري براي کشورهاي مختلف،  در ترکیه و اردن تقریبا ثابت است و میانگین طول دوره

براي ) 2010( 3الن و سیلوستر .یافتگی آن کشورها مرتبط است متفاوت بوده و به سطح توسعه

تجاري  هاي سیکلهاي مالی مشابه داراي  هاي چین با سیاست بررسی اینکه تا چه اندازه استان

 دهد میآنها نشان  نتایج. اند دهاستفاده کر )1998( 4فرانکل و رزهمزمان هستند، از مدل همبستگی 

                                           
1. Gallegati and et al (2004) 
2. Hodrick-Prescott (1997) 
3. Lan and Sylwester (2010) 
4. Frenkel and Rose (1998) 
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لیتمی و  .مشابه دارند يبه حرکات ادوار تجار یلمشابه تما یمال یتوضع يدارا يها که استان

تجاري در ژاپن را با استفاده از نظریه  هاي سیکلاي علت ایجاد  در مطالعه) 2011( 1همکاران

تولیدات  هاي دادهاز  مطالعهدر این . ندا هکردبررسی  1978-2007ماتریس تصادفی براي سال 

که عامل اصلی ایجاد ادوار تجاري دهد  مینتایج آنها نشان . صنعتی ژاپن استفاده شده است

تاثیرات بین المللی،  خود مطالعهدر ) 2013( 2میچالیدز و همکاران .هاي تقاضاي واقعی است شوك

کسب و کار یونان تجزیه و تحلیل  سیکلبه طور خاص از ایاالت متحده و اتحادیه اروپا را بر روي 

در این مطالعه تعادل بلندمدت اقتصاد یونان توسط مدل تصحیح خطاي برداري ارزیابی . اند کرده

مدت اقتصاد یونان به طرف افزایش دار در تعادل بلند یک تغییر جهت معنی مطالعه نتایج. شده است

همگرایی با اقتصاد ایاالت متحده و کشورهاي غیر مرکزي اتحادیه پولی اروپا بعد از  هاي نرخ

سازي سیاست پولی مشترك، تولید  پس از پیاده. دهد اجراي سیاست پولی مشترك را نشان می

 هاي سیکلدر نهایت اینکه . ماهنگ شده استناخالص داخلی یونان با اقتصاد ایاالت متحده ه

تجاري ایاالت متحده و همچنین از نوسانات اسپانیا و  هاي سیکلکسب و کار یونان تا حدي توسط 

  .شود میایرلند متاثر 

با استفاده  تجاري در ایران هاي سیکلگیري  اندازهبه ) 1389( نیا و قاسمی طیب ،در مطالعات داخلی

-1382ي زمانی  هاي فصلی و ساالنه طی دوره گیري از داده و با بهره پرسکات -هودریک  فیلتراز 

ي تجاري را پشت سر گذاشته  اقتصاد ایران هفت دوره نتایج آنها نشان داد که. اند پرداخته 1350

هاي اقتصادي حاکم  سال، رکود بر فعالیت 15هاي مزبور، رونق و در  سال از سال 17است که در 

نین نفت از میان عوامل متعدد تاثیرگذار در ایجاد رونق و رکود در اقتصاد ایران چ هم. بوده است

پرسکات و -یکدروه یافتاز دو ره) 1389(و همکاران  يشاهمراد .نقش موثرتري داشته است

نحوه  یو بررس يکالن اقتصاد يهاریمتغ يتجار يها یکلاستخراج بخش س يبرا 3ینگباکستر ک

امکان استفاده از  یهاز آن است که فرض یآنها حاک یجاند و نتا آنها استفاده کرده یحرکت هم

دست ه ب یجبر اساس نتا ینهمچن. رد کرد توان میران را نیاقتصاد ا يبرا یواقع يتجار يها یکلس

هژبر . دفعال باش یپول يها یاستس یرانانتظار داشت که در اقتصاد ا توان میآمده از مطالعه آنها ن

تعیین نقاط چرخش در ادوار تجاري اقتصاد ایران با استفاده از الگوي به ) 1390( کیانی و مرادي

دست ه نتایج ب. اند پرداخته) 1367:1-1387:2(در دوره زمانی  خودبازگشتی سوئیچینگ مارکف

                                           
1. Lyetomi and et al (2011) 
2. Michaelides and et al (2013) 

3. Baxter - King 
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ر رکود اتفاق افتاده آمده حکایت از آن دارد که در طی دوره یاد شده در سه مقطع زمانی، چها

نتایج بدست آمده بر این . ترین این رکودها با تداوم هفت فصل ظهور کرده است ست، طوالنیا

فصل تداوم داشته  74/1طور متوسط ه داللت دارد که در دوره مورد بررسی هر بار وقوع رکود، ب

فصل  66/6این در حالی است که بروز هر دوره رونق در دوره مورد بررسی در اقتصاد ایران. است

در اقتصاد  يتجار يها یکلس یدایشعلل پ یبه بررس) 1393(گرجی و همکاران  .ادامه یافته است

) VAR( يبردار یونخودرگرس هاي مدل رویکرد از استفاده با 1350 – 1390 یدر دوره زمان یرانا

است که تورم قدرت  ینا یددست آمده موه ب یجنتا. اند پرداخته) ECM(خطا  یحو مدل تصح

 یستن يتجار يها یکلتورم علت س یرا ندارد و به عبارت يتجار يها یکلس يبرا یدهندگ یحتوض

از  یتدر مورد عل يتجار يها یکلس یهکننده نظریدباشد که تائ یعلت تورم م يتجار يها یکلاما س

از سمت  یهسو یک یترابطه عل یکگفت که  ینچن توان می ینبنابرا .ها است یمتبه ق یدسمت تول

   .ردبه سمت تورم وجود دا يتجار يها یکلس
  

  مبانی نظري تحقیق - 3

نوسانات سیکلی توسط امواج متناوب بسط و رونق از یک طرف و انقباض و رکود از طرف دیگر 

، بلکه حالت سیکلی دارند؛ بدین ت روند، آهنگ و نظم ثابتی نداشتهاین نوسانا. شوند میایجاد 

. دپیوند متناوباً و به صورت یک الگوي نسبتاً مشابه به وقوع میمعنی که مراحلی از رکود و رونق 

این نوع نوسانات را . اند نام نهاده "ها سیکل"این نوسانات را نوسانات سیکلی و یا به طور خالصه 

گفت  توان میها از نوسانات فصلی متمایز نمود، به این معنی که توان به وسیله روند و آهنگ آن می

 داراي یک روند ثابت هستند) طبیعیحداقل فصول (وند آزاد و نوسانات فصلی ها داراي ر سیکل

   .)1392سا، آمهر(

تولید فوالد، . هاي فعالیت تجاري مشاهده نمود در بسیاري از جنبه توان میرات سیکلی را یتغی

عمده  هاي قیمتبهره، سودها، سطح  هاي نرخفروش اتومبیل، فعالیت ساختمانی، دستمزدها، 

هاي بانکی،  اندازها، بدهی فروشی، صادرات و واردات، نرخ ارز، انتشار اوراق قرضه، حجم پس

طور کلی ه ب. کنند میزاد و ولد همگی از تغییرات سیکلی تبعیت  هاي نرخاشتغال و حتی ازدواج و 

 )3(رونق،  )2(بهبود، ) 1: (م نمود که عبارتند ازیبه چهار مرحله تقس توان مییک سیکل تجاري را 

. که اقتصاد در مرحله بهبود است گویند میرود  وقتی که تولید و اشتغال باال می. بحران) 4(رکود و 

به مرحله  کنند میو منابع با حداکثر ظرفیت خود کار  شود میوقتی که به اشتغال کامل نزدیک 
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فعالیت  گویند می کند یمهنگامی که تولید ناخالص ملی و اشتغال سیر نزولی پیدا . رسد میرونق 

 گویند میوقتی که کاهش تولید و اشتغال عمیق و ژرف شود . دچار رکود شده است ياقتصاد

کشد  مرحله رکود و یا کسادي معموالً بین یک تا سه سال طول می. اقتصاد دچار بحران شده است

از سه سال ادامه  هنگامی که مرحله رکود بیش. گذارد که در طی آن نرخ بیکاري رو به افزایش می

. گفت که اقتصاد دچار بحران شده است توان مییابد و نرخ بیکاري به افزایش خود ادامه دهد، 

هنگامی که نرخ بیکاري باال بماند و فعالیت کسب و کار اقتصادي در طول مدت شش سال و یا 

یک دوره رکود مراحل سیکل تجاري از . آن را بحران بزرگ نامید توان میبیشتر دچار رکود شود 

 دهد میاي دیگر یک سیکل کامل را تشکیل  اي دیگر و یا یک دوره رونق تا دوره تا دوره

 . )1383، اسنودن(

  . 3حرکتی و هم 2، تداوم1پذیري تغییر: هاي تجاري عبارتند از سیکلهاي  ترین ویژگی مهم

. تمایل متغیر به نوسان است دارد و در واقع میزان ثباتی یک متغیر را بیان می پذیري، درجه بیتغییر

هاي زمانی براي ایجاد  گر توان سري پذیري متغیر در مقایسه با متغیر مرجع، نشانتغییر يسطح باال

نیا و  طیب( گیرد این خصوصیات براي ارزیابی علل ادوار تجاري مورد بررسی قرار می. است سیکل

  .)1385قاسمی، 

از یک سال تا بیش از یک دهه  دتوان می، کند میاقتصادي کامل طی  سیکلمدت زمانی که یک 

اما نکته قابل توجه این است که وقتی رکود شروع شد، اقتصاد تمایل به عملکرد . باشد میمتغیر 

. )1392مهرآسا، ( یابد میو این وضعیت براي یک سال یا بیشتر ادامه  دهد میانقباضی از خود نشان 

. یابد میکه براي مدتی دوام  دهد میهمچنین در مدت رونق، اقتصاد عملکرد انبساطی از خود نشان 

  .شود میوجود چنین گرایشی در حین رکود یا رونق تداوم نامیده 

هاي اقتصادي و  در بسیاري از بخش سیکلیحرکتی نیز به این معنا است که الگوي مشاهده شده  هم

. کم و بیش به صورت همزمان با نوسانات در متغیر مرجع حرکت کندمتغیرهاي کالن اقتصادي 

این بدان معنی است که در یک دوره تجاري، مرحله حضیض و اوج در مورد متغیرهاي مطرح 

حرکتی به وسیله دو دیدگاه زمان چرخش و  تحلیل هم. ک زمان صورت گرفته استشده در ی

 1و پسرو 5، همزمان4ند پیشروتوان میبا توجه به زمان، متغیرها . شود میسمت و سوي چرخش مطرح 

                                           
1. Volatility 
2. Persistence 
3. Covariate 
4. Leading Indicators 
5. Coincident Indicators 
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قبل از متغیر  سیکلیمتغیرهاي پیشرو آنهایی هستند که تغییر حرکت آنها در نقاط . باشند) مؤخر(

به صورت مشابه، متغیرهاي همزمان به صورت ). 1382پور،  هادیان و هاشم( پذیرد مرجع انجام می

و از نظر  کنند میص داخلی و متغیرهاي پسرو بعد از متغیر مرجع حرکت همزمان با تولید ناخال

  . شوند میجهت، مخالف جهت و غیر ادواري تقسیم  جهت و راستا نیز به سه گروه هم

تعریف نمود که در میان صورت طیفی ه ب توان میتجاري قبل از کینز را هاي  سیکلهاي  تئوري

هاي  عبارت دیگر اغلب سبب گسترش تئوريه ب. گردد هاي جدید پدیدار هاي نظریه آنها ریشه

 هاي سیکلمدرن بعدي همچون تئوري سنتی کینزي، تئوري پولی فریدمن و یا پولیون، تئوري 

تجاري  هاي سیکلهاي  و باالخره تئوري RBCتجاري حقیقی یا هاي  سیکلتجاري پولی، تئوري 

اي  درك اصولی و ریشه بیشتر برايها به همین جهت بررسی آن. اند هاي جدید شده کینزین

آن، ریشه  هاي مختلف با قرائت به طور مثال تئوري کینزي سیکل تجاري .هاي اخیر است دیدگاه

تر عدم تعادل تقاضا که محوریت آن بیشتر بر  توان آنها را در قالب کلی در نظریاتی دارد که می

تجاري پولیون و فریدمن که تحت هاي  سیکلکمبود تقاضاي کل است، جستجو نمود و یا نظریات 

تجاري و یا تحلیل عدم مداخله دولت و سیاست هاي  سیکلهاي پولی  وتئوري 2نظریه ویکسلتأثیر 

هاي جدید که به  هاي تجاري پولی کالسیک و همچنین نظریات سیکل 3منسجم هایکپولی 

هاي  توان به تئوري میطور  همین. تجاري بوده است هاي سیکلهاي پولی  اي تحت تأثیر نظریه گونه

اي دیگر از کالسیک جدید، تحت تأثیر تئوري فرصت  تجاري حقیقی به عنوان شاخه هاي سیکل

 هاي سیکلهاي تولید در تئوري  ع و نوآوري در تولید و نقش هزینهو مباحث ابدا گذاري سرمایه

یافته  گسترشهاي جدید که به نوعی مدل  هاي کینزین تجاري اشاره نمود و باالخره تئوري

آن  )RBC( تجاري حقیقی هاي سیکلبحث محوري اقتصاددانان طرفدار . کینزي است هاي مدل

بر این اساس عاملین اقتصادي با . است که نوسانات اقتصاد در نتیجه تغییر متغیرهاي حقیقی است

شفاف  بازارها. شوند وده و دچار خطاهاي سیستماتیک نمیرویکرد و رفتار عقالیی بهینه عمل نم

آل و یا مدل  دارد و این شرایط یک شرایط ایده باشند و اقتصاد همیشه در حالت تعادل قرار می

به عبارت دیگر شرایط یاد شده در . کالسیکی نیست بلکه یک حالت مداوم در اقتصاد است

معتقد هستند که ) برخالف لوکاس و طرفدارانش( RBCطرفداران . مدت نیز صادق است کوتاه

روي متغیرهاي حقیقی نظیر اشتغال و تولید  ها بر متغیرهاي اسمی نظیر عرضه پول و سطح قیمت

                                                                                                   
1. Lagging Indicators 
2. Wicksellian 
3. Hayek 
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ند رفتار و نوسانات متغیرهاي توان میاین متغیرهاي حقیقی هستند که مؤثر نیستند و در حقیقت 

   ).1383، اسنودن(حقیقی را توضیح دهند 
  

  ل تجربی تحقیقمد - 4

  هاي تجاري استخراج سیکل - 1- 4

تجاري، متغیرهاي کالن اقتصادي به یک روند و یک جزء  هاي سیکلبه طور سنتی در مطالعات 

شیب خط روند را عواملی همچون توسعه فناوري، رشد . شود میاي یا نوسانی تجزیه  چرخه

شده براي انحراف اقتصاد از مسیر یکی از دالیل ارائه . کند میجمعیت و توسعه آموزش تعیین 

 "تجاري یا سیکل چرخه"رشد بلندمدت، وجود نوعی حرکت موجی است که اصطالحاً آن را 

ها وجود ندارد؛ اما وقوع   سیکلاگرچه هیچ اتفاق نظري در مورد زمان وقوع این . نامند می

هاي  هدف سیاست. شده استاي اجتناب ناپذیر تلقی  هاي رکود و رونق در هر اقتصاد، مسئله دوران

اساس مباحث سري زمانی  بر .بوده است ها سیکلپولی و مالی نیز همواره کاهش دامنه نوسان این 

و نامنظم، جزء ماناي آن  سیکلیبیان کرد که روند در واقع جزء ناماناي سري و اجزاي  توان می

   .شوند میمحسوب 

هاي اقتصادي است، نوسانات آن  سطح فعالیتترین معیار سنجش  چون تولید ناخالص داخلی جامع

اکثر مطالعات صورت گرفته در اقتصاد ایران از . تجاري دارد سیکلنیز جایگاهی ویژه در مطالعات 

به ... کینگ و  –، تجزیه موجک، روش باکستر )HP(پرسکات  –فیلترهایی از قبیل هودریک 

به منظور دستیابی به روند در این مطالعه که  ،اند هاي تجاري استفاده کرده منظور استخراج سیکل

فیلترهاي . شده استاستفاده  CF(1(فیتزگرالد -تیانوکریسبلندمدت تولید ناخالص داخلی از فیلتر 

جا از فیلترهاي نامتقارن در این. تفاوت دارندباهم میانگین متحرك ف در محاسبه گذر مختل میان

به صورت نامتقارن با نمونه ) CF(فیلتر . شود میترین فیلتر است، استفاده  مومینمونه کامل که ع

اوت با طول ثابت، وزن، است که در آن بر خالف فیلترهاي متفگذر  ترین فیلتر میان کامل، عمومی

باشد  این میفیتزگرالد  –دلیل استفاده از فیلتر کریستیانو . کند با توجه به طول وقفه و تقدم تغییر می

و سري زمانی  را داردگذر  لتر میانیاین فیلتر امکان خارج کردن تمامی نوسانات به بیرون از فکه 

 ها لتر تعداد مشاهدات کمتري نسبت به سایر روشیاین ف. گیرد تحت تاثیر این نوسانات قرار نمی

                                           
1. Christiano - Fitzgerald 
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لتر یف همچنین استفاده از .بخشد ها از روند را بهبود می حذف کرده و این امر امکان تجزیه سیکل

هاي گام تصادفی بودن را نداشته باشد نیز  ویژگی زمانی که سري هنگامی فیتزگرالد –کریستیانو 

باشد که این فیلتر یک فیلتر  در نهایت الزم به ذکر می. دهد دست میه بخشی را ب نتایج رضایت

از هاي تجاري و تفکیک آن از ادوار با استفاده  بر این اساس زمان محاسبه سیکل است،زمان متغیر 

هاي  شود که در یک نمونه کامل و نامتقارن سیکل جر به این میهاي متفاوت در طول زمان من وزن

از داده تولید ناخالص داخلی  در این مقاله،. تجاري مثبت و منفی به دقت باالتري استخراج شوند

 یتمام .شده استاستفاده  1370-1392مقطع  به صورت فصلی در 1383حقیقی به قیمت ثابت

  .اند شده ییزدا یفصل X_12 یلتربا استفاده از ف يساز زمون و مدلآقبل از  یقتحق یرهايمتغ

هاي تجاري، سري زمانی تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران به دو قسمت  سیکلبه منظور استخراج 

ی سیکلقسمت اول به روند سري زمانی مربوط است و قسمت دوم به نوسانات . شده استتجزیه 

اي براي تناوب  در این نوع از فیلترها با مشخص نمودن دامنه. گردد یعنی انحرافات از روند برمی

گذر در واقع فیلتري خطی است که  فیلتر میان. شود میهاي زمانی جدا  ی از سريسیکلسري، جزء 

دوره (براي استفاده از این فیلتر در ابتدا باید دامنه . گیرد ها می از داده 1زنی دوبلمیانگین متحرك و

به عنوان مثال، . شوند مینشان داده ) PLو  PU(این دامنه با جفت اعداد . انتخاب شود) تناوب

کشد، بنابراین طول  سال طول می 8تا  3هاي تجاري از   سیکلچنانچه تصور بر این باشد که 

وطه فصلی باشد، این اعداد هاي مرب حال اگر داده. ودباید در این دامنه استخراج نمرا ها   سیکل

   ).2003 فیتزگرالد، -کریستیانو ( شود می فصل =32PUو =PL 12با  متناظر

                                           
1. Two-Sided Weighted Moving Average 
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  نامتقارن با نمونه کامل یلترف :1نمودار 

  

تفاوت میان سري  سیکلی سري فیلتر شده و سري غیرن دهنده نشا سیکلی، سري 1 نمودارمطابق 

به  سیکلیهاي رکودي و رونق، از جزء  براي تعیین دوره. باشد میفیلتر شده و مقادیر واقعی سري 

، الزم سیکلیبراي تعیین نمودن دوره رکود و رونق با استفاده از جزء . شود میدست آمده استفاده 

مطالعات هامبرگ و  از تحقیقاین در . ودنقاط اوج و حضیض را مشخص نم است که بتوان

استفاده شده براي تعیین نقاط چرخشی ) 2000( 2و چین، گویک و میلر) 2008( 1وراستندیگ

به دست آمده از مقادیر قبلی و  سیکلیافتد که مقدار سري  یک نقطه اوج زمانی اتفاق می. است

ادامه ) فصل(دوره  12اقل براي توجه به این که یک سیکل تجاري حد البته با. بعدي آن بیشتر باشد

نزدیک نقطه اوج دیگر به وقوع  دتوان میدوره ن 12اي کمتر از  یابد، هیج نقطه اوجی در فاصله می

با . شود میبندي  تر به عنوان بخشی از رونق جاري ادغام و طبقه بنابراین نقطه اوج پایین. بپیوندد

فاصله بین دو نقطه اوج و . شود ترتیب نقاط حضیض تعریف میاستفاده از همین روش و به همین 

، فاصله بین دو نقطه تحقیقاین در . دهد مییا دو نقطه حضیض یک سیکل کامل تجاري را تشکیل 

هاي بین یک  در ادامه دوره. گرفته شده استکامل تجاري در نظر  سیکلحضیض به عنوان یک 

                                           
1. Hamberg and Verstandig (2008) 
2
. Chin, Geweke and Miller (2000) 
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گرفته شده نقطه حضیض تا اوج به عنوان رونق و بین یک اوج تا حضیض به عنوان رکود در نظر 

 هاي سیکلکه  کند میاي تعریف  را به گونه سیکلاین روش یک  ،تر در یک نگاه دقیق. است

ررسی نشان ز این بنتایج حاصل ا. 2گیرد را نیز در بر می 1چن جزئی تعریف شده توسط ژوزف کی

ه ب .سیکل را پشت سر گذاشته است چهارمجموعاً  1370-92که اقتصاد ایران از سال  دهد می

چهارم  لفص 1373فصل سوم دوره رکودي، دوره  1373فصل اول تا  1371که دوره زمانی  طوري

فصل اول  1384فصل چهارم رکود، دوره  1383فصل دوم تا  1377فصل اول رونق، دوره  1377تا 

فصل  1389فصل چهارم رکود، دوره  1388فصل چهارم تا  1386ق، دوره فصل سوم رون 1386تا 

ارم دوره رکودي بوده هفصل چ 1392فصل اول تا  1391دوره  و فصل چهارم رونق، 1390اول تا 

   .است

  

  تجاري هاي سیکلوقوع  بینی پیششناسی  روش - 2- 4

مدلی را انتخاب  مقالهدر این  ،هاي تجاري وجود دارد سیکل بینی پیشمتعددي جهت  هاي روش

ها احتمال وقوع رکود را با  آن. پیشنهاد شده است) 1998( 3شکینیایم که توسط استرال و م کرده

ترین مدل  اند و معتقدند که تصریح پروبیت مناسب استفاده از مدل غیر خطی پروبیت بررسی کرده

مدل ) 2000(یک و میلر چین، گو همچنین بر مبناي مطالعه. هاي تجاري است سیکل بینی پیشدر 

ها  از این منظر که این گونه مدل .دهد ها ارائه می مقایسه با سایر روش تري در پروبیت نتایج مناسب

که به صورت غیر مستقیم از طریق تخمین این نمایند به جاي می بینی پیشدقیقاً نقاط چرخشی را 

GDP جیت ول هاي مدلپروبیت، از  هاي مدلعالوه بر استفاده از  مقالهدر این . آینده عمل نمایند

استفاده  4جیت و پروبیت دودوئیورگرسیونی ل هاي مدلتر، ما از  طور دقیقبه . شود نیز استفاده می

در این . بگیرد دتوان مینماییم به این معنا که متغیر وابسته فقط یکی از دو مقدار صفر یا یک را  می

                                           
1. Joseph Kitchin 

2
بنا به اعتقاد او . یجزئ یکلعمده و س سیکل: اند دو گونه ها یکلکه س دارد یم یاندر مطالعه خود ب چن یژوزف ک .

از مواقع  یارياست که در بس یدهعق ینبر ا یناو همچن. ماهه است 40دوره  یک يبه طور متوسط دارا یجزئ یکلس

چند  یا یک ی،در مرحله ترق یبه عبارت. ماهه باشد 40 یجزئ یکلس سه یاعمده ممکن است شامل دو و  یکلس یک

لذا . گیرند یبه خود م یحرکات در چند نقطه حالت رونق و ترق یزن ینزول یردر مس ینسقوط همراه است و همچن

 .یافت يکوچکتر هاي یکلس توان یژوگالر م یکلکه در داخل س شود یمالحظه م
3. Estrella and Mishkin (1998) 
4. Binary Logistic and Probit Regressions 
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دهنده دوره رونق و عدد  که عدد یک نشان شود ساخته میاي  مطالعه، سري زمانی دودوئی به گونه

   :دهنده دوره رکود باشد صفر نشان

  

�� = �
1 چنانچه	اقتصاد	در	رونق	باشد

0 در	غیر	این	صورت
� 

  

به ) نرمیت(جستیک و پروبیت وبه عنوان متغیر وابسته در مدلی با تصریح تابع ل  ��متغیر وابسته

  : شود میسازي  صورت روابط زیر مدل

 

	��(�� = 1) = 	
���(�� �)

1 + ���(�� �)	
		 

��(�� = 1) = 	∅(���)		 
  

.)		∅که  طوري به شامل  X در روابط فوق،. ندارد تجمعی باشدنشان دهنده توزیع نرمال استا (

براي . اي از پارامترهایی است که باید تخمین زده شوند مجموعه � و باشد میمتغیرهاي توضیحی 

که با توجه به این .د شداستفاده خواه) MLE( 1پارامترها از روش حداکثر راستنمائیتخمین این 

 فوقنتایج حاصل از روابط . شبیه یکدیگرند به جز در دنباله، ،جستیکوتوزیع تجمعی نرمال و ل

ها بسیار بزرگ باشد و ما  د داشت، مگر زمانی که حجم نمونهنخواه چندانی با یکدیگر تفاوت

تخمین  ��پروبیت و لوجیت،  هاي مدلدر  .)1983، 2مداال( مها داشته باشی در دنباله مشاهدات کافی

زده شده به خودي خود براي تفاسیر ما ارزشمند نخواهد بود و آنچه که براي تفسیر مورد نیاز 

   :از مشتقات زیر استفاده خواهیم نمودآن خواهد بود که براي محاسبه  3است، اثرات نهایی

  

∂∅(���)

∂���	
= ∅(���). �� 

��(���)

����	
=

���(���)

(1 + ���(���))
�	

. �� 

  

 		�امین عنصر از k ،		�� و ��امین عنصر از بردار متغیرهاي توضیحی k ،���که  به طوري

تاثیرات تغییر در یکی از متغیرهاي مستقل بر احتمال متعلق  بینی پیشاین مشتقات براي . باشد می

                                           
1. Maximum Likelihood Estimation 
2. Maddala (1983) 
3. Marginal Effect 
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این مشتقات  شود میمشاهده  فوق گونه که از روابط همان. بودن به یک گروه استفاده خواهد شد

در نتیجه اثرات نهایی در سطوح مختلف این . کنند میاوت متغیر مستقل تغییر فدر سطوح مت

   .متغیرهاي توضیحی تغییر خواهند کرد

  

  معرفی متغیرهاي تحقیق - 3- 4

هاي  هاي رکود و رونق براي بروز سیکل در این مقاله بر اساس تعیین دورهمتغیرهاي مورد استفاده 

تعداد تجاري در اقتصاد ایران شامل تولید ناخالص داخلی، درآمدهاي نفتی، مخارج دولت، 

 واردات ، میزان)بخش ساختماناي براي رونق  به عنوان نماینده( صادره یساختمان يها پروانه

با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به نفت،  .باشد می و نرخ تورم اي اي و سرمایه هاي واسطهکاال

این متغیر . درآمدهاي نفتی دولت به صورت یک متغیر توضیحی به مدل اصلی وارد شده است

اقتصاد  .دهد میتحت تأثیر قرار  در ایران را دهنده تولید ناخالص داخلیتقریباً اغلب اجزاي تشکیل 

که همپاي کاهش این درآمدها وضعیت اقتصادي کشور به سمت رکود  دهد میایران نشان 

هاي  تعداد ساختمان از متغیردورنماي بخش مسکن همچنین براي نشان دادن . حرکت کرده است

وجود دالیل تجربی و نظري متعددي . شود استفاده می شروع شده در طول یک دوره زمانی خاص

. هاي تجاري است سیکلکننده  بینی پیشدر بخش مسکن  گذاري سرمایه ندبر این باورکه دارد 

گذاري قدرتمند است و به طور کلی،  اغلب یک سرمایه سازي ساختمان کهاست  دلیل نظري این

  . دهد بازار مسکن را تحت الشعاع قرار می

هاي آغاز  سازي ساز یا تعداد ساختمان که تعداد جوازهاي ساخت و دهد مینشان ) 2007( 1لیمر

متغیر دیگري  همچنین. هاي تجاري باشد سیکلکننده قابل اطمینانی براي  بینی پیش دتوان میشده 

مطالعات تجربی . وارداتمیزان مخارج دولت و استفاده خواهیم نمود عبارت است از  جاکه در این

بالقوه یک این متغیرها که  دهد میواردات در ادوار تجاري نشان  میزانمخارج دولت و  پیرامون

باشند و از  می 1383صورت فصلی و به قیمت ثابت سال کلیه متغیرها به . هستندمتغیر موافق ادوار 

   .اند هاي زمانی استخراج شده سایت بانک مرکزي جمهوري اسالمی بخش اطالعات سري

  

  

  

  

                                           
1. Leamer (2007) 
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  ریشه واحد متغیرهاي تحقیقآزمون  - 4- 4

در این قسمت از تحقیق به منظور جلوگیري از بروز رگرسیون کاذب در مدل به بررسی وجود 

هاي ریشه  نتایج حاصل از آزمون )1(جدول . ریشه واحد در متغیرهاي تحقیق پرداخته شده است

 سري زمانیبراي متغیرهاي ) PP(و فیلیپس پرون ) ADF( یافته تعمیمواحد دیکی فولر 

تمامی متغیرهاي باشد که  دهنده این امر می نتایج نشان. دهد را نشان می تحقیق زدایی شده فصلی

درصد در  95داري  به دلیل کمتر بودن مقادیر آماره آزمون از مقادیر بحرانی در سطح معنیتحقیق 

ه و این متغیرها با سطح داراي ریشه واحد بوده و فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد را رد نکرد

   .باشند می I(1)د و به عبارتی این متغیرها انباشته از مرتبه اول یا نشو گیري مانا می یک بار تفاضل

  

   آزمون ریشه واحد متغیرهاي تحقیق :1جدول 

  متغیرها

  )PP(پرون  –آزمون فیلیپس   )ADF(آزمون دیکی فولر افزوده 

  آماره آزمون
مقادیر بحرانی 

  %95در سطح 
  آماره آزمون

مقادیر بحرانی 

  %95در سطح 

  -3.45  -2.96  -3.45  -3.30  تولید ناخالص داخلیلگاریتم 

  -3.45  -3.34  -3.45  -3.26  درآمدهاي نفتیلگاریتم 

  -3.45  -1.58  -3.45  -1.28  اي اي و سرمایه کاالهاي واسطه وارداتلگاریتم 

  -3.46  -2.93  -3.46  -2.66  مخارج دولتلگاریتم 

  -3.45  -2.15  -3.45  -2.52  هاي ساختمانی صادر شده پروانهتعداد 

  -3.46  -2.53  -3.46  -2.44  نرخ تورم

  تحقیقنتایج حاصل از برآورد  :منبع

  

  هاي بهینه و تعیین وقفه آزمون هم انباشتگی -5- 4

رهاي مدل، از روش متغیدر این مرحله براي بررسی وجود و یا عدم وجود رابطه بلندمدت بین 

انباشتگی  دلیل استفاده از روش هم. است شدهاستفاده  1وسیلیوسج -انباشتگی یوهانسن هم

انباشتگی این است که این روش بیش از یک  هم هاي روشوسیلیوس نسبت به سایر ج -یوهانسن 

 ،رهاي مدل را در نظر گرفته و در صورت استفاده از این روشانباشتگی بین متغی بردار هم

براي تخمین رابطه بلندمدت با استفاده از روش . یی مجانبی خواهند بوداداراي کارها  زننده تخمین

هاي تعیین  وسیلیوس الزم است ابتدا مرتبه بهینه مدل با استفاده از مالكج –انباشتگی یوهانسن  هم

رهاي مدل تخمین زده شده متغی ، سپس رابطه بلندمدت بینقفه مدل خودرگرسیون برداري تعیینو

                                           
1. Johansen - Juselius  
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، تعداد بردار و یا بردارهاي 2و حداکثر مقادیر ویژه 1هاي آزمون اثر ایت با استفاده از آمارهو در نه

  . رهاي مدل تعیین شودانباشتگی بین متغی هم

هاي تعیین وقفه  ي با استفاده از مالكدر این مرحله الزم است مرتبه بهینه مدل خودرگرسیون بردار

در . رهاي مدل و حجم نمونه صورت گیرداساس تعداد متغیه بهینه باید بر تعیین وقف. شودتعیین 

جدول زیر، وقفه بهینه بر اساس معیارهاي مختلف انتخاب وقفه بهینه براي مدل انتخابی نشان داده 

از دست دادن درجه آزادي کمتري نسبت  باعث 3شوارتزبه دلیل اینکه استفاده از معیار . شده است

این تحقیق، وقفه بهینه بر اساس معیار شوارتز انتخاب گردیده  شود، لذا در به دیگر معیارها می

  .است

  تعیین تعداد وقفه هاي بهینه مدل :2جدول 

 کوئین- آماره هنان آماره شوارتز آماره آکائیک وقفه

1 9.889- 8.847-* 9.470-* 

2 9.928- 7.844- 9.090- 

3 9.660- 6.535- 8.404- 

4 9.959- 5.443- 7.935- 

5 10.200-* 4.428- 7.543- 

  نتایج حاصل از تحقیق :منبع                                            

  

 یکوقفه  ،پیداست، وقفه بهینه در این مدل بر اساس معیار شوارتز 2 طور که از جدول همان

براي شود که  بطه بلندمدت بین متغیرها مطرح میدر گام بعدي موضوع بررسی وجود را .باشد می

ندمدت بین متغیرها بر انباشتگی یوهانسون براي پی بردن به وجود رابطه بل این منظور از آزمون هم

   .ذکر شده است 3هاي آزمون استفاده شده که نتایج آن در جدول  اساس آماره

  آزمون هم انباشتگی یوهانسون :3جدول 

 Traceآزمون   ����آزمون 

فرضیه 

  صفر

فرضیه 

  مخالف

آماره 

  آزمون

 بحرانی مقدار

95%  

فرضیه 

  صفر

فرضیه 

  مخالف

آماره 

  آزمون

 مقدار بحرانی

95% 

0=r  1=r 46.58 40.07 0=r  1r  115.42  95.75 

1r  2=r  36.20 36.87 1r  2r  68.84 68.89 

2r  3=r  16.22 27.58 2r  3r  32.63 47.85 

3r  4=r  10.81 21.13 3r  4r  16.41 29.79 

4r  5=r  3.22 14.26 4r  5r  5.59 15.49 

5r  6=r  2.36 3.84 5r  6r  2.36 3.84 

   نتایج حاصل از تحقیق :منبع             

                                           
1. Trace Matrix 
2. Maximum Eigenvalue 
3. Schwartz Information Criterion 
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که براي هر دو آماره آزمون فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه  دهد مینشان نتایج تحقیق 

بین متغیرها وجود درصد رد شده و رابطه بلندمدت  95داري  بلندمدت بین متغیرها در سطح معنی

   .رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها وجود دارد یکدست آمده حداکثر ه بر اساس نتایج ب. دارد

  

  یتو لوج یتپروب یونیمدل رگرسبرآورد  - 6- 4

مدل  .نمایش داده شده است 4جیت در جدول ونتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیونی پروبیت و ل

صادره با  یساختمان يها با چهار وقفه، تعداد پروانه ینفت يدرآمدها یحیتوض یرهايشامل متغ زیر

، نرخ تورم با دو وقفه، مخارج با شش وقفه اي اي و سرمایه کاالهاي واسطه وقفه، واردات چهار

هاي انجام شده با  تخمین. باشد میرونق در فصل گذشته  یاو وقوع رکود دولت با چهار وقفه 

لیتن و در اینجا همانند پیشنهاد . انجام شده است 1392 چهارمتا فصل  1370از فصل اول  اي نمونه

ها به منظور انجام آزمون  پس از گذشت یک سال از سیکل آخر، مابقی داده) 2001( 1کاتسورا

در ادامه جهت بررسی اثر تغییر متغیرها بر  .2رفته شده استاز مدل گ اي نمونه برون بینی پیش

که در این قسمت صرفاً متوسط  توضیح استالزم به . شداحتمال وقوع رونق، اثرات نهایی محاسبه 

باشد که براي هر متغیر به  الزم به ذکر می .گزارش شده است 4مقادیر اثرات نهایی در جدول 

هاي آن  هاي تجاري مقدار جاري و وقفه سیکلمنظور لحاظ کردن اثرات متغیرهاي مستقل بر بروز 

هاي خوبی برازش براي  داري ضرایب و استفاده از آماره اما در نهایت با توجه به معنی شدوارد مدل 

  . هاي مختلف مدل زیر به عنوان بهترین مدل توضیح دهنده انتخاب گردید مقایسه مدل

  

  

  

  

  

  
 

                                           
1. Layton and Katsuura (2001) 

2
 یرکود آت ینیب یشها در پآن ییکارا یدر مطالعه خود جهت بررس یخط یرغ یحسه تصر) 2001(و کاتسورا  یتنل .

 یخوب یارهايمع يبر مبنا. فمارکو یمرژ یرو تغ یتلوج یت،پروب یحتصر :که عبارتند از اند به کار گرفته یکاآمر

 هاي که استفاده از مدل دهد یم یشنهادپ یلتحل ینا اي، برون نمونه ینقاط چرخش بینی یشپ یزو ن اي برازش درون نمونه

صرفاً  تواند یم یبرق هاي مدل یردر مقابل سا يبرتر ینا که طوريه ند بک می عمل ها مدل یرنسبتاً بهتر از سا یمرژ ییرتغ

 .عوامل باشد یربرازش مورد استفاده و سا یارهايحجم نمونه مورد مطالعه، مع یشرو،پ یرهايانتخاب نوع متغ یجهنت
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  و پروبیت برآورد مدل لوجیتنتایج حاصل از  :4جدول 

  متغیرهاي مستقل مدل

  مدل الجیت

Prاحتمال رونق  �R� = �(رونق)1 =
���(���)

�����(���)	
 

  مدل پروبیت

��احتمال رونق  ��� = �(رونق)1 = ∅(���) 

 اثرات نهائی ضرایب اثرات نهائی ضرایب

  -  1.68) 0.02(  -  1.45) 0.00(  أعرض از مبد

  0.0589  0.36) 0.00(  0.0708  0.89) 0.02(  درآمدهاي نفتی

واردات کاالهاي 

  اي اي و سرمایه واسطه
)0.02 (0.79  0.0687  )0.01 (0.68  0.0663  

هاي  تعداد پروانه

  ساختمانی صادر شده
)0.00 (0.95-  0.0278-  )0.01 (0.53-  0.0370-  

 0.0514  0.059) 0.00( 0.0515 0.062) 0.03(  نرخ تورم

 0.0552  0.21) 0.04( 0.0534 0.14) 0.02(  مخارج دولت

رکود و رونق در فصل 

  گذشته
)0.03 (1.78  -  )0.00 (1.94  -  

  

  LR :35.78آماره 

  LR :0.000سطح معنی داري 

  0.81: آماره ضریب تعیین مک فادن

  2.88: لمشو –آماره هاشمر 

  H-L :0.57سطح معنی داري آماره 

  LR :29.56آماره 

  LR :0.000سطح معنی داري 

  0.79: آماره ضریب تعیین مک فادن

  1.69: لمشو –آماره هاشمر 

  H-L :0.42سطح معنی داري آماره 

   ).باشد می Probمقادیر اعداد داخل پرانتز بیانگر (دست آمده از تحقیق ه نتایج ب :منبع

  

ده آید، کلیه ضرایب مربوط به متغیرهاي توضیحی در سطح  می باال بر هاي مدلگونه که از  همان

  . هستنددرصد معنادار 

عرض از  ست از صفر بودن کلیه ضرایب به جزفرضیه صفر در این آزمون عبارت ا: LR شاخص

نتایج . باشد میبا درجه آزادي معادل تعداد قیود اعمال شده کاي دو این آماره داراي توزیع . أمبد

مک فادن  R2آماره  .باشند مدل تخمین زده شده در حالت کلی معنادار می دوکه هر  دهد مینشان 

�R	و به صورت  باشد می 1نمایی واقع شاخص نسبت راستدر  = 1 −
			�����

			�����
گونه  همان. است 

رگرسیون خطی است و  هاي مدلدر  ��مشابه  شاخصاین  دهد مینشان  شاخصکه نام این 

در  2نتایج حاصل از آزمون خوبی برازش هاسمر و لمشو .همواره مقداري بین صفر و یک دارد

هاي  هاي انتظاري برازش شده را با داده این آزمون در واقع ارزش. گزارش شده است 4جدول 

و چنانچه تفاوت زیاد باشد، مدل را به عنوان  کند میبندي مقایسه  واقعی موجود به وسیله گروه

محاسبه شده، بزرگ باشد یعنی مقادیر شاخص اگر مقدار . برازش نامناسب رد خواهد نمود

                                           
1. Likelihood Ratio Index 
2. Hosmer and Lemeshow 
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در . د و در نتیجه برازش نامناسبی داریموه با مقادیر واقعی آن تفاوت دارشده در هر گر بینی پیش

و احتمال مربوطه،  H-L شاخصجیت، با توجه به مقادیر وپروبیت و ل هاي مدلاینجا در هر دو 

  .پذیریم عدم وجود تفاوت بین مقادیر برازش شده و واقعی می بر فرضیه صفر را مبنی

افزایش یابد،  صد میلیون تومانجیت، چنانچه درآمدهاي نفتی ودر مدل ل 4 با توجه به جدول

 یابد میدرصد افزایش  0.0708هاي مورد مطالعه به صورت متوسط  احتمال وقوع رونق در طی سال

 کشورساختمانی هاي  چنانچه تعداد پروانه. خواهد بود 0.0589و در مدل پروبیت این رقم معادل 

 جیت و پروبیتول نق به طور متوسط به ترتیب در مدلیک واحد افزایش یابد، احتمال وقوع رو

گونه تفسیر نمود که در  این واقعیت را شاید بتوان این. درصد کاهش دارد 0.0370و  0.0278

هاي اقتصادي و به تبع آن درآمدها کاهش  هاي رکودي که به طور کلی حجم فعالیت دوره

از طرفی جوازهاي . ها نیز با کاهش درآمد مواجه شوند که شهرداري باشد میاز واقع ن، دور یابد می

ها نیز محسوب  ها به عنوان یک منبع درآمدي براي شهرداري ساخت و ساز صادره توسط شهرداري

هاي  ها با کاهش هزینه ها متصور است که شهرداري بنابراین جهت کاهش این کسري. شود می

جواز، افزایش مدت اعتبار جوازها مثالً از یک سال به سه سال و فروش تراکم مربوط به صدور 

رغم وجود دوره رکود  در نتیجه تولیدکنندگان بخش مسکن علی. سعی در افزایش تقاضا نمایند

اقدام به تهیه جواز نمایند، تا در دوره آتی اقدام به ساخت و در یک مرحله جلوتر اقدام به فروش 

رود، دور از تصور  ین چون گرفتن جواز ساخت از اولین مراحل ساخت به شمار میبنابرا. نمایند

جلوتر، ) پنج فصل(رغم وجود رکود در دوره جاري و حتی تا پنج دوره  نیست که علی

ها  تولیدکنندگان براي تهیه جواز اقدام نمایند و در نتیجه تعداد جوازهاي صادره توسط شهرداري

افزایش یابد، احتمال صد میلیون تومان  اي اي و سرمایه کاالهاي واسطه اگر واردات. افزایش یابد

 افزایشدرصد  0.0663و  0.0687به ترتیب  لوجیت و پروبیت وقوع رونق به طور متوسط در مدل

افزایش یابد، احتمال وقوع رونق به همچنین اگر مخارج دولت صد میلیون تومان . خواهد یافت

 .خواهد یافت افزایشدرصد  0.0552و  0.0534به ترتیب  پروبیتلوجیت و  طور متوسط در مدل

 افزایش یابد، احتمال وقوع رونق به طور متوسط در مدلنرخ تورم یک درصد اگر در نهایت 

به عبارت دیگر با افزایش  .خواهد یافت افزایشدرصد  0.051و  0.062به ترتیب  لوجیت و پروبیت

ها و افزایش تمایل به تولید و استخدام نیروي کار  در نرخ تورم به دلیل افزایش در سودآوري بنگاه

  .یابد میهاي لوجیت و پروبیت افزایش  درصد در مدل 0.051و  0.062احتمال بروز رونق به ترتیب 
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ند توان میانتخاب شده  هاي مدلکه آیا  شودبررسی  یستبا سازي و تخمین می پس از مدل

به عبارت دیگر، نباید به . ارائه دهند یا خیرهاي مربوطه  بر حسب شاخص هاي مناسبی را بینی پیش

بینی بهتري را نیز  هاي نمونه دارد؛ لزوماً پیش دادهسادگی تصور نمود، مدلی که برازش بهتري روي 

به  2اي نمونهو برون  1اي نمونهدرون  بینی پیشبه این منظور از آزمون . به همراه خواهد داشت

و برون  اي نمونهدرون  بینی پیشنتایج حاصل از آزمون . شده استترتیب، در ادامه استفاده 

   .گزارش شده است 5در جدول  و پروبیت جیتومدل ل اي نمونه

 

  و پروبیت جیتومدل ل بینی پیشنتایج : 5جدول 

  مدل لوجیت

  درست بینی پیشدرصد   رکود  رونق شده بینی پیش/ هاي مشاهده شده  داده

 12/98 4 27 رونق

 89/96  46  6  رکود

-  -  - 94/95 

  مدل پروبیت

  درست بینی پیشدرصد   رکود  رونق شده بینی پیش/ هاي مشاهده شده  داده

 12/98 2 29 رونق

 88/97  48  4  رکود

-  -  - 35/96 

  نتایج حاصل از تحقیق :منبع                 

  

ها طبقات مشاهده شده واقعی براي  شده و ردیف بینی پیشها تعداد طبقات  ، ستون5ول در جد

مورد رونق و  31 ی،در کل نمونه مورد بررس ینبنابرا. دنده میمتغیر وابسته را در کل نمونه نشان 

 29و  27به ترتیب جیت و پروبیت ول هاي مدلمورد رونق،  31از . شود یدوره رکود مشاهده م 52

مورد را به درستی تشخیص  48و  46مورد رکود،  52نمایند و از  می بینی پیشمورد را به درستی 

درصد از  96هاي رونق و  درصد از دوره 97تخمین زده شده تقریباً   مدلبنابراین هر دو . دهند می

ها را  هدرصد از دور 95ها  نمایند و در حالت کلی مدل می بینی پیشهاي رکود را به درستی  دوره

   .دنکن می بینی پیشصحیح 

 دو، از هر باشد میخارج از نمونه که البته هدف نهایی نیز  بینی پیشآزمون توانایی مدل جهت  براي

 سال چهارمهاي قبلی استفاده نموده و احتمال وقوع رونق از فصل  مدل برآورد شده در قسمت

هاي  دهنده داده نشان R ،3و  2هاي در نمودار. شده است تخمین زده 1392تا فصل چهارم  1387

جیت و ول هاي مدلهاي انجام شده به ترتیب توسط  بینی پیشدهنده  نشان RFP و RFL واقعی و

   .باشد میپروبیت 

                                           
1. In Sample Prediction 
2. Out of Sample Prediction 
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  جیتومدل ل اي نمونهبرون  بینی پیش: 2نمودار 

  

  
  مدل پروبیت اي نمونهبرون  بینی پیش: 3نمودار 

 

  و پروبیت جیتومدل ل اي نمونهبرون  بینی پیشنتایج : 6جدول 

 مدل برآوردي

  بینی پیشهاي  آماره
  مدل پروبیت  مدل لوجیت

Theil Inequality Cefficient 0.33  0.33  

Bais Proportion 0.017  0.021  

Variance Proportion 0.0008  0.019  
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عدد صفر  که به طوريعموماً بین صفر و یک قرار دارد  1تیل ضریب نابرابريها،  در این آزمون

تري  نتیجه هرچه این ضریب کوچکتر باشد نشانه برازش مناسب در. نشان دهنده برازش کامل است

مقدار . دهد می، اعداد بزرگی را گزارش نانجام شده بینی پیش دونتایج حاصل از هر . خواهد بود

رتیب، میانگین و که تا چه اندازه به ت این آزمون بیانگر این استتورش و واریانس گزارش شده در 

هر چه این مقادیر کوچکتر . هاي واقعی فاصله دارد از میانگین و واریانس داده بینی پیشواریانس 

براي این دو مقدار اعداد صورت گرفته هاي  بینی پیشنتایج حاصل از . بهتري داریم بینی پیشباشد، 

اند اگرچه  شناسایی نموده جیت رکود اخیر راوهر دو مدل پروبیت و ل .دهد میبزرگی را گزارش ن

اما مدل  ،اند فصل تاخیر آن را تشخیص داده سهو با  نددقیق آن را به درستی تشخیص نداد زمان

   .قادر بوده است به طور کلی روند نوسانات را تشخیص دهد

  

  گیري و پیشنهادات نتیجه -5

که این نوسانات در  کند میهاي تجاري در هر کشور روند نوسانات تولیدات ملی را تبیین  سیکل

هاي تجاري از این جهت داراي  سیکلبررسی . نمایند عملکرد هر کشوري نقش مهمی را ایفا می

هاي اقتصادي بدون درك چگونگی نوسانات تولید ناخالص ملی و  ریزي اهمیت است که برنامه

مکانیزم سرایت  درباره علل پیدایش و. رسد میعلت و ریشه این نوسانات چندان موثر به نظر ن

گونه که قبالً اشاره شد گروهی از  همان. هاي تجاري منازعات زیادي وجود دارد سیکل

ي عواملی که در داخل خود سیستم  هاي تجاري به وسیله سیکلاقتصاددانان بر این باورند که 

جاري هاي ت سیکلدر مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که . شود میاقتصادي وجود دارد، ایجاد 

، هاي تجاري سیکلبا توجه به عوامل موثر در پیدایش . آیند زا به وجود می تحت تاثیر عوامل برون

زا و خارجی  باشند بلکه از طریق اختالالت برون زا می یندهاي درونآنه تنها داراي فر این نوسانات

مشترکند  ءداراي اجزاها به طور عمده  سیکلاز طرف دیگر اگر چه . گیرند نیز تحت تاثیر قرار می

بنابراین . ها را با یک عامل و با یک مکانیزم توجیه کرد آن توان میباشند لذا ن ولی با هم مشابه نمی

ما از میان این عوامل . هاي تجاري را توضیح دهد سیکلعلت  دتوان مییک تئوري واحد ن

. ها کمک کند سیکل نیبی پیشمتغیرهاي پیشرویی را در نظر گرفتیم که بتواند ما را در امر 

متغیرهاي استفاده شده با توجه به مطالعات انجام شده در این حیطه در ایران عبارتند از درآمدهاي 

هاي  اد پروانهو تعد اي اي و سرمایه کاالهاي واسطه واردات نرخ تورم، مخارج دولت،نفتی، 

                                           
1. Theil 
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چنانچه درآمدهاي نفتی افزایش  ،دهد مینشان  مقالهنتایج حاصل از این . ساختمانی صادر شده

که این امر به نوبه خود با واقعیت اقتصاد ایران هماهنگی  یابد مییابد، احتمال وقوع رونق افزایش 

ها افزایش یابد، احتمال  چنانچه تعداد جوازهاي ساخت و ساز صادر شده از سوي شهرداري. دارد

فزایش یابد، احتمال وقوع رونق در اقتصاد ا نرخ تورمچنانچه . یابد میوقوع رونق در اقتصاد کاهش 

. یابد می افزایشیابد احتمال وقوع رونق  افزایشواردات میزان و در نهایت، اگر  یابد می افزایش

و برون  اي نمونهبه ارزیابی درون  توان میاستفاده شده است را  مقالهی که در این های مدلارزیابی 

شده توسط مدل با  بینی پیشهاي زمانی  ، سرياي نمونهدر ارزیابی درون . تقسیم کرد اي نمونه

 31 ی،در کل نمونه مورد بررسنتایج نشان داد . شود میمشاهدات واقعی در دوره مشابه مقایسه 

به جیت و پروبیت ول هاي مدلمورد رونق،  31از . شود یدوره رکود مشاهده م 52مورد رونق و 

مورد را به  48و  46مورد رکود،  52نمایند و از  می بینی پیشمورد را به درستی  29و  27ترتیب 

هاي رونق  درصد از دوره 97تخمین زده شده تقریباً   مدلبنابراین هر دو . دهند درستی تشخیص می

درصد  95ها  نمایند و در حالت کلی مدل می بینی پیشهاي رکود را به درستی  درصد از دوره 96و 

   .ندنک می بینی پیشها را صحیح  از دوره

پیشنهاد داد که چنانچه در زمان رونق درآمدهاي نفتی،  توان میدست آمده ه بر اساس نتایج ب

هاي مولد  گذاري در بخش درآمدهاي ارزي ناشی از فروش نفت و منابع معدنی به صورت سرمایه

را هاي رونق  د احتمال بروز دورهتوان میو پیشرو اقتصاد همچون مسکن و ساخت و ساز تزریق شود 

افزایش در مخارج دولت و به طور خاص مخارج عمرانی در زمان  ،عالوه بر این. افزایش دهد

  .شود ها منجر به رونق تولید در اقتصاد می افزایش درآمدهاي دولت از طریق گسترش زیرساخت

  



  

  63    هاي تجاري در اقتصاد ایران با استفاده از فیلترهاي میان گذر وقوع سیکل بینی پیش

  و ماخذ منابع

  منابع و مآخذ فارسی) الف

منصور خلیلی  .راهنماي نوین اقتصاد کالن .)1383( و پی وینار کوویچ .، اچ ویناسنودن، بی .1

  .انتشارات برادران ؛ تهران،عراقی و علی سوري

ي صادقی مهد .هاي زمانی با رویکرد کاربردي سنجی سري اقتصاد .)1387( اندرس، والتر .2

  .؛ تهران، دانشگاه امام صادقشاهدانی و سعید شوال پور

 .، تهران، انتشارات بانک مرکزيياقتصاد يها گزارش .)1394( يبانک مرکز .3

هاي تجاري اقتصاد  هاي نفتی در چرخه نقش تکانه" .)1385(فاطمه  ،قاسمیو  .نیا، علی طیب .4

 .23- 49 :)23(6 پژوهشنامه اقتصادي ."ایران

تجاري و علل پیدایش  هاي سیکلبررسی تئوریک  ).1381(آرزو ، میر سپاسیو  .گرجی، ابراهیم .5

ات و شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به مؤسسه مطالعتهران، ، آن در اقتصاد ایران

 .پژوهشهاي بازرگانی

هاي کالن  هاي تئوري سیر تحول در تجزیه و تحلیل .)1384(شیما  ،مدنیو  .گرجی، ابراهیم .6

 .وابسته به مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی کت چاپ و نشر بازرگانیشرتهران، ، اقتصاد

 یدایشعلل پ" ).1393( یزدان ،یفراهان يو گودرز .مرجان ،یقوام .یم، ابراهیبندپ یگرج .7

 ياقتصاد یننو يها یهنظرفصلنامه . "برون رفت از آن يو راهکارها یراندر ا يتجار هاي سیکل

1)2:( 124 -99 . 

