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هقبلِ حبضط ؾؼی زاضز تأثیط غیطذطی توطکعظزاییی هیبلی (اظ زٍ هٌظیط :توطکعظزاییی هیبلی هریبض ٍ توطکعظزاییی هیبلی
زضآهس) ضا ثیط ضٍی اًیساظُ زٍلی

اؾیابًی ،ثیب اؾیاابزُ اظ اطالػیب آهیبضی ٍ اقاهیبزی  30اؾیابى اییطاى طیی زٍضُ ظهیبًی

 1381-1391ثطضؾی کٌس .ثِ ایي هٌظَض اظ هاغیطّبی کٌاطل :تَلیس ًبذبلم زاذلی ؾیطاًِ ،تجیبض ٍ جوؼیی

ًییع اؾیاابزُ

قسُ اؾ ً .ابیج ایي تحقیق ثب تأکیس ثط هؿألِ ٍاثؿاگی هقطؼی ٍ ثیب اؾیاابزُ اظ ضٍـ اقاهبزؾیٌجی ثیِ ضٍظضؾیبًی هکیطض ٍ
کبهالً تؼسیل قسُ (( )Cup-FMاضائِ قسُ تَؾط ثبی ٍ ّوکبضاى (ً ))2009كبى هیزّس کِ اثط قیبذم ّیبی توطکعظزاییی
هبلی ثط ضٍی اًساظُ زٍل

اؾابًی ثِقکل هٌحٌی  Uهؼکَؼ هیثبقس؛ ثِگًَِای کِ ثیفتیط اؾیابىّیبی کكیَض زض قؿیو

نؼَزی ایي هٌحٌی قطاض زاضًسّ .وچٌیيً ،ابیج ثطآٍضز پبضاهاطّبی هاغیطّبی کٌاطل ًكبى زٌّسُ تأثیطپصیطی هثج
اًساظُ زٍل

اؾابًی اظ تَلیس ًبذبلم زاذلی ؾطاًِ ،تجبض ٍ جوؼی

ٍ هؼٌیبزاض

اؾ .

طجقِثٌسی C23; H5; H7 :JEL

(.)Cup-FM

 تبضید زضیبف 1395/6/30 :

تبضید پصیطـ1396/2/9 :
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ٍاغگبى کلیسی :توطکعظزایی هبلی ،اًساظُ زٍل

اؾابًی ،فطضیِ لَیبتیبى ،ضٍـ ثیِ ضٍظضؾیبًی هکیطض ٍ کیبهالً تؼیسیل قیسُ
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 .1هقذهِ
زض ؾبلّبی اذیط ایسُ «توطکعظزایی هبلی» 1ثِ هؼٌیبی اًاقیبل قیسض تهیوینگییطی ًؿیج
هربض ٍ زضآهسّب اظ زٍل
اؾ

هطکعی ثِ ًْبزّبی هحلی ،زض هیبى اقاهیبززاًبى هیَضز تَجیِ قیطاض گطفایِ

ٍ هطبلؼب تجطثی هاؼسزی ثِ ثطضؾی تأثیط آى ثط هاغیطّبی هرالف اقاهیبزی اظ پطزاذایِاًیس .زض

ایي ضاؾاب ،ثؿیبضی اظ اقاهبززاًبى ثرف ػوَهی ،ضّیبف
زٍل

ثیِ تطکییت

توطکعظزایی هبلی ضا زض ضاؾابی کبّف ًقف

زض تأهیي کبالّب ٍ ذسهب ػوَهی ٍ زازى قسض ثیكاط ثِ ثبظاض ٍ قسض ّبی هحلی ،زض افعایف

کبضایی ٍ کبّف اًساظُ زٍل

هثج اضظیبثی هیکٌٌس (جیي ٍ ظٍ.)2002 ،2

اقاهبز ایطاى زض چٌس زِّ گصقاِ گطایكی پیَؾاِ ثِ توطکع یبفاي ٍ افعایف ًقف زٍل

زض اقاهبز

زاقاِ اؾ  .ثب افعایف قسیس زضآهسّبی ًاای زض ًیوِ اٍل زِّ  ،1350اظ یکؾَ ،هبلیب ّب هَضَػی
ذَز ضا ثِػٌَاى هٌجغ انلی زضآهسّبی زٍل اظ زؾ
ؾطهبیِگصاضی ثِ زٍل