هاي  هاي تجاري در اقتصاد ایران با استفاده از مدل بروز سیکل بینی پیش .)1392( مهرآسا، مهتاب .8

 .د، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهراننامه کارشناسی ارش ، پایانالجیت و پروبیت

 ."هاي تجاري در اقتصاد ایران شناسایی چرخه" .)1382(محمدرضا  ،پور هاشمو  .ن، ابراهیمهادیا .9

  .93- 120 ):15(5 هاي اقتصادي ایران وهشفصلنامه پژ

اقتصاد  ينقاط چرخش در ادوار تجار یینتع" ).1390( یرضاعل ،يمرادو  .یزکامب ،یانیهژبر ک .10

فصلنامه . ")1367:1-1387:2(مارکف  یچینگسوئ یخودبازگشت يبا استفاده از الگو یرانا

  .1- 25 ):14(5 مدلسازي اقتصادي

تحلیل ادوار تجاري " .)1387(سپیده  ،و توکلی قوچانی .محمدعلی ،فالحی .هوشمند، محمود .11

  .29- 55: )22(15 ش و توسعهمجله دان. "دریک پرسکاتهودر اقتصاد ایران با استفاده از فیلتر 
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  چکیده

هاي مالی  دانش فنی و تواناییاستفاده از مناسب جهت پیمودن مسیر توسعه و رشد،  هاي راهیکی از 

استفاده  .م خارجی تحقق یابدمستقی گذاري سرمایهاز طریق ورود  تواند میاین امر . استکشورهاي خارجی 

 .رسد نظر میه یافته حیاتی ب ل توسعه بلکه براي کشورهاي توسعهحا از این ابزار نه تنها براي کشورهاي در

 گذاري سرمایهورود محاسبه به بررسی اثرات  فاده از یک مدل تعادل عمومی قابلبا استدر تحقیق حاضر لذا 

افزایش به صورت سناریوي اول  .است پرداخته شدهسناریو  چهارقالب  دراقتصاد ایران  بهمستقیم خارجی 

و سناریوي کل عوامل تولید  وري بهره درصدي 5 افزایشهمراه با خارجی  يها سرمایهصد درصدي ورود 

افزایش  .استمختلف اقتصادي  يها بخشدر  وري بهرهبدون تغییر خارجی  يها سرمایهورود و چهارم دوم 

در سناریوي سوم کل عوامل تولید  وري بهرهدرصدي  5ه با کاهش خارجی همرا يها سرمایهصد درصدي 

در  ها قیمتو کاهش افزایش نسبتا باالي تولید، صادرات و واردات سناریوي اول نتایج  .شده استلحاظ 

در سطح کالن را  ها قیمتو کاهش سطح عمومی ناخالص داخلی و رفاه  ارتقاي تولیدمختلف و  يها بخش

، صادرات، تولید کم نسبتاً تغییرخارجی  گذاري سرمایهورود  ،و چهارمدر سناریوي دوم . دهد نشان می

را بهمراه متغیرهاي کالن اقتصادي ضعیف واکنش همچنین و مختلف  يها بخشدر  ها قیمتو  واردات

. استمستقیم خارجی در اقتصاد ایران  گذاري سرمایهي سوم حاکی از اثرات منفی نتایج سناریو .دارد

را افزایش دهد،  وري بهرهخارجی  يها سرمایهز این است که چنانچه ورود درمجموع شواهد حاکی ا

  .مندي اقتصاد بیشتر خواهد بود بهره

کل عوامل تولید، مدل تعادل  وري بهرهخارجی، اقتصاد ایران،  مستقیم گذاري سرمایه :واژگان کلیدي

  . عمومی

Keywords: Foreign Direct Investment, Economy of Iran, Total Factor 
Productivity, Computational General Equilibrium.  
JEL Classification: F23, D24, C68, F21.  
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  مقدمه - 1

خارجی از طریق  يها سرمایهمهم تامین مالی، جذب  هاي راهدر دنیاي امروزي یکی از 

رفع نیازهاي مالی در کشور میزبان عالوه بر  ها سرمایهاین نوع  .استمستقیم خارجی  گذاري سرمایه

. بر دارد را در ها قیمتو صادرات و کاهش  اشتغال ،تولید ،گذاري سرمایه افزایشبه طور مستقیم 

 در کشور میزبان و ها بنگاهارتقاي دانش فنی، ایجاد رقابت بین مستقیم آن از طریق  غیرپیامدهاي 

بیان  1)1997( دي ملو. اقتصادي ظاهر خواهد شد هاي فعالیتدر زنجیره  وري بهرهنهایت بهبود  در

مستقیم خارجی سبد مرکبی از موجودي سرمایه، دانش فنی و تکنولوژي  گذاري سرمایهکند که  می

عالوه معتقد است که ه ب. استاست و بنابراین اثرات آن روي رشد اقتصادي بسیار زیاد 

رمایه انسانی در کشور میزبان، مستقیم خارجی از طریق بهبود و افزایش سطح س گذاري سرمایه

 2بر اساس گزارش سازمان همکاري و توسعه اقتصادي. د اقتصادي آن اثرگذار باشددر رش تواند می

)a ،2002( ،"مستقیم خارجی سرریز تکنولوژي، کمک به ایجاد سرمایه انسانی،  گذاري سرمایه

ود توسعه یکپارچگی در تجارت بین المللی، کمک به فضاي رقابتی در محیط کسب و کار و بهب

به  تواند میمستقیم خارجی  گذاري سرمایهبه طور کلی فواید ناشی از . "ردرا بدنبال دا ها بنگاه

موثر و مفید واقع ) ها بنگاه( و هم در سطح خرد) ملی( کشور دریافت کننده هم در سطح کالن

دنبال جذب ه توسعه ب حال در و یافته توسعه کشورها اعم از کشورهاي تمامی به همین دلیل. شود

  . باشند میمستقیم خارجی  گذاري سرمایه

لحاظ پتانسیل جذب  بهحال توسعه،  ایران به عنوان یک کشور در ،3به گزارشات موسسه آنکتاد بنا

. است 110را دارد اما به طور بالفعل داراي رتبه  55تا  54مستقیم خارجی رتبه  گذاري سرمایه

یکی از  .خارجی کوشا باشد يها سرمایههاي اقتصادي باید در جذب  بنابراین جهت بهبود شاخص

گذاري مستقیم  مردان اقتصادي کشور ایران جذب سرمایه گذاران و دولت هاي مهم سیاست دغدغه

هاي مجلس  هاي توسعه مختلف و همچنین در گزارش به همین دلیل در برنامه. خارجی است

  . شوراي اسالمی نسبت به این موضوع حساسیت خاصی وجود دارد

روي کل اقتصاد  تواند میکه  پیامدهاییمستقیم خارجی و  گذاري سرمایهدلیل اهمیت جذب ه ب

در  .ه شده استپرداختسناریو  چهاردر قالب ر این تحقیق به بررسی اثرات آن دداشته باشد، 

                                                 
1. De Mello (1997) 
2. OECD 
3. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 



  
  

  67    ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومیگذاري مستقیم خارجی در اقتصاد  بررسی نقش سرمایه

 5به میزان  کل عوامل تولید وري بهرهخارجی همراه با افزایش  يها سرمایهورود  سناریوي اول

بدون مستقیم خارجی  گذاري سرمایه اثر و چهارم دومو در سناریوي  است ها بخشدر تمام  درصد

اندازه شوك  تفاوت سناریوي دوم و چهارم در. یردگ مورد بررسی قرار می وري بهرهتغییرات 

اما در  ها بخشدرصدي در تمام  در سناریوي دوم شوك صد .خارجی است گذاري سرمایه

خارجی در هر بخش  يها سرمایهبا میانگین افزایش موجودي  برابرسناریوي چهارم میزان شوك 

 5 خارجی همراه با کاهش يها سرمایهافزایش صد درصدي  .است 1390تا  1376طی دوره زمانی 

ابتدا در براي این منظور . کل عوامل تولید در سناریوي سوم لحاظ شده است وري بهرهدرصدي 

مدل مبانی نظري و و سپس  شود میارائه  یو خارج یمطالعات تجربی داخل تحقیقبعدي  بخش

درمرحله بعد نتایج تجربی  .شود می، مطرح است قابل محاسبه تجربی که یک مدل تعادل عمومی

ه گیري و پیشنهادات سیاستی بیان گردید در نهایت نتیجه. خواهد گرفتمورد تجزیه و تحلیل قرار 

  .است

  

  مروري بر مطالعات تجربی -2

مستقیم  گذاري سرمایهی براي کشور تانزانیا اثر یک مدل تعادل عموم زبا استفاده ا 1)2016( التوره

ی از این است نتایج حاک. زد کارگران مرد و زن بررسی نمودخارجی و کاهش تعرفه را بر دستم

یقی براي تمام کارگران دستمزد حقدر مجموع خارجی به کشور تانزانیا  يها سرمایهکه با ورود 

التوره و . اما افزایش دستمزد براي کارگران مرد بیشتر از کارگران زن خواهد بود. یابد میافزایش 

. دادند ارزیابی قرار مستقیم ژاپن به چین را مورد يها سرمایهاثر کاهش ورود  2)2016( نوبوهیرو

منجر به کاهش از ژاپن  ها سرمایهها نشان داد که کاهش  می آنهاي حاصل از مدل تعادل عمو یافته

شواهد تجربی موجود در . شود میداخلی و دستمزدها در کشور چین رفاه اقتصادي، تولید ناخالص 

به کشور هند را  مستقیم گذاري سرمایهنیز اثرات مثبت ورود  3)2014( مطالعه الکاتوز و فوکوي

 ،6)2008( ، لجور و دیگران5)2009( ، باري4)2009( دیگرانالتوره و . دهد می مورد تائید قرار

مطالعات خارجی دیگري هستند که از  2)1997( ، و پتري1)2000( ، دي و هنسال7)2004( آربنسر

                                                 
1. Latorre (2016)  
2. Latorre and Nobuhiro (2016) 
3. Lakatos and Fukui (2014) 
4. Lattore et al (2009) 
5. Barry (2009) 
6. Lejour et al (2008) 
7. Arbenser (2004) 
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مستقیم خارجی با رویکرد مدل تعادل عمومی قابل  گذاري سرمایهتوان در زمینه اثرات  که می

  .محاسبه نام برد

گذاري مستقیم خارجی روي عملکرد  داخلی در زمینه اثرات سرمایه مطالعات تجربی انجام شده

جی انجام سن گروه اول مطالعاتی که به روش اقتصاد. توان به دو گروه تقسیم نمود اقتصاد را می

زنوز و کمالی  ، هادي)1384( زاده و ملکی ، نجار)1383( توان به مهدوي از این نوع می. اند شده

اشاره ) 1391( و مرزبان و نجاتی) 1391( آبادي و دیگران ، شاه)1390( ، مطیعی)1388(دهکردي 

کار . است شدههاي تعادل عمومی قابل محاسبه انجام  روش کمکنوع دوم مطالعات، به . نمود

تحقیق حاضر با مطالعه مذکور دو . شود میدر این گروه محسوب ) 1391( تجربی مرزبان و نجاتی

مستقیم خارجی در  گذاري سرمایهاثر ) 1391( مرزبان و نجاتیالعه اوال در مط. تفاوت عمده دارد

ش که در این تحقیق به جاي بخ حالی در. بخش صنعت روي اقتصاد ایران بررسی شده است

مطالعه  ثانیا در. است مستقیم خارجی استفاده شده گذاري سرمایهصنعت از کل جریان ورودي 

  .شده استزا لحاظ  به صورت برون وري بهرهحاضر تغییرات 

   

  مبانی نظري - 3

وسیله ه که ب استدو دیدگاه مرتبط اما متفاوت شامل مستقیم خارجی،  گذاري سرمایهعبارت 

 مبنايدیدگاه اول . شود میشاخه اصلی علم اقتصاد توضیح داده  هاي متفاوت و بر مبناي دو تئوري

صنعتی  هاي سازمانکه موضوع اقتصاد کالن است و دیدگاه دوم به تئوري  داردالملل  مالیه بین

را به صورت  مستقیم خارجی گذاري سرمایهدیدگاه کالن، . مربوط شده که ماهیت خرد دارد

داند که مقادیر آن در  ان میبه کشور میزب مبدأالمللی، یعنی از کشور  جریان سرمایه در مرزهاي بین

دیدگاه خرد، سعی در بررسی پیامدهاي وارده به اقتصاد کشورهاي . شود می آورده ها پرداخت تراز

یکی از عوامل مهم در توسعه  تواند میمستقیم  گذاري سرمایه. 3)2001لیپسی، (دارد  مبدأمیزبان و 

در به همین دلیل . حال توسعه باشد خصوص کشورهاي دره و رشد اقتصادي کشورهاي مختلف ب

 و شود میمعرفی صر اصلی استراتژي توسعه اعنیکی از به عنوان  مذکورپدیده اکثر کشورها 

مستقیم را موجب  گذاري سرمایهوند که جریان ورودي ش اقتصادي طوري طراحی می هاي سیاست

 وري بهره بهبود دنبال آنه انتقال تکنولوژي و بهاي اصلی براي این کار  یکی از انگیزه. شوند

                                                                                                                   
1. Dee and Hanslow (2000) 
2. Petri (1997) 
3. Lipsey (2001) 
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تکنولوژي  ).2006پل فونتورا، ( استمستقیم خارجی  گذاري سرمایه توسط ي کشور میزبانها بنگاه

هاي مورد نیاز براي انجام یا بهبود تولید فعلی و توزیع کاالها و  نه تنها مشتمل بر دانش یا روش

 استاي  حرفه و هاي مدیریتی و کارآفرینی و دانش فنی خدمات است بلکه شامل تخصص

  . 1)1981سانتیکارن، (

 تواند میارجی از یک کشور به کشور دیگر مستقیم خ گذاري سرمایهسط ولوژي توانتقال تکن

که ممکن  به طوريي کشور واردکننده تکنولوژي داشته باشد ها بنگاه وري بهرهاثرات مثبت بر 

متاثر از این قبیل سرریزهاي بین المللی در بعضی مواقع بیشتر از اثر  وري بهرهو رشد  است تغییرات

افتد که  در بازاري سرریز تکنولوژي اتفاق می. 2)1995کو و هلپمن، (داخلی باشد  هاي نوآوري

حاصل از توسعه تکنولوژي از طرف دیگر دریافت  وري بهرهیک طرف منافعی به صورت افزایش 

مونن، (اي دریافت و پرداخت نشود  که براي این انتقال تکنولوژي هیچ نوع هزینه حالی کند در

کشور میزبان به اثر سرریز در  ها بنگاه وري بهرهنهایت تغییر در  کنولوژي و درانتقال ت). 19943

خارجی  يها سرمایهگذاري مستقیم اثر که کانال غیر استمستقیم خارجی معروف  گذاري سرمایه

  . شود میبر کشور میزبان گفته 

ي کشور ها بنگاهاوال . گیرد کانال صورت می خارجی از طریق چند مستقیم گذاري سرمایهسرریز 

ي ها بنگاهمدیریتی هاي تولیدي و  مهارتهاي تکنولوژیکی و  مزیتمیزبان ممکن است بتوانند 

توانند  ي داخلی میها بنگاهثانیا  .4)1987داس، ( نمایندروش مهندسی معکوس تقلید خارجی را به 

تجربه تکنولوژي  باال وداراي دانش  و ندکرد کار می خارجی هاي شرکتکه قبال در را کارگرانی 

رقابت در ثالثا  .)20026گی، ا، گالس و س20015و دیگران،  يفسفور(بکار بگیرند  اند، بوده کافی

ي داخلی شده تا از منابع موجود و ها بنگاهموجب انگیزه براي  خارجیي داخلی و ها بنگاهبازار بین 

 کرسپو و فنتورا،( نمایند تر انتخابر استفاده کرده یا تکنولوژي جدیدتکنولوژي به طور کارات

a2007(7 . ،به طور مستقیم بر کشور  تواند میمستقیم خارجی  گذاري سرمایهعالوه بر اثرات مذکور

کشور میزبان اثرات مثبتی از قبیل افزایش موجودي سرمایه، اشتغال، تولید، صادرات و کاهش 

از مستقیم خارجی  گذاري سرمایه) 2002( جنکینز و توماسبه اعتقاد . قیمت کاالها داشته باشد

                                                 
1. Santikarn (1981) 
2. Coe and Helpman (1995) 
3. Mohnen (1994) 
4. Das (1987) 
5. Fosfuri et al (2001) 
6. Glass and Saggi (2002) 
7. Crespo and Fontoura (2007a) 
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داخلی نقش مکمل براي  گذاري سرمایه 1خارجی و ازدحام ورود يها سرمایهفراهم نمودن  طریق

کل و رشد اقتصادي  گذاري سرمایهاین امر موجب ارتقاي . داخلی را خواهد داشت گذاري سرمایه

زبان از طریق افزایش در موجب توسعه اقتصادي در کشور می تواند میاین  عالوه بر .شد خواهد

بهبود در سرمایه انسانی احتماال با . ظرفیت تولیدي از کانال بهبود در سرمایه انسانی شود

ي خارجی اتفاق ها بنگاهرسمی کارگران بومی در طی عملیات تولیدي  هاي رسمی و غیر آموزش

به  تواند میمستقیم خارجی در کشور میزبان  گذاري سرمایه. 2)2001 لونگانی و رازین،( افتد می

ي ها بنگاهطور مستقیم از طریق ایجاد امکانات تولیدي جدید و همچنین با بازسازي و احیاي 

   .3)2002 موسی،(فرسوده، اشتغال را افزایش داده و حفظ نماید 

اقتصاد  اثر منفی بر تواند میخارجی در کشور میزبان  هاي شرکتکه وجود  استالزم به ذکر 

ي خارجی در کشور ها بنگاههاي پیشرفته توسط  استفاده از تکنولوژي. داشته باشد کشور میزبان

که خود افزایش بیکاري را  شود میخارجی موجب استفاده کمتر از نیروي کار  يها سرمایهپذیراي 

آموزش ي خارجی ها بنگاهاین کارگرانی که در  عالوه بر). ,OECD 2002( بر خواهد داشت در

مربوط به تحقیق و توسعه  هاي فعالیتدلیل فقدان ه نمایند، ممکن است ب و مهارت باال کسب می

با ي چندملیتی کارگران بهتر را ها بنگاه. 4)2005 ویساك و روالت،(کشور میزبان را ترك نمایند 

اثرات نمایند که از این طریق  می جذببه سمت خود ي داخلی ها بنگاهپیشنهاد دستمزد باالتر از 

با پیشنهاد ي چندملیتی ها بنگاه .5)2010تیان، ( خواهد گذاشتي داخلی ها بنگاهتولید منفی روي 

 افزایشموجب  استخدام نیروي کار با سطح مهارت باالترو داخلی دستمزد باالتر به نیروي کار 

ي ها بنگاه فروشسهم و  وري بهرهاین امر  .شوند میي داخلی ها بنگاهتولید  متوسط و کاهش هزینه

 .6)1999ن و هاریسون، ایتک( هدد میداخلی را کاهش 

  

GTAPتکنولوژي تولید در مدل  هاي الیه - 4
7 

بین مناطق  ها سرمایه انتقالاست و نشانگر  اي منطقهاي بین  المللی پدیده بین يها سرمایهتحرك 

نشان  با جزئیات بیشتريرا  اي منطقه این تحرکات بیناثر که بتواند  هایی مدلیافتن  ،استمختلف 

                                                 
1. Crowding-in 
2. Loungani and Razin (2001) 
3. Moosa (2002) 
4. Vissak and Roolaht (2005) 
5. Tian (2010) 
6. Aitken and Harrison (1999) 

7
  .مراجعه شود) 1997(به هرتل GTAP(Global Trade Analysis Project)براي مطالعه بیشتر در مورد مدل . 
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براي این منظور از مدل چند عاملی، چند بخشی و چند . امري مفید و ضروري خواهد بود ،دهد

، استفاده ارائه شده است 1)1997( که توسط توماس هرتل “پروژه تحلیل تجارت جهانی” اي منطقه

  . نمائیم می

خارجی بر اقتصاد  گذاري سرمایهکه هدف اصلی در تحقیق حاضر بررسی اثرات  با توجه به این

، نیاز است که تکنولوژي شود میظاهر  ها بنگاهایران است و این اثرات ابتدا از طریق تغییر در رفتار 

از کانال افزایش موجودي  ها بنگاهتغییر در رفتار . بنگاه با جزئیات بیشتري مورد بررسی قرارگیرد

ابتدا ساختار تکنولوژي . گرفت کل عوامل تولید صورت خواهد وري بهرهیه و بهبود در سرما

  . شود معرفی می “پروژه تحلیل تجارت جهانی”در مدل  ها بنگاه

چارچوب یک تابع تولید لئونتیف تقاضاي بهینه براي ترکیب  آشیانه تولید، در فوقانیقسمت 

در الیه بعدي ترکیب بهینه کاالهاي واسط . شود میکاالهاي واسط و عوامل اولیه تولید مشخص 

 2از یک تابع با کشش جایگزینی ثابت فادهداخلی و همچنین کاالهاي واسط مرکب خارجی با است

ممکن است یک کشور به طور همزمان  3)1969( فرض آرمینگتونبر اساس . شود میاستخراج  ��

 فرآیندتر شدن  بنابراین براي دقیق ،همزمان صادرکننده و واردکننده یک کاالي خاص باشد

ینی انواع کاالهاي وارداتی سازي تعادل عمومی نیاز به فروض خاصی در مورد میزان جایگز مدل

کشورهاي مختلف  آرمینگتون با مطرح نمودن این فرض که کاالها در بین. استکشور  در یک

به عنوان مثال . حل نمود مساله مذکور را توانند جانشین یکدیگر باشند، همگن نیستند و می

توانند همگن و مشابه خودروهاي وارد شده از فرانسه باشند  وهاي وارداتی ایران از آلمان نمیخودر

با این وجود باید در تابع . کند به عنوان جانشین یکدیگر تلقی می کننده این دو کاال را بلکه تقاضا

مزیت . نظر گرفته شود مختلف درتقاضاي کاالهاي وارداتی کشش جایگزینی براي کاالهاي 

در ساخت یک کاال توسط هر کشور  4اصلی فرض آرمینگتون این است که تخصصی شدن کامل

بنگاه با استفاده از یک تابع با  ،)سمت چپ درخت تکنولوژي( در الیه زیرین. شود میممکن  غیر

کاالهاي واسط بهینه  ، ترکیب بهینه یا مقدار تقاضاي��کشش جایگزینی ثابت با پارامتر کشش 

  . نماید خارجی را انتخاب می

                                                 
1. Hertel (1997) 
2. Constant Elasticity of Substitution 
3. Armington (1969) 
4. Complete Specialization 
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ترکیب . تقاضا براي عوامل تولید در سمت راست درخت تکنولوژي نشان داده شده است فرآیند

انجام  1هاي مختلف توسط یک تابع ارزش افزوده با کشش جایگزینی ثابت بهینه تقاضا براي نهاده

به این صورت . است ���کشش جایگزینی بین عوامل تولید مختلف ثابت بوده و برابر با . شود می

خارجی  يها سرمایهداخلی و هم  يها سرمایهتوانند هم  در هر بخش می ها بنگاهمرحله اول  که در

از مناطق مختلف صورت  تواند میخارجی  يها سرمایهدر مرحله بعد تقاضا براي  .تقاضا نمایند

با کشش کدام از مراحل نامبرده توسط یک تابع  استخراج توابع تقاضا براي سرمایه در هر. دگیر

هایی که  الیه( ایههاي جدید در عامل سرم که الیه استالزم به ذکر . شود میانجام  جایگزینی ثابت

مرزبان و  مقالهه که در شدلحاظ ن GTAPدر مدل استاندارد ) تر نشان داده است با خطوط تیره

  . خارجی، گنجانده شده است يها سرمایهجهت نمایش تقاضا براي ) 1391( نجاتی

  

  
  )1997( هرتل :منبع

 “پروژه تحلیل تجارت جهانی”ساختار تکنولوژي بنگاه در مدل  :1 شکل

  

ي فرآیندمستقیم خارجی به ایران ابتدا  گذاري سرمایهدرصدي ورود  ت نمایش شوك صدجه

در هر منطقه در یک چارچوب  گذاري سرمایهتصمیم براي . شود میبراي تخصیص سرمایه تعریف 

که داراي باالترین  یابد مییا مناطقی تخصیص  ها فعالیتگیرد که سرمایه به  سازي شکل می بهینه

                                                 
1. Constant Elasticity of Substitution 
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 يها بخشاساس نرخ بازدهی بین  در مرحله نخست در هر منطقه موجودي سرمایه بر. بازدهی باشند

سرمایه هر بخش را در بازار داخلی و ترکیبی از  مبدأمنطقه  ،در مرحله دوم. شود میمختلف توزیع 

اساس بازدهی نسبی سرمایه در بازار  دهد که این توزیع سرمایه بر بازارهاي خارجی تخصیص می

ر سرمایه خود را د مبدأگذار در منطقه  در مرحله سوم سرمایه. گیرد داخلی و خارجی صورت می

تخصیص سرمایه در  فرآیند. نماید خ بازدهی نسبی هر منطقه توزیع میاساس نر بین مناطق مقصد بر

در این تحقیق شوك . گیرد هر مرحله توسط یک تابع تبدیل با کشش ثابت صورت می

مستقیم در تابع عرضه یا تخصیص مرحله سوم داده شده است که تابع تخصیص به  گذاري سرمایه

  1:باشد می 1صورت رابطه 

  

��،�،� = �∑ ��،�،���،�،�

����

��
� �

��

����

     )1(  

 

K�،�،�  از منطقه سرمایه عرضه شدهs  به منطقهr  در بخشi ،امα�،�،�  پارامتر ترجیحات

ترکیب موجودي سرمایه  �،�،�Kام، rدر منطقه  گذاري سرمایهجهت  sگذار در منطقه  سرمایه

کشش تبدیل بین مناطق مختلف در تابع تخصیص  �ωو  fبه سایر مناطق  sتخصیص یافته منطقه 

 يها سرمایهخارجی در تابع عرضه  يها سرمایهالزم به ذکر است که شوك . است ها سرمایه

  . است لحاظ گردیده �،�،�Kخارجی، 

را  ها بنگاهمستقیم خارجی نه تنها موجودي سرمایه  گذاري سرمایه، ورود طور که قبال بیان شد همان

لذا . تغییر خواهد داد ها بنگاهکل عوامل تولید را در تابع ارزش افزوده  وري بهرهده بلکه متاثر نمو

زا  برون ،�،����ضریب ثابت تکنولوژي در تابع ارزش افزوده،  وري بهرهبراي نشان دادن تغییرات 

که تابع ارزش افزوده به است  درصد به آن داده شده 5دازه نظرگرفته شد و سپس شوکی به ان در

  .است 2صورت رابطه 

  

���،� = 	����،� �∑ ��
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مراجعه ) 1391( هاي خارجی به نجاتی و مرزبان جهت مشاهده جزئیات بیشتر در مورد توابع عرضه و تقاضاي سرمایه. 1

هاي جایگزینی در  و کشش) گذاري سمت عرضه سرمایه( ر توابع تبدیلهاي تبدیل د الزم به ذکر است که کشش. شود

  . استخراج گردیده است Lejour et al (2008)گذاري از مطالعه  طرف تقاضاي سرمایه
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ام در jکل عوامل تولید در بخش  وري بهرهیا  1خنثی هیکسینشانگر ضریب تکنولوژي  �،����

 ،rام در منطقه jام در بخش iنهاده  �،�،���� ،rام در منطقه jارزش افزوده بخش  �،�r ،VAمنطقه 
2 δکه 3ها پارامتر توزیع� ∑ �� =   . است پارامتر جایگزینی ��ρو  �1

  

  تحقیقنتایج تجربی  -5

به این . استاین است که اقتصاد ایران یک اقتصاد باز و کوچک در تحقیق حاضر فرض اساسی 

 بر. ي ثابت جهانی به فروش برسانیمها قیمتتوان هرچه را بخواهیم در بازار خارجی با  میمعنی که 

براي صادرات ما داراي  ها هم تقاضاي ما براي واردات و هم تقاضاي خارجی ،اساس این فرض

ي جهانی کاالهاي وارداتی اثر ها قیمتتوانیم بر  و ما نه می. ودب نهایت خواهد هاي بی کشش

توانیم واردات و  هرچه بخواهیم می. ي جهانی صادرات به دنیاي خارجها قیمتنه بر  بگذاریم و

سازي فرض  به لحاظ مدل. که بر قیمت این کاالها تاثیر بگذاریم صادرات داشته باشیم بدون آن

. شود میت و واردات میسر دراي جهانی صاها قیمتگرفتن  نظر زا در اقتصاد باز و کوچک با برون

سناریوهاي تحقیق  .بینهایت باشددیگر باید کشش عرضه صادرات و تقاضاي واردات به عبارت 

  .4شده است اجرا GTAPهاي  پایگاه داده 8نسخه شماره حاضر با استفاده از 

  

  سناریوي اول -5-1

کل عوامل تولید  وري بهرهخارجی  يها سرمایهفرض بر این است که همراه با ورود  این سناریودر 

درصدي  بنابراین سناریویی که مورد بررسی قرار گرفته است، افزایش صد. افزایش خواهد یافت

تجزیه و . استکل عوامل تولید  وري بهرهدرصدي  5مستقیم خارجی با تغییر مثبت  گذاري سرمایه

قسمت دوم قسمت اول ارزیابی اثرات بین بخشی و . استتحلیل این سناریو مشتمل بر دو بخش 

این است که ورود  انتظار بر. واکنش متغیرهاي کالن اقتصادي در اثر اجراي سناریوي مذکور است

                                                 
1. Hicks- Neutral Technological Progress 

  . دهد را تحت تاثیر قرار میوري کل عوامل تولید  یا به عبارت دیگر بهره AVAگذاري مستقیم خارجی  ورود سرمایه. 2

  . دهد می
3. Distribution Parameters 

منطقه جهان از جمله ایران تنظیم  113براي  2007نسخه مذکور بر اساس جداول ماتریس حسابداري اجتماعی سال . 4

   .شده است
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و همچنین  شود میهاي خارجی موجب افزایش موجودي سرمایه و ارتقاء ظرفیت تولیدي  سرمایه

ور همزمان این دو اثر به ط. دارد بر کل عوامل تولید بهبود بازدهی عوامل را در وري بهره ارتقاء

را نیز  ها قیمتخارجی تحرك نزولی  يها سرمایهورود . را افزایش خواهد داد ها بخشتولید همه 

از خارج موجب  ها سرمایهاوال ورود . ناشی از چند دلیل باشد تواند میموجب شده است که 

 را در دنبال آن نزول هزینه تولیده افزایش موجودي سرمایه شده که خود کاهش قیمت سرمایه و ب

 پی انبساط عرضه محصوالت را در ها سرمایهثانیا افزایش ظرفیت تولیدي ناشی از تجمع . دارد بر

عوامل تولید اثر مضاعف بر  وري بهرهثالثا افزایش . شود میکاهش قیمت محصول سبب دارد که 

کاهش قیمت  موجبسه عامل مذکور . نماید تولید داشته که شدت افزایش عرضه را بیشتر می

دهد که صادرات  شواهد نشان می). 1جدول ( شوند اقتصادي می يها بخشمحصوالت در 

و ) ها قیمتکاهش ( تر شدن کاالهاي داخلی نسبت به کاالهاي خارجی مختلف با ارزان يها بخش

تولید بیشتر نیاز . واردات نیز با افزایش تولید، افزایش یافته است. بهبود تولید، افزایش داشته است

با این . اي بیشتر دارد که باید قسمتی از این کاالها از خارج تامین شود هاي واسط و سرمایهبه کاال

جدول ( نماید مختلف را تشدید می يها بخشمستقیم خارجی واردات  گذاري سرمایهوجود ورود 

دلیل واکنش ه واردات کاهش پیدا کند اما ب ها قیمتاین است که با کاهش  معموال انتظار بر). 1

  . واردات واکنش مثبت نشان داده است ها قیمتیشتر تولید نسبت به ب

اوال از طریق . گذارد میخانوار مختلف دو اثر بر قید بودجه  يها بخشخارجی به  هاي سرمایهورود 

ثانیا کاهش در ). 2جدول ( شود میافزایش تولید در اقتصاد، موجب بهبود در درآمد خانوار 

دنبال دارد که در تصمیم خانوار براي خرید کاالها و خدمات اثرگذار ه ي نسبی را بها قیمت

افزایش تولید و کاهش قیمت در . استبیانگر این موضوع  1شواهد موجود در جدول . خواهد بود

بنابراین افزایش تقاضاي خانوار براي تولیدات  استشدیدتر  ها بخشبخش خدمات نسبت به سایر 

  ). درصدي 8/9فزایش ا( این بخش بیشتر خواهد بود

  

وري کل عوامل  مستقیم خارجی و بهبود بهره گذاري سرمایهمختلف اقتصاد به افزایش  يها بخشواکنش : 1جدول 

  تولید

  تقاضاي خانوار  واردات  صادرات  ها قیمت  تولید  درصد تغییر

  4/5  96/5  88/2  -67/0  22/7  کشاورزي

  7/8  22/6  98/5  -82/0  35/7  نفت و گاز

  3/8  67/6  38/6  -98/0  63/9  صنعت

  8/9  76/7  4  -22/1  74/9  خدمات

  محاسبات تحقیق  :منبع          
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 66/8ناخالص داخلی به میزان  خارجی در سطح کالن نیز موجب افزایش تولید هاي سرمایهورود 

 - 94/0( خواهد داشت بر را در ها قیمتتولید و عرضه در مرحله بعد نزول  ءارتقا. استشده درصد 

بخشد که  پذیري را بهبود می وضعیت رقابت ها قیمتافزایش تولید و کاهش سطح عمومی ). درصد

 68/6( همچنین افزایش واردات). درصد 89/5( شود میافزایش صادرات موجب مجموع  در

مستقیم خارجی و تجارت خارجی مکمل یکدیگر  گذاري سرمایهدهد که  نشان می) درصد

  ).2جدول ( باشند می

با . شود میمحاسبه  GTAPتوسط شاخص تغییرات معادل در مدل  اي منطقهتغییر در رفاه خانوار 

مستقیم خارجی افزایش رفاه را سبب  گذاري سرمایهتوان گفت که  مشاهده مقادیر این شاخص می

جهت با تحوالت درآمد حقیقی  که تحوالت شاخص تغییرات معادل هم استالزم به ذکر . شود می

مدت و ترقی  کوتاه چه بسا اعمال یک سیاست موجب کاهش مصرف خصوصی در. است خانوار

مدت موجب افزایش مصرف شده  اعمال یک سیاست در کوتاه. شودآن در بلندمدت یا بالعکس 

با این وجود در بلندمدت . مدت کاهش دهد را در کوتاه گذاري سرمایهبنابراین ممکن است 

بنابراین استفاده از شاخص مصرف خصوصی معیار مناسبی براي . مصرف کاهش خواهد یافت

مستقیم خارجی از یک طرف  گذاري سرمایهورود ). 1381مجاور حسینی، (گیري رفاه نیست  اندازه

ي عوامل تولید بهبود ور افزایش بهرهطرف دیگر  از کاهش بازدهی حقیقی سرمایه شده و موجب

 در مجموع قیمت حقیقی سرمایه نرخ رشد مثبتی داشته دارد که بر بازدهی حقیقی سرمایه را در

 براي نیروي کار درو افزایش تقاضا  وري بهرهدلیل افزایش ه دستمزد حقیقی نیروي کار نیز ب. است

که نسبت به ) درصد 17/6( خارجی، افزایش شدیدي را تجربه نموده است يها سرمایهپی ورود 

  .استتغییر بازدهی سرمایه صعود بیشتري داشته 

  

مستقیم خارجی و بهبود بهره وري کل عوامل  گذاري سرمایهي کالن اقتصادي به افزایش واکنش متغیرها: 2جدول 

  تولید

واردات 

  کل

صادرات 

  کل

تولید ناخالص 

  داخلی

شاخص قیمت 

  کننده مصرف

 EVشاخص 

  )دالر هزار(

بازدهی حقیقی 

  سرمایه

دستمزد حقیقی 

  نیروي کار

68/6  89/5  66/8  94/0-  2/13888  44/2  17/6  

  محاسبات تحقیق  :منبع
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  سناریوي دوم -5-2

مراه ه کل عوامل تولید را به وري بهرهمستقیم خارجی عدم تغییر در  گذاري سرمایهچه ورود  چنان

 دست آمده در سناریوي دوم،ه اساس نتایج ب بر. تر خواهد بود اثر آن بر اقتصاد ضعیفداشته باشد، 

تري نشان  واکنش ضعیفمختلف نسبت به سناریوي اول  يها بخشتولید، صادرات و واردات در 

بهبود . استداشته صادي افزایش اقت يها بخشقیمت کاالها و خدمات در  ،این عالوه بر. اند داده

 و جهش مثبت درآمد حقیقی خانوار ها قیمتش افزای .استشده تولید موجب ارتقاي صادرات 

دنبال آن افزایش تقاضا براي کاالهاي واسط از ه از یک طرف و بهبود تولید و ب) درصد 2/2(

  . )3جدول ( است داشتهمختلف  يها بخشطرف دیگر، اثر مثبت بر واردات 

  

  مستقیم خارجی گذاري سرمایهمختلف اقتصاد به افزایش  يها بخشواکنش : 3جدول 

  تقاضاي خانوار  واردات  صادرات  ها قیمت  تولید  درصد تغییر

  3/1  82/1  97/0  23/0  2/1  کشاورزي

  3/2  24/1  45/0  06/0  83/0  نفت و گاز

  9/1  07/2  74/0  11/0  47/1  صنعت

  5/2  08/3  57/1  5/0  07/2  خدمات

  محاسبات تحقیق: منبع     

  

حالی  این در. کاهش یافته است بازدهی حقیقی سرمایه با افزایش عرضه سرمایه ،سطح کالن در

ه نیروي کار را ب) درصد 17/2( ، افزایش دستمزد حقیقیبهبود تقاضا براي نیروي کار است که

، درآمد حقیقی خانوار، تولید ناخالص داخلی، صادرات کل )EVشاخص ( رفاه خانوار. دنبال دارد

  . اند افزایش داشتهو واردات کل نیز 

براي مستقیم خارجی  گذاري سرمایه چه توان گفت که چنان با مقایسه سناریوي اول و دوم می

همراه داشته باشد، اثرات بهتر و مفیدتري را براي ه را بکشور میزبان دانش فنی و ارتقاي تکنولوژي 

  . کشور میزبان به ارمغان خواهد آورد

  

  مستقیم خارجی گذاري سرمایهواکنش متغیرهاي کالن اقتصادي به افزایش : 4جدول 

واردات 

  کل

صادرات 

  کل

تولید ناخالص 

  داخلی

شاخص قیمت 

  کننده مصرف

 EVشاخص 

  )دالر هزار(

بازدهی 

حقیقی 

  سرمایه

دستمزد 

حقیقی 

  نیروي کار

درآمد 

حقیقی 

  خانوار

1/2  56/0  55/1  27/0  2/3159  5/0-  17/2  2/2  

  محاسبات تحقیق: منبع
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  سناریوي سوم - 5-3

 جاي قتصاد برمثبت، اثرات منفی بر اتواند عالوه بر اثرات  مستقیم خارجی می گذاري سرمایه

 5خارجی همراه با کاهش  يها سرمایهقالب یک سناریوي جدید، ورود  در ،رو این از. گذارد

دهد که تولید،  نتایج نشان می. است کل عوامل تولید در مدل لحاظ شده وري بهرهدرصدي 

 است مختلف افزایش یافته يها بخشقیمت  کاهش یافته و ها بخشصادرات و واردات تمام 

   ).5جدول (

  

  مستقیم خارجی گذاري سرمایهمختلف اقتصاد به افزایش  يها بخشواکنش : 5جدول 

  تقاضاي خانوار  واردات  صادرات  ها قیمت  تولید  درصد تغییر

  -11/3  -43/2  -68/4  15/1  -74/4  کشاورزي

  -62/6  -66/3  -18/5  75/0  -65/5  نفت و گاز

  -3/5  -72/2  -44/7  23/1  -43/6  صنعت

  -24/6  -89/1  -74/6  22/2  -47/5  خدمات

  محاسبات تحقیق: منبع         

  

ناخالص داخلی، واردات، صادرات، رفاه و درآمد  واکنش متغیرهاي کالن اقتصادي از قبیل تولید

پرداختی به  ،این عالوه بر. ، منفی استوري بهرهخارجی و کاهش  يها سرمایهنسبت به ورود 

   ).6جدول ( است عوامل تولید نیز کاهش یافته

  

  مستقیم خارجی گذاري سرمایهواکنش متغیرهاي کالن اقتصادي به افزایش : 6جدول 

واردات 

  کل

صادرات 

  کل

تولید ناخالص 

  داخلی

شاخص قیمت 

  کننده مصرف

 EVشاخص 

  )دالر هزار(

بازدهی 

حقیقی 

  سرمایه

دستمزد 

حقیقی 

  نیروي کار

درآمد 

حقیقی 

  خانوار

68/2-  69/5-  47/5-  5/1  8/7436-  5/3-  4/4-  16/5-  

  محاسبات تحقیق: منبع

 

  سناریوي چهارم -5-4

مختلف  يها بخشدر  1390تا  1376هاي  خارجی بین سال يها سرمایهنرخ رشد موجودي متوسط 

 18، 51، 6به ترتیب برابر با  از قبیل بخش کشاورزي، نفت و گاز، صنعت و خدمات اقتصادي ایران

 مستقیم خارجی در هر بخش بر گذاري سرمایه شوك مثبتدر این سناریو . 1است درصد بوده 42و 

                                                 
گذاري و  سرمایههاي خارجی در هر بخش از سازمان  محاسبه موجودي سرمایههاي مورد نیاز براي  اطالعات و داده. 1

  . است شدههاي فنی و اقتصادي ایران اخذ  کمک
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خارجی در  گذاري سرمایهبه عنوان مثال میزان شوك  .شدخواهد  اعمالاساس شواهد مذکور 

 شواهد حکایت از واکنش نسبتاً .استدرصد  18درصد و در بخش صنعت  51بخش نفت و گاز 

  ).7جدول ( دارداقتصادي  مختلف يها بخشدر  متغیرها پایین

  

  مستقیم خارجی گذاري سرمایهمختلف اقتصاد به افزایش  يها بخشواکنش : 7جدول 

  تقاضاي خانوار  واردات  صادرات  ها قیمت  تولید  درصد تغییر

  375/0  448/0  364/0  328/0  250/0  کشاورزي

  983/0  194/0  491/0  -068/0  481/0  گازنفت و 

  642/0  786/0  501/0  076/0  451/0  صنعت

  948/0  927/0  166/0  052/0  780/0  خدمات

  محاسبات تحقیق: منبع      

  

مستقیم خارجی موجب بهبود تولید ناخالص داخلی، رفاه  گذاري سرمایهسطح کالن ورود  در

دلیل ه بازدهی حقیقی سرمایه نیز ب. اقتصادي و افزایش دستمزد حقیقی نیروي کار شده است

  .   )8جدول ( است افزایش حجم سرمایه کاهش یافته

  

  مستقیم خارجی گذاري سرمایهواکنش متغیرهاي کالن اقتصادي به افزایش : 8جدول 

ناخالص تولید 

  داخلی

شاخص قیمت 

  کننده مصرف

 EVشاخص 

  )دالر هزار(

بازدهی حقیقی 

  سرمایه

دستمزد حقیقی 

  نیروي کار

درآمد حقیقی 

  خانوار

610/0  079/0  707/1174  275/0-  584/0  786/0  

  محاسبات تحقیق: منبع     

  

  گیري و ارائه پیشنهادات نتیجه - 6

مستقیم خارجی، مزایاي زیادي براي کشور میزبان، از جمله ارتقاء  گذاري سرمایهبکارگیري 

فناوري، توسعه مهارت و مدیریت توسعه بازارهاي صادراتی، افزایش استاندارد تولیدات داخلی، 

تورم، افزایش صادرات  درآمدهاي ارزي، ایجاد شغل و درآمد، بهبود تولید ناخالص داخلی، مهار

شده در اقتصاد ایران با استفاده از  است اثرات یاد ین تحقیق سعی شدهدر ا. و رفاه اقتصادي دارد

دهد که اگر ورود  نتایج تحقیق نشان می. یک مدل تعادل عمومی مورد بررسی قرار گیرد

 يها بخشکل عوامل تولید در  وري بهرهخارجی همراه با اثرات سرریز مانند بهبود در  يها سرمایه

، رفاه، صادرات و ها قیمتاي کالن اقتصادي از جمله تولید، ه مختلف اقتصادي باشد، شاخص

 يها بخشهمچنین تولید . کنند دریافتی عوامل تولید از جمله نیروي کار و سرمایه بهبود پیدا می

روند کاهشی خواهند  ها بخشنیز در تمام  ها قیمت. یابد میها افزایش  نآمختلف و صادرات 
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گذاري  که باید در جهت جذب سرمایه شود میدست آمده پیشنهاد ه اساس نتایج ب بر. داشت

 يها سرمایهنه تنها کمیت . وداده نمهاي آن استف از مزیت تقیم خارجی کوشا بود تا بتوانمس

 نیز ي داخلیها بنگاهتوان فنی و تکنولوژیکی  ءها در راستاي ارتقا خارجی بلکه کیفیت جذب آن

عوامل تولید اثرات مثبت  وري بهرهچون بهبود . داشته باشد بر دررا  وري بهرهتا بهبود  مهم باشد

  .  نماید قیم خارجی را در اقتصاد تشدید میمست گذاري سرمایه
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 پیوست

 GTAPساختار ریاضی مدل 

  :هاي بکار رفته در معادالت خالصه نماها یا اندیس

r - منطقه، s -  مقصد(منطقه(، n - باشند تمام کاالها و عوامل می، d- کاالهاي تقاضا شده ) در این

کاالهاي تولید شده  - p ،)اي است مدل کاالهاي تقاضا شده عوامل اولیه تولید و کاالهاي مبادله

عوامل  - e ،)اي است اي و کاالهاي سرمایه در این مدل کاالهاي تولید شده تمام کاالهاي مبادله(

 .هاي تولید شده غیر از خدمات استاي که در این مدل کلیه کاال کاالهاي مبادله - t ،اولیه تولید

em- عوامل اولیه تولید که از تحرك کامل برخوردارند، es -  عوامل اولیه تولید که تحرك کامل

   .اي است کاالهاي سرمایه - c. باشند زمین و منابع طبیعی می ،ندارند که در این مدل

  

  دالت مربوط به تقاضاي مصرفی دولتمعا - 1

  )تابع تقاضاي دولت از کاالهاي قابل تجارت( 

qg(i،r) - pop(r) = ug(r) - [pg(i،r) - pgov(r)]    
r) qg(i,  تقاضاي دولت ازکاالي قابل تجارتi  در منطقهr، pop(r)  جمعیت در منطقهr، ug(r) 

 pgov(r)  براي دولت و iشاخص قیمت کاالي مصرفی  r، pg(i,r)مطلوبیت دولت در منطقه 

   rشاخص قیمت کاالهاي مصرفی دولت در منطقه 

  

 شاخص قیمت کاالهاي مصرفی دولت   

pgov(r) = ∑ [VGA(i،r)	/	GOVEXP(r)] 	∗ 	pg(i،r)�
���   

VGA(i،r)	 هاي مصرفی دولت روي کاالي  هزینهi  در منطقهr  وGOVEXP(r)  کل هزینه

   r مصرفی دولت در منطقه

 

 

   درآمد دولت در منطقه  

yg(r) - pop(r) = pgov(r) + ug(r)  

yg(r)   درآمد دولت در منطقهr  وug(r)  مطلوبیت سرانه دولت از مخارج در منطقهr  

  

 ص قیمت مصرفی کاالهاي داخلی دولتشاخ 

pgd(i,r) = tgd(i,r) + pm(i,r)                                             



  
  

  85    ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومیگذاري مستقیم خارجی در اقتصاد  بررسی نقش سرمایه

r)  pgd(i,  قیمت کاالي داخلی خریداري شدهi توسط دولت، tgd(i,r)  مالیات وضع شده روي

   rدر منطقه  iقیمت بازاري کاالي   pm(i,r)توسط دولت وکاالي داخلی خریداري شده 

  

 قیمت کاالهاي وارداتی دولت 

pgm(i,r) = tgm(i,r) + pim(i,r)                                            

pgm(i,r)  قیمت کاالي وارداتیi  توسط دولت در منطقهr، tgm(i,r)  تعرفه وارداتی روي کاالي

i که توسط دولت خریداري شده است و pim(i,r)  قیمت بازاري کاالي مرکب وارداتیi  در

  rمنطقه 

  

 شاخص قیمت کاالي مصرفی دولت  

pg(i,s) = GMSHR(i,r) * pgm(i,r) + [1 - GMSHR(i,r)] * pgd(i,r) 

GMSHR(i,r)  سهم مخارج کاالهاي وارداتی به کل مخارج دولت  

  

  وارداتی دولتتقاضا براي کاالهاي 

qgm(i,r) = qg(i,r) + ESUBD(i) * [pg(i,r) - pgm(i,r)]                               

qgm(i,r)  تقاضاي دولت براي کاالي مصرفیi  در منطقهr، ESUBD(i)  کشش جایگزینی بین

  کاالهاي وارداتی و داخلی

  

 ضا براي کاالهاي داخلی توسط دولتتقا 

qgd(i,r) = qg(i,r) + ESUBD(i) * [pg(i,r) - pgd(i,r)]         

 qg،ug،pg،pgov،yg،pgd،pm،pgm،pim،qgm،qgd :زا متغیرهاي درون

 pop،tgd،tgm :زا متغیرهاي برون

   .استخراج گردیده است GTAPهاي  هاي مربوط به این پارامتر از داده داده ،ESUBD :پارامترها

  

  معادالت مربوط به تقاضاي مصرفی خانوار خصوصی -2

 شاخص قیمت کاالهاي مصرفی خانوار خصوصی  

ppriv(r) = ∑ CONSHR(i،r) 	∗ 	pp(i،r)�
���  

ppriv(r)  شاخص قیمت کاالهاي مصرفی خانوار خصوصی در منطقهr، CONSHR(i،r)	  سهم

  . rبراي خانوار خصوصی در منطقه  iقیمت کاالي مصرفی  pp(i،r)و  iهزینه کاالي مصرفی 

  

 درآمد خانوار خصوصی در منطقه  



  
  

 1396 زمستانو  پاییز ،هجدهم شماره نهم، سال گذاري اقتصادي، سیاست نشریه 86

yp(r) - pop(r) = ppriv(r) + UELASPRIV(r) * up(r)                          

yp(r)  درآمد خانوار خصوصی در منطقهr،UELASPRIV(r)   کشش هزینه نسبت به مطلوبیت

کشش هزینه نسبت به  uepriv(r) ،مطلوبیت سرانه خانوار خصوصی در منطقه up(r)و  rدر منطقه 

 rمطلوبیت در منطقه 

uepriv(r)= ∑ XWCONSHR(i،r) 	∗ 	 [pp(i،r) 	+ 	qp(i،r) 	− 	yp(r)]�
���  

XWCONSHR(i،r) امتر توسعه در تابع مخارج است کهپار  

XWCONSHR�i،r� = CONSHR(i،r) 	∗ 	INCPAR(i،r)	/	UELASPRIV(r) 

INCPAR(i،r) هاي  این پارامتر از داده. پارامتر توسعه در تابع مخارج با تفاضل کشش ثابت است

  . استخراج گردیده است GTAPمدل 

  

 ار خصوصی از کاالهاي قابل تجارتتابع تقاضاي خانو  

qp(i,r)-pop(r)= ∑ EP(i, k, r) 	∗ 	pp(k, r)) 	+ 	EY(i, r) 	∗ 	 [yp(r) 	− 	pop(r)]�
���  

qp(i,r)  تقاضاي مصرفی خانوار خصوصی از کااليi  در منطقهr، EP(i, k, r)  کشش تقاضاي

,r، pp(kدر منطقه  kنسبت به قیمت کاالي  iکاالي  r)  قیمت کاالي مصرفیi  براي خانوار

,r، EY(iخصوصی در منطقه  r)	  کشش درآمدي کااليi  در منطقهr .  

  

  خریداري شده توسط خانواررابطه بین قیمت بازار و قیمت کاالهاي داخلی  

ppd(i,r) = tpd(i,r) + pm(i,r)              

ppd(i,r) داخلی قیمت مصرفی کاالي i  در منطقهr، tpd(i,r) مالیات بر مصرف کاالهاي داخلی . 

 

  وارداتی خریداري شده توسط خانواررابطه بین قیمت بازار و قیمت کاالهاي  

ppm(i,r) = tpm(i,r) + pim(i,r)    

ppm(i,r)  قیمت کاالي وارداتیi مصرف شده توسط خانوار، tpm(i,r)  مالیات بر کاالي وارداتی

i و pim(i,r)  قیمت بازاري کاالي وارداتیi  در منطقهr  

  

 شاخص قیمت کاالي مصرفی خانوار 

pp(i,r) = PMSHR(i,r) * ppm(i,r) + [1 - PMSHR(i,r)] * ppd(i,r)   

pp(i,r)  قیمت کاالي مصرفیi  در منطقهr، پارامتر PMSHR(i,r)  سهم واردات کااليi  در

  مخارج مصرفی 

  

  تقاضا براي کاالهاي داخلی توسط خانوار  
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qpd(i,r) = qp(i,r) + ESUBD(i) * [pp(i,r) - ppd(i,r)]       

qpd(i,r)  تقاضا براي کاالي داخلیi  توسط خانوار خصوصی در منطقهr و ppd(i,r)  قیمت

 rخریداري شده توسط خانوار خصوصی در منطقه  iکاالي داخلی 

qpm(i,r) = qp(i,r) + ESUBD(i) * [pp(i,r) - ppm(i,r)] 

qpm(i,r)  تقاضا براي واردات کاالي وارداتیi  توسط خانوار خصوصی در منطقهr .  

  pim و pp،qp،yp،up،uepriv،ppd،qpd،pm،ppm،qpm :زا متغیرهاي درون

  tpm و pop،tpd :زا متغیرهاي برون

   .اخذ گردیده است GTAPهاي مدل  ها از پایگاه داده پارامترها و سهم یرمقاد

  

الیه تکنولوژي ( هاي قیمت مربوطه و شاخص ها بنگاهسیستم معادالت تقاضاي 

  )ها بنگاه

 تغییر تکنولوژیکی در تابع تولید  

ao(j,r) = aosec(j) + aoreg(r) + aoall(j,r) 

ao(j,r) تکنولوژیکی در تابع تولید بخش  ضریب تغییرj  در منطقهr، aosec(j)  ضریب تغییر

ضریب تغییر  aoall(j,r) و rضریب تغییر تکنولوژي در منطقه  r، aoreg(r)تکنولوژي در منطقه 

  . rدر منطقه  jتکنولوژي در تابع تولید بخش 

  

 تغییر تکنولوژیکی در تابع ارزش افزوده  

ava(j,r) = avasec(j) + avareg(r) + avaall(j,r)                

ava(j,r) تکنولوژیکی در تابع ارزش افزوده بخش  ضریب تغییرj  در منطقهr،avasec(j)   ضریب

 avaall(j,r)و  rضریب تغییر تکنولوژي در منطقه   r،avareg(r)تغییر تکنولوژي در منطقه 

  . rدر منطقه  jضریب تغییر تکنولوژي در تابع ارزش افزوده بخش 

  . شده است اعمال ava(j,r) وري کل عوامل تولید به متغیر در تحقیق حاضر شوك بهره

              

 تابع ارزش افزوده بنگاه     

qva(j,r)=-ava(j,r)+qo(j,r)-ao(j,r)-ESUBT(j)*[pva(j,r)-ava(j,r)- ps(j,r) - ao(j,r)] 

qva(j,r)  ارزش افزوده بنگاه در بخشj منطقه  درr، qo(j,r)  تولید در بخشj  در منطقهr، 

ESUBT(j) هاي مختلف تولیدي کشش جایگزینی بین نهاده، pva(j,r) افزوده در  شقیمت ارز

  .jقیمت عرضه کاالها در بخش  ps(j,r) و rدر منطقه  jبخش 
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 تکنولوژي مربوط به کاالهاي واسط نرخ رشد  

af(i,j,r) = afcom(i) + afsec(j) + afreg(r) + afall(i,j,r) 

af(i,j,r) تکنولوژیکی در کاالي واسط  ضریب تغییرi بخش  مورد استفاده درj  در منطقه

r،afsec(j)   ضریب تغییر تکنولوژي کاالي واسطi )جهانی(،afreg(r)   ضریب تغییر تکنولوژي

مورد  iضریب تغییر تکنولوژي در کاالي واسط  afall(j,r) و rمربوط به کاالهاي واسط در منطقه 

    .rدر منطقه  jبخش  استفاده در

  

  تابع تقاضا براي کاالهاي واسط

qf(i,j,r)= - af(i,j,r) + qo(j,r) - ao(j,r)- ESUBT(j) * [pf(i,j,r) - af(i,j,r) - ps(j,r) - 
ao(j,r)] 

qf(i,j,r)  تقاضا براي کاالي واسطi  مورد استفاده در بخشj  در منطقهr، pf(i,j,r)  قیمت کاالي

این است که کشش جایگزینی بین عوامل  فرض بر. rدر منطقه  jمورد استفاده در بخش  iواسط 

  . اولیه تولید با کشش جایگزینی در بین تمام کاالهاي واسط برابر است

  

  ها بین قیمت بازار و عوامل از طریق مالیاترابطه  

pfd(i,j,r) = tfd(i,j,r) + pm(i,r) 
 

 ارتباط بین قیمت عرضه و قیمت بازار   

ps(i,r) = to(i,r) + pm(i,r) 

  . است rدر منطقه  iقیمت عرضه ستانده  ps(i,r) و rدر منطقه  iمالیات بر ستانده 

pfd(i,j,r)  قیمت کاالي واسط داخلیi  در بخشj  در منطقهr،  قیمت کاالي واسطi  خریداري

مورد استفاده در بخش  iمالیات بر کاالي واسط داخلی  r، tfd(i,j,r)در منطقه  jشده توسط بخش 

j  در منطقهr و pm(i,r)  قیمت بازار کاالي واسطi است .  

  

 اط بین قیمت واردات و قیمت بازارارتب  

pfm(i,j,r) = tfm(i,j,r) + pim(i,r) 

pfm(i,j,r) ت نهاده وارداتی قیمi مورد استفاده در بخش j  در منطقهr، tfm(i,j,r)  مالیات وضع

قیمت بازاري  pim(i,r) و rدر منطقه  jمورد استفاده در بخش  iشده بر کاالي واسط وارداتی 

   .rدرمنطقه  iکاالي واسط 
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 قیمت کاالي واسط مورد استفاده  

pf(i,j,r)= FMSHR(i,j,r)* pfm(i,j,r) + [1 - FMSHR(i,j,r)] * pfd(i,j,r) 

FMSHR(i,j,r)  سهم هزینه کاالهاي وارداتیi  از کل هزینه بنگاه در بخشj  کهPf  متوسط

  . وزنی کاالي واسط داخلی و خارجی است

  

 تقاضا براي کاالهاي واسط وارداتی  

qfm(i,j,s) = qf(i,j,s) - ESUBD(i) * [pfm(i,j,s) - pf(i,j,s)] 

qfm(i,j,s)  تقاضا براي کاالي واسط وارداتیi  مورد استفاده در بخشj  در منطقهr .  

  

 تقاضا براي کاالهاي واسط داخلی  

qfd(i,j,s) = qf(i,j,s) - ESUBD(i) * [pfd(i,j,s) - pf(i,j,s)] 

qfd(i,j,s)  تقاضا براي کاالي واسط داخلیi  توسط بخشj  در منطقهr .  

  

  ها با تحرك کامل و قیمت بازاري آنارتباط بین قیمت بنگاهی عوامل تولید  

3-3. Value-Added Nest 
pfe(i,j,r) = tf(i,j,r) + pm(i,r) 

pfe(i,j,r)  قیمت عامل تولیدi  در بخشj  در منطقهr، tf(i,j,r)  مالیات بر عامل تولیدi  که توسط

. rدر منطقه  iقیمت بازاري عامل تولید  pm(i,r) و گیرد مورد استفاده قرار می rدر منطقه  jبخش 

مختلف تولیدي  يها بخشالزم به ذکر است که این نوع عوامل تولید داراي تحرك کامل در بین 

  . باشند می

  

 ها تحرك ناقص و قیمت بازاري آن ارتباط بین قیمت بنگاهی عوامل تولید با  

pfe(i,j,r) = tf(i,j,r) + pmes(i,j,r) 

pmes(i,j,r)  قیمت بازاري عامل تولیدi  مورد استفاده در بخشj  در منطقهr  وtf  مالیات بر این

 يها بخشالزم به ذکر است که این نوع عامل تولید داراي تحرك ناقص در بین . عوامل است

نیروي کار و سرمایه داراي تحرك کامل است اما زمین  GTAPدر مدل . دباش مختلف تولیدي می

 يها بخشدر تحقیق حاضر سرمایه نیز داراي تحرك ناقص بین . منابع طبیعی تحرك ناقص دارند و

  . مختلف تولیدي و مناطق مختلف است

  

 ضریب پیشرفت فنی خنثی هیکسی  

afe(i,j,r) = afecom(i) + afesec(j) + afereg(r) + afeall(i,j,r)            
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 ،)afesec(j)( jمربوط به بخش  ،)i )afecom(i)تواند تنها مربوط به نهاده  پیشرفت فنی مربوطه می

  . باشد) afeall(i,j,r)( rو در منطقه  jدر بخش  iیا مربوط به نهاده ) r )afereg(r)مربوط به منطقه 

  

 شاخص قیمت ارزش افزوده بنگاه  

pva(j,r) = ∑ SVA(i, j, r) 	 ∗ 	 [pfe(i, j, r) 	− 	afe(i, j, r)]�
���  

SVA(i, j, r)	  سهم ارزش افزوده عاملi  در کل ارزش افزوده در منطقهr .  

  

 تقاضا براي عوامل اولیه تولید  

qfe(i,j,r)=-afe(i,j,r)+qva(j,r)-ESUBVA(j)*[pfe(i,j,r)-afe(i,j,r)- pva(j,r)] 

qfe(i,j,r)  تقاضا براي عاملi  در بخشj  در منطقهr  وESUBVA(j)  کشش جایگزینی بین

  . است jعوامل اولیه تولید در بخش 

  

  مختلف يها بخشدر هرکدام از  ها بنگاهشرط سود صفر براي 

ps(j,r)+ao(j،r)=∑ STC(i, j, r) ∗ [pfe(i, j, r) − afe(i, j, r) −�
���

ava(j،r)]+∑ STC(i, j, r) ∗ 	 [pf(i, j, r) − af(i, j, r)]�
��� + profitslack(j,r) 

حاصل ( کل تولید برابر است با جمع پرداختی بابت عوامل اولیه تولیددهد که  معادله باال نشان می

حاصل جمع دوم در ( و پرداختی بابت کاالهاي واسط) جمع اول در سمت راست رابطه مذکور

زا  یک متغیر کمکی در تابع مذکور است که برون profitslack(j,r) ).سمت راست رابطه مذکور

نظر  زا در درون profitslack زا بگیریم متغیر را برون qoهیم شود اما اگر بخوا نظر گرفته می در

,STC(i 	.شود گرفته می j, r) ها از کل هزینه در بخش  سهم هزینه هرکدام از نهادهj است.   

  

  :اي عرضه عوامل اولیه توسط خانوار منطقه

ps(i,r) = to(i,r) + pm(i,r) 

ps(i,r)  قیمت عرضه عامل اولیه تولیدi  در منطقهr، to(i,r)  مالیات بر عرضه عامل اولیه و

pm(i,r) قیمت بازاري عوامل است .  

  

 قیمت بازاري عوامل با تحرك ناقص  

pm(i,r) = ∑ REVSHR(i, k, r) 	∗ 	pmes(�, k, r)�
���             

   .جمع براي کاالهاي تولیدي است در حاصل pاندیس 

  

  باشند تابع تخصیص عوامل اولیه تولید که داراي تحرك ناقص می
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qoes(i,j,r) = qo(i,r) - endwslack(i,r) + ETRAE(i) * [pm(i,r) - pmes(i,j,r)] 

qoes(i,j,r)  عرضه عامل با تحرك ناقصi  به بخشj  در منطقهr، endwslack(i,r)  متغیر کمکی

شود مگر اینکه بخواهیم مدل را از تعادل عمومی به تعادل جزئی تغییر  زا فرض می است که برون

   .مختلف است يها بخشدر بین  iکشش تبدیل عامل  ETRAE(i). دهیم

 : زا متغیرهاي درون

ao, ava, af, afe, pva, qva, qo, ps, qf, pf, pm, pmes, pfd, qfd, pfm, pim, qfm, 
pfe, qfe, qoes.  

  : زا متغیرهاي برون

aosec, avasec, aoreg, aoall, avareg, avaall, afcom, afsec, afreg, afall, tfd, tfm, 
tf, afcom, afsec, afreg, afall, profitslack, endwslack.  

 شدهاستخراج  GTAPهاي  که مقادیر این پارامترها از داده ESUBVAو  ESUBD :پارامترها

  . است

  

  طرف تقاضاي سرمایه معادالت تقاضا و قیمت مربوط به

  معادالت مربوط به تقاضاي داخلی سرمایه و تقاضاي مرکب خارجی: الف

 قیمت مرکب سرمایه  

pfe(i,j,r) = SHRDK(i,j,r) *pfdk(i,j,r) +(1-SHRDK(i,j,r))*pff(i,j,r)  

 .خارجی است هاي سرمایهداخلی و  هاي سرمایهقیمت مرکب مذکور متوسط وزنی از تقاضا براي 

pfe(i,j,r)  قیمت سرمایه در بخشj  در منطقهr، pfdk(i,j,r)  داخلی هاي سرمایهقیمت، pff(i,j,r) 

داخلی از کل هزینه سرمایه  هاي سرمایهسهم هزینه SHRDK  خارجی و هاي سرمایهقیمت مرکب 

خارجی  هاي سرمایهداخلی و  هاي سرمایهالزم به ذکر است که عامل سرمایه به دو قسم . دباش می

  . تقسیم شده است

   

  داخلی هاي سرمایهتقاضا براي                          

qfdk(i,j,r)= qfe(i,j,r)- ESUBS(j)*[pfdk(i,j,r)-pfe(i,j,r)] 

qfdk(i,j,r)  داخلی در بخش  هاي سرمایهتقاضا برايj  در منطقهr یک نوعکه  از آنجا. است 

کشش جایگزینی عامل  ESUBS(j). استیک عنصر  داراي فقط iوجود دارد اندیس  سرمایه

   .مختلف است يها بخشسرمایه در بین 

  

  خارجی هاي سرمایهتقاضا براي       
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qff(i,j,r)=qfe(i,j,r)- ESUBS(j)*[pff(i,j,r)-pfe(i,j,r)]             

qff(i,j,r)  خارجی در بخش  هاي سرمایهتقاضا برايj  در منطقهr است .  

  

  مربوط به تقاضاي سرمایه از مناطق مختلف خارجیمعادالت : ب

  خارجی هاي سرمایهقیمت مرکب  

pff (i,j,s)=∑ SHRFDIA(i, j, r, s) ∗ pfdi(i, j, r, s)���                   

pff(i,j,s)  خارجی در منطقه  هاي سرمایهقیمت مرکبs، pfdi(i, j, r, s)  هاي سرمایهقیمت 

,SHRFDIA(i .تقاضا شده است rاز منطقه  sکه توسط منطقه  jخارجی در بخش  j, r, s)  سهم

  . sدر منطقه  jدر بخش  rخارجی از منطقه  هاي سرمایه

  

  خارجی به تفکیک مناطق هاي سرمایهتقاضاي  

qfdi(i, j, r, s)=qff(i,j,s)-ESUBF(j)*[pfdi(i, j, r, s)-pff(i,j,s)] 

qfdi(i, j, r, s)  خارجی در بخش  هاي سرمایهتقاضايj  در منطقهs  که از منطقهr  تقاضا شده

  .خارجی در بین مناطق مختلف هاي سرمایهکشش جایگزینی  ESUBF(j). است

  

  معادالت مربوط به عرضه سرمایه

  نرخ بازدهی سرمایه در هر منطقه  

ror(r)=∑ ∑ SHRCSE(i, j, r) ∗ rors(i, j, r)�
���

�
���                      

ror(r)  نرخ بازدهی سرمایه در منطقهr، rors(i, j, r)  نرخ بازدهی سرمایه در بخشj  در منطقهr  و

SHRCSE(i, j, r)  سهم موجودي سرمایه در هر بخش در منطقهr است) .T گر اندیس  نشان

  ). مربوط به سرمایه است cکاالهاي قابل تجارت است و 

  

 قیمت مرکب بازاري سرمایه  

pm(i,r) = ∑ REVSHR(i, k, r) 	∗ 	pmec(i, k, r)�
���                         

pm(i,r) قیمت مرکب بازاري سرمایه، pmec(i, k, r)  قیمت بازاري سرمایه در بخشj  در منطقه

r  وREVSHR(i, k, r)	  هزینه سرمایه از کل هزینه عوامل در منطقهr . جمع فوق رويp  بسته شده

   .باشد میدهنده جمع روي کاالهاي تولیدي  است که نشان

  

 عرضه سرمایه  
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caps(i, j, r)= vcap(r)+ acaps(i, j, r)+ ETRASE(j) * [rors(i, j, r)- ror(r) + 
acaps(i, j, r)]   

caps(i, j, r)  عرضه مرکب سرمایه به منطقهr، vcap(r)  مقدار موجودي سرمایه در منطقهr، 

acaps(i, j, r)  در بخش ) مانند ترجیحات(عامل انتقال عرضه سرمایهj  در منطقهr، rors(i, j, r) 

کشش تبدیل سرمایه در بین  ETRASE(j)و  rدر منطقه  jنرخ بازدهی سرمایه در بخش 

  . مختلف است يها بخش

  

  بازدهی سرمایه به تفکیک هر بخشنرخ  

rors(i,j,r)=SHRCDS(i,j,r)*rord(i,j,r)+[1-SHRCDS(i,j,r)]*rorf(i,j,r) 

SHRCDS(i,j,r)  داخلی در هر بخش در منطقه  هاي سرمایهسهمr، rord(i,j,r)  نرخ بازدهی

  . خارجی است هاي سرمایهنرخ بازدهی مرکب  rorf(i,j,r) داخلی و هاي سرمایه

capfo(i,j,r)=caps(i,j,r) +ETRADF(j)*[rorf(i,j,r)- rors(i,j,r)+acapf(i,j,r)] 

acapf(i,j,r)  تواند تغییر در ترجیحات  خارجی که می هاي سرمایهمتغیر انتقال در تابع عرضه

  .گذار باشد سرمایه

 

pmec(i,j,r)=SHRDFFM(i,j,r)*pmkd(i,j,r) +(1-SHRDFFM(i,j,r))*[pmkf(i,j,r)-
acapf(i,j,r)] 

pmec(i,j,r)  قیمت مرکب بازاري سرمایه در بخشj  در منطقهr است .  

  

  خارجی هاي سرمایهقیمت بازاري مرکب  

pmkf(i,j,r)=∑ SHRVFFM(i, j, r, s) ∗ pmkff(i, j, r, s)���   

pmkf(i,j,r)  خارجی هاي سرمایهقیمت بازاري مرکب، pmkff(i, j, r, s)  قیمت بازاري

. عرضه شده است rکه از منطقه  sدر منطقه  jخارجی در بخش  هاي سرمایه

SHRVFFM(i, j, r, s)  سهم هزینه سرمایه عرضه شدهiاز منطقه  امr  به منطقهs  که توسط بخشj 

   .مورد استفاده قرار است

  

  خارجی هاي سرمایهقیمت بازاري مرکب  

rorf(i,j,r)=∑ SHRF(i, j, r, s) ∗ rorff(i, j, r, s)���  

SHRF(i, j, r, s)  خارجی منطقه  هاي سرمایهسهمr  که در بخشj  در منطقهs  بکار گرفته شده

  . است

  

  مختلف يها بخشخارجی به تفکیک مناطق و  هاي سرمایهتابع عرضه 
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kff(i, j, r, s)= 
capfo(i,j,r)+ppf(i, j, r, s)+cfdi(i, j, r, s)+ETRAFF(j)*[rorff(i, j, r, s)- rorf(i,j,r)+ 
ppf(i, j, r, s)] 

kff(i, j, r, s)  منطقه  هاي سرمایهعرضهr  به بخشj  در منطقهs، cfdi(i, j, r, s) زا  ري برونمتغی

. شود گذاري مستقیم خارجی با دادن شوك به این متغیر حاصل می است که شوك سرمایه

ETRAFF(j)  خارجی در بین مناطق مختلف است هاي سرمایهکشش تبدیل. ppf(i, j, r, s) 

گر تغییر در  تواند نشان گذاري مستقیم خارجی است که می عامل انتقال در تابع عرضه سرمایه

  . باشد rگذار منطقه  ترجیحات سرمایه

ه عبارت ب. بوده است 100است که شوك حاصل شده به میزان  cfdiمتغیر شوك در مدل متغیر 

   .گذاري مستقیم خارجی در هر بخش به میزان دو برابر افزایش یافته است دیگر سرمایه

  

 شرایط تسویه بازار در بازار سرمایه

  داخلی در هر بخش هاي سرمایهداخلی با عرضه  هاي سرمایهبرابري تقاضاي     

capdo(i,j,r) = qfdk(i,j,r)   
 

  خارجی در هر بخش هاي سرمایهخارجی با عرضه  هاي سرمایهبرابري تقاضاي  

kff(i,j,r,s)=qfdi(i,j,r,s)       
  

  :زا متغیرهاي درون

Pfe, pfdk, qfdk, pff, qff, pfdi, qfdi, ror, rors, pm, pmec, caps, pmkf, pmkd, 
rorf, rorff, kff, capfo, kff 

   :زا متغیرهاي برون

Acaps, vcap, acapf, acapd, cfdi, ppf 

الزم به ذکر است که پارامترهاي  .ESUBS،ESUBF،ETRASE،ETRAFF :پارامترها

  . برگرفته شده است) 2000(و دي و هنسالو  )2008( مذکور از مطالعه لیجور و دیگران

  . استخراج گردیده است GTAPهاي  از پایگاه داده FDIهاي مربوط به  داده

  

  بخش تجارت خارجی

  بازاري کاالها و خدماترابطه بین قیمت فوب و قیمت  

pfob(i,r,s) = pm(i,r) - tx(i,r) - txs(i,r,s) 
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pfob(i,r,s)  قیمت فوب کااليi  که از منطقهr  به منطقهs گردد روانه می،pm(i,r)   قیمت بازاري

تغییر در   i،tx(i,r)تغییر در مالیات یا سوبسید خاص هر مقصد روي کاالي  ،rدر منطقه  iکاالي 

  . است iمالیات تولید شده توسط مقصد روي کاالي 

  

  ه تقاضا براي وارداتمعادالت مربوط ب

 رابطه بین قیمت داخلی و قیمت سیف  

pms(i,r,s) = tm(i,s) + tms(i,r,s) + pcif(i,r,s) 

pms(i,r,s)  قیمت داخلی کاالها که از منطقهr  به منطقهs گردد عرضه می، tms(i,r,s)  تغییر در

تغییر در   tm(i,s)،دشو عرضه می sبه منطقه  rکه از منطقه  iدر کاالي  مبدأمالیات مخصوص 

 . sبه منطقه  iروي واردات  مبدأمالیات وضع شده توسط 

pim(i,s) =∑ MSHRS(i, k, s) 	∗ 	 [pms(i, k, s) 	− 	ams(i, k, s)]���  

ams(i, k, s)  تغییرات تکنولوژیکی کااليi  که از منطقهk  به منطقهs شود وارد می، 

MSHRS(i, k, s)  سهم واردات منطقهk  از کل واردات منطقهs جمع معادله مذکور روي ( ستا

  . )است مبدأمنطقه 

  

  ي وارداتیها قیمتي داخلی به ها قیمتنسبت  

pr(i,s) = pm(i,s) - pim(i,s) 

ي داخلی به ها قیمتنسبت   pr(i,s).گردد نسبت تبدیل به تفاضل می ،چون نرخ رشد است

  . است sي وارداتی در منطقه ها قیمت

qxs(i,r,s)= -ams(i,r,s) + qim(i,s)- ESUBM(i) * [pms(i,r,s) - ams(i,r,s) - 
pim(i,s)] 

qxs(i,r,s)  صادرات کااليi  از منطقهr  به منطقهs، qim(i,s)  مجموع واردات کااليi  در منطقه

s، ESUBM(i) ساختار آرمینگتون( کشش جایگزینی در بین کاالهاي وارداتی( .  

گذاري مستقیم  که اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد جهانی کوچک است، لذا تغییر سرمایهجا  از آن

در تحقیق حاضر براي لحاظ نمودن این . گذارد خارجی در ایران اثر ناچیزي بر اقتصاد بقیه دنیا می

  . نظر گرفته شده است زا در به صورت برونبراي بقیه دنیا  pm(i,s) موضوع

  

  اي معادالت مربوط به خانوار منطقه

  اي محاسبه درآمد حاصل از فروش عوامل اولیه تولید توسط خانوار منطقه
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FY(r)*fincome(r)=∑ VOM(�،r) ∗ [pm(i،r) + qo(i،r)]�������� - VDEP(r) * 
[pcgds(r) + kb(r)] 
 

FY(r)  درآمد خالص حاصل از فروش عوامل تولید در منطقهr، fincome(r)  نرخ رشدFY 

 iمقدار عرضه عامل  qo(i،r) ،ارزش فروش عوامل اولیه تولید به قیمت بازار VOM(�،r) .است

نرخ رشد موجودي  kb(r). است rها در منطقه  ارزش استهالك سرمایه r، VDEP(r)در منطقه 

  . اي است قیمت کاالهاي سرمایه pcgds(r)و  rاول دوره سرمایه در منطقه 

  

ها و فروش عوامل تولید توسط  محاسبه درآمد حاصل از اخذ انواع مالیات و تعرفه

  اي خانوار منطقه

INCOME(r) * y(r) = FY(r) * fincome(r) + 100.0 * INCOME(r) * 
del_indtaxr(r)+ INDTAX(r) * y(r) + INCOME(r) * incomeslack(r) 

INCOME(r) اي که برابر است با درآمد حاصل از فروش عوامل تولید  کل درآمد خانوار منطقه

نرخ تغییر در انواع  del_indtaxr(r). نرخ رشد درآمد است y(r) ،ها و دریافت انواع مالیات

هاي غیر مستقیم دریافتی توسط خانوار  الیاتانواع م INDTAX(r) .هاي غیر مستقیم است مالیات

زا است که در مواقع ثابت گرفتن درآمد  متغیر کمکی برون incomeslack(r) .اي است منطقه

  . اي کاربرد دارد خانوار منطقه

  

  اي نطقهسیستم تقاضاي خانوار م

  )CDE( متوسط انتقال پارامتر توزیع در تابع مخارج با تفاضل کشش ثابت

dpav(r)= XSHRPRIV(r) * dppriv(r)+ XSHRGOV(r) * dpgov(r)+ 
XSHRSAVE(r) * dpsave(r) 

dpav(r)  متوسط انتقال پارامتر توزیع در منطقهr، XSHRPRIV(r)  سهم هزینه خانوار خصوصی

 ،سهم هزینه دولت XSHRGOV(r) ،)اي یا کل درآمد خانوار منطقه( ها از کل هزینه

XSHRSAVE(r) انداز  سهم پس، dppriv(r) پارامتر توزیع مصرف خانوار خصوصی، 

dpgov(r)  پارامتر توزیع مصرف دولت وdpsave(r) انداز در منطقه  پارامتر توزیع پسr .  

  

 ت به مطلوبیتکشش هزینه نسب  

uelas(r) = XSHRPRIV(r) * uepriv(r) - dpav(r) 
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uelas(r)  کشش هزینه نسبت به تغییرات مطلوبیت در منطقهr، uepriv(r)  کشش هزینه نسبت به

  مطلوبیت براي خانوار خصوصی 

  

              مخارج خانوار خصوصی  

yp(r) - y(r) = -[uepriv(r) - uelas(r)] + dppriv(r) 

yp(r)  مخارج خانوار خصوصی در منطقهr است .  

  

 مخارج دولت    

yg(r) - y(r) = uelas(r) + dpgov(r)                                        
yg(r)  مخارج دولت در منطقهr .  

 

 انداز اسمی پس  

psave(r) + qsave(r) - y(r) = uelas(r) + dpsave(r) 

)psave(r) + qsave(r) (انداز اسمی در منطقه  تغییر در پسr .  

  

  معادالت مربوط به مطلوبیت کل در مناطق مختلف

  متوسط وزنی انواع شاخص قیمت است شاخص قیمت کل که

p(r)= XSHRPRIV(r) * ppriv(r)+ XSHRGOV(r) * pgov(r)+ XSHRSAVE(r) * 
psave(r) 

p(r)  شاخص قیمت کل درمنطقهr، ppriv(r)  شاخص قیمت کاالهاي مصرفی توسط خانوار

شاخص قیمت کاالهاي مصرفی توسط دولت  pgov(r) ،کننده خصوصی یا شاخص قیمت مصرف

  . قیمت پس انداز است psave(r)و  rمنطقه  در

  

  اي محاسبه مطلوبیت خانوار منطقه

u(r)=au(r)+DPARPRIV(r)*log(UTILPRIV(r))*dppriv(r)+ DPARGOV(r) * 
log(UTILGOV(r)) * dpgov(r)+ DPARSAVE(r) * log(UTILSAVE(r)) * 
dpsave(r)+ [1.0 / UTILELAS(r)] * [y(r) - pop(r) - p(r)] 

u(r) اي حاصل از مخارج خانوار منطقه  ت سرانه خانوار منطقهیمطلوبr، DPARPRIV(r)  پارامتر

 ،پارامتر توزیع مصرف دولت DPARGOV(r) ،توزیع مصرف خانوار خصوصی

DPARSAVE(r) انداز پارامتر توزیع پس، UTILPRIV(r)  مطلوبیت حاصل از مصرف
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مطلوبیت  UTILSAVE(r) ،مطلوبیت حاصل از مصرف دولتی UTILGOV(r) ،خصوصی

  . انداز است حاصل از پس

  

  مجموع پارامترهاي توزیع

DPARSUM(r) * dpsum(r)= DPARPRIV(r) * dppriv(r)+ DPARGOV(r) * 
dpgov(r)+ DPARSAVE(r) * dpsave(r) 

DPARSUM(r)  مجموع پارامترهاي توزیع در منطقهr  وdpsum(r)  آن استنرخ رشد.  

  :زا متغیرهاي درون

fincome, qo, pcgds, kb, del_indtax, dpav, uelas, u, uepriv, y, yg, yp, p, ppriv, 
pgov, psave, qsave, dpsum.  

  :زا متغیرهاي برون

pop, dpgov, dppriv, dpsave, incomeslack.  

  .استخراج گردیده است GTAPهاي  مقادیر انواع پارامترها از پایگاه داده

  

  به شرایط تعادلیمعادالت مربوط 

  شرایط تسویه بازار

  ه بازار براي فروش کاالهاي داخلیشرط تسوی

qds(i,r) = ∑ SHRDFM(i, j, r) 	∗ 	qfd(i, j, r)�
��� + SHRDPM(i,r) * qpd(i,r)+ 

SHRDGM(i,r) * qgd(i,r) 

qds(i,r)   فروش داخلی کااليi  در منطقهr، 	SHRDFM(i،j،r)	  سهم کاالهاي واسط داخلیi 

خانوار توسط  iخرید کاالي داخلی سهم  r، SHRDPM(i,r)در منطقه  jبکار رفته در بخش 

بقیه متغیرها قبال معرفی  .توسط دولت iخرید کاالي داخلی سهم   SHRDGM(i,r)،خصوصی

  .   اند شده

  

 )Margin Commodities( اي حمل و نقل شرط تسویه بازار براي خدمات حاشیه

qo(m,r)=SHRDM(m,r)*qds(m,r)+SHRST(m,r)*qst(m,r)+ 
∑ SHRXMD(m, r, s) 	∗ 	qxs(m, r, s)���
���  + tradslack(m,r) 

qo(m,r)  میزان عرضه کااليm  در منطقهr، SHRDM(m,r) سهم عرضه به بازار داخلی، 

SHRST(m,r) سهم عرضه به بازار حمل و نقل جهانی، SHRXMD(m،r،s)  سهم صادرات
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متغیر کمکی در شرط تسویه بازار براي  tradslack(m,r) و sبه منطقه  rاز منطقه  mکاالي 

شود مگر اینکه کاربر  نظر گرفته می زا در کاالهاي قابل تجارت است که به عنوان متغیر برون

  . زا طراحی نماید ي برونها قیمتبخواهد یک بستار تعادل جزئی به صورت 

  

خدمات  ءکاالهاي قابل تجارت که جز( اي بازار براي کاالهاي غیر حاشیهشرط تسویه 

 )شوند حمل و نقل محسوب نمی

qo(i,r)=SHRDM(i,r)*qds(i,r)+∑ SHRXMD(i, r, s) 	∗ 	qxs(i, r, s)���
��� + 

tradslack(i,r) 

   .ها شبیه معادله باال هستند کلیه متغیرها و سهم

  

  به هر منطقه راي کاالهاي وارداتیشرط تسویه بازار ب

qim(i,r)=∑ SHRIFM(i, j, r) 	 ∗ 	qfm(i, j, r)�
��� +SHRIPM(i,r)*qpm(i,r)+ 

SHRIGM(i,r) * qgm(i,r) 

qim(i,r)  کل واردات منطقهr  از کااليi، SHRIFM(i, j, r)  ي بخش ها بنگاهسهم وارداتj  از

 ،شود که توسط خانوار خصوصی وارد می iسهم واردات کاالي  i، SHRIPM(i,r)کاالي 

SHRIGM(i,r)   سهم واردات دولت از کااليi  وqfm، qpm  وqgm  به ترتیب تقاضا براي

  . توسط خانوار و توسط دولت است ،jتوسط بنگاه بخش  iکاالهاي وارداتی 

  

  ر براي عوامل تولید با تحرك کاملشرط تسویه بازا

qo(i,r) = ∑ SHREM(i, j, r) 	∗ 	qfe(i, j, r)	�
��� + endwslack(i,r) 

SHREM(i،j،r) کار رفته در بخش ه سهم هزینه عوامل تولید با تحرك کامل بj ام است .

endwslack(i,r) کار ه زا است که براي ایجاد بستارهاي با تعادل جزئی ب یک متغیر کمکی برون

  . رود می

   

  ر براي عوامل تولید با تحرك ناقصشرط تسویه بازا

qoes(i, j, r) = qfe(i, j, r) 

  .نماید برابري عرضه و تقاضاي عوامل با تحرك ناقص را ایجاد میرابطه مذکور 

  :زا متغیرهاي درون

qds, qfd, qpd, qgd, qo, qst, qxs, qim, qfm, qgm, qfe, qpm.  
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  :زا متغیرهاي برون

tradslack, endwslack.  
  

  قانون والراس

 گذاري جهانی هعرضه در بازارهاي مفقوده یا عرضه سرمای  

walras_sup = pcgdswld + globalcgds 

walras_sup گذاري جهانی عرضه سرمایه، pcgdswld  متوسط قیمت جهانی کاالهاي

  . گذاري حقیقی جهانی است عرضه سرمایهglobalcgds  اي و سرمایه

  

  انداز جهانی تقاضا در بازارهاي مفقوده یا تقاضاي پس

walras_dem = ∑ SAVE(r)	∗ 	 [psave(r) 	+ 	qsave(r)]���  

walras_dem و  ،انداز جهانی ستقاضاي پSAVE(r) انداز هر منطقه است مجموع پس.  

  

 قانون والراس  

walras_sup = walras_dem + walraslack 

برابر  walraslackمقدار متغیر کمکی  ،گذاري جهانی با هم برابر باشند انداز و سرمایه چنانچه پس

انداز  ها این است که برابري پس با سایر مدل GTAPهاي مدل  یکی از تفاوت. صفر خواهد بود با

زا  به مدل به عنوان یک متغیر درون walraslackگردد اما متغیر کمکی  گذاري بیان می و سرمایه

البته اگر مقدار  گذاري مطمئن گردد، انداز و سرمایه گردد تا کاربر از برابري پس اضافه می

walraslack صفر باشد .  

  .باشند زا می در قسمت قانون والراس تمام متغیرها درون :زا در این قسمت متغیرهاي درون

استخراج گردیده  GTAPهاي  مانند سایر ضرایب از پایگاه داده SAVEضریب به آمار مربوط 

  .است

تعداد . متغیر است 1131زا نیز  و تعداد متغیرهاي درون 1131در مجموع تعداد معادالت سیستم 

الزم به ذکر است که در هر بخش متغیرهاي . باشد میمتغیر  551زا در مدل به تعداد  متغیرهاي برون

  .زا لیست شده است زا و برون درون
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  مقدمه - 1

ریزي  اي و گرایش از برنامه هاي منطقه یکی از اهداف توسعه اقتصادي در ایران کاهش نابرابري

قانون اساسی باید تخصیص  48مطابق اصل  که يطور به. اي است ي منطقهزیر برنامهبخشی به سمت 

ي خاص آن منطقه بوده و موجب ها یژگیوبه هر منطقه بر مبناي استعدادها و  ها تیفعالمنابع و 

هاي کالن  با توجه به سیاستهمچنین،  .دشوکاهش شکاف اقتصادي بین مناطق مختلف کشور 

رفاه و توزیع عادالنه امکانات  مسألهو  ن به عنوان یک هدف اصلی مطرح استکشور توسعه متواز

بهبود  بابه طور کلی، . رفاهی نیز در هر کشور یکی از اهداف اساسی نظام اقتصادي آن است

تر شده و مازاد بودجه  افزایش مصرف کاالهاي خوراکی آهسته سرعت اوضاع اقتصادي خانوارها،

واقع، همگرایی رفاه، وضعیت شکاف متوسط مصرف  در. دشو میخوراکی  الهاي غیرصرف کا

 ازسرانه مصرف متوسط خانوار . کند ی مشخص میبررس موردسرانه واقعی خانوار را میان مجموعه 

 تهران هاي استان. رسیده است 1393ریال در سال  234865214به  1379ریال در سال  24175313

و ، ریال 272631016هرمزگان ریال،  293995751 ياریبختمحال و  ریال، چهار 323807046

ریال، باالترین مصرف سرانه متوسط یک خانوار را دارند و  262185005لویه و بویر احمد کیکه

 162704812 سیستان و بلوچستانریال،  162228373قم ریال،  134917140 کرمان هاي استان

 هاي استانخانوار بین ترین مصرف سرانه متوسط  داراي پایین ،ریال 166894412سمنان  و ،ریال

   ).مرکز آمار ایران( باشند ایران می

دارند و تأکید  با یکدیگرتفاوت زیادي  سرانه مصرفایران به لحاظ  هاي استانکه  با توجه به این

با توجه به اهمیت  رو  نیا ازکشور است؛  هاي استانگذاران بر توسعه متوازن در بین  سیاست

غییرات در متغیرهاي هاي دولت نهم و دهم و ت همگرایی و توسعه نامتوازن در کشور و سیاست

از طرفی،  .کشور امري ضروري است هاي استان، بررسی روند همگرایی رفاهی در کالن اقتصادي

تر  اي سنتیه هاي زمانی گذشته و استفاده از روش مربوط به دوره نهیزممطالعات قبلی در این 

بنابراین، بررسی همگرایی مصرف با استفاده از رویکرد جدید از جمله روش تحلیل  ؛هستند

اي مکانیسم  زیرا روش خوشه ؛یابد چندان می هاي سنتی، اهمیت دو اي و مقایسه آن با روش خوشه

این . دده میسازي و تجزیه و تحلیل اقتصادها در دوران گذار و رشد ارائه  جدیدي را براي مدل

که ناهمگن  دهد میرا ارائه  1یخط ریغرشد، مدل  ءرویکرد با در نظر گرفتن روند زمان و اجزا

                                                                                                                    
1. Time Varing 
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 در این روش یکل طور  به. دهد می، در طول زمان نیز مد نظر قرار ها استانبودن را در بین کشور یا 

   .ي شده استبند فرمولخطی  یک مدل غیر صورت  بهمدل 

  

  مبانی نظري -2

شود که دو یا چند اقتصاد تمایل به رسیدن به یک سطح مشابه  همگرایی اقتصادي زمانی مطرح می

بدیهی است که  حائز اهمیت استو عملی از بعد نظري مطالعه همگرایی . از توسعه و ثروت دارند

 د روند توسعه اقتصادي راتوان میمهم است، زیرا  ها استانتشخیص اختالف درآمد میان کشورها و 

 اقتصادي رشد هاي مدل بر متکی هاي همگرایی بینی پیش). 2007 ،1پالدام(تحت تأثیر قرار دهد 

با  اقتصادهاي به نسبت درآمدي پایین سطوح با اقتصادهاي شود می بینی آن پیش بر اساس است و

 2بامول). 1390 حیدریانی، غالمی(نمایند  رشد تر، سریع رشدي نرخ با درآمدي باالتر سطوح

نظم  "بامول". ي همگرایی را انجام دادند ، اولین مطالعات در زمینه)1986( 3و آبراموتیز) 1986(

وي . عنوان حالتی از همگرایی مورد توجه قرار داد  هاي بلندمدت را به شده در داده مشاهده 

هاي  دلطور مشخص به م  که به بدون آن ،داند یم اقتصادي رشداز  شده  نتیجه ي قضیهرا  همگرایی

ي حاصل از  جهعنوان نتی  در مطالعه خود، همگرایی را به )1986( آبراموتیز. رشد اشاره داشته باشد

هاي  اولین مطالعات در مورد فرضیه همگرایی و ارتباط آن با مدل .داند می ،مزیت کشورهاي پیشرو

الگو نشان  این. انجام شده است) 1990( 4"مارتین-يا-ساال"و  "بارو"توسط رشد نئوکالسیک 

چگونه درآمد سرانه هر اقتصاد به سمت حالت پایدار خود و در شرایطی به سمت درآمد  دهد می

  . )1378یاوري،( شود سرانه دیگر اقتصادها همگرا می

  

  انواع همگرایی - 2-1

هاي مقطعی یـا مدل همگرایی بتا،  ي همگرایی، از مدل معموالً در تحقیقات تجربی آزمون فرضیه

گرایـی سـیگما و مدل سري زمانی یا ع درآمد سرانه یـا مـدل هـمهاي توزی رویکرد پویایی

                                                                                                                    
1. Paldam (2007) 
2. Bamul (1986) 
3. Abramotiz (1986) 
4. Barro and Sala-i-Martin (1990) 
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براي آزمون مدل همگرایـی بتـا از دو روش اقتصادســنجی  .شود همگرایی تصادفی استفاده می

آثار ثابت و رویکرد (هاي تابلویی  و داده) حــداقل مربعــات معمــولی(هــاي مقطعــی  داده

براي آزمون همگرایی سیگما از . شود استفاده می) هاي پـانلی پویا یافته داده هاي تعمیمگشتاور

یب جینـی، همچنـین از ، شاخص نابرابري تایل و ضرهاي نابرابري مانند انحراف معیار شاخص

   ).1392 علمی و رنجبر،(شود  استفاده میهاي توزیع  ارامتریک پویاییپرویکـرد نا

  

  )(بتا همگرایی  - 1- 2-1

بر اساس . شود به دو نوع همگرایی بتاي مطلق و همگرایی بتاي شرطی تقسیم می همگرایی بتا خود

شود  ي سرانه به همگرایی در درآمـد سـرانه منجر می ، همگرایی در سرمایه1سوان -مدل سولو 

تـوازن مشترك همگرا و نابرابري که در بلندمدت تمامی اقتصادها به سـمت مسـیر رشـد م طوري به

 هاي ویژگی دیگر گرفتن نظر در بدوندر واقع، ). 1994 ،2پارك( رود از بین میدر درآمد جهانی 

 کشورهاي به نسبت سرانه، در سرمایه تر سریع رشد نرخ با فقیرتر اگر اقتصادهاي جوامع، اقتصادي

 3مطلق همگرایی اصل کنند، حرکت یکسان پایدار تعادل سمت نقطه به ثروتمندتر نسبی طور به

در همگرایی بتاي مطلق تمامی اقتصادها نهایتاً به یک سطح تعادل باثبات و شود، یعنی  می نامیده

شوند؛ اما در همگرایی بتاي شرطی، هر اقتصاد به سطح تعادلی باثبات  درآمد سرانه همگرا می

خود فاصله بیشتري داشته باشد، رشد شود و اقتصادي که از تعادل باثبات  ي خود همگرا می ویژه

در مورد چگونگی اثبات وجود ). 1393 غالمی حیدریانی،(اقتصادي باالتري را تجربه خواهد کرد 

 یککه شامل انجام  ییهمگرا یککالس رویکردابتدا : همگرایی بتا، دو رویکرد عمده وجود دارد

واقع اثبات ارتباط منفی بین رشد درآمد سرانه طی یک دوره مشخص  در .است یمقطع یونرگرس

و سطح اولیه درآمد سرانه بین اقتصادهاي مختلف دلیل بر وجود همگرایی نوع بتا بین آن اقتصادها 

تحت عنوان روش ) 1995( "4دورالف"و  "برنارد"روش دوم آزمون همگرایی توسط . است

وش، تمرکز اصلی روي رفتار بلندمدت اختالف درآمد در این ر. دشهاي زمانی پیشنهاد  سري

 "دورالف"و  "برنارد". استسرانه بین اقتصادها نسبت به همدیگر یا نسبت به یک مقدار متوسط 

هاي  بینی فرضیه همگرایی را بر اساس آزمون سري زمانی به این صورت بیان کردند که اگر پیش

                                                                                                                    
1. Solow and Sowan 
2. Park (1994) 
3. Absolute Convergence 
4. Bernard and Durlauf (1995) 
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زمان مشخص برابر شود، اقتصاد   در یک j و i بلندمدت از محصول سرانه براي دو کشور

 j و i به سخن دیگر بر اساس این آزمون، زمانی دو کشور. همگرا خواهند بود j و iکشورهاي 

ها داراي ریشه واحد  همگرا خواهند بود که سري زمانی اختالف بین لگاریتم محصول سرانه آن

   .نبوده و پایا از مرتبه صفر باشد

  

  )�( همگرایی سیگما -2- 2-1

 3ي مارتینا –ساال  و و بارو) 1986( 2، بامول)1984( 1مفهوم همگرایی نوع سیگما توسط بارو

بدین مفهوم که همگرایی وقتی اتفاق خواهد افتاد که پراکندگی . مطرح شد) 1992و  1991(

مثالً انحراف معیار لگاریتم محصول (مناطق مختلف در طی زمان کاهش پیدا کند  درآمد سرانه

 )σ(این فرآیند همگرایی به همگرایی نوع سیگما ). یک گروهی از مناطق در طی زمان کاهش یابد

چنین تعریف ) مناطق(بر این اساس شاخص پراکندگی درآمد سرانه کشورها . معروف است

   :شود می

  

)1(  

  

  

)log( اي انحراف معیار نمونه Dt که ,tiy و ��� ∑ ��,�
�
)log(اي  میانگین نمونه ��� ,tiy 

وجود دارد  σ شود همگرایی از نوع کاهش پیدا کند گفته می Dtکه در طی زمان  درصورتی. است

که واریانس در طی زمان افزایش یابد درآمد سرانه اقتصادها از همدیگر فاصله  و درصورتی

   ).1387 یاوري،( گیرد می

  

  همگرایی باشگاهی - 3- 2-1

مطلق با برقراري فروض مدل، در بلندمدت نابرابري درآمد سرانه بین همگرایی فرضیه بر اساس 

                                                                                                                    
1. Barro (1984) 
2. Bamoual (1986) 
3. Barro and Sala-i-Martin (1991 and 1992) 
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 شدن  يا قلهتوزیع درآمد بین اقتصادها به سمت تـک  که يطور به رود، از بین میاقتصـادها 

هاي تعادلی چندگانـه وجـود دارنـد  همگرایی مطلق، مدل هیفرضدر مقابل . کرد دحرکـت خواهـ

کشورها با شرایط اولیه و ساختارهاي اقتصادي مشابه، به سطح یکنواخت مشـترکی  ها آنکـه در 

ـدمـدت نـابرابري درآمـدي بـین کشـورها محـو نخواهد شد در بلن که يطور به. شد همگرا خواهند

حرکت  شدن  يا قلهیـا حتـی چنـد  شدن  يا قلهو توزیع درآمد سرانه بین کشورها به سمت دو 

همگرایـی بـه همگرایی باشگاهی معروف  هیفرضدر ادبیات اقتصادي این برداشت از . خواهد کرد

مطرح ) 1989(همگرایی ابتدا از سوي بامول  هیفرضبیات هاي همگرایی در اد مفهوم باشگاه. است

توسعه ) 1997 و 1996( 1مدل از سوي کواه شناسـی تجربـی بـراي آزمـون ایـن شد، سپس روش

در ) مناطق(در ادبیات اقتصادي همگرایی باشگاهی کشورها  ).1392 علمی و رنجبر،( ه استیافت

، ها گروهاز  هرکدامداخل ) مناطق(که کشورها  شوند یمي بند طبقهطوري ، ي متفاوتها گروه

بیان ) 1995 ،1992( 2جانسوندورالف و  .متفاوت از هم باشند ها گروهمشابه هم بوده ولی خود 

گردد که سطوح یکنواخت  این نوع همگرایی زمانی برقرار می ها آنهاي  کردند که مطابق یافته

به و بین اقتصادهاي با درآمد پایین مشابه یکدیگر با درآمد باال، مشا هاي استاندرآمد سرانه بین 

که درآمد سرانه اقتصادهاي با درآمد سرانه پایین، به سمت میانگین تعادلی خود  صورت  نیبدباشد 

 شوند یمو درآمد سرانه اقتصادهاي با درآمد سرانه باال نیز به سمت میانگین تعادلی خود همگرا 

براي بررسی آزمون همگرایی باشگاهی، ابتدا با استفاده از روش  ).1990 مارتین، يا - بارو و ساال(

رویکرد کالسیک همگرایی  .شود مقطعی، مدل مناسبی براي آزمون همگرایی شرطی برآورد می

   :استصورت زیر   تصریح عمومی مدل مقطعی به وشامل انجام یک رگرسیون مقطعی 

  

��� = ∝ + � ln��,� + ∅	�� + �� )2                                                                                         (  

  

 با که برابر باشد مینظر  طی دوره مورد i متوسط نرخ رشد اقتصاد ���، )2( در معادله

��� = 	����,� −  �,����	 سرانه در ابتداي دوره و مصرفلگاریتم  (�,����) .است �,����

بردار متغیرهاي کنترل، عموماً شامل متغیرهایی است  Z .لگاریتم درآمد سرانه در انتهاي دوره است

است  مقطع i جمله خطاي تصادفی، i .هستند رگذاریسرانه تأث مصرفکه روي سطح یکنواخت 

   .استعرض از مبدأ مدل  α و باشد میمربوط به سال ابتدایی  �,���� در i که

                                                                                                                    
1. Quah (1996 and 1997) 
2. Durlauf and Johnson (1992, 1995) 
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  اي همگرایی خوشه - 4- 2-1

  log tچارچوب آزمون 

هاي کارلینو و  هاي زمانی به مطالعه همگرایی، در پژوهش طور که گفته شد، رویکرد سري همان

را بر  2تصادفیآمده است؛ که مفهوم همگرایی ) 1996-1995(الف رو برنارد و دو) 1992( 1میلس

دو متغیر متحرك، در صورتی همگرا . اند هاي ایستایی متغیر تحت بررسی بسط داده ي ویژگی پایه

 این تعریف. صورت ترکیب خطی وجود داشته باشد  ها رابطه همگرایی به شوند که بین آن می

مورد  تجربیصورت   زمانی به سري اقتصادسنجی هاي با استفاده از تکنیک توان میرا  همگرایی

بیان کردند زمانی که تکنولوژي در میان ) 2009(و ) 2007( 3فیلیپس و سول. قرارداد ونآزم

سنتی همگرایی  هاي ونکشورها ناهمگون است و سرعت همگرایی وابسته به زمان است، آزم

 ، ناهمگنی4براي محاسبه ناهمگنی انتقالی زمانی )2009(و ) 2007(فیلیپس و سول . ناکافی هستند

  .کنند را در پارامترهاي نظریه نئوکالسیک رشد مطرح می 5سري زمانی و مقطعی

) 2007(فیلیپس و سول توسط نسبی،  انتقال، که بر مبناي پارامتر log tروش آزمون رگرسیون 

ي شاخص نابرابري باشد مدل با  دهنده نشان Xاگر  .شود آغاز می) 3(ده است با مدل پیشنهاد ش

  :شود ان به صورت زیر نمایش داده میزم تعیین یک متغیر

  

X itditt        )3(    

  

در طول زمان  ditر با زمان بوده و ممکن است عنصر منحصر به فرد یمتغ tو  dit که هر دو جز

 کرا به صورت نیمه پارامتری dit فیلیپس و سول. ی از خود نشان دهدرفتارهاي خاص دلخواه

  : به صورت زیر تجزیه کرد توان میرا  Xitداده . کنند میبندي  مدل

  

                                                                                                                    
1. Carlino and Mills (1992) 
2. Stochastic Convergence 
3. Phillips and Sul (2007) (2009) 
4. Temporal Transitional Heterogeneity 
5. Cross-Sectional 
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Xit=ait +git        )4(  

   

که منجر به است  2ثابتیکه شامل اجزاي  باشد می 1ي اجزاي سیستماتیک دهنده نشان git که در آن

 git مشخصات پارامتري براي. است 3ناپایداردهنده اجزاي  نشان ait شود و وابستگی سطح مقطع می

مشخص  .اشدبطی و غیر خطی و ثابت و غیر ثابت ممکن است شامل بسیاري از فرآیندهاي خ aitو 

و  git مشترك و منحصر به فرد عنصرهاي ءممکن است ترکیبی از هر دو جز )4(است که عبارت 

ait قرار داده  )3( در عبارت )4(، عبارت اجزاي مشترك و منحصر به فرده منظور تفکیک ب. باشد

  :iو  tتمام براي مقادیر  یعنی شود، می

  

��� = �
�������

��
� �� = ������ )5      (                                                                                     

  

 ��، براي مثال .متغیر با زمان استمنحصر به فرد  جزءیک  ditمشترك واحد و  ءیک جز ��که 

 tدر زمان  iرا از  �� مقدار نسبی dit مشترك در پنل باشد آنگاه روند جزءاگر نشان دهنده یک 

  . است ��Xو  ��بین  از فاصله اقتصادي شکلی ditاگرچه . گیرد اندازه می

یک  ��شود  فرض می است که در آن )3( یک مدل با عامل متغیر زمان از عبارت) 5( عبارت

براي . باشد می t در ��� 5گذراي ءدهنده جز دارد که نشان 4تصادفی و یا معینسري رفتارهاي 

به  ��ℎ نسبی انتقال یک پارامتر tنسبت به متوسط پنل در زمان  dit 6عنصر انتقالیگیري  براي اندازه

  : شود صورت زیر تعریف می

  

ℎ�� = 	
���

�

�
∑ ���
�
�� �

= 	
d��

∑ d���
���	

)6                                                                                                     (  

  

شده است که به صورت زیر  ارائه) 2007(در نظریه فیلیپس و سول  ��ℎهاي آماري  مشخصه

 dبه  dit عنصر انتقالیاگر  است، سپس 1 ،طبق تعریفکه  ��ℎمقطع میانگین تدا با .شود خالصه می

. شود به صفر همگرا می ��ℎ	تغییرات سطح مقطع شود در نتیجه  همگرا می 1به  ��ℎ، همگرا شود

                                                                                                                    
1. Systematic Components 
2. Common Components 
3. Transitory Components 
4. Deterministic or Stochastically Trending Behavior 
5. Transitory Component 
6. Loading Coefficient 
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  : داریم t پس وقتی

  

s� =
�

�
∑ (ℎ�� − 1)��
��� → 0       )7(  

  

براي ، فیلیپس و سول یک فرم نیمه پارامتري عمومی را همگرایی آزمون آماري فرموله کردنبراي 

  :به صورت فرمول زیر مطرح کردند dit رفتار متغیر زمان

 

��� = �� + ���ε��                                                                                  )8(  

=���di ,   1 ≥t<1ها         iبراي همه     
��

�(�)��
  

  

 iیک تابع با تغییرات مالیم است که هر دو مجاز به تغییر روي  L(t)و  1نرخ تنزل نمایانگر  که

  . باشد میاز فرضیه صفر همگرایی  t، آزمون رگرسیون آزمون همگرایی. باشند می

  

H0: di  = d   , 0        )9(  

  <0   did:HA                   هاiتمام  برايفرضیه آلترناتیو 

  

  : اند زیر را پیشنهاد داده log t، فیلیپس و سول رگرسیون )9() صفر(براي آزمون 

  

log(
��

��
)− 2logL(t)= �� + ��logt+ u��      )10(  

t = [rT],[rT] + 1,… . ,T,					r > 0 
  

 در آن که
��

��
  : است یمقطع میانگین راتیتغی نسبت 

  

Ht = 	
�

�
∑ (ℎ�� − 1)��
���        )11(  

  

، log t برايشده   ضریب تعیین کند و استفاده می L(t) = log(t+1) رابطهاین رگرسیون از 

�� = 2  یک طرفه tیک همبستگی و آزمون  در ادامه .است H0در  از  برآوردي �∝که است  �∝

                                                                                                                    
1. Decay Rate 
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2و خطاي استاندارد  ��که از شود ، آزمون می0 فرضیه صفر براي 1ناهمسانی واریانس
HAC 

 bt̂> -1. 65 کهی ، فرضیه صفر همگرایی در صورتدرصد 5 در سطحبراي مثال  .کند استفاده می

. Ht0و  t ،hit1وقتی  معلوم Nراي یک ب ،ي همگرایی تحت فرضیه. شود میباشد، رد 

log پس تحت همگرایی
��

��
یا  و =0وقتی  2log(Lt) شود به طور مشابه نهایت واگرا می به بی 

2 log t  وقتی>0 . بنابراین وقتی فرضیه صفرH0 رهاي وابسته شود، متغی اعمال می=0  یا

>0 واگرایی. شوند واگرا می log
��

��
�H متناسب با  → بنابراین . باشد می tوقتی است  0

H0 فرض صفر  به راحتی در شرایط نابرابري ضعیف0  چون  .شده استآزمون  مقداري

=�∝ عددي و
�

�
با استفاده  توان میرا  )مثبت یا منفی bپارامتر تخمین ( صفرفرضیه این ، باشد می ��

  . کرد آزمونیک طرفه ساده  t آزمون از یک

به یک مقدار مثبت همگرا  Htها، iبراي تمام  didوقتی  ، براي مثال،HA واگراییاساس فرضیه  بر

)log متغیر مستقل HAبنابراین طبق . شود می
��

��
)− 2Log	L(t)  فرضبرخالف H0به ،  

log شود در حالی که واگرا می
��

��
را  3نقش تابع خطا 2logL(t)عبارت . شود واگرا می به  

کند  کمک می log tبه آزمون روي ضریب رگرسور ، بخشد دارد و کارکرد آزمون را بهبود می

 پارامتر عنوان  به r. رفتارهاي متمایزي از خود نشان دهد ،هاي مختلف در وضعیت log L(t)تا 

 فیلیپس و سول .اند شده  ها نادیده گرفته دادهدرصد اول  r است و بر این داللت دارد 4چینش

پارامتر اصلی آزمون همگرایی  .را تعیین کردند =3/0rشان  سازي ي تجربیات شبیه  بر پایه) 2007(

b کامل مقدارنشان دادند که ) 2007(در واقع فیلیپس و سول . وابسته است ∝، به log t  برابر با

b� = 2    .است �∝

  

  پیشینه پژوهش - 3

  مطالعات خارجی - 1- 3

کشور صنعتی و با استفاده از  16ي نیروي کار ور بهرهي ها دادهبا استفاده از ) 1986( 5آبرامویتز

                                                                                                                    
1. Heteroskedasticity-Robust 
2. Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Standard 
3. Penalty Function 
4. Trimming Parameter 
5. Abramovitz (1986) 
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ي ور بهرهي نیروي کار و مقدار اولیه ور بهرهبین نرخ رشد  2و ضریب همبستگی 1روند میانگین

ن نرخ رشد و شواهد حاکی از آن است که بی. بررسی تجربی همگرایی پرداخت به نیروي کار،

ي صنعتی گرایش به کشورها ووجود دارد  دار یمعني منفی و ا رابطهي نیروي کار ور بهرهسطح 

  .دهند یمهمگرایی نشان 

ي  مریکا طی دورهآدر  ایالت 48سیگما و بتا را بین  همگرایی) 1992( ني مارتیا - بارو و ساال

نشان داد که در بین این نواحی همگرایی از ي بررسی  نتیجه. اند هکردسی برر 1990تا  1880زمانی 

 بتا وجود داشته است و مناطق مورد بررسی به لحاظ درآمد سرانه در حال نزدیکا و نوع سیگم

نیز  1990تا  1930منطقه در ژاپن طی 47براي ) 1992(ي مارتین ا - بارو و ساال. شدن به هم هستند

براي ) غیر شرطی(نشان داد که ضریب همگرائی مطلق مطالعه  ي نتیجه. این مطالعه را انجام دادند

از این رو، در . تخمین زده شد 031/0بود اما ضریب همگرایی شرطی  012/0  تمام طول دوره

و این مناطق با سرعتی بیشتر  مجموع همگرایی بین نواحی مختلف ژاپن در درآمد سرانه وجود دارد

  .مریکا در حال همگرایی هستندآاز مناطق 

به آزمون  1985تا  1960ي ها سال درکشور  118ي از ا نمونهبراي ) 1993( 3ز و هستنسامر

نتایج نشان داد که کشورهاي با درآمد سرانه باالتر . اند پرداختههمگرایی مطلق این کشورها 

فرضیه  رو  نیا از. اند کردهرشد  تر نییپااز کشورهاي با درآمد سرانه  تر عیسر )تر افتهی توسعه(

   .شود یمرد  نظر موردایی مطلق در نمونه همگر

در  5ASEANکشور  9به بررسی همگرایی در درآمد سرانه  OLSبا روش ) 2005( 4ريودچا

حاکی از آن است که وجود همگرایی مطلق و  ها افتهی. ستا  پرداخته 1960-2001 یزماندوره 

در  بلندمدتدر بین این کشورها پذیرفت و نیروهاي رشد  توان مینشرطی بتا و همگرایی سیگما را 

همچنین، نبود همگرایی در بین این کشورها را دلیلی بر تأیید  .کشورهاي آسه آن وجود ندارد

   .اند دانسته زا دروني رشد ها مدل

                                                                                                                    
1. Process Mean 
2. Correlation Coefficient 
3. Summers and Heston (1993) 
4. Chowdhury (2005) 
5. Association of Southeast Asian Nations 
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- 98ي زمانی  دورهبا استفاده از مشاهدات مقطعی ایاالت آمریکا در ) 2006( 1هیگینز، لوي و یانگ

2 معمولی مربعات حداقلبه بررسی همگرایی بتا با روش  1970
OLS خطی غیر مربعات حداقل و 

3NLS وجود همگرایی  ،نتایج. اند براي همگرایی بتا و آزمون مربوط به همگرایی سیگما پرداخته

  . کند یید میأرا ت -جداگانه طور  بهمطلق بتا و واگرایی سیگما، حتی درون هریک از ایاالت 

با استفاده از  1982-99ي  دورهکشور اتحادیه اروپا را در  15ي ا منطقههمگرایی  4)2008( لوپز

میان  ي منفی و معنادارا رابطهي پانلی یا اثرات ثابت آزمون نمود و نتایج حاکی از ها دادهرگرسیون 

  .همگرایی است دهنده نشاني رشد بوده که ها نرخسطوح درآمدي و 

ي درآمد سرانه واقعی بین کشورهاي آسیاي شمالی ها دادهبا استفاده از ) 2010( 5همکارانعدنان و 

و ) بتا و سیگما(به آزمون همگرایی درآمدي مطلق  1973-2009ي ها سالشمالی و شرقی در 

نتایج بیانگر عدم پذیرش همگرایی مطلق است، اما . اند پرداختهآزمون همگرایی درآمدي شرطی 

  .شود آسیاي شمالی و شرقی تأیید میهمگرایی درآمد شرطی براي کشورهاي 

و با استفاده  7)1993(با استفاده از داده مدل همگرایی درآمدي کارلینو و ملیس ) 2010( 6تام ولی 

در سرزمین اصلی چین، هنگ  1982-2006ي ها سالي درآمد سرانه واقعی بین ها دادهاستفاده از 

نتایج بیانگر آن است که در . اند پرداختهي تابلویی ها دادهکنگ و ماکائو به آزمون ریشه واحد 

 واقع درکه  ی به دور شدن از متوسط درآمد گروه نداردشیگرا  چیهدرآمد این کشورها،  بلندمدت

  .داللت بر همگرایی درآمدي بین این کشورها است

کشور در طول  86با استفاده از روش مدل سولو به بررسی همگرایی شرطی در ) 2011( 8تیماکوآ

پرداخته است و نتایج بیانگر آن است که همگرایی مطلق وجود ندارد  1960-2005زمانی ي  دوره

   .کند گذاري و جمعیت و سرمایه انسانی را تأیید می و همگرایی مشروط به سرمایه

سرانه  تولید هاي داده و سولو و فیلیپس اي خوشه روش از استفاده با) 2013( 9همکاران و مانفورت

. ند ا پرداخته 1980-2009 ي دوره در اروپا اتحادیه عضو کشورهاي بین همگرایی بررسی به کارگر

 اتحادیه در واگرایی که ،دهد می نشان را اروپا در مختلف اقتصادي رشد نرخ از شواهدي نتایج،

                                                                                                                    
1. Higgins, Levy & Young (2006) 
2. Ordinary Least Squares 
3. Nonlinear Least Squares 
4. Lopez (2008) 
5. Adnan et al (2010) 
6. Lie and Tam (2010) 
7. Carlino and Mills (1993) 
8. Timakova (2011) 
9. Monfort et al (2013) 
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 شود می تشکیل همگرایی، دوکلوباروپا،  یهعضو اتحاد يکشورها یانم در. کند می تأیید را اروپا

 . نبودند همگرا یورو منطقه کشورهاي به واقع در که

 ینوع بتا به بررس ییبا استفاده از همگرا 1950-2007 یدر دوره زمان) 2013( 1همکارانآندرآنو و 

 GDP که دهد مینشان  یجنتا .پرداختند 2MENA کشور منطقه 26 یندر ب يرشد اقتصادروند 

   .شده استهمگرا  یغن يبه سمت کشورها یرفق يسرانه کشورها

 بین همگرایی بررسی به سولو و فیلیپس خطی غیر روش از استفاده با) 2015( 3همکاران و لاکاپر

 در متحده ایاالت و اروپا اتحادیه) بریتانیا و ایرلند هلند، فرانسه،آلمان، ( کشور پنج سهام بازارهاي

 با یورو منطقه کشورهاي جمله از زیرگروه دو به مقاطع تقسیم. اند پرداخته 1973-2008 هاي سال

 . دهد می نشان را واگراییو  همگرایی روند یک از شواهدي ترتیب، به متحده ایاالت و بریتانیا

 به سول و فیلیپس توسط شده پیشنهاد اي خوشه همگرایی از استفاده با) 2016( 4همکاران و تیان

 دوکلوب مناطق آن در دهد می نشان نتایج .اند پرداخته چین مناطق بین درآمدي نابرابري بررسی

 ژجیانگ، جیانگسو، تیانجین، هاي، شانگ( ساحلی یشرق استان هفت شامل همگرایی

 و باال درآمد کلوب سمت به همگرا داخلی، مغولستان و) فوجیان و شاندونگ، گوانگدونگ،

 با ها کلوب در نابرابري همچنین. وجود دارد درآمد کم کلوب به همگرا باقیمانده هاي استان

   .است ارتباط در جمعیت رشد نرخ و انسانی و فیزیکی سرمایه در گذاري سرمایه

  

  یداخل مطالعات - 2- 3

آزمون (ایران  هاي استاناي تحت عنوان همگرایی در درآمد سرانه در  در مطالعه) 1378(افشاري 

پرداخته  ها استانبه بررسی همگرایی مطلق بین  1374تا  1367هاي  طی سال) سوان-نظریه سولو

بوده  157/1بررسی  در این مطالعه سرعت همگرایی بین مناطق ایران در طول دوره مورد. است

طور نشان داده است  همین. شود درصد از شکاف سرانه استانی کاسته می 57/0ساله  یعنی هر است

گی پراکند 1374تا  1370تقریباً وجود ندارد و از سال  ها استانکه همگرایی نوع سیگما در 

                                                                                                                    
1. Andreano et al (2013) 
2. Middle East and North Africa 
3. Caporale et al (2015) 
4. Tian et al (2016) 
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 1374در سال  243/0به  1370در سال  1/0که از   طوري  به افزایش بوده به درآمدهاي استانی رو

  . رسیده است

ي دریاي خزر و جمهوري قفقاز را بر  همگرایی اقتصادي کشورهاي حوزه) 1383(آذربایجانی 

برآورد کرده  77/0شرطی بررسی کرده و سرعت همگرایی شرطی را  ياساس مدل همگرایی بتا

  .باشد میاست که بیانگر همگرایی درآمدي در این کشورها 

 1369-1379اي در اقتصاد ایران طی دوره  به بررسی همگرایی منطقه) 1384(رحمانی و عسگري 

فتار دو متغیر از در این پژوهش به دلیل وجود شباهت در ر. استان کشور پرداختند 24براي 

پژوهش نشان نتایج . شده است  جاي محصول سرانه استفاده  هاي مربوط به سپرده دیداري به داده

هاي دیداري سرانه  همگرایی بتا چه به صورت مطلق و چه به صورت شرطی براي سپردهداد، 

  .شود نمی تأییدهمچنین همگرایی سیگما نیز . شود ید نمیتأی ها استان

در بین یازده ) مطلق(بتا  در پژوهشی به بررسی همگرایی اقتصادي سیگما و) 1385(فروغی پور 

بر اساس نتایج این پژوهش، همگرایی . پرداخته است 1970-2004عضو اوپک در دوره  کشور

   .بررسی وجود دارد مطلق بتا و سیگما در بین کشورهاي مورد

 1373-1385هاي  بر اساس مصرف سرانه را در سال ها استانهمگرایی سطح رفاه ) 1387(یاوري 

، بر اساس بررسی وضعیت همگرایی بتا با روش دهد مینتایج تحقیق نشان . است بررسی کرده 

 ها استانخطی و اقتصادسنجی فضایی، فرض وجود همگرایی مصرف سرانه بین  رگرسیون غیر

   .شود میپذیرفته 

-1379هاي  ایران طی سال هاي استانی اقتصادي بین به بررسی همگرای) 1390(غالمی حیدریانی 

نتایج تحقیق نشان . پردازد هاي تابلویی می هاي ریشه واحد در داده با استفاده از آزمون 1387

ایران همگرایی بتاي مطلق وجود ندارد ولی همگرایی بتاي شرطی بین  هاي استانکه بین  دهد می

 توان می، دهد مینتایج بررسی آزمون همگرایی باشگاهی نشان . باشد میایران برقرار  هاي استان

) با درآمد باال هاي استان(تایی  و بیست) با درآمد پایین هاي استان(تایی  را در دو گروه ده ها استان

درآمدي پایین  آمده در بررسی همگرایی براي گروهبا توجه به نتایج بدست . بندي نمود طبقه

شود ولی براي گروه درآمدي باال  تأیید می) یل به یک استاندارد خاصم(وجود همگرایی مطلق 

همچنین بر پایه آزمون همگرایی سیگما، . شود تمایل به سمت یک استاندارد خاص تأیید نمی

ها در طول دوره مورد مطالعه، تمایل به کاهش داشته  سرانه واقعی بین استان GDPپراکندگی 

  .است
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با استفاده از سه روش آزمون همگرایی سیگما، آزمون تایل و ) 1391( همکارانکریم زاده و 

طی  1D8 هاي تابلویی به بررسی وجود همگرایی یا واگرایی بین کشورهاي آزمون ریشه واحد داده

نتایج این سه روش همگی از واگرایی درآمدي بین کشورهاي  .پرداختند 1965-2009دوره زمانی 

   .عضو این گروه حکایت دارد

ي واقعـی  سـرانه GDP ي تشکیل همگرایی باشگاهی بین اي فرضیه در مقاله )1392(و رنجبر  علمی

هاي توزیع طـی  ي ایـران بـا استفاده از رگرسیون چندکی ناپارامتریک و رویکرد پویاییها استان

گیري دو باشگاه  نتایج تحقیق حاکی از شکل. را آزمون کردند 1379-1388دورة زمـانی 

. انـد ي کشور است که اکثراً به سمت باشگاه فقیر در حال هـمگرایـیها استانهمگرایـی بـین 

ي سـرعت همگرایی حاکی از ناهمگونی شدید بین الگوهاي رشد اقتصادي  بههمچنـین، محاسـ

ي فقیر به سمت باشگاه ثروتمند به ها استانسرانه  GDPطوري که بـراي ارتقاي   به. ستها استان

   .سـال نیاز است 30تا  20ي زمانی بین  دوره

 1390 سال در رفاه اي منطقه و فضایی تعادل عدم شدت بررسی به) 1394( همکاران و تاش شهیکی

 سرانه، رفاه سطح بیشترین که است آن بیانگر تحقیق هاي یافته. اند پرداخته ایران هاي استاندر 

 و سیستان استان به مربوط رفاه سطح کمترین و مرکزي و بوشهر تهران، هاي استان به مربوط

 نرخ متوسط و سرانه مالیات رتبه برخوردار، غیر هاي استان اکثر در همچنین. باشد می بلوچستان

   .است سرانه درآمد رتبه از باالتر مالیاتی

  

 آمار توصیفی - 4

  روند مصرف واقعی سرانه - 1- 4

 یانگینم 1جدول . شود یپرداخته م خانوار واقعی مصرف متوسطروند  یقسمت به بررس ینا در

 بینرا  1379-1393 يها در طول سال) 1376 یهثابت سال پا یمتق به( خانوار هر مصرف متوسط

خانوار مربوط  یمصرف سرانه واقع ینجدول باالتر ینبا توجه به ا .دهد میکشور نشان  هاي استان

آن مربوط به استان  ترین ییناست و پا خانوار مصرف متوسط ریال 67/444914به استان تهران با 

                                                                                                                    
1. Eight Developing Islamic Countries 
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 مورد ي دوره در واقعی سرانه مصرف رشد مورد در. است ریال 24/175748و بلوچستان با  سیستان

 است درصد 403/13 و 076/14 و 637/15 ،مصرف رشد نرخ باالترین که گفت توان می بررسی،

 ترین یینو پا است یخراسان شمال و بختیاري و چهارمحال ،تهران هاي استان شامل ترتیب به که

   .است یلاردب کرمان و استان به مربوط درصد 728/5 و 842/4 بارشد مصرف 

  

  )الیر ونیلیم( 1379-1393 يها سال در سرانه رشد ،)76 ثابت متیق( سرانه یواقع مصرف نیانگیم: 1 جدول