ٍاثؿاِتط قس ٍ ًاَاًؿ

زاز ٍ اظ ؾَی زیگط ،ثرف ذهَنی ًَپب ثیطای

زض ػطنِ فؼبلی ّبی اقاهبزی ثِنَض هؿاقل ػول

ًوبیس .گطچِ پؽ اظ پیطٍظی اًقالة ،ثِ زلیل ٍقَع جٌگ تحویلی کنٍثیف ایي ؾیبؾ

زًجبل قس ،اهب

زض زٍضُ پؽ اظ جٌگ ،زض ثطًبهِّبی زٍم ،ؾَم ٍ چْبضم پٌجؾبلِ تَؾیؼِ کكیَض ،ثحیم توطکعظزاییی
ثِػٌَاى یکی اظ اثعاضّبی اؾبؾی گصاض ثِ اقاهبز هجاٌی ثط ثبظاض هططح ٍ ثِػٌَاى ػبهل هْین زض افیعایف
ضقس اقاهبزی ٍ کبضایی ثرف زٍلایی (کی بّف اًیساظُ زٍلی ) تلقیی قیسُ اؾی

ٍ ثیب ایجیبز قیَضای

ثطًبهِضیعی ٍ تَؾؼِ اؾابىّب ٍ ًظبم زضآهیسّ -عیٌیِ اؾیابًی زض ثطًبهیِ ؾیَم ٍ چْیبضم تَؾیؼِ کكیَض،
تسٍیي آیییيًبهیِّیبی اجطاییی هاٌبؾیت ثیب ظطفیی ّیبی اؾیابًی ٍ ًییع ،تقَیی

ییب تأؾییؽ ًْبزّیبی

تهوینؾبظی ،تهوینگیطی اجطایی ٍ هكَضتی زض الیِّبی پبییيتیط اظ زٍلی

هلیی ییب هطکیعی ،قیط

الظم ثطای توطکعظزایی هبلی اؾ  .حبل ؾؤالی کِ هططح هییقیَز آى اؾی

کیِ آییب اػویبل ؾیبؾی

1. Fiscal Decentralization
2. Jin and Zou
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گبم ّبی اؾبؾی زض جْ

گؿاطـ توطکعظزایی زض اییطاى ثطزاقیاِ قیس .الجایِ ثبیؿیای تَجیِ کیطز کیِ

سنجش تأثیر غیرخطی تمرکسزدایی مالی ...

توطکعظزایی هبلی زض اقاهبز ایطاى ،کبّف اًساظُ زٍل
ؾؤال ،اگط توطکعظزایی هبلی ،ثِطَض هثج
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اؾابًی ضا ثِ ّوطاُ زاضز؟ ثب پبؾدگَیی ثِ اییي

ٍ یب هٌای ثط اًساظُ زٍل

اؾابًی اثطگصاض ثبقس ٍ یب اظ ططیق

غیطذطییی ثییط آى تییأثیط ثگییصاضز ،ؾیبؾی گییصاضاى اقاهییبزی ثبیؿییای زض ٌّگییبم اجییطای ؾیبؾی ّییبی
توطکعظزایی هبلی ،ثِ ایي ضٍاثط تَجِ الظم ضا زاقاِ ثبقٌس .ثب تَجِ ثِ ایي تَضیحب ٍ اّوی

هَضَع

ٍ هٌبفغ ًبقی اظ آى ،زض ایي هقبلِ ثط آى قسین تب هکبًیؿنّبی تأثیطگصاضی توطکعظزایی هبلی ثط اًیساظُ
زٍل

ضا زض چبضچَة ازثیب ًظطی ٍ تجطثی ثطضؾی کطزُ ٍ تأثیطگیصاضی آى ضا ثیط اًیساظُ زٍلی

زض

اؾابىّبی هرالف کكَض هَضز اضظیبثی تجطثی قطاض زّین.
ایي هطبلؼِ حساقل اظ حیم زٍ جٌجِ هْن ثیب هؼیسٍز هطبلؼیب زاذلیی گصقیاِ زض ظهیٌیِ هَضیَع آى
هاابٍ اؾ  .اٍلیي جٌجِ ثِ ثطضؾی تأثیط غیطذطیی توطکعظزاییی هیبلی ثیط اًیساظُ زٍلی اؾیابًی هطثیَ
هیقَز .چطاکِ هطبلؼب تجطثی جسیس اًجبمقسُ ًظیط :ثَقط ٍ )2010( 1آزام ٍ ّوکیبضاىً )2014( 2كیبى
زازُاًس کِ ثیي قبذمّبی توطکعظزایی هبلی ٍ قبذم اًساظُ زٍل