 رشد مصرف سرانه مصرف واقعی سرانه  ها استان

 91/7 48/226397 آذربایجان شرقی

  95/9 00/241425  آذربایجان غربی

 73/5 45/248040  اردبیل

 75/10  65/255347  اصفهان

 11/8 51/261410  ایالم

  70/10 82/239242  بوشهر

  64/15 64/444914  تهران

 08/14 32/245498  چهارمحال و بختیاري

 69/12 38/241704 خراسان جنوبی

  86/10 54/264490  خراسان رضوي

  40/13 09/239593  خراسان شمالی

  24/10 54/252786  خوزستان

  61/9  43/230328  زنجان

  61/9 10/193520  سمنان

  11/8 24/175748  بلوچستان سیستان و

  06/9 68/270901  فارس

  00/9 38/249217 قزوین

  64/8 43/188125  قم

  53/9 10/203071  کردستان

  84/4 10/204739  کرمان

  55/9 29/235417  کرمانشاه

  33/12  58/267894  لویه و بویراحمدیکهک

  81/6 35/204585  گلستان

  26/9 74/248969  گیالن

 53/8 49/235404  لرستان

  70/8 70/258570  مازندران

  40/6 44/373586  مرکزي

  42/11 93/275828  هرمزگان

  13/10 06/199035  همدان

 18/8 43/192489  یزد

  محاسبات آماري پژوهش: منبع    
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  1379-1393 يها سال در) درصد( سرانه مصرف رشد: 1نمودار 

  

  روش پژوهش -5

 ها نتایج تحلیل -5-1

 نتایج آزمون ریشه واحد -5-1-1

 ،ایـم ، 2بریتونـگ  ،1و چـو ین لـو ین، لهاي  در این بخش براي بررسی آزمون ریشه واحد، از آزمون

 ،هـا  آزمـون . شـده اسـت  استفاده  6هادريو  5فیلیپس پرون، 4فولر تعمیم یافته-دیکی، 3پسران و شین

فرضیه صفر را عدم هادري آزمون  که  یحال در ،گیرند فرضیه صفر را وجود ریشه واحد در نظر می

اگر فرضیه صفر پذیرفته شود ریشه واحد وجود دارد و در غیـر  ، ردیگ می وجود ریشه واحد در نظر

 که وهش بیانگر این استژپنتایج  ).1390 ،حیدریانی غالمی( این صورت ریشه واحد وجود ندارد

وجـود ریشـه   (و فـرض اول   <05/0prob، )هـادري  آزمـون  از ریـ غ  بـه ( ي ریشه واحدها آزموندر 

در حالت بـا عـرض از مبـدأ    . همگرایی مطلق برقرار نیست دهد میکه نشان  شود یمپذیرفته ) واحد

                                                                                                                    
1. Line, Levin & Chui (LLC) 
2. Breitung 
3. Im, Pesaran & Shin (IPS) 
4. Augmented Dicky Fuller (ADF) 
5. Phillips-Perron (PP) 
6. Hadri 
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همگرایی شرطی  شود یعنی ریشه واحد وجود دارد و است و فرض اول پذیرفته می <05/0probنیز 

ي  هیفرضـ  >prob 05/0 اسـت چـون   شـده   انیبنتایج آزمون هادري با فرض آلترناتیو  .برقرار نیست

بنابراین مطابق این آزمون، همگرایـی   .شود یبا در نظر گرفتن عرض از مبدأ رد مهادري صفر مدل 

والنی بـراي جلـوگیري از طـ    در این پـژوهش،  .باشد میبرقرار ن ها استانسرانه مصرف  برايشرطی 

   .اند حذف شدهشدن متن، جداول مربوط به نتایج ریشه واحد 

  

 کشور هاي استانبررسی همگرایی باشگاهی نتایج  -5-1-2

طور که قبال  همان. شود به بررسی همگرایی باشگاهی مصرف سرانه پرداخته میدر این قسمت، 

از کوچک به  ها استانمنظم کردن  )1 :داردبررسی همگرایی باشگاهی چهار مرحله  ،شدگفته 

برآورد رابطه مربوط به همگرایی  )2 .یبررس موردبزرگ بر اساس متوسط رشد اقتصادي دوره 

 .ها استانمربوط به  شده  مرتبي مقطعی ها دادهاز الگوي سولو با استفاده از  شده  استخراجشرطی 

  .ها باشگاهن همگرایی براي هرکدام از انجام آزمو )4 .انجام آزمون شکست ساختاري چاو )3

ساالنه مصرف رشد متوسط تب کردن براي بررسی آزمون همگرایی باشگاهی، مدل زیر بعد از مر

مورد برآورد قرار  OLSو با استفاده از روش  2جدول از کوچک به بزرگ به شرح  ها استان سرانه

�� -�,��ln برابر است با ��، )12(معادله در  .گرفته است = سرانه در  مصرفلگاریتم ( �,����

است  1379مصرف سرانه سال  ����79و  )سرانه در انتهاي دوره مصرفابتداي دوره و لگاریتم 

 )�����79( خصوصیگذاري  و سرمایه )�������79( و براي متغیرهاي کنترل از ارزش افزوده

   .استفاده شده است

  

�� =∝�+∝� ����79 +∝� ������� + ∝� �����79 )12                  (                               

  

برآورد شود و ) کنترل( یبدون لحاظ متغیرهاي شرط )12(اگر معادله براي به کار بردن این روش، 

>�∝( برآورد شده بین صفر و منفی یک �∝ ضریب  �∝ باشد، فرضیه همگرایی مطلق )-1>0

برآورد شده بین  �∝ و ضریبشوند وارد مدل  )کنترل( ؛ اما اگر متغیرهاي شرطیباشد میبرقرار 

جدول  اساس بر .استبرقرار  �∝ صفر و منفی یک باشد، در این صورت فرضیه همگرایی شرطی

بین صفر و منفی ) کنترلتغیرهاي وارد شدن مبا ( ����79ضریب  �∝شود که چون  مشاهده می 2

   .ها برقرار است قرار دارد پس همگرایی شرطی براي مصرف سرانه بین استانیک 
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 Gc) وابسته ریمتغ( یمقطع روش از استفاده با خانوار مصرف متوسط سرانه یشرط ییهمگرا آزمون یبررس :2 جدول

Prob Coefficient   

2071/0  248/4  C 

8851/0  0071/0  Lnvalue 

0121/0  2338/0  Lninv79 

0318/0  6007/0-  Lncy79 

2997/0   R2 

  محاسبات آماري پژوهش: منبع    

  

  انجامطبق مطالعات مصرفی، هاي مختلف  بعد از تخمین مدل مناسب براي بدست آوردن گروه

ی که در همگرایی باشگاهی یها گروهبراي شناسایی ) 1995 ،1992( جانسوني دورالف و  شده

این آزمون، برابري  فرضیه صفر در. چاو استفاده کرد باید از شکست ساختاري شوند یمبررسی 

یعنی شکست ساختاري روي  شودو اگر فرضیه صفر رد  دباش یمپارامترها براي تمامی اقتصادها 

تشکیل یک گروه  شکست دونتیجه گرفت که اقتصادهاي قبل از شکست یا بین  توان میدهد 

   .دهند یم

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سرانه مصرف متوسطي ساختار شکست جینتا: 2نمودار 

  

عبارت دیگر، به . افتد میناتفاق هیچکدام از مشاهدات شکست ساختاري در  2نمودار اساس  بر

  .بندي کرد دسته نییک گروه استار د توان میرا  ها استانکل 

 توان میهاي مختلف استانی، براي بررسی همگرایی باشگاهی  دست آوردن گروهه بعد از ب

اما در اینجا  ی مورد بررسی قرار دادمصرفهمگرایی شرطی و مطلق را در هر یک از گروه هاي 

   .است ج آزمون ریشه واحدنتای ، نتایج همانندگردد چون یک گروه تشکیل می
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  يا خوشهبا تحلیل  ایران هاي استانهمگرایی مصرف سرانه در نتایج بررسی  -5-1-3

یعنـی الگـوریتم    )2007(فیلیـپس و سـول   جدید  در این قسمت پژوهش، با استفاده از رویکرد نسبتاً

اولین مزیت این روش نسـبت بـه   . شود یمبررسی ایران  هاي استانبین  مصرف همگراییي، ا خوشه

برخالف همگرایی در  )بر اساس متوسط مقاطع( ینسبها این است که آزمون همگرایی  سایر روش

جا که آزمون ریشه واحـد ممکـن اسـت،     دوم اینکه از آن. دهد میارائه را  1الفرسطح برنارد و دو

 در نظـر بگیـرد، در ایـن رویکـرد ایـن مسـئله از طریـق        در نظـر  ستایاناهاي تدریجی همگرا را  سري

ن، تورش و نتایج همچنی. یا گروه برطرف شده است) استان(کشور گرفتن اختالف مصرف بین دو 

یی سـتا یاناشود، زیرا در روش فیلیـپس و سـول، فـرض ایسـتایی و      هاي سنتی نیز برطرف می آزمون

ي مصرف سرانه براي ها دادهبراي انجام این روش، از . شود متغیرها به عنوان اصل در نظر گرفته می

ي  هسـته  کـردن ایـن مـدل چگـونگی پیـدا      مشکل اصلی .است شده  استفاده 1379-1393 يها سال

  . کردند پیشنهاد را اي مرحله چهار یک روش )2007( سول و فیلیپسکه  ،است همگرایی گروه

  

  اي براي تعیین همگرایی باشگاهی خوشهالگوریتم  -الف -5-1-4

  :استشامل مراحل زیر ) 2007(همگرایی باشگاهی، مدل فیلیپس و سول 

  نهاییي  بندي مقاطع با توجه به مشاهده رتبه: گام اول

در مشاهدات پایانی مشخص  معموالًرود،  می ∞ → T که ها، زمانی همگرایی در داخل باشگاه

دار  معنی Xit در مواردي که فرار بودن. طع باید بر اساس روند نزولی مرتب شونداابتدا، مق .است

 بندي باید بر اساس است رتبه
1

2
یا  

1

3
  .میانگین دوره زمانی پایانی صورت گیرد 

  ∗k ي گروه تشکیل هسته: دومگام 

براي این  ��� اگر. شود ، برازش میlog t رگرسیون )k )≤ k < N2با انتخاب اولین واحدهاي 

 شود و به همین ترتیب، واحدهاي دیگر یک به یک افزوده میاشد، ب -65/1از  تر بزرگ kمقادیر 

از  تر زرگگیرد و ب افزایشی به خود میروند  ���که  این روند تا زمانی .شود محاسبه می ��� مقدار

 پس از به دست آوردن مقادیر. شود ادامه داده می رسد می )05/0داري  سطح معنی( -65/1مقدار 

 ���<-65/1 اگر. تشکیل شده است عضوk∗=k -1ي گروه  شود که هسته نتیجه می ��� تر کوچک

                                                                                                                    
1. Bernard and Durlauf 
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براي استان دوم و  log tو واحد اول برقرار نباشد، اولین استان را جدا کرده و رگرسیون د براي

ادامه داده  ���<- 65/1و  تا به دست آوردن دومین عضو گروهاین روند . شود سوم برازش می

در داخل نمونه، شرط باالیی را دارا نباشند؛  ها استاناگر هیچ کدام از  شود و به همین ترتیب، می

  .هاي مورد نظر وجود ندارد ها یا گروه شود که هیچ گونه همگرایی در باشگاه نتیجه می

  براي اعضاي جدید مجموعه ها غربال کردن داده: گام سوم

در ادامه یکی . شود ي گروه باشگاه، آزمون، براي واحدهاي بعدي انجام می بعد از شناسایی هسته

. شود برازش می log tهسته گروه اضافه کرده و رگرسیون  ∗kرا به اعضاي مانده یباقاز واحدهاي 

یک  c )c <���واحدهاي با. یابد کار، براي تمامی واحدهاي خارج از هسته گروه ادامه می این

براي کل  log tآزمون  سپس،. شوند و به هسته گروه اصلی اضافه می انتخاب) مقدار بحرانی است

از سوي دیگر،  .نتیجه، این است که گروه همگرا است اشدب ���<-65/1 اگر. شود گروه اجرا می

ها نیز  و همین روند باال، براي آن دهند شده، گروه جدیدي را تشکیل می سایر واحدهاي جدا

هیچ مقداري به غیر از  اگر. شود ها نتیجه می د و بر اساس آن در مورد همگرایی در آنشو تکرار می

ي گروه  ي همگرا فقط شامل هسته گاه، مجموعه را نتیجه نداد، آن ���<-65/1 گروه اصلی مقدار

  .است

  ي توقف و بازگشتی قاعده: گام چهارم

به عبارتی دیگر واحدهاي با ( شود اول تشکیل می 1کلوب گروه دوم از تمام واحدهاي خارج از

بود، به ترتیب باال  ���<- 65/1 اگرشود  اجرا می براي کل گروه log tآزمون  ).c>��� مقادیر

براي این گروه جهت  3تا  1ي ها گامدر غیر این صورت، . شود ي مورد نظر استنباط می نتیجه

   اي در گام دوم با مقدارkاگر هیچ . شود ها انجام می بررسی وجود یا عدم وجود زیرگروه

   .واگرا هستند مانده یباقوجود نداشت، نتیجه این است که مقادیر  ���<- 65/1

 76پایه  متیق با یک خانوار مصرفمتوسط با متغیر وابسته سرانه  ها استان يا خوشه لیتحل 3جدول 

متوسط سرانه از باال به پایین، استان تهران با باالترین  ها استانبعد از مرتب کردن . دهد میرا نشان 

شود و با دومین استان محاسبات انجام  انتخاب مییا پایه  Baseیک خانوار به عنوان  مصرف

                                                                                                                    
1. Club 
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 چهارمحالاست پس استان تهران حذف و استان  -65/1از  تر کوچکمحاسباتی،  tbشود و چون  می

ي  پس هسته است، -65/1از  تر بزرگ tb ،هرمزگاناستان  کردن و با اضافه شود می پایهختیاري ب و

شوند و در این میان تنها با  به هسته اضافه میدیگر، تک تک  هاي استان. گردد تشکیل می اصلی

شود در  پس نتیجه می و مثبت است -65/1بزرگتر از  tbاستان کهکیلویه و بویر احمد،  کردن  اضافه

 همگرایی )چهارمحال و بختیاري، هرمزگان و کهکیلویه و بویر احمد( استان ي اول، بین سه مرحله

مجدداً ها منفی شده است آزمون  ی که ضریب آنهای استانبین ي دوم؛  در مرحله .وجود دارد

شود، خوزستان اضافه  انتخاب می Baseاستان اصفهان به عنوان که در این مرحله، شود  تکرار می

این روند . شود انتخاب می Baseاست پس خوزستان به عنوان  -65/1تر از  ، کوچکtbگردد  می

شدن  Baseي گروه با  هسته. شود -65/1تر از  محاسباتی، بزرگ tbکه  گردد تا زمانی می تکرار

به هسته دیگر، تک تک  هاي استان پسس .گردد مازندران و اضافه کردن کرمانشاه تشکیل می

بقیه و شوند  داشته باشند، به هسته اضافه می -65/1از  تر ، بزرگtb هایی که شوند آن اضافه می

 خانوار مصرفمتوسط سرانه ایران از لحاظ  هاي استانشود که بین  مشاهده می .گردند حذف می

، کرمانشاه(و ) کهکیلویه و بویر احمد محال و بختیاري، هرمزگان و چهار(دوگروه همگرایی 

) مازندرانو  زنجان، کردستان، ایالم، شرقی آذربایجان، قزوین، جنوبی خراسان، غربی آذربایجان

��(ضریب گروه اصلی دوم؛  )s2(ضریب گروه اصلی اول،  )s1( .شود تشکیل می
ضریب ) �

��(در گام اول و  -65/1از  تر کوچکمحاسباتی،  tbمانده با  باقی هاي استان
 هاي استانضریب ) �

   .باشد میدر گام دوم  -65/1از  تر کوچکمحاسباتی،  tbمانده با  باقی
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  محاسبات آماري پژوهش :منبع

  

 هاي نابرابري مصرف سرانه بررسی همگرایی سیگما و شاخص -5-1-5

 کـه در آن ي بررسـی همگرایـی مصـرف سـرانه، همگرایـی سـیگما اسـت        هـا  حالـت یکی دیگر از 

 و با استفاده از در طول زمان ها استانسرانه واقعی  مصرفیی با استفاده از کاهش پراکندگی همگرا

  کشور کل در یواقع سرانهمتوسط مصرف  يا خوشه لیتحل انجام مراحل جینتا: 3جدول 

   t-value    t-value 
Name  

Log T  Club Step2   Step1  Name   Step2    Step1  

s1 =10/0               Base تهران  

��
� =31/5-          Core 63/4-  Base  ختیاريبوچهارمحال 

S2 =25/0            s1  Core  00/1   هرمزگان  

��
� =15/8-  کهگیلویه وبویراحمد      10/0             

    Base  اصفهان     -55/0    اصفهان 

     64/1-  Base  خوزستان      -63/0    خوزستان 

      46/2-  Base گیالن     -36/1    گیالن 

      44/1- Base فارس     -00/2    فارس 

      36/1-  Base  بوشهر      -55/2    بوشهر  

 S2 Core 82/- Base مازندران     -64/1    مازندران 

  S2 Core  54/0    کرمانشاه     -49/0    کرمانشاه 

 خراسان رضوي      -60/1    خراسان رضوي     -�27/0  

 S2  20/0      آذربایجان غربی     -17/1    آذربایجان غربی 

  S2  52/1      خراسان جنوبی      -95/0    خراسان جنوبی 

  S2  78/1    قزوین      -60/1    قزوین 

  S2  44/1      آذربایجان شرقی     -67/1    آذربایجان شرقی 

 لرستان     -05/1    لرستان      -�16/0  

 S2  39/0    ایالم    -�47/2 ایالم 

 کردستان      -16/2    کردستان      -�32/0  

 مرکزي      -77/0    مرکزي      -�81/0  

 S2  25/0      خراسان شمالی     -74/0    خراسان شمالی 

 زنجان      -06/1    زنجان      -�56/1  

 اردبیل      -25/1    اردبیل      -�57/1  

  یزد      -68/3    یزد      -�83/1  

 همدان      -29/2    همدان      -�65/1  

 گلستان      -10/2    گلستان      -�60/1  

 سمنان     -43/2    سمنان      -�60/1  

 سیستان وبلوچستان      -58/5    سیستانوبلوچستان      -�22/2  

 قم      -26/3    قم      -�94/1  

 کرمان      -80/2    کرمان     -�56/1  
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مقادیر همگرایی سـیگما و   4جدول  رد. گیرد هاي نابرابري تایل نگار مورد آزمون قرار می شاخص

 شـاخص تایـل از دو فرمـول   . اسـت  شـده   نشـان داده ، بـراي مصـرف سـرانه    هـاي نـابرابري   شاخص

� = ∑ ���� �
��

��
��

� و ��� = ∑ ���� �
��

��
��

برابــر ســهم منطقــه  �� ،تکــه در ایــن معــادال( ���

م از کل i )استان(منطقه  �� موجود در کشور و سهم) هاي استان(ام از کل مصرف مناطق  i)استان(

کمترین مقدار آن صفر است که  آید و می به دست ،)باشد میهاي موجود در کشور  جمعیت منطقه

که بـه معنـاي تمرکـز کامـل      باشد می) ln n(ي توزیع کامل درآمد است و بیشترین مقدار آن  نشانه

نتـایج  باشـند کـه    4/3تایل بین صفر و  يها باید شاخصجا  پس در این .درآمد در یک منطقه است

مقدار صـفر بیـانگر درآمـد    . اند گرفته در این محدوده قرارشاخص تایل ي اعداد  همه دهد مینشان 

همگرایی سیگما  4جدول در  .ابدی یسطح نابرابري نیز افزیش م L, Tو با افزایش  استکامالً برابر 

، 1379-1393ي هـا  سـال در طـول  ) L, T تایـل پراکندگی متوسط مصرف سرانه خانوار، شاخص (

   .نمایش داده شده است

  

 )76 هیپا سال( خانوار کی سرانه مصرف متوسط یپراکندگ گمایس ییهمگرا یبررس :4 جدول

 Lنگار شاخص تایل  T  شاخص تایل نگار پراکندگی سال

1379 79/24047 0/2838 0/2299 

1380 74/25368 0/3188 0/2588 

1381 14/28723 0/3199 0/2572 

1382  96/31926 0/3360 0/2749 

1383 03/34137 0/3521 0/2448 

1384 95/32095 0/2920 0/2946 

1385 07/36968 0/3398 0/2327 

1386 75/39833 0/2912 0/2942 

1387 44/39177 0/2858 0/2921 

1388 12/39712 0/2919 0/3075 

1389 13/40644 0/2983 0/3197 

1390 6/84248 0/2806 0/2607 

1391 1/101258 0/2393 0/2271 

1392 9/126905 0/2453 0/2190 

1393  5/165220  2387/0  2124/0  

  محاسبات آماري پژوهش :منبع
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ی کل طور  بهشود که پراکندگی مصرف سرانه  مشاهده می 4و  3هاي و نمودار 4جدول  با توجه به

 باًیتقر 1379پراکندگی در سال . روند افزایشی داشته است 1379-1393هاي  در طول سال

به قیمت ( L,Tروند شاخص تایل . بوده است 5/165220برابر  1393بوده و در سال  79/24047

 Tشاخص تایل  4نمودار طبق  و است  داشتههاي مورد مطالعه نوساناتی  در طول سال) 76پایه 

در  Lاما شاخص  .بوده است 1393و  1391 ترین در سال نیپایو  1385 و 1383باالترین در سال 

پراکندگی وجود  نیشتریب 1388و  1389 سالو در  ستا  داشتهترین حالت خود را  پایین 1393سال 

   .داشته است

  

  نتیجه گیري - 6

ایران از  هاي استان، در خانوار سرانه مصرففرضیه همگرایی براي بررسی در این پژوهش، 

مکانیسم جدید و ي تایل  همگرایی باشگاهی و آماره هاي مختلف مانند آزمون ریشه واحد، روش

نتایج  .شده است استفادهاي  اقتصادي یعنی تحلیل خوشه همگرایی سازي و تجزیه و تحلیل مدل

روش . کشور همگرایی مطلق و شرطی برقرار نیست هاي استانآزمون ریشه واحد نشان داد که بین 

بررسی این فرض با توجه به روش . کند باشگاهی نیز عدم برقراري همگرایی شرطی را تایید می

است همگرایی مصرف سرانه ->tb 65/1ي نشان داد که چون در محاسبات انجام شده ا خوشه

از نظر  ها، واگرایی اعمال تمام روشبا استفاده از  ،نتایج .ایران وجود ندارد هاي استانخانوار بین 

به طور کلی، نتایج، شواهدي از نرخ . کند ایران را تأیید می هاي استاندر خانوار،  سرانه مصرف

البته الزم به تذکر است  .دهد میایران را نشان  هاي استان مصرف متوسط خانوار درمتفاوت رشد 

و ) چهارمحال و بختیاري، هرمزگان و کهکیلویه و بویر احمد( هاي استانکه در کل کشور بین 

و  زنجان، کردستان، ایالم، شرقی آذربایجان، قزوین، جنوبی خراسان، غربی آذربایجان، کرمانشاه(

  .همگرایی برقرار است) مازندران
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  منابع و مآخذ

  منابع و مآخذ فارسی) الف

اي و تأثیر آن بر رشد  منطقه- شدن، همگرایی اقتصادي جهانی"). 1381(آذربایجانی، کریم  .1

 .149- 169 :61 مجالت تحقیقات اقتصادي. "کشورهاي حوزه دریاي خزر و جمهوري قفقاز

. ")ي سولو و سوان آزمون نظریه( یرانا هاي استانبررسی همگرایی "). 1378(افشاري، زهرا  .2

 .1- 18: 13 پژوهشنامه بازرگانی

کشور  هاي استانبررسی همگرایی درآمد سرانه بین "). 1383( زیتار، مویدفرو . اهللا عمتن، اکبري .3

 .1- 14: 13 رو توسعه پایدا هاي رشد وهشپژ. ")یک رهیافت اقتصاد سنجی فضایی(

بررسی شدت عدم تعادل " .)1394(باقر ، درویشیو  .حسین، یغفوري .محمد نبی ،شهیکی تاش .4

اي رفاه مبتنی بر دیدگاه هاروي و  مطالعه مقایسه(هاي ایران  استان اي رفاه در فضایی و منطقه

 . 15-30 ):17(5 اي ریزي منطقه برنامه .")اسمیت

هاي  یافته: ي ایرانها استانآزمون همگرایی باشگاهی بین " ).1392( میدا ،ررنجبو . هراز ،علمی .5

  .189- 210 ):49(1 تحقیقات اقتصادي. "یکبا استفاده از تحلیل نا پارامتر جدید

، 1387- 1379هاي  ایران در سال هاي استانبررسی همگرایی ). 1391( یدریانی، لیالح یغالم .6

 . ریزي، دانشگاه تبریز برنامهنامه گروه اقتصاد توسعه و  پایان

. "بررسی سیگما و همگرایی بتا در میان کشورهاي عضو اوپک"). 1385(پور، الهام  فروغی .7

 .1- 39: 25 فصلنامه تحقیقات تجاري

آزمون همگرایی درآمدي " ).1392( محمد ،و جوانمردي. ریمک ،آذربایجانی .عیدس زاده کریم .8

  .59-72 :)10(3 فصلنامه رشد و توسعه اقتصادي. "هشت يدهاي  کشور در

 ). 1395( مرکز آمار ایرانسالنامه آماري  .9

کشور بر اساس مصرف  هاي استانبررسی روند همگرایی سطح رفاه ). 1387( یاوري، آرش .10

  .نامه شهید چمران اهواز پایان ،سرانه
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  چکیده

نابرابري درآمدي در استان کردستان بر حسب نابرابري در مناطق شهري،  ي یهاصلی این پژوهش تجز هدف

بر این اساس نابرابري درآمدي در استان کردستان در . باشد میروستایی و بین مناطق شهري و روستایی 

هاي تایل و اتکینسون بر حسب نابرابري درون و بین  با استفاده از شاخص 1392تا  1384ي ها سالي  فاصله

به طور کلی نتایج بدست آمده حاکی از کاهش . مناطق شهري و روستایی تجزیه و برآورد گردیده است

ورد نظر نابرابري در سطح استان، مناطق شهري و روستایی و افزایش نابرابري بین مناطق مذکور طی دوره م

شهري و روستایی از کل نابرابري استان مناطق که سهم نابرابري  دهد مینتایج نشان  ،عالوه بر این. باشد می

 بر اساس همچنین. دهد میدرصد از نابرابري استان را تشکیل  90تقریباً مشابه بوده و این دو جزء بیش از 

با توجه به . بر بهبود نابرابري در کل استان داشته استتأثیر مثبتی  ها یارانهسازي  دست آمده هدفمنده نتایج ب

جهت کاهش نابرابري در استان به طور همزمان معطوف  ها گذاري سیاستنتایج این پژوهش الزم است که 

   .به مناطق شهري و روستایی باشد
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  مقدمه - 1

نابرابري در استان کردستان طی یک دهه گذشته تغییر و تحوالت قابل توجهی را تجربه کرده 

 2995/0به  1384در سال  3684/0 کز آمار، ضریب جینی مناطق شهري ازمطابق آمارهاي مر. است

ه ب گردد میروند مشابهی در مناطق روستایی استان نیز مالحظه . کاهش یافته است 1392در سال 

رغم این  اما علی. ل یافته استتنز 2781/0به  3628/0ت مذکور از که ضریب جینی طی مد طوري

 گذاري سیاستلزوم  نتیجه درنابرابري در این استان همچنان در سطح باالیی قرار دارد و  موضوع

درآمد و  يآثار نابرابر.گردد میمناسب براي بهبود وضعیت نابرابري در استان به خوبی احساس 

 به یدسترس در ينابرابر به تواند یم بلندمدت در اما نکند دایپ نمود مدت کوتاهدر  دیثروت شا

در جامعه  يساالر مردم يها ارزش فیو تضع یشغل ،یبهداشت ،یو آموزش یلیتحص يها فرصت

از  یکی ثروت باز توزیعو  عادالنه درآمد و ثروت عیتوز يتالش برا لیدل نیمنجر گردد و به هم

در . )1979 ،1اتکینسون و استیگلیتز( است دهیدر اقتصاد عنوان گرد دولت حضور یاهداف اساس

درآمد در  عیدر خصوص روند بلندمدت توز) 2013( 2یکتیپ مطالعاتنیز  المللی بینسطح 

 ،یعلم محافل توجه مورد را يدرآمد ينابرابر موضوع گرید بار کی افته،یتوسعه  يکشورها

  .قرار داده است یعموم يها رسانه و استمدارانیس

جهت کاهش نابرابري در سطح استان نیازمند شناخت زوایاي پنهان  گذاري سیاستاما هر گونه 

از منظر . باشد میبین مناطق مذکور نابرابري نابرابري در مناطق شهري و روستایی و همچنین 

یک از  آن است که کدام گردد میمهمی که در این زمینه مطرح بسیار  سؤال گذاري سیاست

و یا برخوردار است؟  از اولویت نابرابري در سطح استانمناطق شهري و روستایی جهت مبارزه با 

که نابرابري بین مناطق شهري و روستایی چه نقشی در تصویر کلی نابرابري در سطح استان ایفا این

هاي سیاستی دولت به منظور کاهش نابرابري باید  نماید و این موضوع از چه جایگاهی در بسته می

آفرینی نابرابري هر یک از  مستلزم تجزیه و تحلیل نقش سؤاالتپاسخ به این برخوردار باشد؟ 

مناطق محاسبه سهم نابرابري هر یک از مناطق مذکور در نابرابري کل استان و یا به عبارتی بهتر 

در این . باشد میاز کل نابرابري در استان  و نابرابري بین مناطق شهري و روستایی روستایی شهري،

   .داخته شده استمقاله به این موضوع پر

   .مذکور از چند جانب از اهمیت کلیدي جهت مبارزه با نابرابري برخوردار است سؤاالتطرح 

                                                           
1. Atkinson and Stigitz (1979) 
2. Piketty (2013) 
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اي  سرانه ي و کمتر برخوردار کشور با درآمدهاي مرز استان کردستان یکی از استان نخست آنکه

یک و نیم  بر  و با جمعیتی بالغ 1390در سال  1کشور سرانهدرصد از متوسط درآمد  49معادل 

درصد دیگر نیز در مناطق  34درصد از جمعیت آن در مناطق شهري و  66میلیون نفر است که 

توزیع حدود یک با توجه به . )1391مه آماري استان کردستان در سالنا(روستایی ساکن هستند 

مناطق شهري و  درونمربوط به نابرابري  تجزیه و تحلیلسوم از جمعیت استان در مناطق روستایی، 

 جهت مبارزه باهاي سیاستی مهمی  تواند داللت روستایی و همچنین نابرابري بین مناطق مذکور می

  .استان داشته باشد سرانهتر ارتقاي درآمد  و در یک نگاه کلینابرابري در استان 

 که دهد میهزینه بودجه خانوار در استان کردستان نشان  -هاي درآمد بررسی اولیه دادهدوم، 

مخارج . یافته است  تدریج افزایش  به 1387شکاف نابرابري میان مناطق شهري و روستایی از سال 

که این  برابر خانوارهاي روستایی بوده است در حالی 21/1حدود  1384خانوارهاي شهري در سال 

که خود  در صورت صحت این موضوع .برابر رسیده است 23/1به حدود  1392رقم در سال 

، باشد میند محاسبه سهم نابرابري بین مناطق شهري و روستایی از کل نابرابري در سطح استان نیازم

توزیع جمعیت در استان به شکل مهاجرت به مناطق  نامطلوب شاهد تغییرباید نزدیک  اي در آینده

با توجه به اینکه سهم ارزش افزوده بخش . شهري و کاهش جمعیت در مناطق روستایی بود

 1391بر اساس آمار سال ( باشد میدرصد  20از تولید ناخالص داخلی استان حدود کشاورزي 

در مناطق شهري و در نهایت تشدید نابرابري در  نشینی حاشیهتشدید این موضوع به ) مرکز آمار

خالی شدن مناطق روستایی از سکنه با مالحظه اینکه استان همچنین  .شداستان منجر خواهد 

  .مشکالت امنیتی ایجاد خواهد کرد باشد میهاي مرزي کشور  کردستان از استان

عنوان بازیگر اصلی صحنه اقتصادي کشور به دلیل   دولت به توان اقتصادي سوم آنکه باالخرهو 

رو   این شدت تحلیل رفته و از  کاهش قیمت جهانی نفت و در پی آن کاهش درآمدهاي نفتی به

آفرینی در اقتصاد ادامه دهد؛ بنابراین  سرشار نفتی به نقش تواند همچون گذشته با تزریق منابع نمی

خطا وجود ندارد، لزوم تولید محصوالت فکري  و  در این برهه تاریخی که فرصتی براي آزمون

                                                           
1

که درآمد سرانه کشور در سال مذکور  میلیون ریال بوده درحالی 41درآمد سرانه استان کردستان در این سال معادل . 

؛ خالصه تحوالت اقتصادي کشور 1391سالنامه آماري استان کردستان در سال (میلیون ریال بوده است  83از  بیش

  ).1392بانک مرکزي در سال 
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 به منظور کاهش نابرابري ، جهت استفاده بهتر از منابع موجودگذاري سیاستکاربردي در سطوح 

   .گردد میپیش احساس  از  بیش

با عنایت به توضیحاتی که داده شد هدف اصلی این مقاله تجزیه نابرابري درآمد در سطح استان 

مناطق روستایی و نابرابري بین مناطق  درونکردستان بر حسب نابرابري درون مناطق شهري، 

کلی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته  سؤالبر این مبنا سه . باشد میشهري و روستایی 

 از کدامیک است؟ داشته روندي چه کلی طور به کردستان استان در کل نابرابري: است

 سهم آیا اند؟ داده اختصاص خود به را نابرابري از بیشتري سهم روستایی و شهري هاي نابرابري

 داشته افزایش بررسی مورد دوره طی کردستان استان در روستایی و شهري مناطق بین نابرابري

هاي مذکور با  هاي نابرابري تایل و اتکینسون استفاده و شاخص منظور از شاخصبراي این است؟ 

طور که مشاهده خواهد  همان. اند شدههاي مرسوم بر حسب مناطق یاد شده تجزیه  استفاده از روش

. اند دادهدرصد از کل نابرابري استان را به خود اختصاص  90مناطق شهري و روستایی حدود  شد

که سهم نابرابري بین مناطق شهري و روستایی از کل  دهد میدر عین حال نتایج بدست آمده نشان 

  .نابرابري افزایش یافته است

بوده و  1392تا  1384از طرفی دیگر با توجه به اینکه دوره مورد بررسی در این پژوهش بازه زمانی 

در پژوهش حاضر تأثیر هدفمندي  است،اجرا شده در کشور  ها یارانهدر این دوره طرح هدفمندي 

نتایج این بخش نیز نشان . بر نابرابري در استان کردستان نیز مورد بررسی قرار گرفته است ها یارانه

  .که اجراي طرح مذکور تأثیر مثبتی بر بهبود نابرابري در این استان به طور کلی داشته است دهد می

در بخش سوم . گردد میپیشینه پژوهش ارائه دوم  در بخش ادامه این مقاله به صورت زیر است،

. شود میهاي نابرابري مورد استفاده در مقاله و شیوه تجزیه آنها طرح  چارچوب نظري شاخص

هاي مطالعه و تعدیالت صورت گرفته بر روي آنها جهت استفاده در  به دادهبخش چهارم مقاله 

در پایان به . شدهاي پژوهش ارائه خواهد  اختصاص یافته است و در بخش پنجم نیز یافتهمقاله 

  . هاي سیاستی مربوطه پرداخته شده است بندي مطالب و توصیه جمع

  

  مطالعات تجربیمروري بر  -2

پاردس  .گرفته استداخل و خارج کشور انجام نابرابري درآمدي در  ي مطالعات متعددي در زمینه

. انـد  بر نابرابري درآمـدي در شـیلی پرداختـه    یبه بررسی تأثیر عوامل جغرافیای) 2016( 1و همکاران

                                                           
1. Paredes et al (2016) 
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نتایج این مطالعـه  . اند اي شاخص تایل براي این منظور استفاده کرده نویسندگان از تجزیه سه مرحله

درصـد از نـابرابري    21، حـدود  )اي، استانی و محلی ناحیه(بین مناطق  هاي تفاوتکه  دهد مینشان 

از  )2006( 1فرانکمـا . در ایـن کشـور را تشـکیل داده اسـت     2009تا  1992ي ها سالدرآمدي مابین 

حسـب عوامـل تولیـد در قـرن      تجزیه تایل براي بررسی تغییرات بلندمدت توزیع درآمد بررویکرد 

نتـایج مطالعـه   . اسـت  استفاده کـرده ) زیل و شیلیآرژانتین، بر(بیستم در کشورهاي آمریکاي التین 

-در تمام کشورهاي آمریکاي التین نابرابري روستایی و شهري 1970از دهه  که دهد میوي نشان 

در ) 2006( 2اویکالـه و همکـاران   .روستایی با افزایش فزاینده، از نابرابري شهري پیشی گرفته است

 2004ر سـال  دمنابع نابرابري درآمد در مناطق شهري و روسـتایی نیجریـه    گیري اندازه  بهاي  مطالعه

که نابرابري درآمدي بین مناطق شهري و روسـتایی بیشـترین    دهد مینتایج مطالعه نشان . اند پرداخته

، بـه بررسـی شـکاف    )2005( 3سـیکوالر و همکـاران   .سهم را از نابرابري در این کشور داشته است

نتـایج  . انـد  پرداختـه روستایی در چین و سهم این نـابرابري در نـابرابري کلـی     میان درآمد شهري و

درصـد از   27تـا   26 ییروستاحاکی از آن است که شکاف نابرابري درآمدي میان مناطق شهري و 

تجزیـه شـاخص تایـل در     یريکارگ به، با )2004( 4دات و والکر .نابرابري کل را تشکیل داده است

حـاکی از آن اسـت    هـا  آني ها افتهی. نابرابري در شرق آسیا پرداختندهشت کشور، به بررسی روند 

و اثـر نـابرابري درون    افتـه ی  شیافـزا  1997تـا   1990ي هـا  سـال که نابرابري در ایـن منـاطق در بـین    

 5البـرس و همکـاران   .تر بوده استنابرابري بیش شیافزا بر، ها آنکشورها در مقایسه با نابرابري میان 

نتایج نشـان  . اند به تجزیه نابرابري در سه کشور اکوادور، ماداگاسکار و موزامبیک پرداخته) 2004(

درصـد از کـل نـابرابري در ایـن      41که نابرابري میان جوامع جمعیتی در اکـوادور بـیش از    دهد می

 22و  25این رقم براي کشـورهاي موزامبیـک و ماداگاسـکار بـه ترتیـب       .دهد میکشور را تشکیل 

   .درصد بوده است

 بـر ي که تحت عنوان تجزیه شاخص نابرابري تایل ا مطالعهدر ) 1389( يداودابونوري، خوشکار و 

به این نتیجه رسیدند کـه   اند انجام داده 1386ي سال ها دادهي ایران با استفاده از ریز ها استان حسب

                                                           
1. Frankema (2006) 
2. Oyekale et al (2006) 
3. Sicular et al (2005) 
4. Datt & Walker (2004) 
5. Elbers et al (2004) 
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. درصد از نابرابري کل بوده است 9و  8نابرابري میان استانی در مناطق شهري و روستایی به ترتیب 

ی در نابرابري کل کشور نداشته توجه  قابلي میان استانی نقش ها ينابرابر بر اساس نتایج این مطالعه

نـابرابري   ي هیجزتي و ریگ اندازهي خود به  در مطالعه) 1389(راغفر، خوشدست و یزدان پناه  .است

هـاي ضـریب جینـی، اتکینسـون و      با استفاده از شاخص 1389تا  1363ي  دورهدرآمدي کشور طی 

ی بـاالترین  گروهـ  درونکـه نـابرابري    دهد میتجزیه ضرایب نابرابري نشان . اند پرداخته تایل معادل

  .سهم را به خود اختصاص داده است

با اسـتفاده از دو شـاخص تایـل و اتکینسـون بـه بررسـی نـابرابري و        ) 1392(رنجبرفالح داوودي و 

نتایج نشان داد که بیشترین سـهم  . اند پرداخته 1386 تا 1379ي ها سالتجزیه آن در استان تهران در 

از نابرابري درآمدي در استان تهران به ترتیب متعلق به مناطق شهري، مناطق روستایی و عامـل بـین   

اسـت بـه    شـده  شـنهاد یپروهی بوده است، سپس براي کاهش نابرابري درآمـد در اسـتان تهـران،    گ

  . نابرابري درآمد در مناطق شهري توجه بیشتري شود

  

  چارچوب نظري - 3

هاي  ویژگی که هر کدام داراي درآمدي وجود دارندگیري نابرابري  هاي مختلف اندازه شاخص

میزان نابرابري در استان کردستان و  ي هپژوهش که محاسببا توجه به هدف . باشند خاص خود می

هاي تایل و اتکینسون به دلیل  آن بر حسب مناطق شهري و روستایی است، از شاخص یهتجز

شاخص  .شده استو سهولت در محاسبه براي انجام این پژوهش استفاده  یشوندگ یهتجزخاصیت 

خاصیت تجزیه شوندگی در اکثر مطالعات هایی است که به دلیل  ترین شاخص تایل یکی از مهم

هاي جالب شاخص  در عین حال یکی از ویژگی ).1979، 1بورگینان(گیرد  مورد استفاده قرار می

در محاسبه این شاخص ترجیحات جامعه در خصوص نابرابري از طریق  آن است نیز اتکینسون

و به همین دلیل شاخص  شود میدخالت داده ضریب گریز از نابرابري  ضریبی تحت عنوان

. دست دهده تواند اطالعات مفیدي از زوایاي پنهان نابرابري جامعه مورد بررسی ب میاتکینسون 

اگر با افزایش ضریب گریز از نابرابري سهم نابرابري بین مناطق افزایش یابد، این موضوع بدان 

ن گروهی کمتر و در هاي پایین درآمدي، نابرابري درو مفهوم است که با حرکت به سمت دهک

در این مقاله  .گردد میعوض نابرابري میان مناطق به یکی از عوامل اصلی نابرابري در جامعه تبدیل 

  .گیرد صحت این موضوع در خصوص استان کردستان مورد کنکاش قرار می

                                                           
1. Bourguignon (1979) 
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  تکینسوناشاخص  - 1- 3

هاي ارزشی  قضاوت طور ضمنی متأثر از معیارهاي نابرابري به معتقد است که )1970(اتکینسون 

هاي نابرابري لحاظ  طور صریح در شاخص  هاي ارزشی باید به ي وي، این قضاوت به عقیده. هستند

جامعه از د، میزان بیزاري شو ر تابع رفاه اجتماعی منعکس میهاي ارزشی که د قضاوت .شوند

  . دبرابري لحاظ شو رتیبی در شاخص ناد و لذا باید به تکن نابرابري را مشخص می

. ساخته شده است 1»درآمد معادل توزیع برابر«تحت عنوان  یشاخص اتکینسون بر اساس مفهوم

طور مساوي و برابر به هریک از افراد   که اگر بهدرآمد معادل توزیع برابر آن سطح از درآمد است 

) واقعی(کنونی  جامعه تخصیص داده شود، رفاه اجتماعی حاصل از آن دقیقاً برابر با رفاه اجتماعی

اتکینسون درآمد معادل توزیع برابر را نسبت به میانگین درآمد بیان  .جامعه مورد بررسی خواهد بود

  :)1371قمی، (به صورت زیر قابل محاسبه است تکینسون اشاخص نابرابري بنابراین . کرده است
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 که اتکینسون جهت دخالت دادن ترجیحات جامعه در شاخص آن پارامتر گریز از نابرابري است �

افزایش درآمد طبقات پایین که افزایش این پارامتر بدان معنی است  .را تعریف کرده است

  . دهد میدرآمدي اهمیت بیشتري در رفاه اجتماعی جامعه دارد و جامعه اهمیت بیشتري به آن 

 تجزیه  قابل جمعیتی هاي زیرگروه به که است نابرابري هاي شاخص جمله از اتکینسون شاخص

اتکینسون میانگین وزنی اشاره کرده است این شاخص تقریباً برابر ) 1371(طور که قمی  همان. تاس

   :است ��A 3»میان گروهی«و اتکینسون  ��A 2»یدرون گروه«
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1. Equally Distributed Equivalent (EDE) Income 
2. Within 
3. Between 
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تعداد افراد  �� ،تعداد کل افراد نمونه n، امj زیرگروه درون در اتکینسون شاخص ���که در آن 

�بنابراین وزن هر زیر گروه در این شاخص برابر . باشد میها  تعداد زیرگروه �و ام jزیر گروه 
��

�
� 

  .است

  

  شاخص تایل - 2- 3

نظمی  در ترمودینامیک آنتروپی یک معیار بی. شاخص تایل بر پایه مفهوم آنتروپی استوار است

  .و در مبحث توزیع درآمد آنتروپی به مفهوم انحراف از توزیع درآمد کامالً برابر است باشد می

که به صورت زیر تعریف  باشد می 1تعمیم یافته نابرابريخاصی از شاخص  شاخص تایل شکل

  :شود می
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میانگین درآمد در نمونه  ��ام،  iدرآمد فرد  ��تعداد افراد در نمونه مورد بررسی،  nکه در آن 

مقادیر  �با توجه به اینکه پارامتر . نماید یک پارامتر که مقادیر مختلفی اختیار می �مورد نظر و 

. نماید را تعریف میها  یک گروه یا کالس از شاخص) 3(رو معادله  از این ،کند میمختلفی اختیار 

که  عدد یک را اختیار نماید آنگاه معادله مذکور به شاخص تایل تبدیل خواهد شد �اگر پارامتر 

  : ارائه کرد 1967را در سال  اولین بار تایل آن
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lnو ) در حالت برابري کامل توزیع درآمد(اندازه شاخص تایل بین صفر  در حالت نابرابري ( �

البته تایل . بنابراین، اندازه آن مستقل از تعداد افراد جامعه نیست .کند تغییر می) کامل توزیع درآمد

  .طبیعی استبررسی امري  عقیده دارد که وابستگی شاخص نابرابري به تعداد افراد جامعه مورد

رو تفسیر  و از این باشد میبه طور کامل قابل تجزیه  ایل بر خالف شاخص اتکینسونشاخص ت

زیر گروه تقسیم گردد آنگاه شاخص تایل به  mاگر جامعه مورد نظر به . اي دارد اقتصادي ساده

   :باشد میصورت زیر قابل تجزیه 

  

                                                           
1. Generalized Inequality Index 
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 ��میانگین وزنی شاخص نابرابري تایل براي هر زیر گروه یعنی ) 5(جزء اول سمت راست معادله 

سهم جمعیتی هر گروه  ضرب  حاصل( باشد میوزن مربوطه نیز سهم هر گروه از درآمد کل  .است
��

�
 و سهم میانگین درآمدي نسبی 

���

��
نیز میانگین درآمد گروه  ���ام و kتعداد افراد گروه  �� ).

k به عبارتی بهتر . نماید را براي هر گروه محاسبه می» درون گروهی«ین بخش نابرابري ا. باشد میام

توان نابرابري درون مناطق شهري و درون مناطق روستایی را  با استفاده از این بخش به راحتی می

  .محاسبه نمود

تایل است که در محاسبه آن از میانگین درآمد  نیز همان شاخص) 5(جزء دوم سمت راست معادله 

به عبارتی بهتر در هر گروه به جاي درآمد . ها به جاي درآمدهاي واقعی استفاده شده است گروه

واقعی افراد از درآمد میانگین گروه مربوطه استفاده شده است و سپس شاخص تایل با استفاده از 

را محاسبه » بین گروهی«این بخش نیز نابرابري . تهاي مربوطه برآورد گردیده اس میانگین گروه

   .باشد میدر پژوهش حاضر این جزء نابرابري بین مناطق شهري و روستایی . نماید می

  

  ها هاي مطالعه و تعدیالت صورت گرفته روي آن داده - 4

هاي نابرابري تایل و اتکینسون و تجزیه آنها  شاخص گیري اندازههدف این پژوهش از آنجا که 

طی دوره  هزینه خانوار مرکز آمار -هاي جامع درآمد داده ازبراي استان کردستان است، بنابراین 

 شدهي مورد نظر طوري انتخاب ها سال .استبراي این منظور استفاده شده  1392 تا 1384زمانی 

هاي نهم و دهم مورد  است که تغییرات و تحوالت نابرابري در استان کردستان طی دوره دولت

. بوده است 1392و سال پایانی آن  1384به همین دلیل سال شروع نمونه . تجزیه و تحلیل قرار گیرد

الت رو سیر تحو انجام شده است از این ها یارانهبا توجه به اینکه در دولت دهم سیاست هدفمندي 

به همین . مستقیم تأثیر این سیاست را مورد آزمون قرار دهد تواند به طور غیر نابرابري در استان می

دلیل در مقاله تغییرات نابرابري طی چهار سال اول و چهار سال دوم به صورت آماري مورد آزمون 

خانوار است  اجتماعی -هزینه خانوار شامل گزارش اقتصادي -هاي درآمد داده .قرار گرفته است

بنابراین نمونه انتخاب  .یابد آوري و انتشار می صورت ساالنه توسط مرکز آمار ایران جمع  که به

که سالیانه توسط  است هزینه خانوار -هاي طرح درآمد شده در هر سال در واقع همان ریزداده
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هزینه خانوار مرکز  -بنابراین نمونه انتخاب شده همان نمونه طرح درآمد. گیرد مرکز آمار انجام می

و بر این اساس فرض گردیده است که نمونه انتخاب شده به صورت تصادفی و  باشد میآمار 

   .مطابق با استانداردهاي مرکز آمار انجام شده است

، بنابراین در دهند میصورت درست گزارش ن با توجه به اینکه اغلب خانوارها درآمد خود را به

. گیرند عنوان شاخصی از درآمد دائمی در نظر می هزینه کل خانوار را بهمطالعات پژوهشی مقدار 

کند و بنابراین معیار بهتري  عالوه بر این هزینه در مقایسه با درآمد نوسانات کمتري را تجربه می

با توجه به این موضوع در مطالعه حاضر نیز از  ).1995، 1گروتائرت( باشد میائمی براي درآمد د

خالص خانوارها در مناطق شهري و روستایی طی دوازده ماه منتهی به  هاي هزینهوط به هاي مرب داده

خانوار شامل اقالم مختلفی نظیر خوراك، پوشاك،  هاي هزینه. است شدهگیري استفاده  نمونه

، تفریحات و سرگرمی، نقل و  حملدخانیات، مسکن، وسایل و خدمات خانوار، بهداشت و درمان، 

  . باشد میالهاي بادوام منزل و سایر کاالها و خدمات اک

هاي نابرابري استفاده  خانوارها به منظور محاسبه شاخص سرانهاي از مطالعات از مخارج  در پاره

 بعد از منظور(خانوارها با همدیگر متفاوت است  ترکیب و بعد اما با مالحظه اینکه. گردد می

 دیگر هاي ویژگی و جنسیت سن، در تفاوت خانوار از ترکیب منظور و خانوار افراد تعداد خانوار،

 کننده گمراه یکدیگر با سرانهاساس مخارج  خانوارها بر رفاه مقایسه سطح ،)است خانوار اعضاي

 نه یابد، اما می افزایش خانوار افراد تعداد با افزایش همراه خانوار مخارج دیگر،  عبارت  به. باشد می

 یک نیاز مورد مخارج جمعی، مصرف از ناشی هاي جویی صرفه وجود دلیل به زیرا نسبت؛ همان به

 نخواهد نفره یک خانواده یک برابر سه موارد دیگر و برق مسکن، پوشاك، شامل نفره سه خانواده

، 3بوهمان و همکاران( گردد میاستفاده  2هاي معادل مقیاس براي حل این مشکل از شاخص .بود

این روش امکان کنند  اشاره می) 9 ص، 28 ، ج1387(راغفر و ابراهیمی طور که  همان ).1998

در عمل  یاسمقکارکرد مفهوم معادل . دنمای می فراهمبا ابعاد مختلف را  خانوارهايمقایسه مخارج 

شبیه استفاده از مقادیر واقعی به جاي مقادیر اسمی جهت مقایسه تولید ناخالص داخلی یک کشور 

جهت مقایسه تولید ناخالص داخلی کشورها  4یا استفاده از واحد برابري قدرت خریدطی زمان و 

   ).2005، 5فائو( باشد میدر یک مقطع مشخص 

                                                           
1. Grootaert (1995) 
2. Scale Equivalence 
3. Buhmann et al (1988) 
4. Purchasing Power Parity 
5. FAO (2005) 



  
  

  141   تجزیه نابرابري درآمدي در استان کردستان بر حسب مناطق شهري و روستایی

 
 

هاي آن در مطالعات مربوط به توزیع  هاي متنوعی براي لحاظ کردن اندازه خانوار و ویژگی روش

 هاي هزینه لحاظ نمودن جهتهاي موجود  ترین روش متداول. است شدهدرآمد و موضوع پیشنهاد 

 2یافته  تعدیل مقیاس ،1توسعه و اقتصادي هاي همکاري سازمان معادل مقیاس از معادل استفاده

هاي  سازمان همکاري( است 3مجذور ریشه مقیاس و توسعه و اقتصادي هاي همکاري سازمان

   .نماید مطالعه حاضر از روش ریشه مجذور استفاده می ).2009، 4اقتصادي و توسعه

  :گردد میصورت زیر محاسبه  شده هر عضو خانوار به  تعدیل سرانهدر روش مقیاس ریشه مجذور 

  

w�� =
��

��
� )19                                                                                                                         (  

  

عامل  εبعد خانوار و  i ،Siدرآمد کل خانوار  �� ،iاز خانوار  jشده عضو   تعدیل سرانهدرآمد : ���

 معادل مقیاس کششهاي حاصل از مقیاس است که  جویی تصحیح براي در نظر گرفتن صرفه

 تر کم مقدار این چقدر هر نماید که اختیار را یک و صفر بین مقادیر تواند می ε. شود می نامیده

 اخیر مطالعات در .است شده  گرفته نظر در تري بزرگ مقیاس از حاصل هاي جویی باشد، صرفه

 ریشه روش همان که شده  گرفته نظر در 5/0برابر با  εتوسعه،  و اقتصادي هاي همکاري سازمان

 دوم ریشه بر تقسیم خانوار کل درآمد با برابر خانوار عضو هر درآمد که معنا است، بدین مجذور

  .اند شدهها تعدیل  در این پژوهش نیز با استفاده از روش ریشه مجذور داده. بود خواهد خانوار بعد

توسط مرکز آمار در سطح  شده  انجامهاي  گیري اطالعات مربوط به حجم و ترکیب نمونه 1جدول 

که در جدول مذکور  طور همان. دهد میرا نشان  1392تا  1384استان کردستان طی دوره زمانی 

هاي نابرابري،  ، سهم خانوارهاي مناطق روستایی و شهري در محاسبه شاخصگردد میمشاهده 

   .برابر بوده است باًیتقر

  

  

  

  

  

                                                           
1. OECD Equivalence Scale 
2. OECD-Modified Scale  
3. Square Root Scale 
4. OECD (2009) 
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  1384-1392وار مرکز آمار براي استان کردستان طی دوره هزینه خان -حجم نمونه طرح درآمد: 1جدول 

  تعداد خانوار

  روستایی  شهري  استان  سال  روستایی  شهري  استان  سال

1384  850  400  450  1389  950  450  500  

1385  800  400  400  1390  932  436  496  

1386  995  380  615  1391  924  427  497  

1387  1070  460  610  1392  914  424  490  

1388  935  455  480  

  هزینه خانوار مرکز آمار -اطالعات درآمد :منبع           

  

بررسی  روند زمانی مخارج کل خانوارهاي شهري، روستایی و کل استان در دوره مورد 1نمودار 

، مخارج خانوارهاي شهري 1386استثناي سال   به گردد میطور که مشاهده   همان. دهد میرا نشان 

طورکلی بیشتر از   ، بهدده میبررسی را تشکیل  هاي مورد رغم اینکه درصد کمتري در نمونه علی

تر نمودار مذکور حاکی از آن است که  عالوه بر این بررسی دقیق. خانوارهاي روستایی بوده است

  . یافته است  تدریج افزایش  به 1387مناطق شهري و روستایی از سال  شکاف نابرابري میان

  

  
  1384 -1392مقایسه کل مخارج ساالنه مناطق مختلف استان کردستان طی دوره : 1نمودار 

  

 ها یافته -5

و نتایج حاصل از  محاسبهي و کل استان کردستان شهرمعیارهاي نابرابري براي سه بخش روستایی، 

باشند که وزن  به این صورت می شده  محاسبهي ها شاخص. است شده  گزارش 3و  2آن در جداول 

درآمد استان است و  کل به) شهري و روستایی(براي شاخص تایل برابر با نسبت درآمد هر بخش 

بررسی  سون برابر نسبت تعداد خانوار هر بخش به تعداد کل خانوارهاي موردنیبراي شاخص اتک

1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392
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 به ها وزنو  اتکینسونهاي تایل و  آماره ضرب حاصلوزنی از  اتکینسونو تایل وزنی . باشد می

شده  محاسبهنابرابري وزنی  کل بههمچنین سهم هر بخش از تقسیم نابرابري . آمده استت دس 

   .است شدهانجام  شده  تعدیلهاي ساالنه و  تمام محاسبات براي داده. است

  

  نتایج حاصل از شاخص تایل -5-1

بـه   گـردد  مـی طور که مشاهده  همان. دهد مینتایج مربوط به تجزیه شاخص تایل را نشان  2جدول 

شاخص تایـل طـی دوره مـورد نظـر بـه      . طور کلی نابرابري کل در استان روند کاهشی داشته است

درصـد   38در طـول کـل دوره حـدود     درصد کـاهش داشـته اسـت و    6د طور متوسط سالیانه حدو

 42و  39بر این نابرابري در مناطق شهري و روستایی نیز به ترتیب حـدود  عالوه . کاهش یافته است

و بنابراین علت عمده کاهش نابرابري در کل اسـتان ناشـی از کـاهش     دهد میدرصد کاهش نشان 

 درصـد  6ابري بـین منـاطق نیـز طـی دوره حـدود      در عین حـال نـابر  . نابرابري در بخش روستا است

کمتـرین میـزان نـابرابري    . دهد میبه طور کلی افزایش نشان ین مناطق نابرابري ب. افزایش یافته است

بـوده   023/0به مقـدار   1387سال بیشترین مقدار آن در و  008/0به مقدار  1388بین مناطق در سال 

ستایی و شهري نماید تفاوت سطح درآمد مناطق رو اشاره می )1969( 1طور که تودارو همان .است

اگـر تفـاوت سـطح درآمـد میـان      «. باشـد  میگذار بر مهاجرت به مناطق شهري یکی از عوامل تأثیر

در [زایـی   د که تـأثیرات مثبـت اشـتغال   رشد نمایاي  به گونهمناطق شهري و روستایی در طول زمان 

این مسأله حتی در صورت پـایین بـودن شـانس پیـدا کـردن شـغل       . ..را خنثی نماید ] مناطق شهري

خواهـد   منجرنشینی  مهاجرت گسترده به مناطق شهري و گسترش زاغهمناسب در مناطق شهري، به 

گسترش بیکاري در مناطق شهري خـود بـه مشـکالت بـالقوه اجتمـاعی و اقتصـادي دامـن        . گردید

متأسفانه اسـتان کردسـتان بـه طـور کلـی از قابلیـت الزم جهـت        ). 147 :1969تودارو، (» خواهد زد

ارزش افزوده بخش صنعت در استان کردسـتان  . نیست برخوردارجذب نیروي کار مناطق روستایی 

و این موضوع در حالی است که اشتغال پایدار و طبقه متوسط معموالً از این  باشد میدرصد  6فقط 

  نـه  ،روستا به شهر از مهاجرت نیروي کار وجود با بنابراین). 2011، 2رودریک( شود میبخش زاده 

   .خواهد شد تر گستردهدر استان کند بلکه دامنه فقر  فقر کاهش پیدا نمی تنها

                                                           
1. Todaro (1969) 
2. Rodrik (2011) 
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که مقـدار شـاخص نـابرابري تایـل بـراي بخـش شـهري بـیش از بخـش           دهد مینیز نشان  2 نمودار

مقـدار نـابرابري بخـش روسـتایی بیشـتر از       1391و  1389 ،1384ي ها سالروستایی است و تنها در 

همچنین بر اساس این شاخص مقـدار نـابرابري بـراي بخـش روسـتایی در      . بخش شهري بوده است

ین حال همگرایی نابرابري عنمودار مذکور در . است داشتهافزایش  1387نسبت به سال  1388سال 

  .هدد میمیان مناطق روستایی و شهري طی دوره مورد بررسی را نشان 

  

 ي شاخص نابرابري تایل براي استان کردستانریگ اندازهنتایج حاصل از : 2جدول 

  تایل وزنی  شاخص تایل  تایل وزن شاخص  منطقه  سال
سهم از کل 

  نابرابري

1384  

  1  305/0  305/0  1  کل

  53/0  161/0  283/0  566/0  شهري

  41/0  126/0  291/0  433/0  روستایی

  06/0  018/0  018/0  1  بین مناطق

1385  

  1  292/0  292/0  1  کل

  63/0  184/0  311/0  589/0  شهري

  31/0  092/0  224/0  41/0  روستایی

  06/0  016/0  016/0  1  بین مناطق

1386  

  1  289/0  289/0  1  کل

  51/0  148/0  313/0  47/0  شهري

  43/0  125/0  236/0  529/0  روستایی

  06/0  016/0  016/0  1  بین مناطق

1387  

  1  266/0  266/0  1  کل

  61/0  162/0  301/0  537/0  شهري

  30/0  08/0  173/0  462/0  روستایی

  09/0  023/0  023/0  1  بین مناطق

1388  

  1  255/0  255/0  1  کل

  56/0  143/0  26/0  548/0  شهري

  41/0  104/0  229/0  451/0  روستایی

  03/0  008/0  008/0  1  بین مناطق

1389  

  1  227/0  227/0  1  کل

  50/0  114/0  21/0  542/0  شهري

  46/0  103/0  225/0  457/0  روستایی

  04/0  01/0  01/0  1  بین مناطق

1390  

  1  238/0  238/0  1  کل

  58/0  137/0  246/0  558/0  شهري

  35/0  084/0  189/0  441/0  روستایی

  07/0  016/0  016/0  1  بین مناطق
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1391  

  1  197/0  197/0  1  کل

  50/0  098/0  179/0  546/0  شهري

  43/0  085/0  186/0  453/0  روستایی

  07/0  014/0  014/0  1  بین مناطق

1392  

  1  189/0  189/0  1  کل

  51/0  097/0  172/0  56/0  شهري

  39/0  074/0  168/0  439/0  روستایی

  10/0  019/0  019/0  1  بین مناطق

متوسط 

  دوره

  1  251/0  251/0  1  کل

  54/0  138/0  253/0  546/0  شهري

  39/0  097/0  213/0  453/0  روستایی

  06/0  016/0  016/0  1  بین مناطق

درصد 

  رشد

  -  -  -38  -  کل

  -5  -  -39  -  شهري

  -6  -  -42  -  روستایی

  67  -  6  -  بین مناطق

  هاي تحقیق یافته :منبع

 
  

  
  شاخص تایل براي بخش شهري و روستایی: 2نمودار 

  

. نابرابري در نابرابري استان است جادکنندهیااز عناصر  هرکدام ریتأثسهم از کل نابرابري به مفهوم 

نابرابري بخش شهري در نابرابري کل  تأثیرکه  دهد مینشان  حاصل از تجزیه شاخص تایل نتایج

 ي بین گروهینابرابر وبررسی بیشتر از اثر نابرابري بخش روستایی  ي موردها سالاستان در تمام 

 54سهم نابرابري مناطق شهري در کل دوره حدود  گردد میطور که مالحظه  البته همان. است
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 رغم علیبنابراین . درصد بوده است 38درصد و سهم نابرابري درون مناطق روستایی نیز حدود 

اینکه سهم نابرابري درون مناطق شهري از کل نابرابري بیشتر است اما تفاوت زیادي میان آنها 

  .وجود ندارد

) 71 ص ،48 ، همان ج1392(رنجبر فالح داودي و بر خالف نتایج  گردد میطور که مشاهده  همان

درصد بوده  20ه طور کلی حدود ب از نابرابري کل استان تهران که در آن سهم مناطق روستایی

باال بودن سهم . استدر استان کردستان رقم قابل توجهی کل سهم این مناطق از نابرابري است، 

ن مناطق روستایی از کل نابرابري در استان که تقریباً با سهم مناطق شهري برابري وردنابرابري 

مرز بودن با کشور عراق و شرایط مناسب براي  کند، احتماالً به دلیل موقعیت جغرافیایی و هم می

ساز کسب درآمدهاي  مرزي بودن استان زمینه. باشد میهاي کشاورزي و دامداري  انجام فعالیت

هاي غیر قانونی براي  تر از راه هاي قانونی و در مقیاسی وسیع از مبادالت تجاري از راهحاصل 

اي است که ساکنین  ، زیرا شرایط استان به گونهبوده استساکنین روستاها و شهرهاي مرزي 

از طرف دیگر . معاش نمایند اند از طریق قاچاق کاال و خدمات امرار روستاهاي غربی توانسته

که  آورده است فراهمشرایط مناسبی را براي ساکنین روستاهاي شرقی هاي حاصلخیز  وجود زمین

استان کردستان از لحاظ کشاورزي از مناطق . از طریق کشاورزي و دامداري کسب درآمد نمایند

این موضوع در حالی . آید هاي کشور به شمار می قابل توجه و از لحاظ دامپروري یکی از قطب

هایی در اختیار ساکنان مناطق روستایی قرار ندارد و به  نقاط استان چنین فرصتاست که در سایر 

اي از کل  روستایی سهم قابل مالحظهمناطق که نابرابري درون  گردد میهمین دلیل مشاهده 

جمعیت در عین حال باید به این نکته توجه نمود ترکیب . ده استانابرابري در استان را تشکیل د

در استان کردستان نیز احتماالً یکی از دالیل باال بودن سهم مناطق روستایی از شهري و روستایی 

درصد از جمعیت استان در  34حدود  1391که بر اساس آمارهاي سال  کل نابرابري بوده است چرا

که میانگین  در حالی) استان کردستان 1391سالنامه آماري سال (مناطق روستایی ساکن بوده است 

  .)کل کشور1391سال سالنامه آماري ( باشد میدرصد  29جمعیت روستایی کشور 

چندان  استان کردستان در کل نابرابري ییو روستا مناطق شهريسهم نابرابري بین گروهی یا بین 

بیشترین سهمی که نابرابري بین گروهی در کل نابرابري داشته است مربوط به سال . باال نیست

پایین بودن  رغم علی. دهد میدرصد از کل نابرابري را توضیح  10ده و این سهم حدود بو 1392

نجام شده سهم نابرابري بین امحاسبات بر اساس ، کل سهم کلی نابرابري بین مناطق از نابرابري

سهم نابرابري درون مناطق شهري و  که در حالی دهد میدرصد رشد نشان  67مناطق حدود 
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هر چند که اعداد فوق با در نظر . درصد کاهش یافته است 5و  4ترتیب بالغ بر روستایی نیز به 

اما به طور کلی نتایج حاکی  باشد میحظه نز عوامل نابرابري، چندان قابل مالگرفتن سهم هر کدام ا

اي بوده که نابرابري بین مناطق شهري و  از آن است که توزیع منابع طی دوره مورد بررسی به گونه

گذاري  سیاستی مهمی براي هدف هاي داللتدست آمده ه نتایج ب. ی افزایش یافته استروستای

ی طورکل بهکه  دهد میاین نتایج نشان  .نابرابري در استان کردستان داردها جهت کاهش  سیاست

ها معطوف به کاهش نابرابري  براي کاهش نابرابري و ایجاد عدالت در کل استان باید سیاست

ي و روستایی گردد هر چند که سهم نابرابري درون مناطق شهري به طور کلی درون مناطق شهر

گذاران به افزایش نابرابري  سیاستالزم است که عالوه بر این . باشد میبیشتر از مناطق روستایی 

   .میان مناطق روستایی و شهري نیز توجه الزم داشته باشند

  

  نتایج حاصل از شاخص اتکینسون -5-2

را  5/1نتایج حاصل از تجزیه شاخص اتکینسون با فرض پارامتر نابرابري گریزي  3جدول شماره 

که شاخص مذکور با فرض پارامترهاي نابرابري گریزي نیم و  گردد میخاطر نشان  .دهد مینشان 

ه نتایج ب. است شدهگزارش  5/1ربوط به ضریب اما در اینجا فقط نتایج م شدهیک نیز محاسبه 

  . دهد میلت روند یکسانی را نشان دست آمده در هر حا

  

  براي استان کردستان 5/1ي شاخص نابرابري اتکینسون با پارامتر گریز از نابرابري ریگ اندازهنتایج : 3جدول 

  وزن  منطقه  سال
  ɛ=5/1اتکینسون 

  سهم از نابرابري کل  اتکینسون وزنی  اتکینسون

1384  

  1  325/0  325/0  1  کل

  42/0  140/0  294/0  47/0  شهري

  50/0  165/0  312/0  53/0  روستایی

  08/0  027/0  027/0  1  بین مناطق

1385  

  1  297/0  297/0  1  کل

  48/0  147/0  294/0  50/0  شهري

  44/0  134/0  268/0  50/0  روستایی

  08/0  024/0  024/0  1  بین مناطق

1386  

  1  285/0  285/0  1  کل

  38/0  112/0  292/0  38/0  شهري

  54/0  158/0  255/0  62/0  روستایی
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  08/0  023/0  023/0  1  بین مناطق

1387  

  1  263/0  263/0  1  کل

  45/0  122/0  284/0  43/0  شهري

  43/0  117/0  206/0  57/0  روستایی

  12/0  034/0  034/0  1  بین مناطق

1388  

  1  288/0  288/0  1  کل

  47/0  138/0  283/0  49/0  شهري

  49/0  143/0  278/0  51/0  روستایی

  04/0  012/0  012/0  1  مناطق بین

1389  

  1  258/0  258/0  1  استان

  43/0  112/0  236/0  47/0  شهري

  52/0  135/0  256/0  53/0  روستایی

  05/0  014/0  014/0  1  بین مناطق

1390  

  1  254/0  254/0  1  کل

  46/0  12/0  257/0  47/0  شهري

  45/0  116/0  219/0  53/0  روستایی

  09/0  024/0  024/0  1  بین مناطق

1391  

  1  235/0  235/0  1  کل

  41/0  097/0  21/0  46/0  شهري

  51/0  121/0  225/0  54/0  روستایی

  08/0  021/0  021/0  1  بین مناطق

1392  

  1  247/0  232/0  1  کل

  39/0  091/0  196/0  46/0  شهري

  50/0  118/0  22/0  54/0  روستایی

  11/0  028/0  028/0  1  بین مناطق

متوسط 

  دوره

  1  -  271/0  -  کل

  43/0.  -  261/0  -  شهري

  49/0  -  249/0  -  روستایی

  08/0  -  023/0  -  بین مناطق

  درصد رشد

  -  -  -62/28  -  کل

  -14/7  -  -33/33  -  شهري

  0  -  -49/29  -  روستایی

  50/37  -  70/3  -  بین مناطق

  هاي تحقیق یافته: منبع                    
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  براي دو بخش شهري و روستایی 5/1با مقدار پارامتر نابرابري گریزي  اتکینسونشاخص نابرابري : 3نمودار 

  

روستایی روند نابرابري مناطق مناطق شهري و نابرابري نیز نابرابري کل، بر اساس شاخص اتکینسون 

بخش شهري و روستایی به ترتیب  درصد کاهش نابرابري در کل استان،. نزولی تجربه کرده است

و کمترین مقدار نابرابري در بخش شهري به ترتیب  بیشترین. درصد بوده است 30و  33، 29بالغ بر 

نیز در بخش روستایی . رخ داده است 196/0و  297/0و با مقادیر  1392و  1384ي ها سالدر 

 206/0 رقم با 1387سال  مقدار درو کمترین  312/0 با رقمو  1384در سال بیشترین مقدار نابرابري 

   .است رخ داده

 1384  مقدار نابرابري در بخش شـهري در سـال   اتکینسونکه براي شاخص  دهد مینشان  3نمودار 

، سپس نـابرابري در منـاطق روسـتایی رونـد کاهشـی قابـل       باشد میکمتر از میزان نابرابري روستایی 

با نگاهی . یافته استافزایش  1388ادامه داشته و در سال  1387کند که تا سال  توجهی را شروع می

منـاطق شـهري در طـول دوره     که نابرابري در مناطق روستایی نسبت به برد یپتوان  می 3به نمودار 

ي پایانی مقدار نابرابري در دو بخش ها سالبررسی نوسانات بیشتري را طی کرده است اما در  مورد

  .اند دیگر همگرا شدهبه سمت هم

توان مشاهده کرد که بر خالف شاخص تایل که  به راحتی می 3و  2با توجه به نتایج جداول شماره 

بیشتر است، بر اساس از نابرابري کل سهم مناطق شهري از سهم مناطق روستایی و بین مناطق در آن 

مورد بررسی کمتر از مناطق روستایی  ي دورهها سالشاخص اتکینسون سهم مناطق شهري در بیشتر 

به طور مثال بر اساس شاخص اتکینسون سهم نابرابري درون مناطق روستایی به طور . بوده است

این . باشد میدرصد  43که این رقم براي مناطق شهري  درصد بوده است در حالی 49متوسط 
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وزن براي ( شود میبت داده ها نس اختالف به دلیل تفاوت در وزنی است که به هر کدام از شاخص

برابر  اتکینسوندرآمد استان است و براي شاخص  کل بهها  شاخص تایل برابر با نسبت درآمد بخش

  ). باشد میبررسی  ها به تعداد کل خانوارهاي مورد نسبت تعداد خانوار بخش

تواند  هاي جالب شاخص اتکینسون آن است که تغییر ضریب گریز از نابرابري می یکی از ویژگی

افزایش ضریب گریز . دست دهده اطالعات مفیدي از زوایاي پنهان نابرابري جامعه مورد بررسی ب

هاي  از نابرابري در این شاخص به مفهوم آن است که جامعه وزن بیشتري به نابرابري در دهک

ابرابري و یا به عبارتی بهتر با افزایش این ضریب جامعه اهمیت بیشتري به ن دهد میپایین جامعه 

نهایت میل کند این  اگر این ضریب به سمت بی نظرياز لحاظ . دهد میهاي پایین درآمدي  گروه

عالوه . باشد میموضوع بدان مفهوم است که جامعه فقط نگران فقیرترین خانوارها در توزیع درآمد 

د، این موضوع بر این اگر با افزایش ضریب گریز از نابرابري سهم نابرابري بین مناطق افزایش یاب

هاي پایین درآمدي، نابرابري درون گروهی کمتر و  بدان مفهوم است که با حرکت به سمت دهک

  .گردد میدر عوض نابرابري میان مناطق به یکی از عوامل اصلی نابرابري در جامعه تبدیل 

گریـز از  بار دیگر سهم نابرابري بین منـاطق بـا توجـه بـه مقـادیر مختلـف پـارامتر         یک 4جدول در 

بـا افـزایش    گـردد  مـی طور که مالحظـه   همان. نابرابري در شاخص اتکینسون نشان داده شده است

ضریب گریز از نابرابري سهم مناطق نابرابري بین مناطق روستایی و شـهري از کـل نـابرابري تغییـر     

ظ هـاي پـایین درآمـدي الگـوي موجـود حفـ       به عبارتی بهتر با حرکت به دهک. نماید چندانی نمی

   .گردد می

  

  سهم نابرابري بین مناطق بر اساس مقادیر مختلف گریز از نابرابري شاخص اتکینسون: 4جدول 

  ɛ  1=ɛ  5/1=ɛ=5/0  سال

1384  06/0  06/0  08/0  

1385  08/0  06/0  08/0  

1386  07/0  06/0  08/0  

1387  12/0  10/0  12/0  

1388  03/0  03/0  04/0  

1389  04/0  04/0  05/0  

1390  08/0  07/0  09/0  

1391  07/0  07/0  09/0  

1392  10/0  10/0  11/0  

  هاي پژوهش  یافته :منبع                        
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  بر نابرابري در استان کردستان ها یارانهتأثیر هدفمندي سازي  - 5-3

هـاي نـابرابري    گیري شـاخص  حاصل از اندازه نتایج شد،هاي قبلی مشاهده  طور که در بخش همان

که نابرابري در مناطق روستایی، شهري و کل استان کردستان بـراي   دهد مینشان  اتکینسونتایل و 

اما در اینجا دو سؤال مهم امـا مـرتبط بـه هـم مطـرح      . کاهش یافته است 1392تا  1384دوره زمانی 

هاي مختلف از لحـاظ آمـاري هـم معنـادار      نخست آنکه آیا این کاهش نابرابري در بخش: شود می

ینکه کاهش مذکور تصادفی بوده است؟ و دوم، دلیل کاهش نابرابري طی دوره مورد نظر است یا ا

  در استان چه چیزي بوده است؟

. هاي نهم و دهم در کشور بـوده اسـت   دوره مورد مطالعه در این پژوهش مطابق با زمامداري دولت

بنـابراین بـه نظـر    . بـود  هـا  یارانـه ي دولت دهم اجراي طـرح هدفمنـدي   ها ترین سیاست یکی از مهم

 هـا  یارانـه اجـراي طـرح هدفمنـدي    بهبود نابرابري در این دوره در استان  یلکی از دالیرسد که  می

بـه دنبـال اجـراي ایـن طـرح       کـه  نماید چـرا  مشاهدات اولیه نیز این موضوع را تأیید می. بوده است

درصـد در   19ه حـدود  بـ  1389درصد در سـال   23شاخص نابرابري تایل در سطح استان از حدود 

   .کاهش یافته است 1392سال 

بر نابرابري در استان کردستان و همچنین  ها یارانهبراي بررسی معناداري آماري تأثیر هدفمندي 

 شدهآزمون معناداري کاهش نابرابري در سطح استان، در این قسمت از تحلیل واریانس استفاده 

بنابراین براي بررسی  شدهشروع  1389از سال  ها یارانهبا توجه به اینکه اجراي هدفمندي . است

هاي نابرابري طی دو  تأثیر اجراي این طرح با استفاده از رویکرد تحلیل واریانس میانگین شاخص

. با همدیگر مقایسه گردیده است) قبل و بعد از اجراي طرح( 1389-1392و  1385-1388دوره 

متغیر مستقل آن یک متغیر مجازي نی است که تحلیل واریانس در واقع یک تحلیل رگرسیو

خواهیم نابرابري قبل و بعد از اجراي هدفمندي  به طور مثال فرض کنید می. )2010، 1آیر( باشد می

نابرابري : در این حالت متغیر مجازي دو حالت خواهد داشت. را با همدیگر مقایسه کنیم ها یارانه

و نابرابري بعد از اجراي سیاست  1385-1388قبل از اجراي سیاست هدفمندي یعنی دوره 

متغیر مجازي براي دوره اول عدد صفر و براي دوره بعد عدد . 1389-1392هدفمندي یعنی دوره 

بر  1385-1392ي ها سالطی کل استان نابرابري  فرض کنید کهاکنون . هد کردیک را اختیار خوا

                                                           
1. Iyer (2010) 
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با توجه به اینکه در تحلیل رگرسیون عرض از مبدأ مدل . شودرگرس متغیر مجازي تعریف شده 

 این دربنابراین  دهد میکه مقدار متغیر مستقل صفر باشد را نشان  مقدار میانگین متغیر وابسته زمانی

عدم (که در اینجا دوره اول  پایه گروه براي وابسته متغیر میانگین در واقع مبدأ از عرض مدل

جمع ضریب متغیر مجازي و عرض از همین ترتیب  به .دهد میرا نشان  باشد می) اجراي هدفمندي

در آن اجرا شده است را نشان  ها یارانهمبدأ میانگین متغیر وابسته براي دوره دوم که هدفمندي 

 ها یارانهمیانگین نابرابري قبل و بعد از  اختالف میزان مجازيمتغیر  ضریببه عبارتی بهتر . دهد می

توان براي نابرابري مناطق شهري، روستایی و بین مناطق شهري و  این مدل را می .دهد میرا نشان 

بنابراین در اینجا  .هاي تایل و اتکینسون به صورت جداگانه انجام داد روستایی به تفکیک شاخص

   :دشو میمدل زیر براي انجام تجزیه و تحلیل واریانس برآورد 

  

���������� = � + ���� + �  )20                              (                                                 

  

ي مورد بررسی است؛ ها سالشاخص نابرابري تایل و اتکینسون براي  ����������که در آن 

 1389-1392عدد صفر و براي دوره  1385-1388یک متغیر مجازي است که براي دوره  ���

   .نماید عدد یک را اختیار می

 انگرینما مبدأعرض از . است شده  ارائه 5در جدول  20نتایج برآورد تحلیل واریانس رابطه 

ضریب . است 1385-1388ها در دوره  شاخص نابرابري اتکینسون و تایل براي هر کدام از بخش

-1392تغییرات شاخص نابرابري در دوره اول نسبت به دوره دوم یعنی  دهنده  نشانمتغیر دامی نیز 

ها در هر دو  ضریب متغیر دامی براي تمامی بخش گردد میطور که مشاهده  همان. باشد می 1389

و این بدان معنی است که نابرابري طی دوره دوم نسبت به  باشد میخص اتکینسون و تایل منفی شا

در این میان ضرایب مربوط به نابرابري کل استان و نابرابري بخش . دوره اول کاهش یافته است

و ضرایب بخش روستایی و میان گروهی از نظر آماري  است شهري از لحاظ آماري معنادار

دست آمده اجراي طرح هدفمندي به کاهش ه به عبارتی بهتر با توجه به نتایج ب. باشد یمر نامعناد

که این موضوع تأثیر معناداري  در حالی شدهنابرابري کل و نابرابري در درون مناطق شهري منجر 

به نظر . بر نابرابري درون مناطق روستایی و نابرابري بین مناطق شهري و روستایی نداشته است

معنی بودن ضریب بخش روستایی به علت افزایش ناگهانی نابرابري درون این بخش  د که بیرس می

 گردد میمشاهده  3و  2طور که در نمودارهاي  زیرا همان ،باشد می 1389و  1388 يها سالطی 

اي نشان  قابل مالحظهافزایش  1387نسبت به سال  ها سالهاي تایل و اتکینسون در این  شاخص
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هاي  به نحوي که این موضوع سبب شده میانگین شاخصاند،  کاهش یافته و سپس مجدداً دهند می

نابرابري در مناطق روستایی بعد  .نداشته باشند همدیگرنابرابري طی دو دوره اختالف معناداري با 

  .ي مذکور مجدداً روند نزولی را تجربه کرده استها سالاز 

  

 دورهطی ) 5/0با ضریب (هاي تایل و اتکینسون  تحلیل واریانس براي شاخصنتایج حاصل از برآورد مدل : 5 جدول

  1389-1392و  1388-1385

  

   هاي تحقیق یافته :منبع

در ستون سوم عناصر . انحراف معیار ضریب مربوطه است و عناصر داخل پرانتز عناصر اول ضرایب برآورد شده است دومدر ستون اول و  :توضیح

   .باشد میاست و عناصرداخل پرانتز احتمال مربوطه  Fاول مقدار آماره 

  

ي ها سالکاهش نابرابري در استان طی دوره مورد نظر در شرایطی اتفاق افتاده است که کشور طی 

اي ایران نوسانات  هاي هوشمندانه غرب علیه برنامه صلح آمیز هسته به علت تحریم 1392تا  1390

حالی است که نتایج این موضوع در . اي را تجربه نمود و نرخ تورم به شدت افزایش یافت سابقه بی

بیات و حکمتی  ،)1390(، نظري و مظاهري )1377(بخش  برخی از مطالعات نظیر نیلی و فرح

 Fآماره   متغیر مجازي  مبدأعرض از   ها بخش  ها شاخص

  اتکینسون

  استان
119/0  

)004/0(  

022/0-  

)005/0(  

95/19  

)004/0(  

  شهري
125/0  

)005/0(  

035/0-  

)007/0(  

60/21  

)004/0(  

  روستایی
100/0  

)006/0(  

011/0-  

)008/0(  

85/1  

)22/0(  

  مناطقبین 
008/0  

)002/0(  

001/0-  

)002/0(  

34/0  

)58/0(  

  تایل

  استان
266/0  

)014/0(  

053/0-  

)020/0(  

29/7  

)03/0(  

  شهري
296/0  

)015/0(  

095/0-  

)020/0(  

36/20  

)004/0(  

  روستایی
216/0  

)013/0(  

024/0-  

)019/0(  

58/1  

)26/0(  

  مناطقبین 
016/0  

)003/0(  

001/0-  

)004/0(  

08/0  

)79/0(  
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که تورم یکی از عوامل بدتر شدن توزیع  دهد مینشان ) 1393( محمد زادهو کمیجانی و ) 1390(

  .درآمد و تشدید نابرابري در کشور بوده است

  

 گیري و پیشنهادات نتیجه - 6

 ؛شود میهایی است که منجر به کاهش فقر و نابرابري  یکی از معیارهاي دولت موفق، سیاست

ها را در مناطق مختلف به صورت اساسی  کنند میزان نابرابري ها همواره تالش می بنابراین دولت

و ممکن  دهد میدرآمدها، اعتماد به سیستم اقتصادي را کاهش در کاهش دهند، چرا که نابرابري 

  .اثر هر سیاستی را خنثی نماید است

کلی  صورت  به در استان ی نابرابريبررس موردکه در دوره  دهد میبررسی آمارهاي موجود نشان 

ی توزیع درآمد در مناطق شهري نسبت به مناطق روستایی نابرابرتر کل طور  به و است افتهی  کاهش

عالوه بر این نابرابري . عکس این قضیه رخ داده است ها سالکه در برخی از  چند هر ،بوده است

این موضوع در . ی تجربه کرده استبررس مورددرون مناطق روستایی کاهش بیشتري را طی دوره 

 چند هر. داشته است حالی است که نابرابري بین مناطق در انتهاي دوره نسبت به اول دوره افزایش

نتایج دقیقی از علت کاهش نابرابري در استان انجام نگرفت اما  لیتحل و  هیتجزکه در این پژوهش 

تأثیر مثبت و معناداري بر بهبود  ها یارانهکه اجراي طرح هدفمندي  دهد میتحلیل واریانس نشان 

  .نابرابري در استان داشته است

رو  از این ،باشد میبا توجه به اینکه سهم مناطق شهري و روستایی به طور متوسط نزدیک به هم 

ي مربوطه باید به طور همزمان معطوف به مناطق ها گذاري سیاست براي کاهش نابرابري در استان

عالوه بر . ندهستشهري و روستایی باشد و مناطق مذکور از اولویت یکسانی در این زمینه برخوردار 

ویژه آنکه ه ق بپردازد بنیز باید به مسأله نابرابري بین مناط ها گذاري سیاستاین یکی از ابعاد این 

   .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل حداکثر نابرابري از افزایش این موضوع حکایت دارد
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رفته شده در بورس اوراق یمنتخب پذشرکت  85سهام  تغییرات قیمتعوامل موثر بر ر ین مطالعه تاثیدر ا

با  1393تا  1385 یدوره زمان یط یو تجرب يبه صورت نظر در سطوح مختلف سودآوري ،بهادار تهران

سازي عوامل موثر  مدل .قرار گرفته است یمورد بررس یتا و مقطعیپانل د یاقتصادسنج ياستفاده از الگوها

گذاري  مدل ارزشها، با توجه به  کید بر ارزش واقعی شرکتأبر تغییرات قیمت سهام نمونه مورد بررسی با ت

 .هاي واقعی صورت گرفته است بر اساس فرصت

و  يسودآوررات ییسود، تغ یر بازدهینظ ییرهایمتغتاثیر است که  آنانگر یق بین تحقیج حاصل از اینتا

دار است، در  یز معنین يسهام مثبت و به لحاظ آمار قیمتتغییرات بر  ها شرکت رشد يها رات فرصتییتغ

ن یهمچن. باشد یدار م یو معن یشده منف يگذار هیه سرمایرات سرماییو تغل یرات نرخ تنزییر تغیکه تاث یحال

سهام  قیمتتغییرات بر ها  شرکتشده  گذاري سرمایهه یر در سرماییو تغ ير در سودآورییتغ يرهایر متغیتاث

 یحیبا توجه به شاخص قدرت توض. شتر استیدارند، ب يباالتر يکه سودآور ییها شرکتدر ها  آن

نمونه مورد  سهام ح تغییرات قیمتیدر توض يشتریسود سهم ب یر بازدهیمتغ ،دست آمدهه ب) IEP( یشیافزا

  .رها داردیر متغینسبت به سا بررسی
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  مقدمه - 1

 ینیب شیگذاران جهت پ هیکمک به سرما ياقتصاددانان و مشاوران اقتصادن اهداف یاز مهمتر یکی

 يها شرکتتغییرات قیمت سهام . باشد ینه سهام میو انتخاب سبد به ها شرکتنده یآ يان نقدیجر

ر قرار یرا تحت تاث گذاران سرمایهاست که انتخاب سهام توسط  یار مهمیاز موارد بس یکیمختلف 

و  ي، حسابداری، مالير عوامل اقتصادینظ یر عوامل مختلفیتحت تاث ها شرکتسهام  قیمت. دهد یم

سهام جهت تغییرات قیمت مختلف بر  يرهایر متغین اطالع از نحوه تاثیبنابرا. ردیگ یقرار م... 

 ین عواملیاز مهمتر یکی. باشد میت یز اهمیار حایبس گذاران سرمایهنه سهام توسط یانتخاب سبد به

ارزش واقعی یک . باشد میها  شرکتارزش واقعی گذار است، ریتاث ها شرکتسهام  که بر قیمت

شرکت تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند میزان سرمایه شرکت، میزان سودآوري شرکت، مقیاس و 

  . قرار دارد... اندازه شرکت و 

عبارت اگر ارزش واقعی یک شرکت اطالعات مناسبی از قیمت سهام آن شرکت فراهم کند و به 

ارزش واقعی رات یید تغین بای، بنابراکننده تغییرات قیمت سهام شرکت باشد دیگر منعکس

در حالی که  .داشته باشد یسهام همبستگ یجه بازدهیو در نت ها آنمت سهام یرات قییبا تغ ها شرکت

 يریگ اندازه يها ن عملکرد بازار سهام و شاخصیب يارتباط قو یبا توجه به مطالعات انجام شده قبل

 يها شرکتع از یک پانل وسیدر  مثال يبرا. د قرار نگرفته استیأیمورد ت ها شرکتارزش واقعی 

رات ییاز تغ یار کوچکیفقط سهم بس هاي ارزش واقعی شرکت شاخص، یمختلف مورد بررس

سهام  یو بازده ارزش واقعی شرکتن یب يدار یارتباط معنو د ده یح میرا توضها  آنمت سهام یق

ارزش ن یارتباط ب ین بررسیبنابرا .1)2000س، یو لو و ل 2001، يکخار ؛1989و، یل(وجود ندارد 

 یمختلف سهام جهت آگاه يدر بازارها ها آن سهام و تغییرات قیمت ها شرکتواقعی 

  .باشد میت یز اهمیحابسیار  ها شرکتران یو مد گذاران سرمایه

در  ها و تغییرات قیمت آن ها ارزش واقعی شرکتن یرابطه ب یق بررسین تحقیدر ا یهدف اصل

ن منظور ابتدا مدل یبه هم. باشد میها  ن آنیبورس اوراق بهادار تهران، جهت روشن شدن رابطه ب

د و پس از شو یارائه م ها آن سهام تغییرات قیمتو ارزش واقعی شرکت بر عملکرد ر یتاث نظري

 يآور ق ارائه و با استفاده از جمعیتحق ینه، مدل تجربین زمیدر ا یمرور مطالعات انجام شده قبل

  . گردد یاز، مدل ارائه شده برآورد میها و اطالعات مورد ن داده

  

                                                           
1. Lev (1989), Kothari (2001), and Lo & Lys (2000) 
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  مبانی نظري تحقیق -2

 توجه به آن در این مطالعه، باسهام  بر تغییرات قیمت تاثیر ارزش واقعی شرکت یبررس يساز مدل

فته صورت گر) 2000( 1ارائه شده توسط هانگ یواقع هاي فرصتبر اساس  گذاري ارزشمدل 

 يها آن شرکت و فرصت يها ییشرکت شامل ارزش دارا کین مدل ارزش یبر اساس ا. است

  ). 1961، 2یانیگلیلر و مودیم(باشد  میآن شرکت  ییرشد و شکوفا يموجود برا

ک شرکت به دو عامل ی، ارزش سهام یواقع هاي فرصتبر اساس  گذاري ارزشمدل  با توجه به

آن و ) هیسرما یبازده( شرکت يو سودآور) ه موجود در شرکتیزان سرمایم( اس شرکتیمق

تغییرات قیمت سهام و  توان گفت یگر میبه عبارت د. دارد ینده بستگین دو عامل از آیا بینی پیش

اس و ی، مقیآت ینگینقدان یاز جر گذاران سرمایهبا انتظارات  یارتباط تنگاتنگ آن یبازده

ل و انباشت ی، تشکيشامل منابع درآمد يان نقدیچهار عامل جر. نده شرکت داردیآ يسودآور

تغییرات قیمت گذار بر  رین عوامل تاثیرشد، از مهمتر هاي فرصتو  يرات در سودآورییه، تغیسرما

 یکننده بازده نییامل تعون عیشرکت، از مهمتر يجار يمنابع درآمد. باشند یک شرکت می سهام

 یاتیعمل ییزان کارایدهنده م ز نشانیشرکت ن يرات در سودآورییو تغ باشد میشرکت  يجار

ان یجر. هستندرگذار ینده شرکت تاثیآ یو بازده ینگیان نقدین بر جری، بنابرااستشرکت 

ه و یش انباشت سرمایرا با افزایز وابسته است، زیاس عملکرد شرکت نینده شرکت به مقیآ ینگینقد

 یافته و متعاقبا بازدهیش یرشد موجود شرکت افزا هاي فرصتشرکت،  سایش مقیجه افزایدر نت

 یز بر بازدهیل نیرات در نرخ تنزیین چهار عامل تغیعالوه بر ا. دهد یش مینده شرکت را افزایآ

  . )2000، هانگ( گذار است رینده سهام شرکت تاثیآ

از آن  یبازدهتغییرات قیمت سهام و بر  بنگاهواقعی ارزش ر یتاث یبه منظور بررس )2000( هانگ

ف ارزش ین مدل با تعریا. ، استفاده کرده استهاي واقعی بر اساس فرصت گذاري ارزشک مدل ی

و  ين اطالعات حسابداریو سپس ارائه رابطه ب یآت ينقد يها انیجر یسهام به عنوان ارزش فعل

 3ياس و سودآوریمق یاز دو عامل اساس یسهام تابعارزش . شود ینده شروع میآ يان نقدیجر

  نده یات آیعمل يزان سودآوریاس عملکرد و میمق بینی پیشسهام به  يگذار ن ارزشیبنابرا. است

                                                           
1. Zhang (2000) 
2. Miller and Modigliani (1961) 
3. Scale and Profitability 
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ه ید ارزش از سرمایبنگاه را در تول یینکه توانایل ایبه دل يرات سودآورییتغ. دارد یشرکت بستگ

  .دنمای یفا مین مدل ایدر ا یاساس، نقش کند یان میشده ب 1گذاري سرمایه

که (سهام  يارزش دفتر t، Btان دوره یارزش تمام حقوق صاحبان سهام شرکت در پا Vt اگر

 يزان درآمدهایم t ،Xtان دوره یدر پا) دهد یشده بنگاه را نشان م گذاري سرمایهه یارزش سرما

  حال اگرباشند،  tرشد موجود بنگاه در زمان  هاي فرصتز ین gtو  tکسب شده بنگاه در زمان 

qt ≡ Xt/Bt در زمان  يبه عنوان سودآورt به ) 2000( شود، معادله ارزش سهام هانگ یمعرف

   :گردد یان میر بیصورت ز

  

Vt = kEt (Xt+1) + Bt P(qt ) + Bt gtC(qt )     )1(  

  

 يا هیعامل انباشت سرما kو  يبرابر با درآمد مورد انتظار دوره بعد Et(Xt+1)ن معادله یکه در ا

ش یشرکت و افزا يها تیانگر کاهش فعالیب بیز به ترتین C(qt)و  P(qt). باشند میدرآمدها 

زان یم اند و با نرمال شده Btاس عملکرد یکه هر دو با استفاده از مق باشند میشرکت  يها تیفعال

کند که ارزش حقوق صاحبان سهام برابر است  یان میمعادله باال ب. هستندشرکت مرتبط  يسودآور

ت یاهم. رشد و از دست رفته يها عالوه ارزش فرصته موجود بنگاه ب يها تیبا حفظ سطح فعال

. دارد یبستگ (gt) رشد يها و فرصت (qt) شرکت يمختلف معادله باال به سودآور ياجزا ینسب

به صورت  یند گام تصادفیک فرآیاز  يم که سودآوریفرض کن ،لیه و تحلیساده شدن تجز يبرا

qt+1 = qt + et+1 کند که  یم يرویپet+1 حال اگر   . استن صفر یانگیع با میتوز يدارا 

Et(Xt+1)= Et(Bt qt+1)= Bt qt و k=1/rt که  يباشند به طورrt ل در زمان یز نرخ تنزینt  باشد ،

   :گردد یر ارائه میحقوق صاحبان سهام به صورت ز يگذار گاه معادله ارزش آن

  

Vt = Bt [qt / rt + P(qt ) + gtC(qt )] ≡ Bt *v(qt , gt ,rt)   )2(  

  

ن معادله یبر اساس ا. است v(qt , gt ,rt ) ≡ qt / rt + P(qt ) + gtC(qt ) ،)2(که در معادله 

 شده گذاري سرمایهه یمقدار سرما یاز دو عنصر اساس یتواند ناش یارزش حقوق صاحبان سهام م

)Bt (ه یارزش هر واحد سرما و)v( يزان سودآوریاز م یکه تابع باشد (qt) ،رشد هاي فرصت (gt)   

                                                           
1. Invested Capital 
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  . )2000هانگ، ( است(rt)  لیو نرخ تنز

ر در ییسهام از معادله حقوق صاحبان سهام، تغ یبازدهتغییرات قیمت و دست آوردن معادله ه ب يبرا

م و با در نظر یکن یان میب Vt+1∆را با  t+1نسبت به دوره  tارزش حقوق صاحبان سهام در دوره 

   :م داشتیرها خواهیر متغیسا ير برایین تغیگرفتن ا

  

∆Vt+1 ≈ ∆Bt+1 v(qt , gt ,rt ) + Bt [v1 ∆qt+1 + C(qt )∆gt+1 + v3 ∆rt+1]  )3(  

  

  . است dv/dgt = C(qt)و  v1≡ dv/dqt  ،v3≡ dv/drtن معادله یکه در ا

 یبازده جهیف شود، در نتیتعر t+1ه در دوره یاز سرما یخالص ناش یزان سود پرداختیم Dt+1اگر 

   :شود میان یر بیو به صورت ز Rt+1برابر با  t+1سهام در دوره 
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 ریمتغ ياگر به جا. Dt+1 = Xt+1 – ΔBt+1م داشت یجه خواهیدر نت ΔBt+1=Xt+1 – Dt+1 اگر

معادله شود،  يگذاریجا ΔBt+1 و Xt+1 يرهای، متغدر معادله باال) Dt+1( یآت يها زان سود دورهیم

   :ر نوشتیتوان به صورت ز یرا م t+1سهام در دوره  یبازدهتغییرات قیمت و 
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از پنج عامل  یکه تابع باشد می t+1دوره  یسهام ط یبازدهتغییرات قیمت و دهنده  نشان )5(معادله 

  :ر استیز

 شود مینشان داده  Xt+1 شرکت با يزان درآمد جاری، م)Xt+1/Vt( شرکت يزان درآمد جاریم -1

 یبازدهتغییرات قیمت و  از یل دهنده بخشیدوره که تشک يکه با استفاده از ارزش سهام در ابتدا

 . شده است يساز سهام است، نرمال
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د ارزش شرکت و در یتول یشرکت مرکز اصل يسودآور ،)Δqt+1( ير در سودآورییزان تغیم -2

با  يرات در سودآورییدر مدل باال تغ. سهام است یبازدهتغییرات قیمت و جاد یا یجه عامل اصلینت

 . ل شده استیدوره تعد يدر ابتدا) Bt/Vt( يبه ارزش بازار ياستفاده از نسبت ارزش دفتر

ر در حقوق صاحبان سهام به صورت یی، تغ)ΔBt+1/Bt( ر در حقوق صاحبان سهامییزان تغیم -3

زان ارزش یو بر اساس م شود میف یشده تعر گذاري سرمایهر در حقوق صاحبان سهام یینسبت تغ

زان ینکه میبا توجه به ا. دهد یر قرار میسهام را تحت تاث یبازده، تغییرات قیمت و د شدهیتول

جه در معادله یآن، در نت يها نهیشده نسبت به هز گذاري سرمایهه یبرابر است با خالص سرما یبازده

 . ل شده استیتعد )Bt/Vt-1( با استفاده از نسبت ΔBt+1/Bt ریمتغ) Rt+1( یبازده

ک شوك مثبت یط یشرار ی، با فرض ثابت بودن سا)Δgt+1( موجود رشد هاي فرصتر در ییتغ -4

 . خواهد شد یش بازدهیجه افزایش حقوق صاحبان سهام و در نتیرشد باعث افزا يها در فرصت

را مشخص  یآت ينقد يها انیجر يگذار متیل قی، نرخ تنز)Δrt+1( لیر در نرخ تنزییتغ -5

خواهد شد که در  یآت يها انیجر یل باعث کاهش ارزش فعلیش در نرخ تنزیک افزای. کند یم

 شود می آن یبازدهتغییرات قیمت سهام و جه یجه موجب کاهش حقوق صاحبان سهام و در نتینت

   ).2006، 1چن و هانگ(

  

  مطالعات انجام شده قبلی - 3

، یمال يسهام در بازارها تغییرات قیمتعوامل موثر بر  یت بررسیبا توجه به ضرورت و اهم

نه انجام شده است که در ادامه ین زمیدر داخل و خارج از کشور در ا یمختلف یمطالعات تجرب

  . شود مین مطالعات ارائه یاز ا يا خالصه

سهام در  یبازده تغییرات قیمت و بر عوامل موثر یبه بررس يا در مطالعه) 2006( چن و هانگ

رات ییسود، تغ یمانند بازده ییرهایر متغین مطالعه تاثیها در ا آن. کشور هنگ کنگ پرداختند

ل را بر یرات نرخ تنزییرشد و تغ يها رات فرصتییشده، تغ گذاري سرمایهه ی، سرمايسودآور

ج به یبر اساس نتا. قرار دادند یمورد بررس یزمان يتا و سریپانل د يسهام در قالب الگوها یبازده

ن پژوهش بر یدر ا یمورد بررس يرهایگر متغیر دیل تاثین مطالعه، به جز نرخ تنزیدست آمده از ا

  . دار است یسهام مثبت و معن یبازده

                                                           
1. Peter Chen and Zhang (2006) 
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 يم شده، درآمدهایر سود تقسینظی یرهایمتغ یبه بررس يا در مطالعه 1)2012( خان و همکاران

تا  2005 یدوره زمان یپاکستان ط یهر سهم در بورس کراچ يبه ازا يساالنه شرکت و ارزش دفتر

ر مثبت و یذکر شده تاثر یق سه متغین تحقیآمده از ادست ه ج بیبر اساس نتا. اند پرداخته 2011

 یبر بازده ير ارزش دفتریر تاثین سه متغین ایدارند و از ب یسهام بورس کراچ یدار بر بازده یمعن

  . شتر استیسهام ب

بر . ن پرداختیپیلیسهام بورس ف یبر بازده EPSر یتاث یبه بررس يا در مطالعه 2)2012( یمناج

ر در بازار ین دو متغین ایب یفیو ضع یمنف یق رابطه همبستگین تحقیدست آمده از اج به یاساس نتا

  . ن برقرار استیپیلیسهام ف

ن نسبت به یمت سهام در بورس چیواکنش ق یبه بررس يا در مطالعه 3)2013( و همکاران وانگ

ن مطالعه یاها در  آن. پرداختند 2011موجود در سال  يها شرکت يرات در اطالعات حسابدارییتغ

و سود  ير درآمد هر سهم، ارزش دفترینظي مالی رهایها و متغ از شاخص یر برخیتاث یبه بررس

ج به دست آمده از یبر اساس نتا. ن پرداختندیسهام چ یمت سهام و بازدهیبر شاخص ق يحسابدار

دارد وجود  یمت سهام رابطه مثبتیها و ق شرکت ياطالعات حسابدار يها ن شاخصین مطالعه بیا

حقوق  یو بازده EPSکه  يطوره مختلف متفاوت است ب يها در شاخص يدار یسطح معن یول

  . برخوردار هستند يشتریب يدار یصاحبان سهام از معن

به بررسی و تجزیه و تحلیل توانایی متغیرهاي حسابداري در  اي در مطالعه )2014( 4رزاق و آلمري

ها در این مطالعه تاثیر متغیرهاي نسبت  آن. توضیح نوسانات قیمت سهام در بورس امان پرداختند

سود سهام پرداختی، عملکرد سود سهام، ارزش بازار، نوسانات درآمد خالص، نسبت بدهی و رشد 

ی موجود در بورس اوراق بهادار امان تي صنعها شرکتسهام  هاي شرکت بر نوسانات قیمت دارایی

رگرسیون  نتایج حاصل از مدل بر اساس. مورد بررسی قرار دادند 2010تا  2001طی دوره زمانی را 

درصد از تغییرات  8/3تمامی متغیرهاي مورد بررسی در این تحقیق فقط چندگانه در این تحقیق، 

درصد از تغییرات قیمت  2/96دهند و  ن را مورد بررسی قرار میقیمت سهام بورس اوراق بهادار اما

  .سهام تحت تاثیر عوامل دیگري قرار دارد

                                                           
1. Khan et al (2012) 
2. Menaje (2012) 
3. Wang et al (2013) 
4. Razaq and Almeri (2014) 
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ی بر نوسانات تنعملکرد سود و سود پرداخ اي به بررسی تاثیر در مطالعه )2015( 1استفن و همکاران

 2014تا  2013طی دوره زمانی  کشور کنیابورس اوراق بهادار نایروبی معامالت مرزي قیمت سهام 

بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق رابطه مثبت و . با استفاده از الگوي پانل دیتا پرداختند

 داري بین متغیرهاي سود پرداختنی و نوسانات قیمت سهام طی دوره مورد بررسی وجود دارد معنی

قیمت سهام در بازارهاي مرزي کننده نوسانات  تعیین به عنوان یک عامل مهم و و سود پرداختنی

بین شدید  خطی یک رابطه هم ست کها نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این. شود محسوب می

به عنوان متغیر توضیحی عمکرد سود و سود پرداختنی وجود دارد و در صورت وجود این دو متغیر 

  .یابد ضریب تعیین کاهش می ،در مدل

سهام، مطالعات  یبازدهتغییرات قیمت و عوامل موثر بر  یموضوع بررست یز نظر به اهمیران نیدر ا

  . نه انجام شده استین زمیدر ا یمختلف

ر ثبات ینظ ها شرکتخاص  يها یژگیر ویتاث یبه بررس يا در مطالعه )1388( يو ساعد یهاشم

در  یاتیعمل ينقد يها انیسود و جر یاطالعات يها بر محتوا ، اندازه و رشد شرکتیسود، اهرم مال

ن یج به دست آمده از ایبر اساس نتا. پرداختند 1386تا  1380دوره  یسهام ط یح بازدهیتوض

دار و یبا سود پا يها شرکت يبرا یاتیعمل ينقد يها انیمطالعه ارتباط بازده سهام با سود و جر

ن با سود یپائ یبا اهرم مال يها شرکتسهام در  یگر ارتباط بازدهیاز طرف د. شتر استیرشد باال ب

  .ابدی یکاهش م یاتیعمل ينقد يها انیش و با جریافزا یاتیعمل

بازار و  يرهایمتغ، يحسابدار يرهایر متغیتاث یبه بررس يا در مطالعه )1391(و همکاران  یقائم

بر اساس سه  1389تا  1385 یدوره زمان یشرکت ط 183سهام  ير عادیغ یاندازه شرکت بر بازده

ج به دست آمده توان یبر اساس نتا. پرداختند یو آماره مقطع 3بومر و همکاران، 2آزمون پاتل

زان توان یسهام برابر با م يعاد ریدر سنجش بازده غ يحسابدار يرهایبر متغ یمبتن يها آزمون

  . بازار است يرهایبر متغ یمبتن يها آزمون

ست که ا آنسهام  تغییرات قیمتنه عوامل موثر بر یمطالعات انجام شده در زم یوجه مشترك تمام

سهام  و بازدهی متیرات قییبر تغ... و  ي، اقتصادیمختلف مال يرهایر متغیتاث ،ن مطالعاتیدر ا

دهنده ارزش واقعی یک  قرار گرفته است ولی بررسی تاثیر متغیرهایی که نشان یمورد بررس

                                                           
1. Stephen et al (2015) 
2. Patell 
3. Boehmer et al 
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 به همین منظور. ها تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است بر تغییرات قیمت سهام آن ،شرکت باشند

در قالب ارزش واقعی شرکت بر تغییرات قیمت سهام ر یتاث ست کهآن ا حاضر مطالعههدف اصلی 

 هاي فرصتبر اساس  گذاري ارزشدیتا و مقطعی و با توجه به مدل  سنجی پانلالگوهاي اقتصاد

نه ین زمیر مقاالت انجام شده در ایمتفاوت با سا يکردیروکه رد یقرار گ واقعی، مورد ارزیابی

  .  باشد می

  

  قیتحق یارائه مدل تجرب - 4

مورد  يها شرکت بر تغییرات قیمت سهام ناشی از ارزش واقعی شرکتعوامل ر یتأث یجهت بررس

ق و یتحق ينظر یبر اساس مبان ی، مدل تجربپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه

  . گردد یبه دو صورت مختلف برآورد م 1یانجام شده قبلمطالعات 

) 6(به صورت معادله  یون خطیک رگرسیدر قالب  عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهامر یابتدا تاث

  . ، برآورد خواهد شدباشد می) 5(که برگرفته از معادله 

  

ˆˆ ˆ ˆ
it it it it it it itR x q b g r e                   )6(  

  

   :)6(که در معادله  يبه طور

itR  سهام شرکت  یا بازدهی ساالنهتغییرات قیمت عبارتست ازi  در سالt .به  توان یبازده را م

در مورد سهام، این . تغییر در ارزش یک دارایی در طول یک دوره زمانی مشخص تعریف کرد

، منظور از بازده کل باشد یتغییر ناشی از تغییر در قیمت سهم به اضافه سود یا مزایاي پرداختی م

با در این تحقیق  بازده سهام .ردیگ یسهام، مجموعه مزایایی است که در طول سال به سهم تعلق م

   :گردد یاستفاده از فرمول زیر محاسبه م

R� =
(P� − P���)

P���
 

  t :Rtبازده سهام در دوره 

  Pt: قیمت سهم در دوره مورد نظر

                                                           
1. Zhang (2000) and Chen and Zhang (2006) 
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  t-1( :Pt-1(ه رقیمت سهم دردو

itx ساالنه شرکت  ست از بازده سودا عبارتi  در سالt  سهامداران  رآمدداز طریق تقسیم که

  . شود می گیري اندازه) Vi,t-1( هر دوره يدر ابتداسهام  يبر ارزش بازار) t  )Xitدر سال شرکت

itq شرکت  يرات سودآورییست از تغا عبارتi  در سالt حقوق  يکه با استفاده از ارزش دفتر

   .شود میل یحقوق صاحبان سهام تعد يزش بازارردوره به ا يصاحبان سهام در ابتدا

  

∆qit =(qit – qit-1)Bit-1/Vit-1  
  

 . qit =Xit/Bi,t-1م داشت، یحقوق صاحبان سهام خواه یبه عنوان بازده يف سودآوریبا تعر

itb شرکت  ییدارا يدر ارزش دفتر یرات نسبییا تغیشده  گذاري سرمایهه یست از سرماا عبارت

i  در سالt  ل یدوره تعد يدر ابتدا يبه ارزش بازار ينسبت ارزش دفتر يک منهایکه با استفاده از

   .شده است

  

∆bit =[(Bit – Bit-1)/Bit-1] (1- Bit-1/Vit-1) 
  

itg شرکت  يموجود رشد برا يها رات در فرصتییست از تغا عبارتi  در سالt  که با استفاده

  . شود میل یدوره تعد يسهام در ابتدا يبه ارزش بازار ياز نسبت ارزش دفتر

  

∆git = (git – git-1) Bit-1/Vit-1 
  

îtr شرکت ل یرات نرخ تنزییست از تغا عبارتi  در سالt به  يکه با استفاده از نسبت ارزش دفتر

  . rit = (rt-rt-1) Bit-1/Vit-1∆ شود میل ین شرکت تعدیامiدوره  يدر ابتدا يارزش بازار

, , , ,      و ون هستند و یب رگرسیضراite يخطاا همان جزء یمانده مدل یجزء باق 

 و  β=1،γ>0،δ=1،ω>0 است که نیانتظار بر ا مبانی نظري موجود،بر اساس . باشد می یتصادف

ϕ<0 ندباش.  