ییک ضاثطیِ غیطذطیی ثیِقیکل U

هؼکَؼ ٍجَز زاضز .جٌجِ هْن زیگط تابٍ ایي تحقیق ،تَجِ ثِ هؿألِ ٍاثؿاگی هقطؼیی زض تحلییلّیبی
تجطثی ٍ اقاهبزؾٌجی اؾ  .ػسم تَجِ ثِ ایي هؿئلِ ،هوکي اؾ ًابیج غیطقبثل اتکب ٍ گوطاُکٌٌیسُای ضا
ثِّوطاُ زاقیاِ ثبقیس (ّیَیؽ ٍ ؾیبضافیسیؽ .)2006 ،3ثیِ اییي هٌظیَض ،اظ ضٍـّیب ٍ آظهیَىّیبی ًیَیي
اقاهبزؾٌجی قبهل :آظهَىّبی ٍاثؿیاگی هقطؼیی ) (CDپؿیطاى ،)2004( 4ضیكیِ ٍاحیس  IPSتؼویینیبفایِ
ثِنَض هقطؼی )( (CIPSاضائِقسُ تَؾیط پؿیطاى ( ٍ ))2007آظهیَى ّیناًجبقیاگی ٍؾیاطلًَس)2007( 5
اؾاابزُ قسُ اؾ  .ثِهٌظَض ترویي ضطایت ثلٌسهس ًیع اظ ضٍـ ثِضٍظضؾبًی هکطض ٍ کبهالً تؼسیلقیسُ

6

1. Buser
2. Adam et al.
3. Houos and Sarafidis
4. Pesaran
5. Westerlund
6. Continuously-Updated and Fully-Modified
7. Bai et al
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)( (Cup-FMاضائِقسُ تَؾط ثبی ٍ ّوکبضاى ))2009( 7اؾاابزُ قسُ اؾ .
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 .2ادبیات هَضَع
 .2-1هباًی ًظری
نبحتًظطاى تؼبضیف هاابٍتی اظ توطکعظزایی اضائِ کیطزُاًیس .ثیِػٌیَاى ًوًَیِ ،گیطٍُ کیبضی ثبًیک
جْبًی ،توطکعظزایی ضا چٌیي تؼطیف هییکٌیس" :اًاقیبل اذاییبضا ٍ هؿیئَلی ٍ ّوچٌییي اًجیبم ٍظیبیف
ػوَهی اظ ططف زٍل هطکعی ثِ زٍل ّبی هحلی ،ؾبظهبىّبی زٍلای ًیویِهؿیاقل ٍ ثریف ذهَنیی"
(ثبًک جْیبًی .)2001 ،1ثیِػجیبض زیگیط ،توطکعظزاییی ضٍقیی اؾی کیِ زض آى زٍلی هطکیعی اذاییبض
تهوینگیطی ضا ثِ ًْبزّبی هحلی ٍاگصاض هیکٌس .یکی اظ ذهَنیب ایي ًْبز غیطهاوطکع ،اؾاقالل ًؿیجی
آى اظ زٍلی هطکییعی زض یییک یییب چٌییس ثؼییس ذییبل اؾی  .ثبًییک جْییبًی ثییطای قٌبؾییبیی اثؼییبز هرالییف
توطکعظزایی ،جْ اجیطای نیحی  ،توطکعظزاییی ضا ثیِ چْیبض ًیَع تقؿیین ًویَزُ کیِ ػجیبض اؾی اظ:
الف) توطکعظزاییی ازاضی؛ ة) توطکعظزاییی ؾیبؾیی؛ ) توطکعظزاییی اقاهیبزی؛ ز) توطکعظزاییی هیبلی
(ػلیعازُ .)1389 ،زض ازاهِ ثِ هاَْم توطکعظزایی هبلی ٍ هٌبفغ ٍ ّعیٌِّبی آى هیپطزاظین.