 1اي تکه یون خطیک رگرسیبه صورت  عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام یبررس ،در ادامه

با  يها شرکتبه دو دسته  یمورد بررس يها شرکتن مرحله یدر ا. شود میح و برآورد یتصر

يرهایکه متغ نیشوند و با توجه به ا یم يبند مین تقسیپائ يبا سودآور يها شرکتباال و  يسودآور

                                                           
1. Piecewise Linear Regression 
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q  وg  ک ی ضرب ر به صورت حاصلین دو متغیمختلف متفاوت هستند ا يها شرکتدر

ن یدر ا يا تکه یون خطیح رگرسیتصر. شود میدر مدل وارد  يزان سودآوریم ير مجازیمتغ

   :ر استیق به صورت زیتحق

  

it it it M it H it

it it M it H it it it

R x q M q H q

b g M g H g r e

    

    

        

         
)7   (                                       

  

ن و باال یپائ يبا سودآور ییها شرکت يبرا 1يمجاز يرهایانگر متغیب بیبه ترت Hو  M )7(در مدل 

 يدر سطوح متفاوت سودآور یمورد بررس يرهایمتغ رین مدل تاثیبا استفاده از ا. باشند می

و  يسودآور یتقاطع يرهایب متغیست که ضرا نیانتظار بر ا .ردیگ یقرار م یمورد بررس ها شرکت

 γH>γM>0صورت  هبدر مدل باال و متوسط  يسطح سودآور يمجاز يرهایرشد با متغ هاي فرصت

   .باشند ωH>ωM>0و 

 EPS، مانند سود ساالنه شرکت يدرآمد يرهایاز متغ یاغلب مطالعات انجام شده قبل

2، DPS
و  3

 یول. اند مت سهام استفاده کردهیرات قییو تغ یبازده یگر جهت بررسید يدرآمد يرهایر متغیسا

متفاوت با  ارزش واقعی شرکت هاي شاخصر ین مطالعه تاثیدر اطور که ذکر گردید،  همان

ق به منظور ین قسمت از تحقیدر ا. قرار گرفت یسهام مورد بررس گر بر تغییرات قیمتیمطالعات د

نان از ین جهت اطمیق و همچنین تحقیارائه شده در ا يها ج حاصل از مدلینتا یسه و بررسیمقا

ها استفاده شده  ز که در اکثر مطالعات از آنیر نیارائه شده، دو مدل ز يها و اعتبار مدل يداریپا

  :گردد یارائه و برآورد م یکنترل يها است، به صورت مدل

   

it it it itR x x e            )8(  

ˆ
it it it itR x q e            )9(  

 باشد می tدر زمان  iساالنه سود شرکت  یرات بازدهییدهنده تغ نشان  Δxit،)9(و ) 8(در معادالت 

آن  يارزش بازار م بریتقس tن شرکت در زمان یامiحاصل از  ير درآمدهاییکه به صورت تغ

 يرهایمتغ ریف سایتعر). Δxit=(Xit–Xit-1)/Vit-1( شود می گیري اندازه tدوره  يشرکت در ابتدا

                                                           
1. Dummy Variables 
2. Earning Per Share 
3. Dividends Per Share 
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تمام . ح داده شده استیز قبال توضیها ن آن گیري اندازهو نحوه  )9(و ) 8( يها ارائه شده در مدل

 ،)1393تا  1385هاي  سالشرکت طی  85( پانلیعالوه بر روش ارائه شده در این قسمت هاي  مدل

نیز  )به صورت جداگانه براي هر سال 1393تا  1385هاي  شرکت در سال 85( به صورت مقطعی

   .مورد تخمین قرار خواهند گرفت

  

  قیتحق يها داده - 1- 4

رفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یپذ يها شرکتق، ین تحقیدر ا یمورد بررس يجامعه آمار

به بورس و  ها شرکت یمال يها ک و بر اساس ارائه صورتیستماتیکه به روش حذف س باشند می

ها  ن شرکتیاز ا ییتا 85ک نمونه یق، یتحق يها از مدلیمورد ن يدر دسترس بودن اطالعات آمار

 يزان سودآوریدر دو گروه مختلف بر اساس م یمورد بررس يها شرکت یاسام. دیانتخاب گرد

ق از ین تحقیاز در ایمورد ن يتمام داده و اطالعات آمار. ارائه شده است 1ل ن در جدویباال و پائ

 يت فناوریریشرکت مد( ت سازمان بورس اوراق بهادار تهرانیسا توسط اطالعات ارائه شده

   .شده است يآور جمع 1393تا  1385به صورت ساالنه طی دوره زمانی ) بورس تهران

  

  يدر دو گروه متفاوت سودآور یمورد بررس يها شرکت یاسام :1جدول 

  نیمتوسط و پائ يبا سودآور يها شرکت  باال يبا سودآور يها شرکت

، سیمان ارومیه، سیمان شمال، کالسیمینشرکت 

معدنی امالح ، هاي رازكبراتوار، السیمان قاین

، سیمان مازندران، داروسازي فارابی، ایران

داروسازي ، سازي ایران کمباین، پارس دارو

، افست، البرز دارو، زامیاد، سینا دارو، داملران

داروسازي جابر ابن ، سیمان کرمان ،آلومتک

خاك ، کابل باختر، قطعات اتومبیل ایران، حیان

، تولی پرس، صنایع شیمیایی ایران، چینی ایران

، رمز ایرانتتولیدي لنت ، سیمان شرق

، صنایع شیمیایی سینا، داروسازي کوثر

  داروپخش

کارخانجات کمک فنر ، داروسازي ابوریحان، پتروشیمی فارابی ،لعابیران، انسفوایران تر

صنایع  ،دارویی لقمان ،قند نقش جهان ،صنایع کاشی اصفهان، پتروشیمی آبادان سایپا ،ایندامین

، گري تامین ماسه ریخته، کاربراتور ایران، صنعتی دریایی ایران، سیمان تهران، سرما آفرین

، گروه صنعتی بوتان ،سازي ایران آهنگري تراکتور، لوله اهواز و نورد، باهنر مس شهید صنایع

جوش و اکسیژن ، گروه صنعتی بارز، آبسال، ادیاتور ایران، رچرخشگر، خوراك دام پارس

المپ ، ورزیران، صنعتی نیرو محرکه، کربن ایران، البراتوار داروسازي دکتر عبیدي، ایران

، صنعتی آما، گروه بهمن، کارخانه چینی ایران، ناب صنعتی ،ایران خودرو، پارس شهاب

، کارخانجات نساجی بروجرد ،نورد و تولید قطعات فوالدي، ارخانجات تولیدي پالستیرانک

، توسعه صنایع بهشهر ،شیشه و گاز ،نوش مازندران، پشم و شیشه ایران، مهندسی فیروزا

کارخانجات کاشی و سرامیک  ،دیزلسایپا  ،ایران مرینوس ،کاشی نیلو، بیسکویت گرجی

 ،پشمبافی توس ،سازي خاورفنر ،تولیدي فیبر ایران ،آلومینیوم پارس ،صنعتی پارس مینو ،الوند

   سازي اراك ماشین ،تولیدي پالستیک شاهین ،سولیران ،سازان ایران خودرومحور ،شیشه قزوین

  سندگانینو يگردآور :منبع
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  یفیتوص يها آماره - 2- 4

بر اساس . ارائه شده است 2تا در جدول یاستفاده شده در مدل پانل د يرهایمتغ یفیتوص يها آماره

استفاده شده در مدل  يرهایتمام متغ يع آماریول، نرمال بودن توزن جدیآزمون جارك برا در ا

ل یه و تحلیتجزک جهت یپارامترآمار  توان از ین میبنابرا. ردیگ ید قرار میأیق مورد تیتحق

   .اطالعات استفاده کرد

  

  مدل پانل یفیتوص يها آماره :2جدول 

 یبازده

 ساالنه سهام

)R(  

سود  یبازده

 )X( ساالنه

رات در ییتغ

سود  یبازده

 )X∆( ساالنه

ر در ییتغ

ه یسرما

 گذاري سرمایه

 )B∆( شده

رات در ییتغ

 هاي فرصت

 )G∆( رشد

رات در ییتغ

 يسودآور

)∆Q( 

رات نرخ ییتغ

 )r∆( لیتنز
  

  نیانگیم  669306/0  813501/0  -025760/0  -025760/0  023158/0  -003922/0  -014447/0

  انهیم  280056/0  184163/0  -016968/0  -016968/0  -006765/0  -014168/0  -024120/0

  ممیماکز  49043/42  5592/410  7654/410  7654/410  018/1478  7439/410  610643/8

  ممینیم  -949500/0  -901303/4  -3302/410  -3302/410  -168/1431  -0891/397  -032751/1

416094/0  30838/22  45873/80  67119/22  67119/22  01299/16  135826/2  
انحراف استاندارد 

  نیانگیاز م

  یچولگ  00348/0  00559/0  002225/0  032225/0  008677/0  009186/0  00506/0

  یدگیکش  0453/0  05243/0  03572/0  03572/0  06937/0  07205/0  05112/0

   مارهآ  79935/14  691782/11  97843/28  97843/28  68370/28  04411/29  58689/21

 Jarque-Bera

  احتمال  123450/0  564321/0  438910/0  0980765/0  087654/0  156473/0  234568/0

  کل مشاهدات  657  657  657  657  657  657  657

  مقاطع  85  85  85  85  85  85  85

  قیمحاسبات تحق :منبع

  

ر وابسته و ین متغیب یبستگزان همیاز م یق به منظور آگاهیتحق يرهایمتغ یب همبستگیس ضرایماتر

  . ارائه شده است 3در جدول  یحیتوض يرهایر متغیسا

شود متغیر بازده سهام با متغیرهاي توضیحی استفاده شده  مشاهده می) 3(طور که در جدول  همان

  . باشد در مدل به جز تغییر در نرخ تنزیل داراي رابطه همبستگی مثبت می
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  استفاده شده در مدل يرهایمتغ یس همبستگیماتر :3جدول 

ر در نرخ ییتغ

 )r∆( لیتنز

ر در ییتغ

 يسودآور

)∆Q( 

ه یدر سرمار ییتغ

 گذاري سرمایه

 )B∆( شده

ر در ییتغ

 رشد يها فرصت

)∆G(  

 سود یبازده

)X( 

ساالنه  یبازده

 )R( سهام
  

426420/0-  511184/0  615601/0  578000/0  312188/0  000000/1  
ساالنه  یبازده

 )R( سهام

020141/0  419244/0  002330/0-  417868/0  000000/1  312188/0  
 سود یبازده

)X( 

028274/0  498711/0  000061/0  000000/1  717868/0  578000/0  

ر در ییتغ

 رشد يها فرصت

)∆G( 

022791/0  000213/0  000000/1  000061/0  002330/0-  615601/0  

ه یر در سرماییتغ

 گذاري سرمایه

  )B∆( شده

031723/0  000000/1  000213/0  498711/0  719244/0  511184/0  

ر در ییتغ

 يسودآور

)∆Q( 

000000/1  031723/0  022791  028274/0  020141/0  426420/0-  
ر در نرخ ییتغ

 )r∆( لیتنز

  قیمحاسبات تحق :منبع

  

  

  ن و برآورد مدل پانلیتخم -5

  آزمون ریشه واحد پانل -5-1

هاي  آزمونمورد استفاده در مدل پانل از  يرهایمتغ ییستایا ین به منظور بررسیقبل از انجام تخم

نظیر آزمون پانل مختلف ریشه واحد  هاي در این تحقیق از آزمون. شود میاستفاده ریشه واحد پانل 

، 3آزمون دیکی فولر تعمیم یافته فیشر، 2، آزمون ایم، پسران و شین1لوین، لین و چو ریشه واحد

ریشه واحد به منظور بررسی وجود یا عدم وجود  5و آزمون برایتونگ 4آزمون فیشر، فیلیپس پرون

) 5(و ) 4(جداول  درهاي مختلف ریشه واحد  نتایج حاصل از آزمون. متغیرها استفاده خواهد شد

درصد بر اساس  95در سطح اطمینان باالي  شود میطور که مشاهده  همان. نشان داده شده است

  . باشند میستا یاهاي انجام شده، متغیرهاي مدل در سطح  تمام آزمون

  

                                                           
1. Levin, Lin and Chu (LLC) (2002) 
2. Im, Pesaran, and Shin (IPS) (2003) 
3. Fisher -ADF 
4. Fisher- PP 
5. Breitung (2000) 
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  ستایی متغیرهاي تحقیقیستایی و ناایبررسی ا: 4جدول 

ه یر در سرماییتغ

  شده گذاري سرمایه

 يها ر در فرصتییتغ

  رشد
  نام آزمون  ساالنه سهام یبازده  سود یبازده

    مارهآ  احتمال  آماره  احتمال  آماره  احتمال  آماره  احتمال

  نیزمون لوآ  -92082/4  0001/0  -33608/2  0082/0  -84177/6  008/0  -13575/5  0005/0

0030/0  43785/2-  0029/0  06799/2-  0131/0  12277/2-  0203/0  31570/3-  
زمون آ

  تونگیبر

0142/0  21961/3-  0038/0  66836/3-  0240/0  41157/1-  0122/0  25113/3-  
زمون آ

  نیپسران و ش

  شریزمون فآ  2510/10  0074/0  3370/20  0235/0  1617/20  0035/0  8369/20  0080/0

  شریزمون فآ  1725/11  0029/0  4290/21  0016/0  4452/28  0076/0  5639/23  0002/0

  قیمحاسبات تحق :منبع    

  

  ستایی متغیرهاي تحقیقیستایی و ناایادامه بررسی ا :5جدول 

  لیر در نرخ تنزییتغ  يورآر در سودییتغ
 یرات در بازدهییتغ

  انهیسود سال
  ونینوع رگرس

    آماره  احتمال  آماره  احتمال  مارهآ  احتمال

  نیلوآزمون   -5690/6  0076/0  -5541/13  0000/0  -18109/6  0001/0

  تونگیبرآزمون   -85792/3  0055/0  -52138/1  0041/0  -20087/4  0007/0

  نیپسران و شآزمون   -6965/10  0088/0  -80270/6  0000/0  -26012/4  0055/0

  شریفآزمون   6140/13  0002/0  8348/46  0000/0  6128/30  0043/0

  شریفآزمون   6234/10  0031/0  1423/25  0051/0  7282/30  0001/0

  قیتحق محاسبات :منبع                

  

  جیر نتاین مدل پانل و تفسیتخم -5-2

 يها زن نیتخم ازاستفاده ستا و با یپانل ا يدر قالب الگوهاق ین تحقیدر ا پانل مدل برآورد و نیتخم

 ،یمورد بررسـ  يها شرکتبراي پانل  همعادل تخمین منظور به .شود میانجام  یتصادف و ثابت اثرات

. شـود  تعیـین  یمقطعـ -یبـ یترک يهـا  داده خـاص  نـوع  جهـت  تخمـین  روش نـوع  تا است الزم ابتدا

 از ها شرکت از هریک براي جداگانه مبدأ از عرض) وجود عدم یا( وجود تعیین براي ابتدا بنابراین،

از  در هـر دو مـدل،  محاسـبه شـده    Fزان آمـاره  ینکه میبا توجه به ا .دیگرد استفاده 1مریل F آماره

                                                           
لیمر از طریق فرمول  Fآماره آزمون . 1  / ( 1)

/ ( ( ) )
P o o l F i x e d

F ix e d

S S R S S R n
F

S S R n t n k

 


 

شود که در  محاسبه می 

 SSRFixedمبین مجموع مربعات خطاهاي مدل برآورد شده با فرض یکسان بودن عرض از مبدأهاست و  SSRpool آن

باشد که با روش اثر ثابت برآورد  مجموع مربعات خطاهاي مدل برآورد شده با فرض متفاوت بودن عرض از مبدأها می
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 بـر  یمبنـ  F آزمـون  صـفر  فرضـیه درصد  99 ينان باالیملذا با سطح اط ،جدول بزرگتر بود Fآماره 

 حـداقل روش ( 1دیـ ون مقیجـه رگرسـ  یو در نت شـود  میرد  معمولی مربعات حداقلاستفاده از روش 

 یـا  ثابـت  اثـرات روش ( یمختلفـ  يهـا  د عرض از مبدأیو با باشد میاعتبار ن يدارا) معمولی مربعات

 اثـرات  روش از گیري بهره با مدل اینکه آزمون براي سپس. را در مدل لحاظ نمود) تصادفی اثرات

ه ب 2 آمارهکه با توجه به این .شد استفاده 2هاسمن ازآزمون گردد، برآورد تصادفی اثرات یا ثابت

تر بـه دسـت   جدول بزرگ 2ون از مقدار آماره یرگرس هر دو يدست آمده از انجام محاسبات برا

درصـد رد   99ش از یبـا احتمـال بـ    یبر استفاده از روش اثرات تصادف یه صفر مبنیفرضلذا ، آید می

بـه هـر مـدل بـه      مربـوط  جینتا که شد تأییدها  مدل تخمین براي ثابت اثرات روش بنابراین .شود می

  . ارائه شده است 6جدول  در طور جداگانه

شود بر اساس نتایج حاصل از مـدل رگرسـیون خطـی، تمـام      مالحظه می 6طور که در جدول  همان

 ضـرایب بـرآورد شـده در   . هاي مورد انتظار با تئوري برخوردار هستند ضرایب برآوردي از عالمت

دهـد کــه طــی دوره مــورد بررسـی متغیرهــاي بــازدهی ســود، تغییــرات در    ایـن دو مــدل نشــان مــی 

شـرکت   85ها بر تغییرات قیمت و بازدهی سهام  هاي رشد و تغییرات در سودآوري شرکت فرصت

مورد بررسی تأثیر مثبت دارد و ضرایب به دست آمده براي ایـن متغیرهـا نیـز بـه لحـاظ آمـاري در       

ولـی نـرخ تنزیـل بـر تغییـرات قیمـت و بـازدهی سـهام ایـن          . باشد دار می االیی معنیسطح اطمینان ب

اي بـر تغییـرات    گـذاري سـرمایه   تاثیر متغیـر تغییـرات سـرمایه   . دار دارد ها تأثیر منفی و معنی شرکت

  .دار نیست باشد ولی به لحاظ آماري معنی قیمت سهام نیز منفی می

  

  

  

                                                                                                                                        
 ها و یک ز مبدأها براي همۀ شرکتبار با فرض یکسان بودن عرض ا بنابراین الزم است که مدل کلی یک. شده است

براي  عرض از مبدأ: فوق جهت آزمون این فرضیه صفر است که F هآمار. بار با کنار گذاشتن این فرض برآورد شود

در  nt-(n+k)در صورت و  n-1محاسباتی که داراي درجه آزادي  F اگر. باشد یکسان می) ها شرکت( همۀ مقاطع

باشد فرضیه صفر رد شده و متفاوت بودن عرض از مبدأها براي کشورهاي مختلف  جدول Fباشد، بیشتر از  مخرج می

مبین تعداد مشاهدات سري زمانی  tو ) ها تعداد شرکت( مبین تعداد مقاطع nمحاسباتی، F  در معادله. شود پذیرفته می

  . باشد می
1. Restricted Regression 
2. Hasman Test (1980) 
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  سهامعوامل موثر بر تغییرات قیمت ر یبرآورد تاث :6جدول 

  تغییرات قیمت سهام:ر وابستهیمتغ

    یون خطیرگرس :مدل اول  يا تکه یون خطیرگرس: مدل دوم

  ریمتغ  بیضر tماره آ  احتمال  بیضر tماره آ  احتمال

  ب ثابتیضر  674626/0  7998/581  0000/0  526488/0  35113/13  0000/0

  سود ساالنه یبازده  052192/0  50133/26  0000/0  763089/0  938238/6  0000/0

  يورآر در سودییتغ  012892/0  989514/2  0301/0  138296/0  884463/1  0600/0

0148/0  445837/2  514400/0  -  -  -  

ر در ییتغ یر تقاطعیمتغ

ر یو متغ يورآسود

  نییپا يورآسود يمجاز

0400/0  031138/2  566875/0  -  -  -  

ر در ییتغ یر تقاطعیمتغ

ر یو متغ يورآسود

  باال يورآسود يمجاز

0556/0  918425/1  039084/0  0000/0  33910/10  017576/0  
 يها ر در فرصتییتغ

  رشد

0000/0  733830/6  356254/0  -  -  -  

ر در ییتغ یر تقاطعیمتغ

ر یرشد و متغ يها فرصت

  باال يورآسود يمجاز

0410/0  974902/1  301007/0  -  -  -  

ر در ییتغ یر تقاطعیمتغ

ر یرشد و متغ يها فرصت

  باال يورآسود يمجاز

1054/0  621704/1-  016186/0-  8086/0  242315/0-  002897/0-  
ه یر در سرماییتغ

  شده گذاري سرمایه

  لیر در نرخ تنزییتغ  -103630/0  -172153/2  0401/0  -100376/0  -931231/1  0513/0

19/0  18/0    ��  

30/150  43/148   شریف Fماره آ 

    مارهآ  يزادآدرجه   احتمال  مارهآ  يزادآدرجه   احتمال

  مریل Fآزمون   337594/1  )569/84(  0313/0  177865/1  )562/84(  0147/0

  آزمون هاسمن  171497/1  5  0095/0  072462/2  9  0190/0

  قیمحاسبات تحق :منبع   

  

است و در هر  76/0ز برابر با ین و در مدل دوم 052/0اول برابر با سود در مدل  یر بازدهیب متغیضر

سود  یست که بازدها نیدهنده ا دار است و نشان یمعن ییدر سطح باال يز به لحاظ آماریدو مدل ن

   .دارد یها نقش مهم آن تغییرات قیمت سهامها در  شرکت
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برابر با  يا و در رگرسون تکه 012/0 برابر با یدر مدل خط يرات در سودآورییر تغیب متغیضر

 یر تقاطعیب متغیضر. دار است یدر هر دو مدل معن ییز در سطح باالین يو از لحاظ آمار 13/0

به ) Q*H∆ و Q*M∆( يرات در سودآورییر تغین و باال با متغیپائ يسطح سودآور ير مجازیمتغ

 95 ينان باالیرها در سطح اطمین متغیز این ياست و از لحاظ آمار 56/0و  51/0ب برابر با یترت

ر ییرات تغیست که تاثا نیدهنده ا دست آمده نشانه ب بین ضرایا. دار هستند یدرصد معن

مراتب از ه دارند ب ییباال يکه سودآور ییها در شرکت تغییرات قیمت سهامبر  يسودآور

   .شتر استیدارند ب يتر نیپائ يکه سودآور ییها شرکت

 يا تکه یون خطیو رگرس یون خطیمدل رگرسه در یسرما گذاري سرمایهرات در ییر تغیب متغیضر

 يا هیسرما گذاري سرمایهرات در ییتغ یر منفیدهنده تاث و نشان -016/0و  -002/0ب برابر با یبه ترت

در  ينکه به لحاظ آماریبا توجه به ا یول باشد می یدوره مورد بررس یط تغییرات قیمت سهامبر 

  .کرد ینظر قطع آن اظهار توان در مورد یست نمیدار ن یمعن ییسطح باال

 039/0و  017/0ب برابر با یرشد در مدل اول و دوم به ترت يها ر در فرصتییر تغیب متغیضر

 نیانگر ایدار است و ب یمعن یینان باالیدر سطح اطم يز از لحاظ آماریو در هر دو مدل نباشد  می

ر مثبت و یها تأث آن تغییرات قیمت سهامها بر  رشد موجود شرکت يها ش فرصتیست که افزاا

باال  يسطح سودآور ير مجازیمتغ یتقاطع يرهایمتغ يدست آمده براه ب بیضرا. دارد يدار یمعن

 30/0و  35/0ب برابر با یبه ترت) G*M∆ و G*H∆( رشد يها رات در فرصتییر تغین و متغیو پائ

جاد یهستند با ا ياز سودآور ییسطح باال يکه دارا ییها ست که شرکتا نیو نشانگر ا باشد می

مراتب ه سهام خود را ب یبازدهتغییرات قیمت و توانند  یش درآمد میشتر رشد و افزایب يها فرصت

   .ش دهندیهستند افزا ياز سودآور ینیکه در سطح پائ ییها شتر از شرکتیب

 95 يز در سطح باالین يو از لحاظ آمار -10/0ز در هر دو مدل برابر با یل نیر نرخ تنزیب متغیضر

 یمورد بررس يها شرکتقیمت  ل بریش نرخ تنزیست که افزاا نیانگر ایدار است و ب یدرصد معن

   .داشته است یر منفیق تأثیتحق یدوره زمان یط

ها از دو  برآورد شده و با اعتبار بودن آن يها ح مناسب مدلینان از تصریدر مرحله بعد جهت اطم

 یبازده يرهایر متغیدر مدل سوم تاث. استفاده شده است 8 ارائه شده در جدول یون کنترلیرگرس

قرار  یمورد بررس تغییرات قیمت سهامل شده بر یسود ساالنه تعد یرات در بازدهییسود ساالنه و تغ

و ) X∆( سود یرات در بازدهییتغ يرهاین متغینکه بیگر با توجه به ایاز طرف د. گرفته است
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ن یارائه شده ب یس همبستگیماتر( وجود دارد ییباال یهمبستگ) Q∆( يرات در سودآورییتغ

را استفاده یق وارد شود زیتحق یها در مدل کل از آن یکید ی، با)کند ید میین نکته را تأیز ایرها نیمتغ

 يبرا. کند یاعتبار م یج مدل را بیرها شده و نتاین متغیب یهر دو در مدل باعث بروز همخطاز 

 تغییرات قیمت سهامر بر ین دو متغیر ایتأث 4و  3ون جداگانه یرگرسن مشکل در دو یاز ا يریجلوگ

  . ارائه شده است )7(ج آن در جدول ین زده شد که نتایها تخم شرکت

 

  قیح مناسب مدل تحقیجهت تصر یکنترل هاي مدلج ینتا: 7جدول 

    3مدل   4مدل 

  ریمتغ  بیضر tماره آ  احتمال  بیضر tماره آ  احتمال

  ب ثابتیضر  673033/0  43938/33  0000/0  672372/0  08610/33  0000/0

  سود ساالنه یبازده  049453/0  138952/3  0018/0  050395/0  146681/3  0017/0

-  -  -  0256/0  238478/2  023320/0  
سود  یر در بازدهییتغ

  ل شدهیساالنه تعد

  يورآر در سودییتغ  -  -  -  024229/0  251148/2  0248/0

0248/0  10/0  

87/10  63/10  ماره آF شریف  

  احتمال  مارهآ  يزادآدرجه   احتمال
درجه 

  يزادآ
    مارهآ

  مریل Fزمون آ  13/1  84،  573  031/0  3537/1  84،  572  026/0

  زمون هاسمنآ  26/1  2  02/0  56/1  2  03/0

  قیمحاسبات تحق :منبع    

  

 يمورد انتظار با تئور يها از عالمت يب برآوردیضرا شود میمشاهده  )7(جدول طور که در  همان

 زین دو مدل نین ایروش تخم ،Fهاسمن و  يها ن با توجه به انجام آزمونیبرخوردار هستند و همچن

ن دو یدست آمده در اه ج بی، نتاشود میمالحظه  7طور که در جدول  همان. اثرات ثابت انتخاب شد

بدست  R2زان یبا توجه به مگر یاز طرف د. ک و دو سازگار استیهای  مدلج حاصل از یمدل با نتا

نسبت به  يباالتر یح دهندگیقدرت توض )Q∆( يرات سودآورییر تغین دو مدل، متغیآمده از تخم

ن یبنابرا. دارد) تغییرات قیمت سهام( ر وابسته مدلیاز متغ )X∆( سود ساالنه یر در بازدهییر تغیمتغ

ر یمتغ ر، انتخابین دو متغیاز ا یکیر و ضرورت انتخاب ین دو متغین ایب یخط با توجه به وجود هم

 شدهن دو مدل درست انجام یح ایو نحوه تصر ک و دویهای  مدلدر ) Q∆( يرات سودآورییتغ

د ییز تأین 2و  1ن زده شده یتخم هاي مدلدست آمده، اعتبار ه ج بیبا توجه به نتا یبه طور کل. است

   .ر کردیدست آمده را تفسه ج بیتوان نتا ی، ميبرآورد هاي مدلنان از اعتبار یجه با اطمیشد و در نت
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  یمقطع هاي مدلن یتخم - 5-3

نان از صحت یسهام و اطم عوامل موثر بر تغییرات قیمتر یشتر تاثیب یق به منظور بررسیدر ادامه تحق

 85 يق برایتحق هاي مدلل یه و تحلیو تجز یپانل، به بررس يدست آمده در الگوهاه ج بینتا

ج ینتا. شود میهر سال به طور جداگانه پرداخته  يو برا یبه صورت مقطع یشرکت مورد بررس

 9و  8در جداول  یبه صورت مقطع يا ون تکهیو رگرس یون خطین مدل رگرسیحاصل از تخم

   .نشان داده شده است

  

  یبه صورت مقطع) کیمدل ( یون خطیبرآورد مدل رگرس: 8 جدول

ب و یضرا

 tآماره 

 بیضر

 ثابت

 یبازده

 سود ساالنه

)X( 

ر در ییتغ

ه یسرما

 گذاري سرمایه

 )B∆( شده

ر در ییتغ

 يها فرصت

 )G∆( رشد

ر در ییتغ

 يسودآور

)∆Q( 

ر در ییتغ

 لینرخ تنز

)∆r( 

R2 سال  

18/0  
  بیضر  712357/0  620892/0  928509/0  063509/0  141904/0  -34124/0

1385  
 tماره آ  6913/3  014456/2  638503/2  955611/1  505331/0  -14816/2

19/0  
  بیضر  307466/0  989317/1  -16791/0  012829/0  99564/0  -6963/0

1386  
 t مارهآ  687095/1  599762/2  -42148/0  372602/2  064042/2  -03148/2

17/0  
  بیضر  909337/0  340176/0  329671/0  199185/0  -04881/0  -58442/2

1387  
 tآماره   555729/5  048535/2  243304/1  132158/2  -18854/0  -06683/3

17/0  
  بیضر  388138/2  635943/0  -92012/0  088838/0  59251/0  -14082/0

1389  
 tآماره   267945/2  701645/1  -42096/0  140678/2  352352/2  -35183/2

15/0  
  بیضر  859931/0  008184/1  -63175/0  00346/0  015951/0  849951/3

1390  
 tآماره   854191/3  40516/1  -19447/1  00082/1  28070/1  835364/0

19/0  
  بیضر  247471/0  562425/0  -07602/0  202336/0  05389/0  -46248/0

1391  
 tآماره   555672/4  309178/2  -37337/1  781886/1  387623/0  -9433/1

12/0  
  بیضر  267977/0  879527/0  210735/0  172947/0  58860/0  -75441/0

1392  
 tآماره   578613/2  876852/1  601511/0  02451/3  69970/1  -64862/0

22/0  
  بیضر  351709/0  889193/0  -00295/0  389683/0  35531/0  -59023/3

1393  
 tآماره   664649/3  566038/1  -29957/6  273086/1  08018/1  -19415/2

24/0  

   نیانگیم  بیضر  524247/0  914477/0  -01198/0  012534/0  05185/0  -07087/0

1385-

1393  
 tآماره   678833/2  002461/2  -97052/1  020637/2  230727/0  -3258/2

  قیمحاسبات تحق :منبع   
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 هاي ساالنه به صورت مقطعی با استفاده از داده) مدل دو(اي برآورد رگرسیون تکه: 9جدول 

 سال
ب و یضر

 tآماره 

ب یضر

 ثابت

 یبازده

سود 

 )X( ساالنه

در ر ییتغ

 يسودآور

)∆Q( 

ر یمتغ

 یتقاطع

ر در ییتغ

 يسودآور

ر یو متغ

 يمجاز

 يسودآور

باال 

)∆Q*H( 

ر یمتغ

 یتقاطع

ر در ییتغ

 يسودآور

ر یو متغ

 يمجاز

 يسودآور

 نیپائ

)∆Q*M( 

ر در ییتغ

ه یسرما

 گذاري سرمایه

 )B∆( شده

ر در ییتغ

 يها فرصت

 )G∆( رشد

ر یمتغ

 یتقاطع

ر در ییتغ

 يها فرصت

رشد و 

ر یمتغ

 يمجاز

 يسودآور

باال 

)∆G*H( 

ر یمتغ

 یتقاطع

ر در ییتغ

 يها فرصت

رشد و 

ر یمتغ

 يمجاز

 يسودآور

باال 

)∆G*M( 

ر در ییتغ

 لینرخ تنز

)∆r( 

R2 

1385  
  79221/0  540033/0  602498/0  031246/0  739833/0  -82752/0  177447/0  55334/0  169084/1  -60726/0  بیضر

23/0  
  t 98592/0-  457681/1  137963/2  293942/0  82618/1-  699134/0  046236/2  943555/1  127104/2  335635/3  آماره

1386  
  290896/0  172313/2  721543/0  173568/0  053612/0  -22998/0  -31934/0  178635/0  121158/0  -809168/0  بیضر

22/0  
  t 66514/1-  755024/1  218611/3  69314/0-  55144/0-  069566/2  361761/3  007957/2  250753/2  1535/1  آماره

1387  
  840495/0  788073/0  097435/0  777205/0  685127/0  233163/0  182022/0  843134/0  220044/0  -48728/2  بیضر

19/0  
  t 46807/3-  893124/1  1064/2  54515/0  636865/0  018729/1  027772/2  225016/2  206102/2  430393/4  آماره

1389  
  241372/2  53124/6  -31675/4  47999/3  383275/2  -89177/0  660567/0  573044/0  355514/0  -3834/12  بیضر

18/0  
  t 49554/2-  2333069/2  2847/2  955929/1  21662/0-  259189/2  311547/3  95115/0-  991782/1  588095/1  آماره

1390  
  -22163/1  229575/5  -36719/7  161895/5  144563/3  -89465/0  310403/0  329773/0  230401/0  -321029/7  بیضر

22/0  
  -t 86856/1-  73611/1  190049/0  972192/1  33979/1-  773925/2  305248/2  25805/1-  659539/2  06049/3  آماره

1391  
  233968/0  439733/0  390033/0  488498/0  346721/0  -02639/0  19436/0  443495/1  62276/0  -33264/0  بیضر

17/0  
  t 3413/1-  762659/1  320891/3  54282/1  27092/0-  180057/2  084874/2  453135/2  133972/1  541735/2  آماره

1392  
  -4886/1  326467/3  032771/2  297389/6  012622/5  -53232/0  57744/0  977399/2  -40729/0  512322/1  بیضر

29/0  
  -t 496888/1  54622/0-  751916/2  92916/2  18239/2-  214809/2  138226/3  022312/2  119683/2  23515/5  آماره

1393  
  327383/0  817836/0  054029/0  227351/2  314862/0  -00272/0  251158/0  529314/1  115159/0  -8734/2  بیضر

41/0  
  t 79337/2-  271202/2  528373/1  848549/0  32531/6-  507262/2  762544/1  402254/0  955262/1  5029/3  آماره

  نیانگیم

1393 -1385 

  -12989/1  341591/2  756985/1  086487/2  454202/1  -01551/0  486044/0  570949/0  605784/0  -36623/0  بیضر
22/0

  -t 31623/2-  960202/1  20143/2  212898/2  1595/2-  881385/1  959788/1  457828/2  053798/2  98812/3  آماره

 محاسبات تحقیق :منبع

  

 يها بعد از انجام تمام آزمون، 9و  8 جداولدر  یمقطع يها ونین رگرسیج حاصل از تخمینتا

ون ارائه شده یک رگرسیط کالسیو وجود شرا يج برآوردینان از صحت نتایاطمو  1یصیتشخ

  . است

ب یاز ضرا ی، برخشود میمشاهده  یمقطع يها ونیدست آمده از رگرسه ج بیطور که در نتا همان

ها  از سال یپانل برآورد شد در بعض هاي مدلکه در  یبیبا ضرا یمقطع هاي مدلبرآورده شده در 

                                                           
1

ریانس آزمون وا هاي تشخیصی نظیر ستفاده از آزموندر این قسمت از تحقیق با اصحت نتایج گزارش شده . 

  . ید قرار گرفته استأیو آزمون نرمال بودن مورد ت ناهمسانی، آزمون تصریح مدل
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ج حاصل از یدست آمده با نتاه ب بیز عالمت ضریها ن از سال یدارند و در بعض ییر جزییتغ

در سال  تغییرات قیمت سهامها بر  شرکت يسودآور رییر تغیمثالً تأث. پانل تفاوت دارد يالگوها

ون ین رگرسیج حاصل از تخمیاما نتا. ستیدار ن یمعن يمارلحاظ آچند از  است هر یمنف 1382

باً همسو و یپانل تقر هاي مدلدست آمده از ه ج بیبا نتا 1393تا  1385 يها متوسط سال يبرا یمقطع

نان حاصل یپانل اطم يدست آمده در الگوهاه ج بیتوان از صحت نتا ین میبنابرا. سازگار است

  . نمود

  

  بازده سهام یدهنگ حیمدل در توض یحیتوض يرهایمتغ 1یشیت افزایاهم -5-4

به  تغییرات قیمت سهامک از عوامل موثر بر یت هر یزان اهمیم یق به بررسین قسمت از تحقیر اد

 يرهایک از متغیهر  یدهندگ حیگر قدرت توضیا به عبارت دی شود میصورت جداگانه پرداخته 

 يرهایک از متغیت هر یزان اهمیم یبررس. ودش یر وابسته مشخص میمدل از متغ یحیتوض

مشخص  یحیتوض يرهایاز متغ يا ا به صورت مجموعهیتوان به صورت جداگانه و  یرا م یحیتوض

ن منظور از شاخص قدرت یبه هم. قرار گرفته است یق هر دو روش مورد بررسین تحقیدر ا. نمود

ن صورت است که مدل یبدنحوه محاسبه شاخص . استفاده شده است) IEP( 2یشیافزا یحیتوض

و هم بدون وجود ) یحیتوض يرهایاز متغ يا ا مجموعهی( مورد نظر یحیر توضیهم با وجود متغ

ه ب R2، سپس شود مین زده یتخم) یحیتوض يرهایاز متغ يا ا مجموعهی( مورد نظر یحیر توضیمتغ

 مورد نظر یحیتوضر یمتغ یدهندگ حیتا قدرت توض شود مین دو مدل از هم کسر یدست آمده از ا

، 3پیتر چن و هانگ( ر وابسته مدل مشخص شودیاز متغ) یحیتوض يرهایاز متغ يا ا مجموعهی(

2006.(   

ها  و سپس تک تک آن یحیتوض يرهایاز متغ یگروه یدهندگ حیق ابتدا قدرت توضین تحقیدر ا

 يرهایگروه متغها به دو  آن ،قیتحق یحیتوض يرهایمتغ يبند میدر تقس. قرار گرفت یمورد بررس

رشد و  يها رات در فرصتیی، تغيرات در سودآورییسود، تغ یبازده( 4يان نقدیمرتبط با جر

 يبند میتقس) لینرخ تنز( 5لیمرتبط با نرخ تنز يرهایو متغ) يا هیسرما گذاري سرمایهرات در ییتغ

                                                           
1. Incremental Importance 
2. Incremental Explanatory Power 
3. Peter Chen and Zhang, 2006 
4. Cash-Flow-Related 
5. Discount-Rate-Related 
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سود و  یبازده( 1يمرتبط با سودآور يرهایرگروه متغیز به دو زین يان نقدیجر يرهایشدند که متغ

رات در ییرشد و تغ يها رات در فرصتییتغ( 2اسیمرتبط با مق يرهایو متغ) يرات در سودآورییتغ

از مدل  یدهندگ حیمحاسبه شاخص قدرت توض يبرا. ندشد يبند میتقس) يا هیسرما گذاري سرمایه

) 10(جدول ن شاخص در یج حاصل از برآورد اینتا. استفاده شده است يا ون تکهیپانل و رگرس

  . نشان داده شده است

  

  مدل یحیتوض يرهایت متغیاهم یبررس :10 جدول

IEP R2 رهایبدون متغ 2 ن مدلیتخم  R2  2مدل    

  یگروه يرهایمتغ     

  يان نقدیجرمرتبط با  يرهایمتغ  19/0  05/0  14/0

  با سود مرتبط يرهایمتغ  19/0  07/0  12/0

  اسیمرتبط با مق يرهایمتغ  19/0  10/0  09/0

  لینرخ تنزمرتبط با  يرهایمتغ  19/0  14/0  05/0

  یتک يرهایمتغ      

 سود یبازده  19/0  15/0  04/0

03/  16/0  19/0  
 يرات سودآورییتغ

)∆Q,M*∆Q، H*∆Q(  

  يا هیسرما گذاري سرمایه  19/0  /018  /01

025/  175/0  19/0  
 رشد يها رات فرصتییتغ

)∆G,M*∆G، H*∆G(  

   قیمحاسبات تحق: منبع       

  

مورد استفاده در مدل  يرهایت متغی، اهمیدهندگ حیج حاصل از شاخص قدرت توضیبر اساس نتا

دست ه ب IEPرا ی، زشود مید ییسهام دوباره تأ یبازدهتغییرات قیمت و ح یها در توض و قدرت آن

رات یی، تغيرات در سودآورییسود، تغ یبازده يرهایکه شامل متغ يان نقدیجر يرهایآمده از متغ

ن ادعا است و مقدار یا يایگو ،شود می يا هیسرما گذاري سرمایهرات در ییرشد و تغ يها فرصتدر 

ن یاز ب. شتر استیه عوامل بیدرصد و از بق 14ها برابر با  آن يدست آمده براه ب IEPشاخص 

 يمرتبط با سودآور يرهایدست آمده، متغه ب IEPزان یبا توجه به منقدینگی ان یجر يرهایمتغ

ر نرخ یمتغ. دارند )تغییرات قیمت سهام( ر وابستهیمتغتغییرات  یدهندگ حیدر توض يشتریقدرت ب

   .رها داردیر متغینسبت به سا يتر نیپائ یدهندگ حیز قدرت توضیل نیتنز

                                                           
1. Profitability-Related 
2. Scale-Related 
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رها یر متغینسبت به سا يشتریر بیسود تأث ی، بازدهیتک يرهایمتغ يدست آمده براه ب IEPبر اساس 

 يها رات در فرصتیی، تغيرات در سودآورییتغ يرهایدارد و متغ سهامتغییرات قیمت ح یدر توض

 یدهندگ حیتوض يبعد يها ل در ردهیر در نرخ تنزییو تغ يا هیسرما گذاري سرمایهر در ییرشد، تغ

   .قرار دارند

  

  اتشنهادیو پ يریگ جهینت - 6

شرکت  85سهام  مختلف ارزش واقعی شرکت بر تغییرات قیمت هاي شاخصر ین مطالعه تاثیدر ا

تا  1385به صورت سالیانه طی دوره زمانی رفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یمنتخب پذ

ان یجر يرهایر متغین منظور تاثیبه هم. قرار گرفت یمورد بررس یو تجرب يبه صورت نظر 1393

ر در ییتغو  ير در سودآورییشده، تغ گذاري سرمایهه یر در سرماییسود، تغ یمانند بازده ينقد

مورد  يها شرکتسهام  تغییرات قیمتل بر یر نرخ تنزییر تغیموجود رشد در کنار متغ يها فرصت

دست آمده از ه ج بینتا. قرار گرفت یمورد بررس یتا و مقطعیپانل د يدر قالب الگوها یبررس

ر یبه جز متغ يان نقدیجر يرهایر تمام متغینشان داد که تاث یتا و مقطعیپانل د يالگوها

مثبت و به لحاظ  مورد بررسی یدوره زمان یط تغییرات قیمت سهامبر  يا هیسرما گذاري سرمایه

ه ورد یط تغییرات قیمت سهامز بر یل نیر در نرخ تنزییر تغیر متغیتاث. باشند میدار  یز معنین يآمار

ن یتخم يها ها و روش دست آمده توسط مدله ج بیصحت نتا. استدار  یو معن یمنف یمورد بررس

ن مطالعه نشان یج حاصل از اینتا. د قرار گرفتیأیمورد ت IEPن کاربرد شاخص یمختلف و همچن

ن یبنابرا. کند یفا میها ا آن تغییرات قیمت سهامدر  يا کننده نیینقش تع ارزش واقعی شرکتداد که 

 گذاري سرمایهجهت  گذاري سرمایهمختلف  يها ران شرکتیو مد گذاران سرمایه، شود میشنهاد یپ

و اطالعات مربوط به  ارزش واقعی هاي شاخصبه  يا ژهینه توجه ویبه ییو انتخاب سبد دارا

ز یگردد، سازمان بورس ن یشنهاد مین پیهمچن. داشته باشند ها شرکت یاتیعمل یاساس يها یژگیو

و در  يرا به صورت منظم گردآور ها شرکتهاي ارزش واقعی  شاخصتمام اطالعات مربوط به 

   .قرار دهد گذاران سرمایهار یاخت
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  منابع و مآخذ

  منابع و مآخذ فارسی) الف
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  مقدمه - 1

مطالعات  ،گیرد مطالعات آماري که در کشورهاي مختلف جهان صورت می نیتر یکی از مهم

 يها رگروهیعمده و ز يها آماري در رابطه با بودجه خانوار و برآورد تقاضاي خانوار براي گروه

گیرد به این معنی است  تنوع الگوي مصرف که توسط خانوارها انجام می .باشد بودجه خانوار می

  .باشد که اثرات رفاهی تغییر قیمت کاالها براي خانوارهاي مختلف درآمدي متفاوت می

مردان ضروري است، زیرا گروه  و هم براي دولت کنندگان عرضه يبراشناسایی رفتار خانوارها هم 

در قبال تغییرات قادر به  ها آنو ترجیحات و واکنش  دگانکنن مصرفاول با شناسایی نیاز 

حمایت از  جمله ازي بهتر براي فروش کاالها خواهند بود و گروه دوم با اهداف مختلف زیر برنامه

  .باشند یمبه شناسایی رفتار مصرفی خانوارها  مند عالقهي هدف ها گروهو  درآمد کمي ها گروه

سازي و  ف و اصالح آن، در محافل علمی و تصمیمي اخیر الگوي مصر دههدر طی چند 

عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی،  ریتأثالگوي مصرف تحت . بوده است توجه موردي ریگ میتصم

بسته به شرایط  رو  نیا از. گیرد اقتصادي، تکنولوژیکی، تجاري و حتی قوانین و مقررات شکل می

 دودانگه،( کند یمآمده در هریک از این عوامل، الگوي مصرف نیز تغییر  به وجودو تحوالت 

1389: 25.(  

حداقل معاش براي  نیتأماست و  رگذاریتأثي تخصیص منابع،  نحوهتصمیمات مصرفی افراد بر 

پرداخت یارانه . باشد می ها دولت توجه موردتمامی افراد جامعه در هر کشور، یکی از موضوعات 

 حال دري اقتصادي رایج در کشورهاي ها استیساالهاي اساسی و ضروري، یکی از به برخی از ک

موجب به هدر رفتن  تینها دراجراي نادرست آن  که است افتهی توسعهو حتی کشورهاي  توسعه 

ها براي تنظیم بازار و تخصیص منابع الزم جهت تنظیم بازار  بنابراین دولت. شود یمبودجه دولت 

نیازمند  خود مقولهکاالهاي اساسی، نیازمند شناخت کاالهاي اساسی و ضروري هستند که این 

  .ي واکنش افراد نسبت به تغییر محیط اقتصادي است نحوهدرك صحیحی از تقاضا و 

ي مختلف ها گروهبراي تعیین سهم  کنندگان مصرفنگرش  در ایران از گذشته ضرورت اصالح و

 موردکاالها و خدمات و تابع رفاه خانوارها براي رسیدن به اهداف اقتصادي، اجتماعی و سیاسی 

ایی است که در سند  در این زمینه اهمیت موضوع به گونه. گیران اقتصادي بوده است تصمیم توجه

 .است شدهاري از سالمت، رفاه و امنیت غذایی توجه کشور به برخورد ساله  ستیب انداز چشم

سالیق و محیط اقتصادي و فرهنگی و اجتماعی، رفتار مصرفی  ریتأثهر فرد یا خانوار، تحت 
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در  ها آنزندگی  نتیجه ي افراد،ها خواستهبسیاري از  واقع در. دهد یممتفاوتی از خود نشان 

و  کند یمي مصرفی خاصی را القا ها ارزشکه تعالیم و  و شهرهایی است ها تیموقع، ها مکان

بنابراین بررسی الگوي مصرفی در . دهد یمقرار  ریتأثي مختلف، الگوي مصرفی را تحت ها ذائقه

در این زمینه بررسی  که رسد یمبه نظر  تر یمنطقجداگانه  طور  بهي مختلف ها استانمناطق شهري و 

 به تواند یمي اقتصادي ها تیفعالان و با توجه به حجم باالي رفتار مصرفی خانوار در استان تهر

  ).9 :1393 هوشمند،( ي تخصیص بهینه منابع باشد نهیدرزمراهنما  منزله 

در  تاکنونکه  باشد یماستان تهران  کنندگان مصرفدف تحقیق حاضر بررسی ساختار تقاضاي ه

. است شده  میتنظچهار بخش  در حاضردر این راستا، مقاله . است نشده  انجاممطالعات داخلی 

 لیتحل و  هیتجزمقدمه، بخش دوم که شامل مبانی نظري و پیشینه تحقیق، بخش سوم بخش اول 

   .ي و پیشنهادات اختصاص داردبند جمع به قسمت چهارم و و معرفی نتایج، ها داده

  

  مبانی نظري و پیشینه تحقیق  -2

  مبانی نظري - 2-1

ي زیادي بوده ها سالاقتصاددانان در  عالقه موردمطالعه رفتار مصرفی خانوارها یکی از موضوعات 

در توابع . گیرد ي و سیستمی صورت میا معادلهبه دو صورت تک  عمدتاًتقاضا،  معادالت. است

، منفک و با استفاده از تابع مطلوبیت افراد صورت  بهتقاضاي منفرد، تابع تقاضا براي کاالها 

تغییر در  هرگونهشده است،  دیتأکي اقتصاد خرد، ها يتئورکه در  طور همان. شود یماستخراج 

ي ها روش اقتصاددانانبه همین جهت . دهد یمقرار  ریتأثیک بازار، دیگر بازارها را نیز تحت 

الها ي اولیه مطالعات تقاضاي نهایی کاها هیپا. تخمین سیستمی را براي تحلیل تقاضا، معرفی کردند

 2سپس کالین و روبین. گردد می باز، )1941( 1لسر ي مطالعه  به سیستمی صورت  بهو خدمات، 

به معرفی تابع مطلوبیتی پرداختند که سیستم مخارج خطی، از آن  ، در مقاله خود)1948 – 1947(

از به تحلیلی  )LES(، از طریق سیستم مخارج خطی 1954در سال  3استون بعدها .بود شده  استخراج

سیستم  ،این سیستم قدرت توضیح کاالي پست را ندارد که ییجا آن ازولی  .تقاضا پرداخت توابع

                                                 
1. Leser (1941) 
2. Klein & Rubin (1947-1948) 
3. Stone (1954) 
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کاالي پست را توضیح دهد؛  توانست یم که شد معرفی) 1960( 1هاتاکرمعادالت آدیالگ توسط 

) 1968( 3بارتن توسط 2ولی به دلیل فرم تبعی مخصوصی که مدل آدیالگ داشت سیستم روتردام

ي ها تیمحدودیکی از . شد ینماز تابع مطلوبیت خاصی استخراج  که شدمعرفی  )1971( 4تایل و

سیستم ترانسلوگ  آن از  پس که باشد یمایی کاالها  ثابت در نظر گرفتن سهم بودجه ،مدل روتردام

ارائه  )1975( 5و همکاران استخراج گردید که توسط کریستنسن میمستق ریغاز یک تابع مطلوبیت 

که البته مشکل سهم  باشد یمی بودن این سیستم خط ریغي سیستم ترانسلوگ ها یدگیچیپاز  .شد

) 1980( 6میلبورآل خطی دیتون و  ایده باًیتقرکه سیستم تقاضاي  کند یمایی کاال را برطرف  بودجه

 این سیستم مورد در ایران نیز سال اخیر چندی ط. ی را نداشتخط ریغایی و  سهم بودجه مشکل

از ترجیحات  آل دهیا باًیتقردیتون و میلبور در ارائه سیستم تقاضاي  .گرفته است توجه محققان قرار

  . باشد یم ارائه  قابل )1(این مسئله در تابع  ،استفاده کردند 7پیگلوگ

 )1(فرمول  صورت  به است شده  فیتعرتوسط دیتون و میلبور  که پیگلوگشکل کلی تابع 

  .باشد یم

  

���(�, �) = (1 − �)��{�(�)} + � ��{�(�)}  )1(                                                

   
حداکثر (و یک ) حداقل معاش(بین صفر  u. استبردار قیمت  pمطلوبیت و  uکه در این تابع 

   .باشد یم) رفاه

مخارج الزم براي رسیدن به سطح معینی از مطلوبیت پیگلوگ الزم به توضیح است که ترجیحات 

 به p( lnb( و lna)p( توابعاین اساس  بر. کند یمرا مشخص  ها متیقدر یک سطح معینی از 

   .شدتوسط دیتون و میلبور معرفی  )3(و  )2(هاي  فرمول صورت 

  

lna(p) = α� + ∑ α�� lnp� +  
١

٢
∑ ∑ γ

��
∗

�� lnp�lnp� )2                                        (            

                   

                                                 
1. Houtakker (1960) 
2. Rotterdam 
3. Barten (1968) 
4. Theil (1971) 
5. Christensen et al (1975) 
6. Deaton & Muellboure (1980) 
7. PIGLOG 
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lnb(p) = lna(p) +  B٠Π�p�
�� )3                                                                                    (

                

  :شود یمزیر نوشته  صورت  به، AIDSبنابراین تابع هزینه 

  

lnc(u, p) = α� + ∑ α�� lnp� +  
١

٢
∑ ∑ γ

��
∗

�� lnp�lnp�  +  uB٠ ∏ p�
���

� )4(           

   

 صورت  بهتابع تقاضاي جبران شده را  گرفته شود،بر اساس لم شپارد مشتق  )4( چه از رابطه چنان

   :زیر داریم

  

∂lnc(u, p)

∂lnp�
= w� = α� + � γ

��

�

��١

lnp� + B�UB° � p�
��

�

��١

 

 

  .میده یم، تابع تقاضاي جبران نشده را ارائه میمستق ریغبر این اساس با استفاده از تابع مطلوبیت 

  

w� = α� + ∑ γ
��

�
��١

lnp� + B�ln �
�

�
� )5(                                                                            

  

 براي خطی کردن ؛ کهباشد یمخطی  غیر آل دهیابیانگر سیستم معادالت تقاضاي ) 5(عبارت 

  .استفاده کرد که حالت سهمی دارد 1از شاخص استون توان یم

 

l�p∗ = ∑ w�� lnp�  )6                                                                                                       (

                                             
  : است )7(فرمول  صورت  بهخطی  آل دهیا باًیتقرسیستم معادالت تقاضاي 

  

w� = α� + ∑ γ
��

�
��١

lnp� + B�ln �
�

�∗� )7(                                                                     

 

  پیشینه تحقیق -2-2

هاي اخیر مطالعات مختلفی در خصوص بررسی رفتار مصرفی خانوارها در داخل و خارج  در سال

ي ساالنه ها دادهرا براي  نظر موردمدل  )1980(میلبور دیتون و . از کشور صورت پذیرفته است

گروه عمده مخارج مصرفی شامل غذا، پوشاك،  8براي ) 1954-1974(انگلستان طی دوره 

                                                 
1. Stone Index 
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و ارتباطات، سایر کاالها و سایر خدمات  نقل و  حملمسکن، سوخت، نوشیدنی و دخانیات، 

کاالهاي ضروري  ءکه گروه کاالیی غذا و مسکن، جز دهد یمنتایج نشان  .اند کردهبرآورد 

ي خود ها کشش .سایر کاالها در زمره کاالهاي لوکس قرار دارند که  یحال در، شود یممحسوب 

 و  جز حمل  بهي کاالیی ها گروهکشش بودن تمام  در این تحقیق، بیانگر بی آمده  دست  بهقیمتی 

 .شود یمرد تقارن براي کل این مدل  فرض .باشد یم نقل

ي مخارج خانوارهاي شهري و روستایی مالزیایی به ها دادهبا استفاده از  )2008( 1و همکاران شنگ

ي انگل خطی، انگل درجه دوم، سیستم ها مدلتعیین بهترین تصریح مدل تقاضاي برنج از میان 

ي حاصل از ها داده درجه دوم پرداختند و از آل دهیا باًیتقرو سیستم تقاضاي  آل دهیا باًیتقرتقاضاي 

در این مطالعه کشش تقاضا  .ماهانه استفاده کردند صورت  به 2005تا  2004بررسی مخارج خانوار 

که تابع  دهد یمنتایج نشان . یی برآورد شدغذا مواداقالم از مورد  11براي  نیهمچن وبراي برنج 

درجه  آل دهیا باًیتقرتقاضاي  ستمیس برآورد .ی استطخ ریغ تقاضا در این مطالعه یک منحنی انگل

خطی داشت پس نتایج بهتري را  آل دهیا باًیتقرسیستم تقاضاي به باالتري نسبت  �R دوم، ارزش

ي تابعی به این نتیجه ها فرمدر این مطالعه با لحاظ متغیرهاي دموگرافیک در این  .کند یمارائه 

  به. باشد یمي مختلف متفاوت ها مدلدست یافتند که اثر عوامل دموگرافیک بر تقاضاي برنج در 

ي ها مدلتفاوت را در بین  نیتر شیبی خانوارها نیشهرنشدو متغیر اندازه خانوار و  که  يطور

و در  کنند یمید برنج شهري کمترین بودجه را صرف خر خانوارهاي. انتخابی از خود نشان دادند

   .دهند یممقایسه با خانوارهاي روستایی سهم کمتري از بودجه خود را به برنج اختصاص 

ایستا، پویا  صورت به آل یدها باًیتقري سیستم تقاضاي  سهیمقاي خود به  نامه انیپادر  2)2013(نیجارد 

و غیر  خوراکی هاي گروهبراي  که ي کشور نروژ پرداخترفتار برابا اثر رفتار و پویا بدون اثر 

 صورت  بهو ) 2010-1987(ساالنه  صورت  به استفاده موردي ها داده. برآورد کرده است 3خوراکی

پویا با اثر رفتار با  آل یدها باًیتقرچه سیستم تقاضاي  اگر. باشند یم) Q21979Q3-2011(فصلی 

ولی به دلیل مشکالت در برآورد تصحیح خطا اتخاذ  شود یماعمال تصحیح خطا ترجیح داده 

ایستا داراي خصوصیاتی از قبیل  آل یدها باًیتقرتقاضاي  سیستمنتایج داللت بر آن دارد که  .شود ینم

                                                 
1. Sheng et al (2008) 
2. Nygard (2013) 

ها، دخانیات، انرژي، لباس و کیف و کفش، سایر  ها، نوشیدنی خوراکی هاي خوراکی و غیر خوراکی که شامل گروه. 3

  .باشد ارتباطات، و مصرف مواد خارجی میمحصوالت، سایر خدمات، قیمت کارکرد وسیله نقلیه، 
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تخمین  دقت  بهیی که با زحمت و و پارامترها باشد یمتجربی  لحاظ از يتر قبول  قابلتفسیر برآورد 

برآورد استفاده  بهبود دقت منظور  به ي ساالنهها داده يجا  به ي فصلیها دادهاز . زده شود را ندارد

ي مناسب، ها دادهتخمین با  رغم یعلآل پویا با اثر رفتار،  یدها باًیتقرسیستم تقاضاي . شده است

باشد را به  ي مصرف را که فقط مربوط به یک یا دو سال آینده میها گروهنتوانسته بود تعدادي از 

تحلیل درستی در به دست  دوام یبي مصرف ها گروهکه  دهد یمشواهد نشان  .ی کندنیب شیپدقت 

  .ي دقیق قیمت دارندها ینیب شیپآوردن 

به بررسی تقاضا براي گوشت گاو، گوشت خوك، مرغ، ماهی،  )2016( 1پروکینوا و هانوا

، نان و شیر در بررسی و تحلیل مواد غذایی اسلواکی با جات هیادو، برنج، ها وهیمی، نیزم بیس

نتایج نشان . پرداختند 2014 تا 1999ي ها سالخطی در  آل یدها باًیتقراستفاده از سیستم تقاضاي 

از یک  تر کوچک ها کششو همچنین اکثر  باشند یمي خود قیمتی منفی ها کششکه همه  دهد یم

بیشترین میزان کشش قیمت براي گوشت  .بودن کاالهاست کشش  کم دهنده نشانکه  هستند

 . گوشت خوك و گاو مکمل هستند باشد یمشیر و کمترین کشش براي نان و میوه  خوك و

در  آل یدهااز روش سیستم تقاضاي تقریباً  )1392( و همکاران در مطالعات داخلی نیز خسروي نژاد

استفاده کنندگان  ارزیابی تغییر رفاه مصرفبرآورد معادالت تقاضا و سپس تغییر جبرانی جهت 

 مطالعه موردمواد خوراکی  .ی ها انجام شدخوراک ریو غها  ي خوراکیها گروهکه براي  اند کرده

با ) 1389-1375(باشد و براي دوره زمانی  می مرغ و تخم لبنیات سفید، گوشت نان، گوشت قرمز،

هاي  داللت بر آن دارد که براي تمامی دهک نتایج .ي ترکیبی انجام شدها دادهاستفاده از 

تر از  ها کوچک خوراکی غیر جز به) مخارج کل( هاي درآمدي کشش کلیه خانوارهاي شهري،

کاهش رفاه ناشی از افزایش قیمت مواد . شود کاالیی ضروري قلمداد می عنوان  به واحد بوده و

ي باالست که با قانون ها و دهکی هاي میان بیشتر از دهک اي ینههزهاي پایین  غذایی در دهک

   .انگل مطابقت دارد

در ایران با استفاده از  مخارج مصرفی خانوارهاي شهري برآورد به )1393(پژویان و احمدي 

 ها یخوراک، براي گروه کاالهاي )LA-AIDS( آل یدهاالگوي تقریب خطی سیستم تقاضاي تقریباً 

، ارتباطات، هتل و رستوران و آب، برق، گاز و سایر نقل و  حمل، کفش و پوشاك، ها یدنیآشامو 

نامرتبط و  ظاهر  بهو سهم هر یک با استفاده از روش رگرسیون  پرداختند ها گروهو سایر  ها سوخت

. اي در منطقه شهري برآورد شده است دهک هزینه 10براي  1389الی  1380هاي  اطالعات سال

                                                 
1 .Prokeinováa & Hanováa (2016) 
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هاي مصرفی مبتنی بر انتظارات تئوریکی و  گروه نتایج حاکی از این است که کشش قیمتی این

اي  هاي باالي هزینه ها نسبت به تغییرات قیمت در دهک منفی است و شدت حساسیت این گروه

، کفش و ها یدنیآشامو  ها کیخوراهاي  است که گروه آنکشش درآمدي بیانگر . بیشتر است

  . نرمال و لوکس هستند کاالهاي  پوشاك جزء کاالهاي نرمال و ضروري و سایر گروه

 درآمد کم يها گروهو کشش کاالهاي مصرفی در برآورد تابع تقاضا به  )1394(و همکاران  آرمن

پویاي خطی و  آل یدهابا استفاده از سیستم تقاضاي تقریباً و با درآمد باال در مناطق شهري ایران 

نتایج آزمون همگنی . پرداختند 1361-1386نامرتبط در دوره زمانی  ظاهر  بههاي  روش رگرسیون

هاي کاالیی دچار توهم پولی   در مصرف گروه درآمد کمکنندگان گروه  نشان داد که مصرف

 با درآمد باال نیز در مورد گروه کنندگان گروه مصرف. هستند و به درآمد واقعی حساسیت ندارند

ه پوشاك و مسکن به درآمد خوراك و متفرقه به درآمد واقعی خود توجه ندارند اما در مورد گرو

بررسی . دهد آزمون تقارن، عدم تقارن در الگوي مصرف را نشان می. واقعی خود توجه دارند

نتایج محاسبه . ها منفی است  گروه  هاي خود قیمتی براي تمامی قانون تقاضا نشان داد که کشش

گروه خوراك و مسکن ضروري و گروه  درآمد کمدهد که در گروه  کشش درآمدي نشان می

براي گروه با درآمد باال، گروه بهداشت و تفریح و  که  یحال در. متفرقه و پوشاك لوکس هستند

سه گروه خوراك، پوشاك و  آن از  پستر است و  هاي کاالیی ضروري تحصیل از بقیه گروه

نشان  خودي یرغتی بررسی کشش قیم. مسکن قرار دارند و گروه کاالیی متفرقه لوکس است

هاي مختلف درآمدي، متفاوت  هاي کاالیی یکسان از گروه دهد جانشینی و مکملی براي گروه می

  .است

آل ترکیبی، بر اساس روش  با استفاده از سیستم تقاضاي تقریباً ایده )1394( و همکاران ورهرامی

ي ها کشش محاسبهبه  1383 -1391 ، طی دوره زمانی)SUR( ظاهر نامرتبط  به هاي رگرسیون

دهد  نتایج نشان می. قیمتی و درآمدي مواد غذایی خانوارهاي شهري استان تهران پرداختند

هاي گوشت و ماهی جزء  ها جزء کاالهاي ضروري و گروه هاي غالت، لبنیات و گروه روغن گروه

مطلق  لحاظ قدر هاي قیمتی متقاطع در اغلب موارد از کشش. شوند کاالهاي لوکس محسوب می

، گرید  عبارت  همچنین کشش خود قیمتی گروه ماهی بیشتر از واحد است و به. کمتر از یک است

  . باشد می ششکپرجزء کاالهاي 
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  و معرفی نتایج ها دادهتجزیه تحلیل  - 3

ي مناسب براي افراد جامعه، بررسی رفتار مصرفی گذار استیستصمیمات و  اتخاذ منظور  به

ي بودجه خانوار شهري استان تهران ها دادهقبل از تخمین مدل، نگرشی بر . خانوارها الزامی است

 رانیا آماراز طرح آمارگیري هزینه و درآمد خانوار مرکز  نظر موردي ها داده .مفید است

به درآمد  دهد یمیی که فرد انجام ها نهیهزاز جمع کلیه . ي و پردازش گردیده استآور جمع

درآمد واقعی را به پرسشگر اعالم  احتماالًافراد  که جا آن از. افتی  دست توان یم کننده مصرف

ي درآمدي ها دادهاز  تر مناسبي مخارج ها دادهلذا براي بررسی رفتار مصرفی خانوارها  کنند ینم

ي قانون ها دورهکه در  1394تا  1386هاي  ها در این بررسی طی سال آمار مربوط به داده. است

  به، باشد یمبرنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران 

ن علت استفاده از مدل سیستمی این است که امکا. است شده  بستهکار ه بندي ب دهک صورت

تخمین  .سازد یماثر تغییر قیمت و درآمد را بر روي تقاضاي تمامی کاالها فراهم  زمان همبررسی 

. ایی تقاضاي کاالها از کارایی بیشتري برخوردار است سیستمی در مقایسه با تخمین تک معادله

. در نادیده گرفتن همبستگی جمالت خطاي معادالت است ها معادلهدلیل عدم کارایی تخمین تک 

ي خطاي سایر معادالت، همبستگی  جملهي خطاي یک معادله با  جملهیعنی فرض بر این است که 

اگر همبستگی بین جمالت خطاي معادالت ساختاري را نادیده بگیریم، در این صورت از . ندارد

چه  بنابراین، چنان). 404 :1391 ،سوري( میا  نکردهتمامی اطالعات موجود در هر معادله استفاده 

 نیتر مناسب 1نامرتبط ظاهر  بهاین ویژگی جمالت اختالل را بپذیریم، روش دستگاه معادالت 

عالوه بر این، زمانی که تعداد مشاهدات در دسترس کم باشد، . روش براي برآورد مدل خواهد بود

 ).2005بالتاجی، ( 2کند یمي را حاصل اعتماد  قابل، نتایج نامرتبط ظاهر  بهروش دستگاه معادالت 

، برآورد شده و پس OLSنامرتبط ابتدا هر یک از معادالت به روش  ظاهر  بهدستگاه معادالت  در

از به دست آمدن پسماندها، برآوردي از ماتریس واریانس کوواریانس جمالت اختالل ساخته 

  .گردند یم، برآورد GLSسپس ضرایب معادله به روش . شود یم

ي کاالیی ها گروهبراي خانوارهاي شهري تهران  آل دهیا باًیتقرکاربرد سیستم تقاضاي  منظور  به

   :استدر این تحقیق به شرح زیر  استفاده مورد

  و دخانیات ها یدنیآشامو  ها یخوراک -1

                                                 
1. Seemingly Unrelated Regression 
2. Baltagi (2005) 
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  پوشاك و کفش -2

  مسکن و سوخت و روشنایی -3

  کاالها و خدمات فرهنگی -4

  درمان و بهداشت -5

  ونقل حمل -6

  سایر کاالها -7

  .باشد یم دهایقآزمون کردن  آل دهیا باًیتقري تقاضاقاط قوت سیستم یکی از ن

، مجموع استسهم گروهی  صورت  به ها آنوابسته  ریمتغي معادالتی که ها ستمیسدر برآورد 

�w∑(برابر  ها سهم =  AIDSالزم براي تحقق این قید در سیستم  قیود .باشد یمیک  )1

   :از اند عبارت
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 . گویند جمع حاصلي با شرط ریپذ جمعکه به این قید 

را آزمون نمود، به شرح زیر  ها آنبر مدل اعمال کرد و  توان یمعالوه بر قید باال قیودي را که 
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1.Green & Alston (1990) 
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  نامرتبط ظاهر  به يها ونیرگرسروش  - 1- 3

که در سال  شده  استفاده، )SURE( نامرتبط ظاهر  بهاین تحقیق از روش معادالت رگرسیونی  در

 Tمعادله و  M ،استفاده مورد يها دادهاگر در  .پیشنهاد شد 1توسط زلنر یاقتصادسنجدر  1962

  . 2)340 :2002گرین، ( وجود داشته باشد جهت برآورد مشاهده

�� =  X�β
�

+ ε� 

�� =  X�β
�

+ ε� 

. 

. 

. 
�� =  X�β

�
+ ε� 

 

این مدل  .باشد خطا در میان معادالت مختلف داراي همبستگی می ءفرض بر این است که جز

. تخمین زده شود OLSمعمولی تک معادله از طریق روش حداقل مربعات  صورت  به تواند یم

 ظاهر  به يها ونیرگرسبنابراین باید از روش  سازگار هستند، اما کارا نیستند ییها نیتخمچنین 

ایی که در برآورد این سیستم وجود  نکته. کارایی صورت گیرد يها نیتخمنامرتبط استفاده شود تا 

همزمان در شرایطی که محدودیت بین  صورت  بهمعادله را  M توان ینمدارد این است که 

 واقع دراین روش . مواجه خواهیم شد یخط همزیرا با مشکل  ایی وجود دارد، آزمون کرد معادله

ایی از مقادیر ممکن است که  از طریق مجموعه نظر موردروش تکراري حل همزمان پارامترهاي 

ه بر روي متغیرهاي مجذور خطاهاي حاصل از برآورد متغیر وابستدر آن پارامترها، مقدار مجموع 

  . )1962زلنر، ( رسانند یمداقل مستقل را به ح

  .است شده  استفادهایستا  آل دهیا باًیتقردر این مطالعه از فرم خطی سیستم تقاضاي 

  

w��
� = c1 ∗ ln �P�1�� + c2 ∗ ln �P�2�� + c3 ∗ ln �P�3�� + c4 ∗ ln �P�4�� + c5 ∗

ln �P�5�� + c6 ∗ ln �P�6�� + c7 ∗ ln(P���) + c8 ∗ (ln(m�) − ln(P�))  )10(               

 

  در مدل فوق

                                                 
1. Zellner (1962) 
2. Green (2002) 
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:w��
 ،ها یخوراک: از است عبارت نجایا در t )K زماندر  امiدر دهک  امkسهم اقالم کاالیی  �

و دخانیات، پوشاك و کفش، مسکن و سوخت روشنایی، تفریح و تحصیل، بهداشت،  ها یدنیآشام

  )و ارتباطات، سایر کاالها نقل و  حمل

:P�1�  در دهک  ها یخوراکشاخص قیمت مربوط بهi زمانام در t 

:P�2�  شاخص قیمت مربوط به پوشاك و کفش در دهکi زمان ام درt 

:P�3�  شاخص قیمت مربوط به مسکن و سوخت روشنایی در دهکi زمان ام درt  

:P�4�  دهک شاخص قیمت مربوط به تفریح و تحصیل درi زمان ام درt  

:P�5�  دهک شاخص قیمت مربوط به بهداشت و درمان درi زمان ام درt  

:P�6�  دهک و ارتباطات در  نقل و  حملشاخص قیمت مربوط بهi زمان ام درt  

:P���  دهک شاخص قیمت مربوط به سایر کاالها درi زمان ام درt  

:m�  دهک درآمدي  کل) درآمد(مخارجi زمان ام درt  

:P��� ک شاخص قیمتی استون در دهi زمان ام درt  

  

  آزمون قیود کالسیک - 2- 3

 2و  1، آزمون و نتایج حاصل در جداول مطالعه مورددر این قسمت قیود کالسیک تقاضا در مدل 

  .است شده  ارائه

به . است شده  انجاممعادالت  تک براي تک 1آزمون فرضیه همگنی بر اساس آزمون والد) الف

رد . ی استبررس  کنندگان قابل مصرفکمک این آزمون، وجود و یا عدم وجود توهم پولی 

از  هرکدامنتایج آزمون این فرضیه براي . فرضیه همگنی حکایت از وجود توهم پولی دارد

   .است شده  ارائه 1جدول معادالت در 

 نقل و  حملدر مورد گروه کاالهاي خوراك، پوشاك، مسکن، و  کنندگان مصرف 1در جدول 

  .توهم پولی ندارند

معادالت آزمون کرد بلکه بایستی  تک تکي برامانند فرضیه همگنی  توان ینمفرضیه تقارن را ) ب

معادالت به  تک تکقید همگنی براي  که ی حال دراین قید را بر کل سیستم معادالت اعمال نمود 

  . شود یمبا استفاده از نتیجه آزمون والد براي قید تقارن، نتایج زیر حاصل  .رود یمکار 

  

                                                 
1. Wald 
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0( نتایج آزمون قید همگنی: 1جدول 
j

ij(  

-H0 Chiفرضیه   مدل  سیستم
square  

proba
bility  

  نتیجه

سیستم 

  معادالت

017161514131211  خوراك  ccccccc  6/2  1/0   پذیرفته

  شود می

027262524232221  پوشاك  ccccccc  23/0  63/0   پذیرفته

  شود یم

037363534333231  مسکن  ccccccc  038/0  84/0   پذیرفته

  شود یم

047464544434241  تفریح  ccccccc  9/3  048/0   رد

  شود یم

057565554535251  بهداشت  ccccccc  82/4  028/0   رد

  شود یم

067666564636261  ونقل حمل  ccccccc  06/2  15 / 0   پذیرفته

  شود یم

  تحقیق  افتهی :منبع

 

jiij(معادالت آزمون تقارن ضرایب در سیستم : 2جدول   (  

  نتیجه  H0 Chi-square   Probabilityفرضیه   سیستم معادالت

سیستم معادالت
 

12 21c c 
  شود یمپذیرفته   7/0  09/0

13 31c c  7/2  
 

  شود یمپذیرفته   09/0

14 41c c  0/19   0/66   
  شود یمپذیرفته 

15 51c c 1/33 
 

0/24 
 

  شود یمپذیرفته 

16 61c c 0/023   0/87   
  شود یمپذیرفته 

23 32c c 1/16   0/27   
  شود یمپذیرفته 

24 42c c  3/76   0/05   
  شود یمپذیرفته 

25 52c c  6/83 
 

0/008 
 

  شود یمرد 

26 62c c  0/0006   0/979   
  شود یمپذیرفته 

34 43c c 1/75   0/18   
  شود یمپذیرفته 

35 53c c 0/012 
 

0/91 
 

  شود یمپذیرفته 

36 63c c 2/41   0/12   
  شود یمپذیرفته 

45 54c c 0/28   0/59   
  شود یمپذیرفته 

46 64c c 3/9   0/04   
  شود یمرد 

56 65c c 0/093   0/76   
  شود یمپذیرفته 

  تحقیق  افتهی :منبع
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  مقید آل دهیا باًیتقرنتایج تخمین سیستم تقاضاي  -3- 3

یی است که با اعمال قید تقارن بر ضرایب و همچنین اعمال ا گونهدر این بخش، سیستم معادالت به 

   .برآورد شده است ،شوند یمقید همگنی در معادالتی که پذیرفته 

  

  مقید آل دهیا باًیتقرنتایج تخمین سیستم معادالت تقاضاي : 3جدول 

  متغیر توضیحی

  

  وابسته متغیر

خوراکی، 

آشامیدنی و 

  دخانیات

پوشاك و 

  کفش

مسکن، 

سوخت و 

  روشنایی

تفریح و 

  تحصیل

بهداشت و 

  درمان

 ونقل حمل

و 

  ارتباطات

�)(مبدأ عرض از 
�

  1/09 -0/14 1/2 -0/31 -0/29 -0/5 

لگاریتم قیمت خوراکی، آشامیدنی و 

  )���(دخانیات 
0/027 0/007 -0/02 -0/025 -0/008 -0/016 

 0/007 0/012 0/012 0/004- 0/008 0/007  )���(لگاریتم قیمت پوشاك و کفش 

لگاریتم قیمت مسکن، سوخت و روشنایی 

)���(  
-0/024 -0/004 -0/04 0/02 0/035 -0/017 

 0/006 0/036- 0/02 0/02 0/012 0/025-  )���( لیتحصلگاریتم قیمت تفریح و 

 0/01- 0/012 0/03- 0/03 0/061- 0/008-  )���(لگاریتم قیمت بهداشت و درمان 

و ارتباطات  ونقل حمللگاریتم قیمت 

)���(  
-0/016 0/007 -0/017 0/006 -0/013 0/006 

 0/04 0/022 0/017 0/05- 0/014 0/06-  استونلگاریتم مخارج کل به شاخص 

 0/47 0/63 0/86 0/61 0/78 0/93  ضریب تعیین

 0/41 0/57 0/84 0/56 0/76 0/92  شده لیتعدضریب تعیین 

 2/1 1/8 1/9 1/85 2/1 1/93  آماره دوربین واتسون

  تحقیق افتهی :نبعم

  

از روش آزمون دوربین واتسون توان یمی خودهمبستگبا توجه به مدل سیستمی، براي رفع مشکل 
١ 

ی و هم در حالت خودهمبستگاین حالت بدون توجه به تصحیح . ، استفاده کردLMو آزمون 

پس از برآورد مدل و با  .، برآورد شده استAR) 1(تصحیح خودهمبستگی، یعنی اضافه کردن 

ی خودهمبستگبه وجود و یا عدم وجود  توان می مقایسه مقادیر دوربین واتسون در دو حالت فوق

                                                 
1. Durbin-Watson 
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است، اگر این ضرایب  مشاهده  قابل، �B تغییرات در مخارج واقعی از طریق ضرایب. پی برد

   .و مساوي صفر باشد کاال لوکس و در غیر این صورت کاال ضروري است تر بزرگ

  

  ي جبران نشدهها کششسنجش  - 4- 3

تفسیرهاي مستقیمی از پارامترهاي این الگو داشت بدین منظور  توان ینم که نیابا توجه به 

ي درآمدي و قیمتی ها کشش .ی و کشش درآمدي محاسبه و تفسیر شده استمتیخود قي ها کشش

با بررسی . آورده شده است 4و در جدول  شده  محاسبه ن نشده مربوط به هر یک از کاالهاجبرا

ی جبران نشده تقاضا در تمام متیقشش خود که ک شود یمي خود قیمتی، مشاهده ها کشش

نتایج حاصل . ، قانون تقاضا نقض نشده استها گروهاز  کی  چیهي کاالیی منفی بوده و در ها گروه

تفریح و تحصیل،  ،مسکنگروه  چهاراز تخمین همچنین داللت بر آن دارد که گروه خوراکی با 

تغییر در مصرف این  گرید  عبارت  بهو  باشد یممکمل  و ارتباطات نقل و  حمل، بهداشت و درمان

جانشین پوشاك و کفش از طرف دیگر گروه خوراکی با گروه  باشد یم جهت همگروه از کاالها 

   .باشد یم

  

 خطی آل یدها باًیتقر يتقاضاي درآمدي و خود قیمتی جبران نشده سیستم ها کششمتوسط  :4جدول 

و  ونقل حمل

  ارتباطات

و  بهداشت

  درمان

تفریح و 

  تحصیل

، مسکن

سوخت و 

  روشنایی

و  پوشاك

  کفش

ی و خوراک

آشامیدنی و 

  دخانیات

 اقالم

07/0-  03/0-  11/0-  09/0-  03/0  79/0-  
ی و خوراک

  و دخانیات ها یدنیآشام

  و کفش پوشاك  13/0  -76/0  -33/0  38/0  -94/1  21/0

001/0  002/0-  066/0  002/1-  004/0-  02/0-  
، سوخت و مسکن

  روشنایی

  تفریح و تحصیل  -9/0  37/0  66/0  -19/0  -15/1  87/0

  و درمان بهداشت  -27/0  -19/0  -29/0  -74/0  -76/0  -21/0

  و ارتباطات ونقل حمل  -3/0  07/0  -29/0  -12/0  -13/0  -97/0

 کشش درآمدي  69/0  43/1  88/0  55/1  44/1  53/1

  قیتحق افتهی :منبع
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  کاالیی خانوارهاي ها گروهرابطه و ماهیت انواع  - 5- 3

است، همچنین پس از تخمین سیستم تقاضا  شده  مشخص 5ي مختلف در جدول ها گروهي  رابطه

ماهیت لوکس  ها گروهمشخص شد که دو گروه خوراکی، مسکن و روشنایی ضروري و سایر 

همچنین . باشد یمضروري بودن گروه خوراکی و گروه مسکن با انتظارات نظري سازگار . دارند

 باشد یمدر شهر تهران  نینش هیحاشکه به علت جمعیت زیاد لوکس بودن گروه تفریح و تحصیل 

ي این ها افتهی در تأمل  قابلي  نکته. استنیز با انتظارات در مورد جامعه شهري تهران سازگار 

ي ها وهگري آن است که  دهنده نشانمطالعه لوکس بودن گروه بهداشت و درمان است که این امر 

ي کافی از خدمات بهداشتی در معرض خطر و بیماري  استفادهشهر تهران به دلیل عدم  دکم درآم

لوکس بودن گروه . کاهد یمدر مشارکت اقتصادي  ها آنبه ترتیبی که این امر از توانایی  باشند یم

بخش  که نیا با توجه به نیز و ارتباطات در سبد مصرفی خانوارهاي شهري استان تهران نقل و  حمل

  .رسد یمی از درآمد پایین با فقر مطلق مواجه هستند طبیعی به نظر توجه قابل

  

  ي شهري استان تهرانخانوارهایی کاالي ها گروهي انواع  رابطه :5 جدول

 ها کشش

ی و خوراک

و  ها آشامیدنی

  دخانیات

و  پوشاك

  کفش

، سوخت و مسکن

  روشنایی

تفریح و 

  تحصیل

 بهداشت

  و درمان

و  ونقل حمل

  ارتباطات

ی و خوراک

و  ها یدنیآشام

  دخانیات

  مکمل  مکمل  مکمل  مکمل  جانشین  -

  جانشین  مکمل  جانشین  مکمل  -  -  پوشاك و کفش

، سوخت و مسکن

  روشنایی
  جانشین  مکمل  جانشین  -  -  -

  جانشین  مکمل  -  -  -  -  تفریح و تحصیل

  مکمل  -  -  -  -  -  و درمان بهداشت

و  ونقل حمل

  ارتباطات
-  -  -  -  -  -  

  لوکس  لوکس  لوکس  ضروري  لوکس  ضروري  ها گروهماهیت 

  3از جدول  شده  استخراج :منبع

 

 ي و پیشنهاداتبند جمع - 4

هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی رفتار مصرفی خانوارهاي استان تهران  که نیابا توجه به 
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 شده  حاصلنتایج ذیل از تخمین مدل  ،ي اصلی کاالها بودهها گروه يها کششجهت دستیابی به 

  .است

که مطابق با انتظارات نظري گروه خوراك کاالیی ضروري است  شدکه مشخص  طور همان

خانوارهاي فقیر، مقوله  ازین موردي ها حداقلآن است که براي تضمین  دیمؤاین امر  ،باشد یم

با کمترین خطاي نوع اول و دوم باید در دستور کار دولت قرار  ها تیحماو  ها ارانهي یهدفمند

 کشور 1گروه بهداشت کاالیی لوکس مشخص شد، با توجه به مقایسه درآمد سرانه متأسفانه. گیرد

و  دالر 5949برابر با  2014در ایران درآمد سرانه در سال  یافته، با سایر کشورهاي توسعه ایران

دالر و استرالیا  93236مانند نروژ  2افتهی توسعهر سایر کشورهاي د 2014درآمد سرانه در سال 

سطح پایین درآمد  دهنده نشاندالر، که  59524دالر و دانمارك  76415دالر و سوئیس  52761

به دلیل سطح درآمد پایین، این که گروه بهداشت در  ما کشور، بنابراین در باشد یمسرانه ایران 

سازگار است که به معناي  ها تیواقعي گروه کاالهاي لوکس تلقی شده با  زمرهي ما در ها یبررس

این است که بخشی از جامعه، قادر به دسترسی به اقالم بهداشتی نیستند که البته این نتیجه با 

در  توجه  قابلنکته . باشد یمشهر تهران سازگار  ژهیو  به 3انتظارات قبلی در مورد جامعه ایران

با مشکل اساسی  نینش هیحاشدر مناطق  ژهیو  بهشان داد که شهر تهران از حیث فقر ن 4مطالعات قبلی

توزیع  قتصادي و بهبودرشد ا جمله ازي مختلف ها روشبا  رود یممواجه است، بنابراین انتظار 

ي درآمدي به اقالم بهداشتی دسترسی داشته باشند ها گروهدرآمد و توسعه امکانات بهداشتی، اکثر 

از طریق توسعه بهداشتی و در  درآمد کمي ها گروهبراي  مدت کوتاهي زیر برنامهکه این امر در 

 ،دولت تر درآمد از سوي توزیع عادالنه و یا 5از طریق رشد اقتصادي بلندمدتي زیر برنامه

حمایتی دولت متوجه گروه بهداشت و درمان نیز باشد ي ها بسته گرید  عبارت  بهیا  پدیر است امکان

ي بهداشت انجام داده  حوزهکه اقداماتی در  رسد یمکه البته در این راستا دولت یازدهم به نظر 

نیازها  نیتر يضرورکه جزء  آموزش وتفریح و تحصیل در خصوص شهر تهران،  متأسفانه .است

مردم شهر تهران از درآمد  تر قیدقبه عبارت  باشد یمجزء اقالم مصرفی لوکس  شوند یممحسوب 

                                                 
 )2010ثابت (درآمد سرانه ملی . 1
 توسعه انسانیبر اساس شاخص . 2

 سنجش شدت فقر در خانوارهاي روستایی و مقایسه آن با خانوارهاي شهري ایران 3.

 هاي حمایتی بر کاهش فقر در ایران بررسی اثرات سیاست 4.
 بررسی اثر مخارج بهداشتی دولت بر رشد اقتصادي ایران .5
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در خصوص برنامه  که نیانیازهاي خوراك و مسکن برخوردار نیستند و قبل از  نیتأمکافی براي 

 ي زمرهآموزش و بهداشت در  .است شده  هیتخل ها آنکنند درآمد  يزیر برنامه و تفریح آموزشی

همواره  ها دولتتعالیم علم اقتصاد و اقتصاد رفاه،  بر اساس گرید  یعبارت  بههستند مفید کاالهاي 

همواره  یالملل نیب ينهادهاعالوه بر این  .این نیازها براي آحاد جامعه هستند نیتأمموظف به 

 یالملل نیب يها نشستدر  واقع درو  اند دانستهآموزش و خدمات بهداشتی  نیتأمرا مسئول  ها دولت

 ها دولتو  قرارگرفته دیتأکآموزش عمومی و بهداشت عمومی مورد کاهش فقر، توسعه  هدف با

در نیروي انسانی و ارائه خدمات بهداشتی  يگذار هیسرماکاهش فقر از طریق توسعه و  منظور  به

کاهش فقر باید تالش بیشتري در آموزش نیروي انسانی و  منظور  بهدولت ایران  که ؛اند دادهتعهد 

   .خدمات بهداشتی داشته باشد

 يها گروه به دلیل وجود اثرات قیمتی معنادار اکثر يگذار متیقسیاست  ولت باید ازد نیچن هم

 عنوان بهبه تغییرات قیمت در مناطق شهري  نسبت يا بودجه يها سهمکاالیی و حساسیت باالي 

   .ؤثر استفاده کندیک ابزار م

ی از توجه قابلکه بخش  یعنی این باشد یمباال  نقل و  حملکشش درآمدي گروه به اینکه  توجهبا 

با واقعیت شهري تهران نیز این مطلب که  مردم امکان برخورداري از این گروه کاالیی را ندارند

امکان جابجایی برقرار لذا ، باشند یم کاریبی فقیر و توجه  قابلبخش  که نیاسازگار است و به دلیل 

با افزایش اشتغال و و توسعه و رشد اقتصادي در آینده گفت که با  توان یمبر این اساس ، باشد ینم

 نقل و  حملي ها رساختیزو همچنین  خواهد شددرآمد امکان جابجایی بیشتر براي مردم فراهم 

   .خواهد یافتافزایش 
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  مقدمه - 1

بانکی ، زیرا بحران کند میهاي زیادي را ایجاد  افزایش مشکالت بانکی در مقیاس وسیع، نگرانی

ها را دچار گسست کرده و امکان ورشکستگی  جریان اعتباري به سمت خانوارها و شرکت

تواند عملکرد سیستم  چنین بحران بانکی میهم. دهد هاي بخش حقیقی را افزایش می بنگاه

ها را به مخاطره اندازد و از طریق کاهش اعتماد به نهادهاي مالی داخلی، باعث کاهش  پرداخت

در نهایت یک بحران بانکی منجر به . خلی و یا خروج سرمایه در مقیاس زیاد شودپس انداز دا

 .  شود میها  ها و بسته شدن آن کاهش ثبات بانک

ها  گذاري هاي اخیر ثبات مالی به عنوان هدف سیستم اقتصادي، بیش از پیش در سیاست در دهه

بسیاري، از جمله صندوق ي مرکزي و مؤسسات مالی ها بانک. مورد توجه قرار گرفته است

هاي تحقیقاتی خود را به  یتلالملل بخش بزرگی از فعا المللی، بانک جهانی و بانک تسویه بین بین

 شود مییک تعریف ساده، ثبات مالی به شرایطی اطالق  در. اند مطالعه در این زمینه اختصاص داده

مالی زمانی برقرار خواهد بود  مثبات در یک سیست. که سیستم با شرایط بحرانی مواجه نشده باشد

به ) گیري و رشد اقتصادي گذاري، وام دهی و وام پس انداز و سرمایه(تخصیص منابع اقتصادي  که

صورت کارا و به سهولت انجام گیرد، ریسک مالی شناسایی، ارزیابی و مدیریت شده و در نهایت 

حتی در دهی مجدد خود را  نجذب آشفتگی و سازمابه صورت کمی ارائه شود و سیستم توانایی 

  . خارجی داشته باشد هاي شوكزمان 

هاي کالن اقتصادي مواجه  هاي بسیاري در فعالیت اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر با فراز و نشیب

اي ه سیستم بانکی کشور طی دهه. بانکی در کشور است هاي فعالیتها،  از جمله آن. بوده است

اي دولت، مدیریت  هاي تکلیفی و تبصره ، تحمیل سیاستها بانکن ملی شد اخیر با مسایلی از قبیل

بررسی شرایط حاکم بر ایران و مقایسه . دولتی و کنترل دستوري نرخ سود بانکی روبرو بوده است

حال  راند، به خصوص کشورهاي د دهآن با شرایط کشورهایی که بحران بانکی را تجربه کر

هر چند که به علت  نمودهتوسعه، بیانگر آن است که اقتصاد ایران شرایط بحران بانکی را تجربه 

هاي مالی بانک مرکزي، این شرایط عمال به بروز بحران آشکار در  و حمایت ها بانکدولتی بودن 

  . اقتصاد منجر نشده است

 هاي فعالیتع بر کشور تا اندازه زیادي تارود ثبات نظام مالی و به تبع آن نظام بانکی در ه انتظار می

ه بررسی اثر ببه همین دلیل در این مطالعه . کالن اقتصادي و توسعه و تکامل اقتصادي باشد

 ها بانکبر ثبات  نرخ تورم، رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره متغیرهاي کالن اقتصادي
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ن، براي ارزیابی ثبات و سالمت هاي اخیر در کشورهاي مختلف جها طی سال. شود میپرداخته 

که شامل  1توان آنها را در هفت گروه تعدادي معیارهاي کمی ارائه شده است که می ها بانک

پایداري مدیریت، سودآوري، ها و ساختار مالی بانک، ثبات و  کفایت سرمایه، کیفیت دارایی

. بندي کرد سی است، دستهنقدینگی، حساسیت عملیات نسبت به مخاطره بازار و سایر معیارهاي اسا

در این مطالعه متوسط . شود میهر گروه پرداخته  هاي شاخصهاي بعدي به ارائه  در بخش

نسبت  ،)LD1( ها سپردهنسبت تسهیالت به ، )NPA1( نسبت سود خالص به دارایی هاي شاخص

طی  )DL1( و نسبت مطالبات مشکوك الوصول به کل تسهیالت )CR1( هزینه خالص به درآمد

ابتدا از طریق مدل . گیرند به عنوان شاخص ثبات مورد استفاده قرار می 1391تا  1386ي  دوره

شود و سپس  تعیین می ها بانکبر خطر ورشکستگی گذاري این متغیرها اثر الجستیک جهت

در نهایت با استفاده از . گیرد استفاده قرار می ها به عنوان شاخص ثبات مورد متوسط وزنی آن

  . شود انل اثر متغیرهاي کالن بر شاخص ثبات ارزیابی میپ هاي مدل

 ارائه شده انجام تجربی مطالعات دوم، بخش در که است قرار بدین ادامه در مقاله ساختار

 شناسی روش چهارم بخش در .شود می پرداخته مربوطه نظري مبانی به سوم بخش در و شود می

 .شود می تحلیل و تجزیه نیز نتایج و است شده مشخص معادالت برآورد روش پنجم بخش در و

   .است شده آورده کلی گیري نتیجه نهایی، بخش در نهایت در و

    

  مطالعات تجربی  -2

  مطالعات خارجی  - 2-1

تحقیقات در خصوص بحران بانکی اغلب متکی بر تجربه به دست آمده از  اوایل قرن بیستم، تا

بررسی و مطالعه رکود  ،موضوع تحقیقات به ویژه،. بودي قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ها نابحر

موج  1990در دهه . هاي متعدد بانکی در دنیا اتفاق افتاد بزرگ بود، تا اینکه حوادث ورشکستگی

ي بانکی به وقوع پیوست که سبب شد انگیزه و مطالب جدیدي براي تحقیقات ها ناجدیدي از بحر

گسترشی جهت مطالعه شناسایی، علل و نتایج شکنندگی بر همین اساس ادبیات رو به . فراهم شود

 هاي شوكکه تاثیر پذیري بحران بانکی از عواملی مانند  در اقتصاد معاصر به وجود آمد ها بانک

                                                 
  )1384(ثقفی و سیف . 1
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اقتصاد کالن، ساختار بازار بانکی، نهادهاي خارجی، نهادهاي خاص بازار اعتباري و متغیرهاي 

  . داد قرار میبررسی  مورد را ساختار و توسعه مالی و اقتصاد سیاسی

بحران بانکی اشاره  ياقتصادکالن هاي  کننده مطالعات اخیر اغلب به موضوعاتی همچون تعیین

درآمد بانک را  ،در حال افزایش ي بهره هاي نرخچه  نشان داد که اگر) 1991( 1دیاموند .کردند

ها بین  بهره واقعی انتخاب شرکتنرخ . شود مینیز  ها بانکد اما منجر به ورشکستگی ده افزایش می

بهره  هاي نرخشود که  بینی می پیش. دهد هاي ریسکی و بدون ریسک را تحت تاثیر قرار می پروژه

ثبات  ممکن است هاي ریسکی را افزایش داده و در نتیجه واقعی در حال افزایش پذیرش پروژه

2محقق چندین هاي یافته طبق. دهدبانک را کاهش 
 سیستم در شکست هورظ ،1998 سال در 

 بیان را تئوري این خاص طور به آنان .است بوده کالن اقتصاد هاي شوك وقوع نتیجه بانکی

 اقتصادي هاي فعالیت به که نامطلوب هاي شوك بروز دلیل به کنندگان، استقراض که کردند

، )1993( 3الو و رالینگ .شوند می مشکل دچار خود دیون بازپرداخت در شود، می وارد آنان

اي نشان دادند که ثبات  در مطالعات جداگانه) 1998( 5و کوفمن) 1997( 4کالومیرس و همکاران

توانایی . باشد شان می ها جهت بازپرداخت بدهیها و خانوار تحت تاثیر توانایی بنگاه ها بانک

 6یاجکونت و دترگ-دمیرگوس. ها و نرخ بهره است ها تحت تاثیر درآمد آن خانوارها و بنگاه

ها با بکارگیري  آن .ي بانکی تاکید کردندها ناپیشرو براي بحر هاي شاخصروي ) 2005و  1998(

اي از متغیرهاي توضیحی را به سودآوري در  یک مدل اقتصاد سنجی الجیت چند متغیره، مجموعه

 هدد میاین نتایج هم براي اقتصادهاي صنعتی و هم در حال گذر نشان . شرایط بحرانی ربط دادند

بهره باال روي سودآوري بحران بانکی اثر  هاي نرخکه نرخ واقعی رشد اقتصادي پایین، تورم باال و 

کشور در طول  38ي بانکی را براي ها نابحر) 1998( 7ي و پازار باسیگلواما هار. ي دارددار معنی

. بخش بانکداري و کالن اقتصادي بررسی کردند هاي شاخصجهت شناسایی نقش  1997-1980

نرخ  زیاد، افزایش یواقع GDPکه استرس بانکی همراه با کاهش در رشد  دهد مینتایج نشان 

  .  تورم، ورودي سرمایه، افزایش نرخ بهره و کاهش تند نرخ ارز واقعی بوده است

                                                 
1. Diamond (1991) 
2. Demirgüç-Kunt and Detragiache (1998), Hardy and Pazarbasioglu (1998) 
3. Lowe and Rohling (1993) 
4. Calimiris et al (1997) 
5. Kaufman (1998) 
6. Demirguc –Cunt and Detragiache (1998, 2005) 
7. Harey and Pazarbasioglu (1998) 
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  بازپرداخت هاي وام میزان به مربوط يها داده بررسی با) 1997(و همکاران  1هرموسیلو گنزالس

 کلمبیا، و مکزیک کشور دو در و آمریکا متحده ایالت در اي سرمایه هاي دارایی نسبت و نشده

 2کمل متغیرهاي روند .گذارد می وخامت به رو بحران از قبل متغیر، دو هر وضعیت که نددریافت

 ها بانک اندازه همچنین و نقدینگی و درآمد مدیریت ها، دارایی کیفیت سرمایه، کیفیت همچون

 این از کدام هر روند دقیق بررسی و بوده ها بانک ورشکستگی شرایط دهنده توضیح توانند می

 سرمایه دیگر، عبارت به .شود تلقی بحرانی شرایط براي مناسبی دهنده هشدار تواند می متغیرها

 هاي شوك مقابل در گیر ضربه یک عنوان به تواند می ها دارایی بهینه مدیریت و ها بانک مناسب

   .نماید عمل منفی

3سورینا و ساالس
 تا 1985 ي دوره در اسپانیا در را تجاري سیکل و ها وام بین رابطه )2002( 

 که دارند تمایل رونق ي دوره طول در ها بانک که کردند مشاهده ها آن .کردند بررسی 1997

  .دهند گسترش خود بازاري سهم افزایش جهت را شان دهی وام فعالیت

بررسی  مورد ي سنگاپور راها بانکاثر متغیرهاي کالن اقتصادي بر ثبات و عملکرد ) 2004( 4کلیر

دهند شامل تغییرات در سودآوري،  معیارهایی که در این مطالعه ثبات بانک را نشان می. قرار داد

ترین  که مهم دهد مینتایج این مقاله نشان . شود میتغییرات در سرمایه، و تغییرات در نقدینگی 

تغییرات در نرخ ارز، نرخ بیکاري، نرخ بهره  ها بانکگذار بر ثبات کالن اقتصادي اثر هاي شاخص

  .باشد و تقاضاي کل می

 هاي وامبه این نتیجه رسیدند که متغیر اقتصادي پیشرو که نسبت  )2013( 5جاکوب و رینیجر

 غیر هاي وامد رشد اقتصادي است و یک رابطه منفی بین نسبت ده عملیاتی را تحت تاثیر قرار می

ي دیگر تغییر در نسبت  این، عوامل توضیح دهنده عالوه بر. عملیاتی و رشد اقتصادي وجود دارد

اساس  بر. هاي خارجی هستند دهی پول ارز و نرخ باالي وام هاي نرخعملیاتی،  غیر هاي وام

 غیر هاي وامي کالن اقتصادي  کننده عوامل تعیینکه نیز  )2013( 6بک و همکارانهاي  خمینت

ي وام  ها، نرخ ارز و نرخ بهره واقعی، قیمت GDPرشد  ،کشور بررسی کردند 75عملیاتی را براي 

  . ارندگذ عملیاتی اثر می غیر هاي وامبه طور معناداري بر نسبت 

                                                 
1. Gonzalez- Hermosillo et al (1997) 
2. CAMEL Variables 
3. Salas and Saurina (2002) 
4. Robert Clair (2004) 
5. Jakubik and Reininger (2013) 
6. Beck et al (2013) 
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قرار بررسی مورد را در آمریکا  ها بانکاز بزرگترین  بانک 5عملکرد ) 2011( 1اسکات و اریاس

به طور مستقیم سطح سود بخش بانکداري آمریکا را تحت  GDPها اثبات کردند که  آن. دادند

بررسی  1992-2003ي  ي تجاري کره را در طول دورهها بانک )2011( 2سافیان. دهد تاثیر قرار نمی

ها است اما تاثیر تورم  روي بازدهی دارایی GDPو نتایج رگرسیون خطی حاکی از اثر منفی  کرد

ي سود  کننده روي عوامل تعیین) 2011( 3ي تجربی دیگري توسط دامنا مطالعه. مثبت است

بانک پیشرو انجام شد که اثر مثبت  7ساله  10ي ها دادهي تجاري اتیوپی با استفاده از ها بانک

GDP ره را روي سودآوري اثبات نمودو نرخ به، تورم .  

  

  مطالعات داخلی -2-2

به صورت یک شاخص ترکیبی  ها بانکدر رابطه با تاثیر متغیرهاي کالن اقتصادي بر ثبات 

بنابراین در اینجا به مطالعات مربوط به تاثیر متغیرهاي . اي در ایران صورت نگرفته است مطالعه

  . شود استفاده شده در این مطالعه اشاره میکالن اقتصادي بر اجزاي شاخص 

کالن اقتصادي بر روي مطالبات  هاي شوكاي به بررسی اثر  در مطالعه) 1389(حیدري و همکاران 

براي این منظور در وهله اول از مدل . پرداختند 1379-1387در دوره زمانی  ها بانکمعوق 

ARDL  زایی  مدل، خود داراي خاصیت درون زاي که متغیرهاي برون جا اما از آن شداستفاده

همچنین به منظور بررسی اثر واکنش مطالبات معوق . است شدهنیز استفاده  VARهستند، از مدل 

ها به عنوان ابزاري براي تحلیل  اقتصادي، از تابع واکنش آنی و تجزیه واریانس هاي شوكبه 

و تجزیه واریانس، متغیرهاي رشد جا که در توابع واکنش آنی  از آن. آزمون تنش استفاده کردند

اقتصادي بدون نفت، نرخ تورم، نقدینگی و نرخ سود تسهیالت داراي تاثیرات بیشتري بر افزایش 

  . سازي از تغییرات متغیرهاي نامبرده استفاده شده استاند، براي سناریو نسبت مطالبات معوق بوده

که دخالت مستقیم دولت و یا بانک مرکزي در شرایط اقتصادي مانند  دهد مینتایج حاصله نشان 

و تورم باعث افزایش مطالبات ) به دلیل کسري بودجه(تغییر در نرخ سود تسهیالت، نقدینگی 

  .شود می ها بانکمعوق 

 بررسی به زا برون متغیرهاي با برداري خودرگرسیون مدل از استفاده با )1391( همکاران و حیدري

 .اند پرداخته کشور خصوصی يها بانک از یکی زیان و سود بر اقتصادي کالن هاي شوك رتاثی

                                                 
1. Scott and Arias (2011) 
2. Sufian (2011) 
3. Damena (2011) 
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 از حاصل جنتای .هستند کالن اقتصاد و اي ترازنامه متغیرهاي از گروه دو شامل زا درون متغیرهاي

 نقد، وجوه مانند اي ترازنامه زاي برون متغیرهاي که دهد می نشان زا برون متغیرهاي با مدل تخمین

 ارز نرخ و تورم نرخ ها، بخش افزوده ارزش مانند کالن اقتصاد هاي شاخص و ترازنامه خط زیر اقالم

 این بیانگر آنی واکنش تابع از حاصل نتایج .گذارند می تاثیر ها بانک زیان و سود بر رسمی، غیر بازار

 اي بهره خالص سود شدید تالطم بموج اي بهره غیر خالص سود سمت از وارده هاي شوك که است

 رکود وقوع صورت در که است این بیانگر تنش آزمون از حاصل نتایج آن بر عالوه .شود می

  .کند می تغییر اي بهره غیر خالص سود از تر سریع اي بهره خالص سود اقتصادي،

  

  نظريمبانی  - 3

تحلیل درست . عملکرد مناسب و استحکام تمامی اجزاي تشکیل دهنده یک سیستم است ،ثبات

 هاي بخشثبات مستلزم این است که منابع ریسک و عوامل ضربه پذیري سیستم مالی در تمامی 

توان  می. ، مورد بررسی قرار گیرد)ها و دولت خانوار، بنگاه(مختلف سیستم مالی و اقتصاد واقعی 

  : براي ثبات بیان کردسه ستون اصلی 

کالن  هاي شاخصدر این روش براي تحلیل ثبات از  :هاي احتیاطی کالن اقتصادي بررسی

هاي  ثباتی مالی و راه در حقیقت بی. گیرد ها مورد توجه قرار می و روند آن شود میسیستم استفاده 

  . گیرد ها مورد مطالعه قرار می انتقال آن از طریق بررسی این شاخص

کنترل و نظارت بر سیستم مالی در سطح کالن و خرد در تک  :و مقررات سیستم مالی نظارت

  . تک مؤسسات خدمات مالی جهت اطمینان از اداره و مدیریت صحیح ریسک

وجود شفافیت در سیستم مالی به همراه اطالعات همگن براي تمامی  :اخالق مالی و مشروعیت

عدم شفافیت و وجود اطالعات . کند میمی را ایفا شرکت کنندگان، در ثبات این سیستم نقش مه

اقتصادي در شرایط نامطمئن و مبهم شکل  هاي بنگاهکه رابطه میان  شود مینامتقارن در بازار باعث 

  .گرفته و در نتیجه بازار مالی دچار عدم ثبات خواهد شد

هاي  و در نتیجه عدم ثبات در سیستم ها ناهاي مربوط به عوامل بروز بحر در این بخش، نظریه

بخش اول مربوط به رویکرد سنتی . شود میمبانی نظري در دو بخش ارائه  .شوند اقتصادي ارائه می

. ها است است که شامل کاربردهاي تجربی، توصیفات بر پایه تقاضا و تجزیه و تحلیل مانتاریست

که تاکید بیشتري روي شرایط  شود میدر بخش دوم تئوري جدیدتر اطالعات نامتقارن ارائه 

  .ي نهادهاي اعتباري دارد ویژه
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 1رویکرد سنتی - 1- 3

اند که بر پایه  برگیرنده بحران، یک رویکرد تجربی را پذیرفته هاي در تعداد زیادي از تحلیل

پایه یک کاربرد موردي،  یعنی منبع بحران را بر. هاي ضمنی است تصادفی و حادثه هاي داده

است که روي  آن گاهنقطه ضعف این دید. است 1970که اغلب همان رکود دهه   هشناسایی کرد

دامنه  این رویکرد .نشده استي بالقوه توجهی ها ناو به بحر  هاي واقعی تمرکز کرده بحران

  . است  اي از متغیرها را براي علت بحران شناسایی کرده گسترده

. هاي تئوري تجربی را پوشش دهند اند که کاستی ها تالش کرده ها و مانتاریست رویکرد کینزیندو 

هاي  این رویکرد روي سیکل. ي مالی، کاهش در تقاضا استها ناها، منشا بحر از نظر کینزین

که ند ک ی را معرفی میهای شاخصو  کند میکننده بحران تمرکز  تجاري به عنوان عوامل ایجاد

  . همان اجزاي تقاضاي کل است

ها نقطه شروع بحران مالی دهه  بنابراین آن. کنند زاویه پولی به اقتصاد نگاه میها، از  مانتاریست

بحران بانکداري . دهند نسبت می 2فدرال رزروتوسط  1928را به افزایش نرخ بهره در پایان  1930

. ها مکانیسم اصلی انتشار این بحران است، ریشه در پدیده پولی دارد که به عقیده مانتاریست 1930

ضریب فزاینده پول به شدت کاهش پیدا کرده بود در غیاب سیاست انبساط پولی، عرضه چون 

 هاي شاخصفقط  ها مانتاریستبنابراین . شود میپول به سرعت کاهش پیدا کرده و منجر به رکود 

  . پولی را معرفی کردند

ها  که منجر به شکنندگی آن ها بانکوجود ریسک سیستماتیک مختص ها  مانتاریستتعدادي از 

 نسبت به موسسات غیر ها بانکادعا کرد که ) 1986(براي مثال کوفمن . ، را نادیده گرفتندشود می

نقطه ضعف این رویکرد نیز . ها پدیده پولی است بانکی، ذاتا شکننده نیستند و دلیل شکنندگی آن

  . محدود بودن دامنه بحث فقط به نقش پول است

  

 اطالعات نامتقارن هاي مدل - 2- 3

ها یک تعریف  این مدل. است که نقایص رویکردهاي سنتی را اصالح کند آن ها هدف این مدل

. تري دارند کنند و نسبت به رویکردهاي پیشین دامنه گسترده ي بحران مالی ارائه می قاطع از پدیده

صلی فعالیت ي ا نامتقارن هستهدر این رویکرد مدیریت ریسک اعتبار همراه با اطالعات 

                                                 
1. Traditional Approach 
2. Federal Reserve 
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کنند و از این نظر  گیرندگان دانش کسب می ها نسبت به قرض آن. باشد می ها بانکگري  واسطه

  . نسبت به بازار سهام مزیت دارند

اقتصاددانانی مانند . شود میاطالعات نامتقارن به دو فرم انتخاب معکوس و خطر اخالقی ظاهر 

ي مالی ها نامفهوم اطالعات نامتقارن را جهت توضیح بحر) 1991( 2و مشکین) 1986( 1منکیو

ها، خطر اخالقی و انتخاب معکوس بیشتر از یک سطح مشخص منجر به  از دید آن. مطرح کردند

 ها بانکبدهکاران را از دید د، زیرا این دو پدیده، اطالعات شو هاي مالی می ورشکستگی واسطه

که به بدهکاران توانا که حتی تمایل  شود میبندي اعتبار واقعی  ، که منجر به سهمیهکند میپنهان 

هاي اعتباري سودمند است را پرداخت کنند، آسیب وارد  اي که براي نهاده دارند شرایط نرخ بهره

  :استبه صورت زیر ) 1991(تعریف بحران مالی از نظر مشکین . کند می

الت انتخاب معکوس و خطر اخالقی را بازارهاي مالی است که مشک بحران مالی یک شکست در"

را به طور کارا به کسانی که  ها سپرده، بنابراین بازارهاي مالی قادر نخواهند بود کند میبدتر 

ها  مشکین به سه دسته از شاخص. "ورتري دارند اختصاص دهند گذاري بهره هاي سرمایه فرصت

  . د توجه کرده استني مالی متقارن هستها ناکه با شروع بحر

باشد که مستقیما در چارچوب کار بانک  ها می اولین شاخص، عدم توانایی جهت بازپرداخت وام

نرخ بهره باال از یک طرف فقط به . دومین شاخص افزایش نرخ بهره واقعی است. گیرد قرار می

که افزایش  گذاري سودآور دارند هاي سرمایه که پروژه شود میي قرض گیرندگان تحمل  وسیله

شرایط  ها بانکاز طرف دیگر، هنگامی که . سودآوري نیز عموما با افزایش ریسک همراه است

به . شوند کنند قابل اعتمادترین مشتریان قربانی می تعیین می ي یکسانی براي مشتریانگیر قرض

. شوند خارج میهمین دلیل با افزایش نرخ بهره واقعی تواناترین مشتریان از نظر بازپرداخت از بازار 

هاي بازار  که بیشتر وابسته به ریسک باشد ها می شاخص سوم، افزایش در فراریت قیمت دارایی

وجود این وثیقه خطر اخالقی و انتخاب . شود میتاثیر این امر از طریق وثیقه وام نشان داده . است

عدم پرداخت اي که جریمه  وسیله(اما کاهش در ارزش این وثیقه . دهد میمعکوس را کاهش 

بنابراین حمایت از بانک در مقابل . دهد می، احتمال عدم بازپرداخت بدهی را افزایش )بدهی است

  . کند میهاي اعتباري کاهش پیدا  ریسک

  

  

                                                 
1. Mankiw (1986) 
2. Mishkin (1991) 
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  ي مالیها نارویکرهاي اصلی بحر: 1جدول 

  انتخابی هاي شاخص  نقص اصلی رویکرد  هاي اصلی رویکرد مزیت  ي مالیها نامنبع بحر  رویکرد

رویکردهاي 

  تجربی

منابع شناسایی شده در 

یک مورد مشخص و 

  1930عموما همان رکود 

هاي ضمنی  سادگی، حادثه

به واقعیت، بازسازي  نزدیک

  محیط اقتصادي و تاریخی

ي ها ناتمرکز روي بحر

مالی واقعی و نادیده 

گرفتن بررسی 

  ي بالقوهها نابحر

  اي از متغیرها دامنه گسترده

  تقاضاي ناکافی جهانی  رویکرد کینزین

تاکید روي عوامل سیکلی به 

عنوان عوامل تعیین کننده 

  ي مالیها نااصلی بحر

نادیده گرفتن عوامل غیر 

  سیکلی
  تقاضاي کل و اجزاي آن

رویکرد 

  مانتاریست

عرضه پول ناکافی یا نرخ 

  بهره نامناسب
  تاکید روي اهمیت ثبات پولی

نادیده گرفتن عوامل 

ذاتی شکنندگی 

، تعریف بسیار ها بانک

هاي  محدود از بحران

  مالی

نرخ بهره و عرضه پولی، 

  نقدینگی بین بانکی

هاي  مدل

اطالعات 

  نامتقارن

مشکالت انتخاب 

معکوس و خطر اخالقی 

که منجر به بدتر شدن 

رداخت، توانایی بازپ

افزایش نرخ بهره و 

 ها قیمت دارایی فراریت

  .شود می

 تعریف قاطع از بحران مالی،

نظري مناسب براي هاي  پایه

  ها بانکي گر فعالیت واسطه

تمرکز زیاد روي 

هاي اعتبار و  ریسک

بازار، نادیده گرفتن 

عوامل ایجاد بحران که 

اطالعات نامتقارن را 

  .کند میبدتر ن

ها،  قدرت پرداخت شرکت

، نرخ ها بانکخانوارها و 

بهره اسمی و واقعی، نرخ 

هاي اوراق  تورم، قیمت

ارز  هاي نرخهام و قرضه و س

تحت تاثیر قرار دادن (

  )ها وثیقه

  

  شاخص ثبات براي سیستم بانکداري  - 4

تر این شاخص بیانگر عدم  مقادیر پایین. باشد شاخص ثبات معیاري براي ثبات سیستم بانکداري می

ثبات یک حالت ) 2003( 1بانک فدرال آلمانپایه تعریف ارائه شده به وسیله  بر. ثبات است

اش را از جمله تخصیص منابع، توزیع ریسک  ایستاست که سیستم مالی به طورکارا وظایف کلیدي

هاي تنش و تغییرات ساختاري  ها، دوره و حتی در زمان شوك دهد میانجام  ها پرداختو تسویه 

رهاي مختلف هاي به عمل آمده در سطح کشو حاصل تالش. عمیق، قادر به انجام وظایفش است

هاي مالی  ، واسطهها بانکاي از معیارهاي کمی، براي ارزیابی ثبات  جهان براي دستیابی به مجموعه

، کیفیت معیارهاي کمی معرف کفایت سرمایه توان در قالب و سایر ارکان نظام مالی را می

یت عملیات ها و ساختار مالی بانک، ثبات و پایداري مدیریت، سودآوري، نقدینگی، حساس دارایی

ر مطالعات پنج عامل جا که در اکث از آن. نسبت به مخاطره بازار و سایر معیارهاي اساسی ارائه کرد

ها و ساختار مالی بانک، ثبات و پایداري مدیریت، سودآوري،  ، کیفیت داراییکفایت سرمایه

                                                 
1. Deutsche Bundesbank (2003) 
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نقدینگی در نظر گرفته شده است در این مطالعه نیز از این پنج متغیر به عنوان متغیرهاي کمی ثبات 

   :که اطالعات الزم در مورد هر یک به شرح زیر است شود میاستفاده  ها بانک

کننده در  کفایت سرمایه و میزان در دسترس بودن آن، عامل اصلی و تعیین :کفایت سرمایه

ها و نامالیمات اثرگذار بر  هاي مالی در رویارویی با نوسان و واسطه ها بانکتشخیص توانمندي 

هاي کفایت سرمایه که انواع مختلف  بنابراین توجه به نسبت. رود میاقالم ترازنامه، به شمار 

ارزیابی میزان ذخیره در نظرگرفته . گیرد، کامال سودمند است مخاطرات مالی با اهمیت را در بر می

یند ارزیابی آمطالبات مشکوك الوصول به کل مطالبات بسیار حائز اهمیت است و در فر شده براي

  . شود میکه در این مطالعه از این شاخص استفاده  سرمایه هر بانک نقشی اساسی دارد کفایت

هاي محاسبه شده در ارتباط با  اعتمادپذیري نسبت :کیفیت دارایی و ساختار مالی بانک

ها و ساختار  هاي مربوط به کیفیت دارایی اي تابعی از میزان اعتبار مشخصه دازهکفایت سرمایه تا ان

در حقیقت در بسیاري از موارد، پدیدار شدن مخاطرات مربوط به ناتوانی هر . مالی بانک است

ي آن ریشه دارد؛ ها داراییکاهش ارزش  بانک یا واسطه مالی در بازپرداخت به موقع تعهدات، در

از این رو نظارت بر معیارهاي کمی معرف کیفیت دارایی و ساختار مالی بانک بسیار مهم جلوه 

ي ها داراییهاي اهرمی که از تقسیم  گروهی از صاحبنظران بر این باورند که توجه به نسبت. کند می

 ها دارایید نرخ رشد گویاي موازنه موجو تواند میآید  بانک به حقوق صاحبان سهام آن بدست می

  . در مقایسه با نرخ رشد سرمایه باشد

ترین متغیر مؤثر بر  ثبات و پایداري مدیریت را باید به عنوان اساسی :ثبات و پایداري مدیریت

حقیقت آن است که توانمندي هیئت مدیره و مدیر عامل بانک در . عملکرد بانک در نظر گرفت

ایجاد کارایی در عملیات و رل بر مخاطرات عملیات بانک، گیري، نظارت و کنت شناسایی، اندازه

ضمن جلب اعتماد عمومی به  تواند میچنین رعایت قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی، هم

در راستاي ارزیابی ثبات و پایداري مدیریت . بانک، متضمن تداوم فعالیت و بقاي آن نیز باشد

توان به نسبت  ها می ه شده است که از میان این نسبتبانک معیارهاي کمی متعددي تدوین و ارائ

  . هاي بانک به کل درآمدهاي بانک اشاره کرد کل هزینه

هایی که در زمینه سنجش سودآوري بانک مورد استفاده قرار  ترین نسبت از متداول :سودآوري

تصویري روشن دستیابی به . است) ي بانکها دارایینسبت سود خالص به ( ها داراییگیرد بازده  می

از میزان پایداري و دوام سودآوري بانک و دامنه مخاطرات مؤثر بر آن مستلزم تامل در منابع ایجاد 
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که در این مطالعه از نسبت درآمد تسهیالت اعطایی  است... درآمد تسهیالت اعطایی و  سود؛ مانند

  . شود میمدهاي بانک استفاده آبه کل در

ت میشده، اعمال نظارت بر نقدینگی بانک نیز بسیار حائز اه افزون بر موارد مطرح :نقدینگی

است؛ زیرا سطح نقدینگی بانک بر توانمندي آن در مواجه با نامالیمات اقتصادي و مالی، اثر قابل 

 ها بانکترین ابعادي که بر ثبات  بر همین اساس ادعا شده است که یکی از حساس. اي دارد مالحظه

در . مدت است هاي کوتاه ها در بازپرداخت به هنگام تعهدات و بدهی آن اثر زیادي دارد، توانمندي

  .شود میي بانک براي این هدف استفاده ها سپردهاین مطالعه از نسبت تسهیالت اعطایی به کل 

باال  هاي شاخص، میانگین وزنی ها بانکبراي بدست آوردن یک شاخص ترکیبی براي ثبات 

یت، رگرسیون را وزن هر کدام از متغیرها، ابتدا با استفاده از مدل الجبراي محاسبه . شود میاستفاده 

  .شود میبا استفاده از ضرایب، وزن هر کدام از متغیرها تعیین  تخمین زده، و سپس

متغیر وابسته، . گیرد که متغیر وابسته قابل مشاهده نباشد مدل الجیت، زمانی مورد استفاده قرار می

 stabilityاین متغیر با . بانک است که متناظر با عدد صفر و یک استثبات داشتن یا عدم ثبات 

هاي مشتریان را به صورت  اي از سپرده بخش عمده ها بانکجا که  از آن. شود مینشان داده 

با کاهش ناگهانی  ها بانکبازپرداخت به موقع تسهیالت،  عدم کنند، در صورت تسهیالت اعطا می

بات بانکی در صورتی که مطال. ها بیانجامد ن است به ورشکستگی آنشوند که ممک منابع مواجه می

به بیان دیگر، اگر بانکی . رود، خطر ورشکستگی آن بانک وجود دارداز یک حد مشخص باالتر 

درصد طلب خود را وصول نکند، با خطر ورشکستگی مواجه   20بیش از یک پنجم یا به عبارتی 

ها است و اگر  درصد کفایت سرمایه آن  دنیا، صفر شدن ها در ریسک ورشکستگی بانک. 1شود می

هاي دیگر سرمایه خود را تامین کند که همین امر موجب  بانکی به این نقطه برسد، باید از محل

درصد است، اگر   10تا  8ها بین  به دلیل اینکه نسبت کفایت سرمایه بانک. شود ورشکستگی می

ها  درصد کفایت سرمایه برسد، خطر ورشکستگی آن   تها بیش از هف میزان مطالبات وصول بانک

درصد کل تسهیالت باشد،  20بیشتر از  ها بانکبنابراین، اگر میزان مطالبات معوق . آید به وجود می

   .کند میمتغیر وابسته مقدار واحد و در غیر این صورت مقدار صفر را اختیار 

که به وسیله مدل الجیت با رویکرد پانل  شود میبراي ارزشیابی بانک، ازتابع الجستیک استفاده 

  : 2شود میتخمین زده 

                                                 
  1948ه دنیاي اقتصاد، شماره روزنام. 1

2. Jahn, N. K, Thomas (2012) 
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�(��� = متغیرهاي توضیحی مدل  �,�� .دچار آشفتگی باشد tدر سال  iاحتمال اینکه بانک  (1

  . هستند tدر دوره  iبراي بانک 

شاخص از  5گیرند شامل  به عنوان متغیرهاي توضیحی قرار میمتغیرهایی که در سمت راست رابطه 

  :هستند که عبارتند از CAMELبندي  طبقه 5

NPA :سودآوري(ها  نسبت سود خالص به دارایی(  

LD : نقدینگی( ها سپردهنسبت تسهیالت اعطایی به(  

CR :ریتیثبات و پایداري مد(ها به کل درآمدها  نسبت کل هزینه(  

DL : کفایت سرمایه( مطالبات مشکوك الوصول به کل مطالباتذخیره(  

AE : ها بانککیفیت دارایی و ساختار مالی ( به حقوق صاحبان سهام ها دارایینسبت(  

  

  ها دادهساختار  -5

، به 1391تا  1386ي ایران طی دوره ها بانکاز  1تایی 17یک نمونه  ساالنهبا استفاده از اطالعات 

ي پانل پرداخته شده ها دادهاثرات ثابت با استفاده از  ها بانکثبات بررسی متغیرهاي اثرگذار بر 

 4زاي مدل، شاخص ثبات سیستم بانکداري ایران است که از ترکیب وزنی  متغیر درون. است

آوري  جهت جمع. شاخص کیفیت سرمایه، سودآوري، نقدینگی و ثبات مدیریت حاصل شد

که در کتابخانه بانک مرکزي جمهوري اسالمی  ها بانکبوط به این متغیرها از ترازنامه اطالعات مر

زاي مدل شامل، متغیرهاي کالن اقتصادي  متغیرهاي برون. ، استفاده شده استباشد میایران موجود 

  . و اندازه بانک است

طبق مطالعات صورت گرفته، عوامل کلیدي کالن اقتصادي  :متغیرهاي کالن اقتصادي

عمدتا تولید ناخالص داخلی با نفت، نرخ بهره و نرخ تورم معرفی  ها بانکاثرگذار بر ثبات 

را تحت تاثیر قرار  ها بانکشان، ثبات  ها و خانوارها جهت پرداخت بدهی توانایی بنگاه. شوند می

رشد درآمد . باشد بهره و نرخ تورم می هاي نرخرشد درآمد،  ها تحت تاثیر ؛ که توانایی آندهد می

اما در . ها و خانوارها را جهت بازپرداخت تعهداتشان افزایش دهد توانایی بنگاه تواند میو محصول 

                                                 
د نوین، پارسیان، مهر ایران، سرمایه، پاسارگاد، پست بانک، تجارت، توسعه صادرات، سامان، رفاه، سپه، سینا، اقتصا. 1

  . صنعت و معدن، کارآفرین، کشاورزي، مسکن و ملی
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یعنی . جهت عکس شود تواند میباشد و حتی  هاي زمانی بلندتر این روابط کمتر مشخص می افق

اطالعات مربوط . ش ازحد شده و شکنندگی بانک را افزایش دهدرشد درآمد منجر به وام دهی بی

  .به متغیرهاي کالن اقتصادي، از سایت بانک مرکزي گرفته شده است

گیري تمرکز به عنوان  نیز براي اندازه 1هیرشمن -جهت قوت بخشیدن به نتایج، شاخص هرفیندال

   .شود میزا وارد مدل  ک متغیر برونی

  

  معرفی متغیرها: 2 جدول

  

  

  

  

  

  

  برآورد مدل - 6

  برآورد یک مدل رگرسیون الجستیک - 1- 6

جی نهایی این مدل در جدول خرو. شود میمتغیر وابسته روي تمام متغیرهاي توضیحی، رگرس 

جهت مقایسه ضرایب، مقادیر استاندارد شده هر متغیر محاسبه شده  .گردد مشاهده می 3 شماره

باشد که ضریب مربوط به نسبت دارایی به حقوق  متغیر توضیحی می 5این مدل شامل  .است

ي با صفر نداشته و در نتیجه، از نظر آماري، این متغیر داراي ضریب دار معنیصاحبان سهم اختالف 

  . وزن هر کدام از متغیرها، این متغیر از مدل نهایی حذف شده استبنابراین براي تعیین . صفر است

                                                 
ها  نهاي آ اساس دارایی سهم هر بانک بر. بانک برتر در صنعت بانکداري است 3این شاخص مجموع مربعات سهم . 1

این شاخص بیانگر تمرکز در صنعت بانکداري است و هدف از بررسی اثر آن این است که آیا اگر . محاسبه شده است

. ها موثر است یا نه ، بر ثبات بانک)ها در اختیار سه بانک باشد ي دارایی یعنی عمده(صنعت بانکداري متمرکزتر باشد 

قابتی و انحصاري بر ثبات است زیرا هر چه صنعت بانکداري توان گفت هدف بررسی تاثیر شرایط ر در واقع می

  . متمرکز باشد یعنی از فضاي رقابتی دورتر است

  توصیف  متغیر

NPA ها نسبت سود خالص به دارایی  

LD   ها سپردهنسبت تسهیالت اعطایی به  

CR  ها به کل درآمدها نسبت کل هزینه  

DL  ذخیره مطالبات مشکوك الوصول به کل مطالبات  

AE  به حقوق صاحبان سهام ها دارایینسبت  

HHI هیرشمن-شاخص هرفیندال  

GGO  داخلینرخ رشد تولید ناخالص  

IR نرخ تورم  

Interestr نرخ بهره  
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 خروجی نهایی مدل رگرسیون الجیت: 3جدول 

 t prob آماره انحراف معیار  ضرایب متغیر وابسته

C 88/0-  29/0  97/2-  002/0  

NPA1 28/2-  03/1  21/2-  027/0  

DL1 63/1 36/0 45/4  000/0  

LD1 58/0- 31/0 86/1-  062/0  

CR1 84/1 77/0 36/2  017/0  

AE1 067/0-  31/0  21/0-  82/0  

       LR  43/37 آماره

0/0      

13/49-      

  

 ها سپردهو نسبت تسهیالت به ) NPA1( ، دو متغیر نسبت سود خالص به دارایی3با توجه به جدول 

)LD1(  نسبت هزینه خالص به درآمد  هاي شاخصو  دار معنیداراي تاثیر مثبت و)CR1 ( و نسبت

تاثیر . هستند ها بانکداراي تاثیر منفی بر ثبات ) DL1( مطالبات مشکوك الوصول به کل تسهیالت

  .1سودآوري بر متغیر وابسته بیشتر از سایر متغیرها است

  

  آزمون نیکویی برازش  - 2- 6

ي  ایده. شود میاستفاده  2لمشوف -جهت آزمون نیکویی برازش، از آزمون نیکویی برازش هاسمر

اصلی این آزمون، آن است که مقادیر برازش شده مورد انتظار را با مقادیر واقعی هر گروه مقایسه 

 ها داده، چرا که برازش نامناسبی براي کند میو اگر اختالفات بزرگ باشد، مدل را رد  نماید می

، که مقادیر شود میسنجیده  8ه آزادي این آزمون با آماره مربع کاي با درج. کند میفراهم 

، شود میدرصد در نظر گرفته  5که غالبا ) مقادیر سطح اهمیت بیشتر(کوچکتر این آزمون 

پایه  لمشوف، مشاهدات را بر -آزمون هاسمر. دهنده قابل قبول بودن مدل نهایی است نشان

  . کند میبندي  باشد، گروه Y=1بینی احتمال اینکه  پیش

  

                                                 
نتایج جدول، مربوط به تاثیر متغیرها در حالت شکنندگی است زیرا در تابع الجستیک در صورت خطر ورشکستگی . 1

د در جدول مربوط به تاثیر متغیرها بر عدم در واقع ضرایب موجو. و در غیر این صورت صفر است 1متغیر مجازي 

  .شوند ها در یک منفی ضرب می ها، عالمت بنابراین براي بررسی تاثیر بر ثبات بانک. ثبات است
2. Hosmer-Lemeshow Test 
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 خروجی نهایی آزمون نیکویی برازش :4جدول 

  آزمون نیکویی برازش

  102  تعداد مشاهدات 

  29/12  لمشوف  -مقدار آماره هاسمر

Prob>chi2 13/0  

  

این  05/0کوچکتر است، بنابراین در سطح اهمیت  16از ) 29/12(لمشوف  -مقدار آماره هاسمر

  . کند میآزمون، نیکویی مدل برازش شده را تایید 

در رگرسیون  Fاین معیار مانند آماره . شود مینیز استفاده  LRکویی برازش از آماره یبررسی نبراي 

است و احتمال  37برابر  5مربوط به این آماره با درجه آزادي  ��مقدار . کند میمعمولی عمل 

و مدل معنادار و قابل تکیه  شود میبنابراین، فرض عدم معناداري مدل رد . مربوط به آن صفر است

مقدار این آماره . است 1نمایی لگاریتم راست رود میمعیار دیگري که براي ارزیابی به کار . است

مقدار بدست . مطلق آن بیشتر باشد، حاکی از مناسب بودن مدل است منفی است و هر چه قدر

ساس نیز مدل معنادار و قابل اعتماد این ا ، بنابراین، برباشد می 16و بیش از  -49آمده براي این مدل 

  . است

  

  تعیین وزن اجزاي شاخص ثبات  -3- 6

ها قابل  اند، بنابراین ضرایب آن جا که مقادیر متغیرها به صورت استاندارد شده محاسبه شده از آن

رو جهت تعیین وزن   از این. است ها بانکگر تاثیر بیشتر بر ثبات  محاسبه بوده و مقادیر بزرگتر، بیان

متغیر کیفیت سرمایه، ثبات و پایداري مدیریت، سودآوري و نقدینگی در ساخت  4کدام از هر

بنابراین براي محاسبه شاخص ثبات، از . شود شاخص ثبات، از ضرایب این متغیرها استفاده می

شاخص . شود یمها در مدل الجیت استفاده  شاخص باال با وزنی برابر ضرایب آن 4میانگین وزنی 

  : شود مینشان داده  stableثبات با 

 

������=
�����1 + ����1 + ����1 + ����1

�� + �� + �� + ��
 

 

جا به عنوان وزن در نظر گرفته  شاخص در مدل الجیت است که در این 4ضرایب مربوط به  ��

لبات مشکوك الوصول به مطا در این شاخص دو متغیر نسبت هزینه کل به درآمد و نسبت. اند شده

                                                 
1. Log Likelihood 
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هستند بنابراین با وزن منفی و  ها بانکطبق برآورد مدل داراي تاثیر منفی بر ثبات  کل مطالبات

نسبت سودآوري و نقدینگی که داراي تاثیر مثبت هستند با ضریب مثبت در محاسبه شاخص وارد 

  . شوند می

  

  روش شناسی  - 7

. شود می استفاده مختلفی هاي آزمون از ترکیبی يها داده در استفاده مورد مدل نوع تعیین براي

ضیات این آزمون فر. شود در برابر مدل اثر ثابت انجام می poolبراي به کارگیري مدل  F آزمون

  : به صورت زیر است

  

H0: Pooled Model 
H1: Fixed Effect Model 

  

 آماره این .باشد می مقید غیر مقادیر اساس بر آن مقابل فرضیه و مقید مقادیر اساس بر اول فرضیه

N	با  F توزیع داراي − NTو  1 − N − K درجه آزادي است .  

در صورت پذیرفته  .است 1هاسمن آزمون ترکیبی يها داده مدل نوع تعیین براي آزمون ترین رایج

 اثرات و ثابت ، اثرات�Hتحت فرضیه . شود میاز روش اثرات ثابت استفاده  �H� (Hرد ( شدن

  . است ناکارا ثابت اثرات روش ولی هستند دو سازگار هر تصادفی

 کل ترکیب روش از توان می باشد، ناچیز تصادفی اثر مدل در مقطعی اثرات واریانس چه چنان

 بر .کرد استفاده متغیرها بین روابط برآورد براي) pool(معمولی  مربعات تخمین حداقل و ها داده

 استفاده 2پاگان بروش LMآزمون  از، poolمدل  در مقابل تصادفی اثر مدل تعیین براي اساس این

  :است زیر صورت به آزمون این فرضیات .شود می

   

��:��
� = 0 → ���� 

��:��
� > 0 → ������	������ 

  

�σکه در این فرضیات 
شده از طریق اثر تصادفی  نشان دهنده واریانس اثر مقطعی مدل برآورد �

  . است

 

                                                 
1. Hausman 
2. Breusch-Pagan LM Test 
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  تصریح مدل -8

  :باشد به صورت زیر می ها بانکمدل تصریح شده براي شاخص ثبات 

  

stable�� = α�� + β
��
HHI�� + β

��
interestr�� + β

��
IR�� + β

��
ggo	�� + ε�� 

 

i  بیانگر بانک وt باشد بیانگر سال می .  

stable : ها بانکشاخص ثبات  

HHI :هیرشمن -شاخص هرفیندال  

IR : نرخ تورم  

ggo : نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با درآمد نفت  

InterestR : نرخ بهره  

  

  برآورد معادالت و تحلیل نتایج  -8-1

  .شود می، هاسمن و واریانس ناهمسانی انجام Fهاي  جهت برآورد معادله، آزمون

 Fلذا، مقدار . باشد می 84/1بر برا 64و  16با درجه آزادي  جدول Fو  95/20محاسبه شده  Fمقدار 

توان از روش پانل  رد شده و در نتیجه می H0بنابراین فرضیه . جدول بزرگتر است Fمحاسبه شده از 

  .جهت برآورد استفاده نمود

آماره . شود از آماره هاسمن استفاده می ها دادهدر  تصادفی اثر وانتخاب بین اثر ثابت به منظور 

 4با درجه آزادي که مقدار آماره چی دو  با توجه به این. باشد می 75/18محاسبه شده از این آزمون 

، لذا مقدار محاسبه شده از مقدار چی دو در )درصد 5داري  در سطح معنی(باشد  می 48/9 برابر

لذا، اثرات تصادفی ناسازگار است و باید . شود رد می H0بنابراین فرضیه . استجدول بزرگتر 

  .شودجهت برآورد از روش اثرات ثابت استفاده 

هاي  جا که آزمون از آن. شود میهاي صحیح انجام  آزمون واریانس ناهمسانی نیز به منظور تخمین

F  اند بنابراین براي آزمون واریانس ناهمسانی  هاسمن استفاده از روش اثرات ثابت را تایید کردهو

��Xآماره . باشد می 65/98مقدار آماره محاسبه شده . استفاده شده است LRاز 
در سطح ( �

جا که چی دو محاسبه شده بزرگتر از چی دو  از آن. باشد می 14/5ر براب) درصد 5داري  معنی

جهت برآورد استفاده  GLSاز روش  بایست ، لذا واریانس ناهمسانی وجود دارد و میاستجدول 
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که  شود میروش حداقل مربعات تعمیم یافته با اثرات ثابت تایید بنابراین براي برآورد معادله  .کرد

   .ارائه شده است 5یج آن در جدول نتا

  با اثرات ثابت GLSروش خروجی نهایی : 5جدول 

 t probآماره  انحراف معیار  ضرایب Stable :متغیر وابسته

C 093/0 098/0  39/5  000/0  

IR 073/0-  0023/0  278/4-  000/0  

Interstr 097/0 032/0 056/5  000/0  

Ggo 25/0- 014/0 16/5-  000/0  

Hhi 024/0 0000/0 6044/0  531/0  

    

84/0      

89/1      

71/16      

    

78/0      

53/1      

   محاسبات تحقیق :مأخذ

  

بر شاخص ثبات  دار معنینرخ تورم در دوره مورد بررسی تاثیر منفی و  که نتایج حاکی از آن است

ثبات  .افزایش یابد ها بانکشکنندگی  رود میداشته، یعنی با افزایش نرخ تورم، انتظار  ها بانک

جا که با افزایش نرخ  از آن. یشان استها تحت تاثیر توانایی افراد جهت بازپرداخت وام ها بانک

را کاهش  ها بانک، در نتیجه انتظار بر آن است که ثبات کند میتورم توانایی خانوارها کاهش پیدا 

  . دهد

 بهره در هاي نرخ. است ها بانکبر ثبات  دار معنیداراي تاثیر مثبت و  )Interestr( متغیر نرخ بهره

  . افزایش دهد تواند میرا نیز  ها بانکدر نتیجه ثبات  دهد میرا افزایش  ها بانکحال افزایش، درآمد 

به عنوان متغیر دیگر کالن اقتصادي داراي تاثیر منفی و  )ggo( متغیر رشد تولید ناخالص داخلی

 ها بانکچه انتظار بر آن است که با افزایش درآمد، ثبات  اگر. است ها بانکبر ثبات  دار معنی

زاي را باید در اج GDP اثر منفی رشد. عکس نیز شودبر تواند میافزایش پیدا کند اما این تاثیر 

  . شاخص ترکیبی ثبات جستجو کرد

نسبت  ،)LD( نسبت نقدینگی ،)NPA( شاخص ثبات، ترکیبی از چهار شاخص، نسبت سودآوري

 )CR( و نسبت هزینه بانک به درآمد )DL( ذخیره مطالبات مشکوك الوصول به کل مطالبات
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اساس  بر. اند که دو شاخص اول با ضریب مثبت و دو شاخص دوم با ضریب منفی وارد شده تاس

، توانایی GDPزیرا با افزایش  منفی است DLو  GDP، ضریب همبستگی بین رشد 6جدول 

در نتیجه مطالبات  کند میشان افزایش پیدا  ها براي بازپرداخت بدهی خانوارها و بنگاه

 ها بانککاهش پیدا کرده و این خود عاملی در جهت افزایش ثبات  ها بانکالوصول  مشکوك

، نسبت GDPنیز منفی است یعنی با افزایش رشد  CRو  GDPضریب همبستگی بین رشد . است

توان گفت با  پس می. که مطابق با انتظارات نیز است کند میکاهش پیدا  ها بانکهزینه به درآمد 

متغیر . کند میافزایش پیدا  ها بانک، از کانال نسبت هزینه به درآمد، ثبات GDPافزایش رشد 

زیرا افزایش تولید باعث . ، همبستگی مثبت داردGDPدیگر، نسبت نقدینگی است که با رشد 

گیرند و از طرف دیگر  ها را از سر می اعطاي وام ها بانکیجه افزایش اعتماد در بازارها شده و در نت

در نتیجه هر دو این عوامل . کند میگذاران در شرایط رونق براي وام افزایش پیدا  تقاضاي سرمایه

ضریب . افزایش پیدا کند شود میکه باعث افزایش ثبات  ها بانکنسبت نقدینگی در  شود میباعث 

، سودآوري GDPمنفی است یعنی با افزایش رشد  ها بانک و سودآوري GDPهمبستگی رشد 

 خش قابل توجهی از منابع بانکی بهکه ب آن باشدشاید دلیل این امر . شود میکمتر  ها بانک

هاي اقتصادي کشور  یتلفعا د و در چرخه رسمیشو هدایت می غیر مولد و زیر زمینی هاي فعالیت

جا که در شاخص  از آن. یابد اقتصاد نیز افزایش مید و این مهم در شرایط تورمی گیر نمیقرار 

با ضریب مثبت ) 28/2(ترکیبی ثبات با توجه به نتایج تخمین مدل الجیت، وزن شاخص سودآوري 

روي شاخص ثبات سیستم  GDPباالتر از سه شاخص دیگر است، در نتیجه اثر منفی رشد 

   .نمودپیدا  ها بانکسودآوري  و GDPرشد  ا باید در ضریب همبستگی منفی بینبانکداري، ر

  

  ضرایب همبستگی: 6جدول 

CR DL LD NPA GGO  

018/0-  15/0-  027/0  015/0-  1  GGO 

83/0-  44/0-  24/0-  1  027/0  NPA 

18/0  19/0  1  24/0-  027/0  LD 

48/0  1  19/0-  44/0-  15/0-  DL 

1 48/0  18/0  83/0-  018/0-  CR 

  

هیرشمن، نیز براي بررسی تاثیر تمرکز در صنعت بانکداري بر شاخص ثبات -اثر شاخص هرفیندال

اگرچه این تاثیر مثبت است یعنی هرچه تمرکز بیشتر باشد سیستم بانکداري، . سنجیده شده است
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عالمت مثبت . نیست دار معنید اما این تاثیر از نظر آماري گیر متر در معرض شکنندگی قرار میک

  .مطابق انتظارات است

  

  گیري  نتیجه -9

اش را از جمله تخصیص  کارا، وظایف کلیدي ثبات یک حالت ایستاست که سیستم مالی به طور

ثبات نظام مالی و به تبع آن  رود میانتظار  .دهد میانجام  ها پرداختمنابع، توزیع ریسک و تسویه 

کالن اقتصادي و توسعه و تکامل  هاي فعالیتزیادي تابع  نظام بانکی در هر کشور تا اندازه

به همین دلیل در این مطالعه به بررسی اثر متغیرهاي کالن اقتصادي نرخ تورم، رشد . اقتصادي باشد

، ها بانکبراي ارزیابی ثبات  .پرداخته شده است ها بانکتولید ناخالص و نرخ بهره بر ثبات 

، کیفیت یارهاي کمی که معرف کفایت سرمایهمع ،نظام مالیهاي مالی و سایر ارکان  واسطه

حساسیت و و ساختار مالی بانک، ثبات و پایداري مدیریت، سودآوري، نقدینگی،  ها دارایی

  . عملیات نسبت به مخاطره بازار هستند ارائه شده است

، )شاخص ثبات( ها بانکبراي بدست آوردن یک شاخص ترکیبی براي ثبات  لعهدر این مطا

متغیرهاي نسبت هزینه به کل درآمد، مطالبات مشکوك الوصول به کل مطالبات،  میانگین وزنی

براي محاسبه وزن . شود میمحاسبه  ها سپردهنسبت سود خالص به کل دارایی و نسبت تسهیالت به 

یت، رگرسیون را تخمین کدام از متغیرها در ساخت شاخص ترکیبی، ابتدا با استفاده از مدل الجهر

و در نهایت، با استفاده از  شود میکدام از متغیرها تعیین زده، و سپس با استفاده از ضرایب، وزن هر

  .شود میهاي پانل، اثر متغیرهاي کالن روي شاخص ثبات سنجیده  آزمون

بر شاخص ثبات  دار معنینرخ تورم در دوره مورد بررسی تاثیر منفی و که نتایج حاکی از آن است 

، در کند میجا که با افزایش نرخ تورم توانایی خانوارها کاهش پیدا  از آن. است داشته ها بانک

  . را کاهش دهد ها بانکنتیجه انتظار بر آن است که ثبات 

حال افزایش،  بهره در هاي نرخ. است ها بانکبر ثبات  دار معنیداراي تاثیر مثبت و متغیر نرخ بهره 

  . افزایش دهد تواند میرا نیز  ها بانکدر نتیجه ثبات  دهد میرا افزایش  ها بانکدرآمد 

به عنوان متغیر دیگر کالن اقتصادي داراي تاثیر منفی و  )ggo( متغیر رشد تولید ناخالص داخلی

به دلیل همبستگی منفی  ها بانکدلیل تاثیر منفی رشد روي ثبات . است ها بانکبر ثبات  دار معنی

د یکی از اجزاي شاخص ثبات با باالترین وزن و با ضریب چون سو. است ها بانکرشد و سود 

مثبت است بنابراین اگر رشد تولید افزایش پیدا کند سود کاهش پیدا کرده و در نتیجه ثبات 
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هیرشمن، نیز براي بررسی تاثیر تمرکز در صنعت -اثر شاخص هرفیندال. کند میکاهش پیدا 

این تاثیر مثبت است یعنی هرچه تمرکز بیشتر  اگرچه. بانکداري بر شاخص ثبات سنجیده شده است

د اما این تاثیر از نظر آماري گیر باشد سیستم بانکداري، کمتر در معرض شکنندگی قرار می

  .عالمت مثبت مطابق انتظارات است. نیست دار معنی

ها بر ثبات  امکان بررسی تاثیر شوكدسترس،  ي درها دادهدر این تحقیق به علت محدودیت 

از  در خارجانجام شده ي تحقیقات  وجود نداشته است، در حالی که هدف اصلی عمده ها بانک

. که در واقع ارتباط مفهومی نزدیکی با ثبات دارد متمرکز شده است ها بانکآوري  بر تاب کشور

ها از طریق آزمون استرس که در  بررسی شوك. کند میآوري بدون شوك نیز مفهوم پیدا ن تاب

ي با ها دادهي بانکداري بوده است، نیازمند به  اخیر محور بسیاري از مطالعات در حوزههاي  سال

، امکان ها بانکي فصلی ها دادهبه علت محدودیت دسترسی به . باشد میتر  ي زمانی کوتاه دوره

  . بررسی این موضوع وجود نداشته است
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  مقدمه - 1

کارا  هاي بنگاهناکارا به  هاي بنگاهاین موضوع که رقابت منجر به تخصیص مجدد سودها از 

، 2اولی و پاکس(باز کرده است  1صنعتی هاي سازمان، تقریبا جایگاه خود را در ادبیات شود می

منجر به بهبود عملکرد رقباي کمتر کاراي  توانند میکاراتر  هاي بنگاه). 2000، 3استیروحو  1996

 بسیاري از معیارهاي .حسب سود گردیده و از این رو، کارایی درون صنعتی را ارتقا دهند خود بر

 کار به) 5هزینه -قیمت هاي حاشیهتمرکز یا  هاي نسبت، 4شمنشاخص هرفیندال هیر(مستقیم رقابت 

 نظريهاي  صنعتی، به طور سنتی دستخوش مشکالت و دشواري هاي سازمانشده در ادبیات  گرفته

. شوند میاین معیارها، اخیرا تحت عنوان معیارهاي غیریکنواي رقابت شناخته . و اجرایی هستند

گیري رقابت از طریق سطوح تمرکز  مالی که به اندازه هاي سازمانادبیات تجربی اخیر مربوط به 

، 6رانو همکا برگر(د، این موضوع را نشان داده که رابطه بین تمرکز و رقابت، مبهم است پرداز می

2004.(   

است که این رویکرد  گرفتهگیري رقابت بهره  از رویکرد جدیدي براي اندازه) 2008( 7اخیرا، بون

یا رویکرد (شناسی بون  روش. را دارد هاي جایگزین شاخصهاي این  توانایی غلبه بر محدودیت

 .، داردشود مییی و این ایده که رقابت، منتج به کارا 8، ریشه در فرضیه ساختار کارا)کشش سودها

و سودهاي باالتري را نسبت به  کند میتري از بازار را کسب  یک بنگاه کارا، سهم بیش .دارد

متحمل (بینند  تر مجازات می بودن، بیش ، براي ناکاراها بنگاه. بخشد تر کارا تحقق می کم هاي بنگاه

کارا، عملکرد بهتري از حیث  هاي بنگاهتر،  رو، در بازارهاي رقابتی از این). صدمه اقتصادي شدن

نتیجه، شاخص بون این ایده را  در. ناکارا خواهند داشت يها بنگاهسهم بازاري و سود در مقایسه با 

البته وقتی (یکنوا فزاینده هستند  طور کاراتر، نسبت به درجه رقابت، به هاي بنگاهنظر دارد که  در

  ). یابد میکه موانع ورود کاهش  شدیدا با یکدیگر تعامل دارند و وقتی ها بنگاهکه 

 تحلیل رابطه بین رقابت و کارایی در بازار بیمه با استفاده از شاخص بون که معیاري از رقابت بر

در میان مطالعات . باشد میاساس فرضیه ساختار کاراست، اولین گام این مقاله براي شروع مباحث 

                                                           
1. Industrial Organization 
2. Olley and Pakes (1996) 
3. Stiroh (2000) 
4. Herfindahl-Hirschman Index 
5. Price-Cost Margin 
6. Berger 
7. Boone (2008) 
8. Efficient Structure Hypothesis 
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، تنها مقاالت موجودي هستند )2012( 2کرو بی) 2008( 1خارجی، دو پژوهش بیکر و ون لیونستیجن

این در حالی است که . اند هستند که تمرکز خود را روي استفاده از شاخص رقابت بون قرار داده

در حوزه مطالعات داخلی که از شاخص بون براي بررسی رقابت استفاده کرده باشند، هیچ 

موضوع ساختار بازار در  )1390(ژوهش پیرویان و زراء نژاد توان یافت، ولی در پ اي را نمی مطالعه

   .صنعت بیمه بررسی شده است

عقیده بر این است که . شود میمستقیم از رقابت استفاده  به عنوان معیاري غیر کارایی اغلب

ترین  از مهم. شود میشان  براي بهبود کارایی ها بنگاهیافته، منجر به اطمینان  نیروهاي رقابت ارتقا

توان  میدر خارج از کشور  ،رفته در ارتباط با کارایی در حوزه صنعت بیمه کار مطالعات تجربی به

براي ) 2005( 4براي کشور اتریش، باروس و همکاران) 2003( 3هاي مالبرگ و اورل به پژوهش

) 2010(مالبرگ و اورل  براي کشور اسپانیا و) 2006( 5کشور پرتغال، کومینوس و رابیو میاسس

ترین مطالعات موضوع کارایی در  این در حالی است که از مهم. ردبراي کشور آلمان اشاره ک

، )1390(، ابویی و همکاران )1390(هاي پورکاظمی و همکاران  توان به پژوهش کشور ایران، می

   .اشاره کرد )1393(، رضایی و همکاران )1390(حنیفه زاده 

 اي مرحله، رویکردي مناسب براي ارزیابی اثرات رقابت روي بهبود 6آزمودن فرضیه مکانیزم انتقال

معرفی شده است که بر اساس آن، ) 2013( 7این فرضیه، اخیرا توسط شاك و سیهاك. مالی است

اساس  بر. بخشد وسیله شاخص بون، ثبات مالی را از طریق کارایی بهبود می شده به رقابت محاسبه

منجر به افزایشی در کارایی و به تبع آن  تواند میایشی در رقابت صنعتی، افز هاي سازمانادبیات 

  .موجب بهبود ثبات مالی گردد

در ) بودن  مناسب( اي مرحلهدرك چگونگی حرکت رقابت و آزمون رابطه بین رقابت و بهبود 

: شود میاین تحلیل در دو قسمت بررسی . بخش بیمه کشور ایران، هدف اصلی این مقاله است

؛ این شود پرداخته میدر ارتباط با رقابت ) 2008( 8بخش اول به برآورد شاخص بوندر  -الف

باید اشاره شود که عملکرد . کند میهاي کارا محاسبه  شاخص، اثر رقابت را روي عملکرد شرکت

                                                           
1. Bikker and Van Leuvensteijn (2008) 
2. Bikker (2012) 
3. Mahlberg and Url (2003) 
4. Barros et al (2005) 
5. Cummins and Rubio-Misas (2006) 
6. Transmission Mechanism 
7. Schaeck and Cihak 
8. Boone Indicator 
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اساس، رقابت سبب تخصیص مجدد  این بر. شاخص بون، سازگار با ادبیات سازمان صنعتی است

). 2000، 1و استیروح) 1996(اولی و پاکس ( شود میکارا  هاي بنگاهناکارا به  هاي بنگاهسودها از 

ارزیابی  )اي مرحلهبهبود (بودن  ی و مناسبدر قسمت دوم مقاله، پیوند بین رقابت، کارای -ب

و ) Z نمره( ها بنگاهبودن  که در این قسمت، متغیر وابسته معیاري از مناسب طوري گردد؛ به می

    . شود مینظر گرفته  شامل شاخص رقابت بون و یک سري متغیر کنترل در متغیرهاي مستقل

 بودن فراهم آورد؛ به اثر رقابت روي مناسباي را براي تحلیل  در تالش است تا زمینهاین مقاله 

به  تواند میکه از طریق آن رقابت  نماید میکه، کارایی به عنوان نوعی مکانیزم انتقال عمل  طوري

. شود میمستقیم از رقابت استفاده  کارایی اغلب به عنوان معیاري غیر. مک کندبودن ک مناسب

مانند (اند  الملل وجود دارند که به بررسی شاخص بون پرداخته مطالعات زیادي تقریبا در سطح بین

اي  در سطح مطالعات داخلی، این مقاله اولین مطالعه). 2012و بیکر،  2008، 2بیکر و ون لیونستیجن

است که تالش به درك حرکت و توسعه رقابت با استفاده از شاخص بون از طریق معیار کارایی 

نمونه مورد مطالعه، . است 1393تا  1386هاي  مطالعه در این مقاله، براي سالد موردوره . دارد

  . است ههاي پذیرفته شده بیمه در تاالر بورس اوراق بهادار بود شرکت

  

  سازي تجربی مدل -2

  شاخص رقابت بون - 2-1

. نمایدنهایی را در صنعت بیمه بررسی  رابطه بین سودآوري و هزینه داردسعی حاضر پژوهش 

 iqدر این صنعت فعالیت داشته باشند که هر یک به اندازه  شرکت بیمه N که شود میفرض 

  : شود فرض می، فرم تبعی زیر نیز براي تقاضاي خطی بنگاه ضمن در. داراي تولید هستند

  

( , )i j i i jj i
p q q bq d q 

   
     )1(

 

  

)(، حداکثرسازي سود ها بنگاهیک از که هدف هر شود میجا فرض  در این )i i i ip mc q   (

imcشروط . است) iq(از طریق انتخاب سطح بهینه تولید    0و d b   نیز در این فرم

                                                           
1. Stiroh 
2. Bikker and Van Leuvensteijn 
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نش  -اساس، شرایط مرتبه اول براي وجود یک تعادل کورنویی این بر. شود گرفته میدر نظر 

  : عبارت است از

  

2 0i j ij i
bq d q mc


   

     )2(
 

  

  :شرط فوق براي شرط مرتبه اول خواهیم داشت Nبا حل 

  

[(2 / 1) (2 1) ]
( )

[2 ( 1))(2 / 1)]

i jj

i i

b d bd N mc mc
q mc

b d n b d

    


  


  )3(

 

  

رو، بنگاهی به  از این. باشند نمی) (به صنعت  ورود هاي هزینهشامل ) i(جا سودها  در این

iدر تعادل حالت  که شود میصنعت وارد   این در حالی است که براي . را داشته باشد

عببنابراین، با توجه به تا. ایجاد شاخص بون، احتیاج به رابطه بین سود و هزینه نهایی داریم

( )i i i ip mc q   توان رابطه زیر را اخذ نمود می :  

  

[(2 / 1) (2 1) ]
( )

[2 ( 1))(2 / 1)]( )

i jj

i i

i i

b d bd N mc mc
mc

b d n b d p mc




    


   



  )4(  

 

  :گرفته شودنهایی مشتق  شاخص بون، کافی است از سود نسبت به هزینه حال براي اخذ

  

/ 0Boon d dmc         )5(  

  

  .رود که شاخص بون، داراي عالمت منفی باشد انتظار می

. شود میسازي  نهایی مدل هاي هزینهطور تجربی به صورت رابطه بین سودآوري و  شاخص بون، به

نهایی، این است که در همه  هاي هزینهمنطق پشتیبان شاخص بون براي اخذ رابطه بین سودآوري و 

حالی است که در یک بازار  ؛ این درشود میها موجب کاهش سودها  بازارها، افزایشی در هزینه

به  ها اهبنگزیرا، (منتج به کاهشی شدیدتر در سودها گردد  تواند میتر، چنین درصد افزایشی،  رقابتی

صورت  تجربی از رگرسیونی به طور شاخص بون، به). شوند میتر مجازات  خاطر ناکارا بودن، بیش

  : شود میزیر ساخته 



 
 

 1396 زمستانو  پاییز ،هجدهم شماره نهم، سال گذاري اقتصادي، سیاست نشریه 236

  

 )6                                                                                        (ln( )it it itmc      

  

  . نهایی هستند هاي هزینهدهنده سودها و  به ترتیب نشان itmcو  itهاي  که در آن، عبارت

رود که عالمت این شاخص منفی باشد  انتظار می. ، به شاخص بون معروف استپارامتر 

  بنابراین، افزایش). کنند تري ایجاد می کاراتر، سودهاي بیش هاي بنگاهدهنده این است که  نشان(

هر چه . شود میتر کارا  کم هاي بنگاهکاراتر نسبت به  هاي بنگاهرقابت، موجب افزایش سودهاي 

چه معیارهاي سود  گر. تر باشد، رقابت شدیدتر خواهد بود مطلق بزرگ ضریب پارامتر به طور قدر

نهایی  هاي هزینههاي مالی استخراج کرد، ولی این امر براي محاسبه  حسابتوان به سادگی از  را می

 کنند که به پیشنهاد می) 2005(براي غلبه بر این مشکل، بون و همکاران  رو از این. حاکم نیست

بهره  شاخص جایگزینمتوسط به عنوان  هاي هزینهتوان از  نهایی، می هاي هزینهجاي استفاده از 

و  2008بیکر و ون لیونستیجن، (طالعات نیز از این رویکرد استفاده شده است جست که در برخی م

شاخص متوسط به عنوان  هاي هزینهدر این پژوهش نیز از شاخص ). 2013شاك و سیهاك، 

  .    شود مینهایی استفاده  هاي هزینهجایگزین 

ا در اختیار نداریم تا از هاي بیمه ر کل مربوط به شرکت هاي هزینهکه آمار جا  اساس، از آن این بر

برآورد ارزش به در بهترین حالت ممکن  ع ترنسلوگ یا ترنسدنتالبها بتوان با توجه به تا طریق آن

بر مبناي هزینه متوسط به صورت زیر اصالح نتیجه معادله سود  ، درپرداخته شودها  نهایی هزینه

  :شود می

  

 )7(                                                                                         ln( )it it itac       

  

استفاده ) 2008(سازي مطالعه بون  ، از شاخص)2(شده در معادله  هاي اشاره براي ایجاد شاخص

؛ شود میمتغیر محاسبه  هاي هزینهصورت تفاضل بین درآمدها و  اساس، سود به این بر. شود می

، شود میمتغیر به درآمدهاي متغیر تعریف  هاي هزینهصورت نسبت  متغیر متوسط، به هاي هزینه

گیري  عملیاتی اندازه هاي هزینهو  1افتاده متغیر به صورت مجموع ادعاي خالص اتفاق هاي هزینه

  . شود میگذاري  ص و درآمد سرمایههاي خال حالی که درآمدهاي متغیر شامل حق بیمه ، درشود می

  

    

                                                           
1. Net Incurred Claims 
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 اي  سازي بین مفاهیم رقابت، کارایی و بهبود مرحله شاخص -2-2

  : شود میبودن، از مدل زیر استفاده  براي ارزیابی پیوند بین رقابت، کارایی و مناسب

  

 )8(                                                                                          it it itZ Boon    
  

  

نظر  براي بنگاه در سال در) Zنمره (که، متغیر وابسته به عنوان معیاري از مناسب بودن  طوري به

. شود میاز شاخص بون، به عنوان معیار متحول در طول زمان از رقابت نیز استفاده . شود میگرفته 

   :شود میصورت زیر محاسبه  به Zاین، نمره  بر عالوه

  

ROA

ROA EQAst
Z






       )9(  

  

نسبت حقوق صاحبان سهام  EqAstنماد  ها، داراییدهنده بازده  سرواژه نشان ROAکه در آن، 

این (ها هستند  یرات استاندارد نرخ بازده دارایییدهنده تغ نشان ROAها و عبارت  به دارایی

 و شاك و سیهاك) 2013( 1توان در مطالعات پاسیوراس و گاگانیس ها را می سازي شاخص

  ). نیز مشاهده کرد )2013(

؛ 2013پاسیوراس و گاگانیس، (ها  ، معیاري از ثبات مالی براي نهادهاي مالی مثل بانکZنمره 

) 2013و پاسیوراس و گاگانیس،  2011شیم، (ها  و بیمه) 2008، و دتراجیاچ دمیرگوکونت

  . شود میمحسوب 

ها، حقوق صاحبان سهام به عنوان حائلی در مقابل  ها و بیمه مالی و مخصوصا در بانک يهانهاددر 

براي توانایی آن بنگاه جهت  کنند و مبنایی بحرانی و ویژه نشده انجام وظیفه می بینی ضررهاي پیش

  . کردن تعهداتش است ردهبرآو

 2011، 2شیم(است ) بودن مناسب( اي مرحلهکردن بهبود  ، مسئولی براي مشخصZ شاخص نمره

معکوس مرتبط با احتمال نکول یا عجز در پرداخت  طور که به) 2013و پاسیوراس و گاگانیس، 

خطی و مشاهدات  کردن اثرات غیر جا، از لگاریتم شاخص نمره براي کنترل در این. باشد می 3دیون

                                                           
1. Pasiouras and Gaganis 
2. Shim 
3. Probability of Insolvency 
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در ). 2013و گاگانیس،  و پاسیوراس 2008، 1دتراجیاچدمیرگوکونت و ( شود میدورافتاده استفاده 

به این صورت تفسیر شود که این ضریب  تواند می، عالمت منفی ضریب شاخص بون، )8(معادله 

ناکارا به سمت  هاي بنگاهبودن اثر بازتخصیص سودها، از  منفی، شاهدي از بهبود و مناسب

    . کارا است هاي بنگاه

اثر (کل براي کنترل اندازه  هاي داراییگاریتم جا از ل ، در اینها بنگاهخاص  هاي ویژگیبا توجه به 

 هاي داراییاین، از نسبت  بر عالوه. شود میدر رگرسیون برآوردي استفاده ) مقیاس

هاي دریافتنی  کردن کارایی در مدیریت حساب کل براي کنترل هاي داراییشده به  گذاري سرمایه

نیز ) به سرمایه حقوق صاحبان سهام ها نسبت حق بیمه( ها بنگاهاز نسبت اهرمی . شود میبهره گرفته 

بنابراین، معادله پایانی ). 2004، 2کومینس( شود میاستفاده  ها بنگاهجهت بیان ارتباط بین عملکرد 

   :شود میصورت زیر تبدیل  به

  

)10(                    
ln /it itZ Boon TAssets INV Assets Leveg            

  

INV/که در آن، نمادهاي  A ssets  وLeveg هاي دارایینده نسبت هد به ترتیب نشان 

  . است امهسها به سرمایه حقوق صاحبان  کل و نسبت حق بیمه هاي داراییشده به  گذاري سرمایه

  

  نتایج تجربی - 3

 سیون آگاه بود تا بهراین رگدر  مانایی متغیرهاي مورد استفادهاز قبل از برآورد رگرسیون، باید 

   :بررسی مانایی این متغیرها در جدول زیر گزارش شده است. دست نیافت نتایج کاذب

  

  لین و چو -ارزیابی سطح مانایی متغیرها با استفاده از آزمون لوین: 1جدول 

  با وجود  سطح مانایی  متغیر

 عرض از مبدا و روند I(0)  متوسط هاي هزینهلگاریتم 

 عرض از مبدا و روند  I(0)  شاخص بون

  با وجود عرض از مبدا  I(0)  شاخص مقیاس

 عرض از مبدا و روند  I(0)  کل هاي داراییشده به  گذاري سرمایه هاي دارایینسبت 

  با وجود عرض از مبدا  I(0)  هامها به سرمایه حقوق صاحبان س نسبت حق بیمه

  )1395(پژوهش جاري  :منبع             

  

                                                           
1. Demirgüc-Kunt and Detragiache 
2. Cummins 
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هاي  ا استفاده از روش دادهبال بررسی شاخص رقابت بون ببه دن ،این قسمت از پژوهشدر ابتداي 

شناسی اقتصادسنجی، یافتن نوع اثرات فردي و زمانی در مدل رگرسیونی  در روش. هستیمی ترکیب

 یعنی جدول مربوط به 2جدول  نتایجاساس  بر. آید به شمار میها  لین گام در برآورد دادهاو

هاي موجود، به این نتیجه  براي داده هاي پنل هاي مختلط داده و آزمون هاسمن، مرهاي لی آزمون

 ات تصادفی زمانیهاي بازار بیمه، از اثرات فردي ثابت و اثر رسیدیم که این مجموعه از داده

  . کنند تبعیت می )اثرات دو طرفه(

  

  هاي تشخیصی مدل نتایج آزمون: 2جدول 

  نوع مدل  احتمال  آزمون

  دو طرفهوجود مدل پنل   0.00  لیمر

  طرفه دو فردي و ثابت زمانی وجود اثرات تصادفی  0.06  آزمون هاسمن

  )1395(پژوهش جاري  :منبع           

  

 5در سطح حال به برآورد رگرسیونی با وجود یک مدل پنل با اثرات فردي ثابت و تصادفی زمانی 

  . نمودمشاهده  3توان در جدول  برآورد را مینتایج حاصل از این . پردازیم میدرصد معناداري 

  

  برآورد شاخص رقابت بون: 3جدول 

  احتمال  ضریب  متغیر

  0.010  12.58  عرض از مبدا

  0.82  -0.811  متوسط هاي هزینهلگاریتم 

  0.79  ضریب تعیین

  )1395(پژوهش جاري : منبع                                       

  

منفی بین شاخص سودآوري  نظريکه رابطه  کند می تأییدنتایج حاصل از برآورد رگرسیون فوق 

حالی است که معناداري این رابطه به لحاظ  این در. شود می تأییدمتوسط  هاي هزینهها و  شرکت

علت عدم معناداري آماري شاخص بون براي صنعت بیمه کشور ایران را می . شود مین تأییدآماري 

هاي مدیریت هزینه، دولتی بودن و شبه دولتی  عوامل متعددي مانند عدم پیگیري سیاست ن درتوا

  .جستجو کرد ها شرکت بودن

پرداخته  اي مرحلهشده از برآورد پیوند رقابت، کارایی و بهبود  حال در ادامه به بررسی نتایج اخذ

که براي هر بنگاه با توجه به  شود میزا محسوب  شاخص رقابت بون، شاخصی درون. شود می

زایی، در ادامه از  براي مخاطب قرار دادن چنین شاخص درون. شرایط مالی آن، متفاوت است

براي برآورد مدل رگرسیونی بهره  اي مرحلهمتغیرهاي ابزاري و رویکرد حداقل مربعات معمولی دو
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، ولی باید این شود میاد زا قلمد درون نظريچه شاخص رقابت بون به لحاظ  گر. شود میگرفته 

این پژوهش در اساس،  این بر. کرد تأییدنظر نیز  رابطه را بر حسب تجربی و آزمون فرضیه مورد

زایی  ، به صورت جداگانه آزمون درون)براي هر شرکت(هاي فردي  براي هر یک از رگرسیون

زایی  نروتقریبا در اکثر موارد، این د وبررسی  1دونالد -استفاده از آزمون کرك شاخص بون با

  . شد تأیید

دست آمده است که  ضریب شاخص بون، منفی و معنادار بهکه  دهد مینشان  4جدول نتایج 

به عنوان کانالی  تواند میعبارتی دیگر، کارایی  به. باشد میفرضیه مکانیزم انتقالی  تأییدحاکی از 

این، باید توجه شود  بر عالوه .شود میتبدیل  اي رحلهمعمل کند که از طریق آن رقابت به بهبود 

دست آمده  به) 0.00071(، بسیار کوچک اي مرحله که اندازه ضریب این پیوند بین رقابت و بهبود

توان در خروجی  را میبراي سایر متغیرهاي توضیحی از برآورد این رگرسیون  لصنتایج حا .است

  :زیر مشاهده کرد

  

  اي مرحلهبرآورد رگرسیون پیونددهنده ارتباط رقابت، بهبود : 4جدول 

  احتمال  استیودنت -آماره تی  ضریب  متغیر

  0.343  -0.98  -56.09  عرض از مبدا

  0.007  3.118  0.000049  شاخص مقیاس

  0007  -4.335  -0.00071  شاخص بون

  0.3378  0.9926  4.50  کل  هاي داراییشده به  گذاري سرمایه هاي دارایینسبت 

  0.060  2.04  0.090  ها به سرمایه حقوق صاحبان سرمایه نسبت حق بیمه

  0.36  ضریب تعیین

 2.04  واتسون -دوربین 

  )1395(پژوهش جاري  :منبع       

  

که  دهد می، این خروجی نشان اي مرحلهبر مثبت بودن رابطه بین رقابت و شاخص بهبود  عالوه

، نسبت )معنا آماري بی طور به(کل  هاي داراییشده به  گذاري سرمایه هاي داراییمتغیرهاي نسبت 

و ) درصد 0.7معنادار در سطح  به طور آماري(ها به سرمایه حقوق صاحبان سرمایه  حق بیمه

نیز داراي رابطه مثبت با متغیر بهبود ) معنادار 0.01 آماري در سطح طور به(شاخص مقیاس 

 . مالی هستند اي مرحله

  

  

  

                                                           
1. Cragg-Donald Statistic  
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  گیري نتیجه - 4

است که این رویکرد توانایی  گرفتهگیري رقابت بهره  از رویکرد جدیدي براي اندازه )2008( بون

یا رویکرد کشش (شناسی بون  روش. را دارد هاي جایگزین شاخصهاي این  غلبه بر محدودیت

یک  .، داردشود میو این ایده که رقابت، منتج به کارایی  1، ریشه در فرضیه ساختار کارا)سودها

  تر کم هاي بنگاهو سودهاي باالتري را نسبت به  کند میتري از بازار را کسب  بنگاه کارا، سهم بیش

متحمل صدمه اقتصادي (بینند  تر مجازات می بودن، بیش ، براي ناکاراها بنگاه. بخشد کارا تحقق می

کارا، عملکرد بهتري از حیث سهم بازاري و  هاي بنگاهتر،  رو، در بازارهاي رقابتی از این). شدن

نظر دارد  نتیجه، شاخص بون این ایده را در در. ناکارا خواهند داشت يها بنگاهسود در مقایسه با 

 ها بنگاهالبته وقتی که (یکنوا فزاینده هستند  طور کاراتر، نسبت به درجه رقابت، به هاي بنگاهکه 

  ).     یابد میکه موانع ورود کاهش  شدیدا با یکدیگر تعامل دارند و وقتی

، در اي مرحلهافزایش رقابت، موجب ارتقاء سطح بهبود  وهش سعی داشت نشان دهد که آیااین پژ

ها نشان داد که رابطه بین رقابت و  یافته. یا خیر شود میبیمه ایران  صنعت هاي موجود در شرکت

معناداري موجب ارتقاء سطح  طور ابت، بهمالی، مثبت است؛ یعنی سطوح باالي رق اي مرحلهبهبود 

   .شود میصنعت بیمه  اي مرحلهبود به

هاي بازار بیشتر  ارزش فعالیت% 20هاي بیمه جزء گروه دو الزاما نباید از  سهم دولت در شرکت

تعاونی و عمومی غیر دولتی ، از ارزش مجموع سهام در هر فعالیت به بخش خصوصی% 80باشد و 

هاي  بر همه بیمه 2تنظیم کننده کلیه امور و روابط این اساس، بیمه مرکزي به عنوان بر. واگذار شود

هد که ددولتی اجازه نهاي بیمه  و به شرکتنظارت دقیق داشته باشد باید آتی هاي  موجود و بیمه

 .)قانون اساسی 44اصل  ساسبر ا( درصد باشد 20تر از  بیش هاي بازار سهمشان از ارزش فعالیت

کاهش (بتوان شرایط فعلی را با افزایش کارایی هایی است که  این شاید یکی از بهترین راه حل

  . دادتر شدن صنعت ادامه  به سمت شرایط رقابتی) ها هزینه

  

                                                           
1. Efficient Structure Hypothesis 
2. Regulator 
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  و ماخذ منابع

  منابع و ماخذفارسی) الف

ارزیابی کارایی "). 1390( یثمو شفیعی رودپشتی، م .حمدم یداشکذري، س .اطمهابویی، ف .1

  . 218-201 :28 فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین. "هاي بیمه ایران شرکت

). 1390( دیجهخ، ابراهیمی قوام آباديو  .سینح، صمصامی .سینححمد م ،پورکاظمی .2

هاي بیمۀ دولتی و خصوصی با استفاده از تکنیک  وري شرکت گیري کارایی و بهره اندازه"
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سومین . "هاي بیمه در ایران اندازه و ساختار بازار و کارایی شرکت"). 1390( یالحنیفه زاده، ل .4

  .دانشگاه آزاد اسالمی، واحد فیروزکوه ها همایش ملی تحلیل پوششی داده
 

 منابع و ماخذالتین) ب

1. Berger, A. N. Demirguç-Kunt, A. Levine, R. and Haubrich, J. 
(2004 .)  "Bank Concentration and Competition: An Evolution in the 
Making". Journal of Money, Credit and Banking 27(2): 404-431. 

2. Bikker, J. A. (2012). "Performance of the Life Insurance Industry 
under Pressure: Efficiency, Competition and Consolidation". DNB 
Working Paper. 

3. Bikker, J. A. and Van Leuvensteijn, M. (2008). "Competition and 
Efficiency in the Dutch Life Insurance Industry". Applied Economic 
40(16): 2063-2084. 

4. Boone, J. (2008). "A New Way to Measure Competition". Economic 
Journal 118(531): 1245-1261. 

5. Boone, J. Griffith, R. and Harrison R. (2005). "Measuring 
Competition". AIM Research Working Paper 

6. Braila, C. Rayp, G. and Sanyal S. (2010). "Competition and 
Regulation, Belgium, 1997 to 2004". Working Papers 1003, Federal 
Planning Bureau, Belgium.  

7. Cihak, M. Demirguç-Kunt, A. Feyen, E. and Levine, R. (2012). 
"Benchmarking Financial Development Around the World". Policy 
Research. Working Paper 6175, World Bank, Washington DC, 
August 2012.  

8. Barros. C. P. Barroso, N. and Borges, M. R. (2005). "Evaluating the 
Efficiency and Productivity of Insurance Companies with a 
Malmquist Index: A Case Study for Portugal". Geneva Papers on 
Risk and Insurance: Issues and Practice 30(2): 244-267. 



 
 

 243     )اي پیوند بین رقابت، کارایی و بهبود مرحله(ضیه مکانیزم انتقال در صنعت بیمه آزمون فر

9. Carlton, Dennis W. and Jeffrey M. Perloff (2005). Modern 
Industrial Organization, 4th Edition (Boston: Pearson Addison-
Wesley). 

10. Cummins, J. D. and Rubio-Misas M. (2006). "Deregulation, 
Consolidation and Efficiency: Evidence from the Spanish Insurance 
Industry". Journal of Money, Credit and Banking 38(2):323-355.  

11. Cummins, J. D. Rubio-Misas, M. and Zi, H. (2004). "The Effect of 
Organizational Structure on Efficiency: Evidence from the Spanish 
Insurance Industry". Journal of Banking and Finance 28(12): 3113-
3150. 

12. Cummins, J D. Rubio-Misas, M. and DevVencappa (2014). 
Competition, Efficiency and Soundness in European Life Insurance 
Markets. Carefin Working Paper 

13. Demirgüc-Kunt, A. Detragiache, E. and Tressel, T. (2008). "Banking 
on the Principles: Compliance with Basel Core Principles and Bank 
Soundness". Journal of Financial Intermediation 17: 511-542. 

14. Fisher, Franklin M. (1987). "On the Misuse of the Profit-Sales Ratio 
to Infer Monopoly Power". The Rand Journal of Economics 18: 
384–96. 

15. Fisher, Franklin M. and John J. McGowan (1983). "On the Misuse 
of Accounting Rates of Return to Infer Monopoly Profits". American 
Economic Review 73: 82–97. 

16. Liebowitz, Stanley J. (1982). "What Do Census Price-Cost Margins 
Measure?". Journal of Law and Economics 25: 231–46. 

17. Leuvensteijn, M. V. Bikker, J. A. Rixtel, A. A. R. J. M. R. and 
Sorensen, C. K. (2011). "A New Approach to Measuring 
Competition in the Loan Markets of the Euro Area". Applied 
Economics 43: 3155-3167. 

18. Mahlberg, B. and Url, T. (2003). "Effects of the Market on the 
Austrian Insurance Industry". Empirical Economics 28: 813-838. 

19. Mahlberg, B. and Url, T. (2010). "Single Market Effects on 
Productivity in the German Insurance Industry". Journal of Banking 
and Finance 34(7): 1540-1548. 

20. Olley, S.G. and Pakes, A. (1996). "The Dynamics of Productivity in 
the Telecommunications Industry". Econometrica 64: 1263-1297. 

21. Pasiouras, F. and Gaganis, C. (2013). "Regulations and Soundness 
of Insurance Firms: International Evidence". Journal of Business 
Research 66: 632-642. 

22. Schaeck, K. and Cihak, M. (2013). "Competition, Efficiency and 
Stability in Banking". Financial Management (forthcoming). 

23. Stiroh, K. J. (2000). "Compositional Dynamics and the Performance 
of the US Banking Industry". Federal Reserve Bank of New York 
Staff Report No 98. 



 
 

 1396 زمستانو  پاییز ،هجدهم شماره نهم، سال گذاري اقتصادي، سیاست نشریه 244

24. Shim, J. (2011). "Merger & Acquisitions, Diversification and 
Performance in the US Property Liability Insurance Industry". 
Journal of Financial Services Research 39: 119-144. 

25. Stigler, George J. (1968). The Organization of Industry, 
(Homewood, Ill.: Richard D. Irwin).  

26. Tobin, J. (1969). "A General Equilibrium Approach to Monetary 
Theory". Journal of Money, Credit and Banking 1: 15–29. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
Abstracts / Vol.9, No.18, Autumn & Winter 2017  16 

 
 

Testing the Transmission Mechanism Hypothesis in 
The Iranian Insurance Industry: A Link between 

Competition, Efficiency and Soundness 
 

Kamran Barghandan1 
Mosayeb Pahavani2* 

Mohammad Nabi Shahiki Tash3  

 
  Received: 03-07-2016                                                            Accepted: 19-08-2017 

 

Abstract    

This paper aims to contribute to the literature of industrial organization by 
conducting an analysis in the insurance industry on the effects of 
competition on soundness, where efficiency is considered as a transmission 
mechanism through which competition can contribute to soundness. Testing 
the transmission mechanism hypothesis is an appropriate approach for 
evaluating the effect of competition on the financial soundness. Using this 
hypothesis, which is introduced by Schaeck and Cihak, the competition can 
improve the financial stability. According to the industrial organization 
literature, increase of competition can lead to more efficiency and, as a 
result, to the improvement of financial stability. The figures indicate that the 
Boon indicator is a significant and negative variable, which confirms the 
hypothesis. In other word, the efficiency serves as a channel though which 
competition is converted to soundness. 
 

Keywords: Competition, Efficiency, Soundness, Transmission mechanism 
hypothesis, Insurance industry. 

                                                           
1-Ph.d Student in Economics, University of Sistan and Baluchestan, Iran 

2- Associate Professor in Economics, University of Sistan and Baluchestan, Iran 
Email: pahlavani@eco.usb.ac.ir 
3- Associate Professor in Economics, University ofSistan and Baluchestan., Iran 
 



 
 Biquarterly Journal of Economic Research                  15 

 

 
 

The Effect of Macroeconomic Variables on Banking Industry 
Stability 

   
Esfandiar Jahangard1 

Fatemeh Abdolshah2*
 

 

Received: 08-01-2017                                                            Accepted: 01-09-2017 

 
Abstract    

This paper aims to consider the effects of macroeconomic variables on the 
stability of banks using the data from 17 banks during the period 1386-1391. 
For this purpose, the effect of macroeconomic variables such as interest rate, 
inflation and GDP growth rate on bank stability is measured. To obtain a 
composite index for bank stability, we calculate the weight average cost-to-
total income ratio, bad debts-to-total debt ratio, net profit-to-total asset ratio, 
and loans-to-deposits ratio variables.  The results indicate that inflation has a 
significant and negative effect on the stability of the banks. The interest rate 
variable has a significant and positive impact on the stability, but the effect 
of GDP growth is significant and negative. This negative effect is because of 
the negative correlation between the GDP growth rate and the profits of 
banks. Also, the effect of Herfindal-Hirshman index, as a concentration 
index in the banking industry, is measured. This effect is positive but not 
significant. 
 

Keywords: Macroeconomic variables, Stability of banks, Panel data fixed 
effects.  
JEL CLASSIFICATION: C23, E44, G21. 
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Abstract    

The study analyzes the consumption behavior of families and allocation of 
their limited income to various goods and services. This serves as one of the 
main issues in economic policies. The main objective of this paper is to 
examine the issue in Tehran province during the period 2007-2015. This is 
done by using Almost Ideal Demand System Model (AIDS) and price and 
income elasticity dealt with through seemingly unrelated regressions 
(SURE). 
The results indicate that food and drink and tobacco products as well as 
housing, fuel and lighting are the essential items. Also, clothing and 
footwear, leisure and education, health, transport and communication are 
found to be luxury items. Price elasticity of housing, entertainment, 
education, and transportation is more than one, In other words, this group of 
goods are elastic. With regard to cross-price elasticity, in most cases, it is 
less than one when considered as a value absolute. Therefore, in most cases, 
the change of price in one group of goods will not make consumers change 
their demands on goods in another group. 
 
Keywords: Household, Elasticity of demand, Almost ideal demand system, 
Approach to seemingly unrelated regressions. 
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Abstract    

This study aims at the impact of the variables affecting the stock price 
changes of 85 companies listed in Tehran Stock Exchange. The investigation 
was done at different level of profitability during the period 2006-2014 by 
using panel data and a cross-section model. Modeling the impact of those 
affecting factors by emphasizing the real value of companies was done based 
on the real-options-based valuation model. The results indicate that variables 
such as earnings yield, changes in profitability and changes in growth 
opportunities have a positive and significant effect on the stock return, but 
the changes in equity capital investment and discount rates have a negative 
and significant effect. The effect of changes in the profitability and changes 
in capital investment on the return stock in companies with a high level of 
profitability is more than that on companies with a low level of profitability. 
Based on the incremental explanatory power index, earnings yield provides 
more incremental information for explaining the stock return than other 
explanatory variables. 
 
Keywords: Stock price, Panel data, Real-options-based valuation model. 
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Abstract  

The main purpose of this paper is to understand the nature of income 
inequality in Kurdistan province. For this purpose, using Theil and Atkinson 
indices, income inequality has been decomposed into within- and between-
urban and rural areas The analyses have been done using data over the 
period 1384 to 1392 drawn from the Iranian Urban and Rural Household 
Income and Expenditure Survey. The results show that overall inequality and 
inequality within urban and rural areas has decreased, while inequality 
between rural and urban areas has increased during that period. Furthermore, 
urban and rural contributions to overall inequality are the same, and they 
account for more than 90 percent of the total inequality in the province. 
Meanwhile, the results show that the Targeted Subsidies Reform has had a 
significant effect on the reduction of the total inequality and inequality 
within urban areas. According to the results, policies in Kurdistan province 
should focus on inequality in both urban and rural areas simultaneously, and 
it is important to take into account the rising inequality between those areas.  
 
Keywords: Atkinson index, Theil Index, Inequality, Inequality 
decomposition. 
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Abstract 

This paper aims at the convergence of economic welfare in the provinces of Iran. 
To achieve economic and social cohesion in this regard, the process of decision-
making and providing a mechanism is of particular importance. In addition, since 
long, the government has sought to reduce income and consumption inequality 
across the provinces of Iran. This study adopts the per capita consumption 
convergence hypothesis to deal with the issue in all the provinces of Iran. The 
study is done using various methods such as unit root test, convergence club and 
Tile-statistics. Also, a new mechanism is used for economic modeling and 
analysis i.e. cluster analysis. Since Iran's provinces have different levels of 
productivity and economic growth, this analysis is of great importance. The 
results confirm the divergence in terms of average per capita consumption of 
households. It is to say that divergence in average household consumption may be 
a sign of significant differences in per capita growth in all the provinces. 
 
Keywords: Convergence, Cluster analysis, Iran's provinces, Growth economic. 
JEL Classification: C32, C33, O40, R11. 
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Abstract 

The use of know-how and the financial capability of foreign countries is one of 
the ways of achieving economic development. This can be realized through FDI. 
This is a tool that seems crucial for developed and developing countries. Using 
the CGE approach in terms of four scenarios, we investigated the effects of 
foreign direct investment on the Iranian economy. Scenario 1 suggests an increase 
of 100% in FDI and an  increase of 5% in TFP (in all sectors). Scenario 2 refers to 
an increase of 100% in FDI. Scenario 3 points to an increase of 100% in FDI and 
a decrease of 5% in TFP. Finally, Scenario 4 suggests an imbalanced increase in 
FDI in economic sectors. The results of Scenario 1 show an increase in 
production, imports and exports but a decrease of prices in all economic sectors. 
As the macro level GDP and exports increase, CPI is decreased. The findings of 
the second and fourth scenarios show a relatively low reaction in all economic 
variables at both sectoral and macro levels. The results of Scenario 3 show that 
production ، imports and exports are decreased while prices are increased in all 

economic sectors. In General, the evidence suggests that, if FDI is associated with 
improved productivity, economic benefits would be higher. 
 
Keywords: Foreign direct investment, Economy of Iran, Total factor 
productivity, Computational general equilibrium. 
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Abstract 

The aim of this paper is to study and forecast the business cycles in Iran’s 
economy in the period 1370-1392. For this purpose, quarterly data are used, 
and the business cycles that have occurred are extracted by using the Band-
Pass filter. Then, in order to predict the business cycles, logit and probit 
regression methods are used. According to the nominal and real indices that 
affect the business cycles, the variables used in this research include oil 
revenues, government spending, inflation, issued building permits, and the 
imports of intermediate and capital goods. The results indicate that if oil 
revenues and inflation increase, the probability of economic boom increases 
too. However, an increase in the number of issued building permits reduces 
the probability of a boom in the economy. Finally, imports of capital and 
intermediate goods increase the probability of a boom. A sample prediction 
showed that the model could classify the observations correctly in 95% of 
the cases. It is also concluded that, the sample predicting ability of all the 
models is the same. The model was also applied to the out-of-sample 
prediction for the period 1394-1392. The results indicate the ability of the 
model to deal with this kind of prediction. 
 
Keywords: Business cycles, Boom and recession, Band-pass filter, Logit 
and probit model. 
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Abstract 

Exchange rate pass-through (ERPT) is the extent to which changes in the 
exchange rate affect import prices and, as a result, local prices. In the Iranian 
economy, being oil-dependent and having an unstable exchange rate market, 
an understanding of the degree of ERPT is of importance for the success of 
anti- inflationary policies. Taking the inflationary features of the economy of 
Iran into consideration and using the methods of regime transition, this study 
examines the exchange rate pass-through in the Iranian economy in the 
condition of dependency on inflation regime during 1990-2000. The results 
indicate that ERPT in the economy of Iran is dependent on the inflation 
regime and is meaningful only in high inflation regimes. In a system of 
managed floating, the mission of the central bank is to control the exchange 
rate. Also, in such conditions, significance market management can help to 
prevent any undesirable impulsive effect of foreign currencies on the local 
inflation. 
 
Keywords: Exchange rate pass-through, Inflation regimes, Regime 
switching methods. 
 
 
 

                                                           
1- Assistant Professor, Department of Economics, Yazd Branch, Islamic Azad University, 
Yazd, Iran 
 Email: Abtahi@iauyazd.ac.ir 



 
 
 
 Biquarterly Journal of Economic Research                    7 

 

 
 

The Effect of Longevity and Population Aging on Saving: A 
Panel ARDL Approach 

 
Farzaneh Mohammadi1 

Bahram Sahabi2* 
Nematollah Akbari3 

Abbas Assari4 
 

Received: 09-03-2015                                                            Accepted: 10-05-2016 

 
 

Abstract  

During recent years, a dramatic increase in life expectancy accompanied by 
low fertility and mortality has caused population aging and higher old-age 
dependency rates. This paper investigates the effects of longevity and 
population aging on saving by using the Pooled Mean Group (PMG) 
approach. A distinctive feature of this study is its demonstration of the 
separate roles of life expectancy and old-age dependency rate. The results of 
this study which spans 21 countries over 1971–2012 show that, in the long 
run, the theoretical implications are supported by the data and the 
demographic variables play an important role in explaining the differences in 
savings over time and across countries. According to the Life Cycle Model, 
there is a positive long-run relationship between longevity and saving and a 
negative long-run relationship between old-age dependency rate and saving. 
The absolute value of the longevity effect is greater than that of the old-age 
dependency rate. In the short run, of the two demographic variables, only the 
old-age dependency rate has the expected sign and is significant.               
 
Keywords: Longevity, Old-age dependency rate, Saving, Panel ARDL 
approach 
JEL Classification: E21, C23, J10. 
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