اظ زیسگبُ هیبلی ،توطکعظزاییی ،اًاقیبل هیسیطی هٌیبثغ ٍ اًجیبم هریبض اظ زٍلی هطکیعی ثیِ
زٍل ّبی هحلی اؾی  .ثیِػجیبض زیگیط توطکعظزاییی هیبلیٍ ،اگیصاضی اذاییبضا اظ زٍلی
هطکعی ثِ زٍل ّبی هحلی ،هطثَ ثِ ایجبز زضآهس ٍ اًجبم هربض ٍ تهیوینگییطی پیطاهیَى
آىّب ثطای اجطای ٍظبیف هحَلِ ضا قبهل هیقیَز .زض توطکعظزاییی هیبلی اییي اػاقیبز ٍجیَز
زاضز کِ ثِ زٍل ّبی هحلی قسض ٍضغ هبلیب ٍ هؿیئَلی

اًجیبم هریبض هرالیف ٍاگیصاض

قَز ٍ ثِ آىّب اجبظُ زازُ قَز تب زض ذهَل هیعاى ٍ ؾبذابض ثَزجِّبی ذَز تهیوینگییطی
زٍل ّبی هحلی ترهیم هییبثس .یکی اظ اّساف انیلی اظ توطکعظزاییی هیبلی ایجیبز ضاثطیِ
ًعزیکتط ثیي زٍل

ٍ هطزم زض اًجبم ٍظبیف اقاهبزی اؾ ؛ کِ ًیبظهٌیس تقَیی

زٍلی ّیبی

هحلی ٍ کبّف ًقف زٍل هطکعی اؾ .

1. World Bank
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ًوبیٌس .زض ایي ًیَع توطکعظزاییی ،هٌیبثغ هیبلی هؼییي ثیطای ّعیٌیِ قیسى ،ثیِ ؾیطَح هرالیف
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زض کٌبض ثؿط ٍ گؿاطـ هطبلؼب ًظطی زضظهیٌِی توطکعظزاییی هیبلی زض طیی چٌیس زّیِ اذییط،
هطبلؼب تجطثی ثؿیبضی تَؾط اقاهبززاًبى هرالف زض کكَضّبی هاابٍ ًیع اًجبمگطفاِ اؾ

کِ زض

قبلییت ایییي هطبلؼییب (ًظییطی ٍ تجطثییی) ،ثییِ هٌییبفغ ٍ ّعیٌییِّییب ٍ ّوچٌیییي ػَاهییل هییؤثط ثییط پیكییطف
توطکعظزایی هبلی زض قطایط هاابٍ اقبضُ قسُ اؾی  .هیثالً هطبلؼیب تجطثیی ثبّیل ٍ لییي،)1992( 1
فَکَؾبکَ ٍ هلَ ،)1997( 2هْنتطیي ػبهل تَؾؼِ ثطای کكَضّبی زضحبلتَؾؼِ ضا توطکعظزایی هیبلی
تاؿیط هیکٌٌس .ثب تَجِ ثِ هطبلؼب اًجبمقسُ زضظهیٌِ توطکعظزایی هبلی ٍ ّعیٌِّب ٍ فبیسُّبی هیطتجط
ثب آىّب ،ثركی اظ فَایس توطکعظزایی هبلی ثِطَض ذالنیِ ػجیبض اًیس اظ :الیف) افیعایف کیبضایی؛ ة)
کبّف اًساظُ زٍل

ٍ ػسم کبضایی  X؛ ) افعایف ثْطٍُضی؛ ز) کبّف ّعیٌِّب؛ ّیی) اهکیبى کیبّف

ضقَُ ٍ فؿبز هبلی .افعٍى ثط هَاضز فَق ،کبّف فكبض ؾیبؾی ثطای یکسؾی
اهکبى کؿت اطالػب زقیقتط زض هَضز ؾیؿان هبلی زٍل

قیسى جبهؼیِ ٍ ّوچٌییي

ضا هیتَاى اظ زیگط هٌبفغ توطکعظزایی هبلی

ثطقوطز (گلذٌساى ٍ هحوسیبى.)1395 ،
زض کٌبض هٌبفغ ًبقی اظ توطکعظزایی هبلی ،اجطای ؾیبؾ ّبی توطکعظزایی هبلی ّعیٌِّبیی ضا ًییع
ثِ زًجبل زاضز کِ ایي ّعیٌِّب هیتَاًٌس ییب ًبقیی اظ ؾیط توطکعظزاییی هیبلی کیِ ثیِ ؾیجت تكیریم
ًبزضؾ

ؾط یب افیطاز ثیِ ٍجیَز هییآییس ،ثبقیٌس ٍ ییب اییيکیِ اییي ّعیٌیِّیبّ ،عیٌیِّیبی ؾیبذابضی

توطکعظزاییاًس کِ ثِ زلیل ػسم اًطجبق ؾبذابض توطکعظزایی هبلی ثیب ؾیبذابضّبی ؾیبؾیی ،اقاهیبزی ٍ
فطٌّگی یک جبهؼِ ثِ ٍجَز هیآیٌس .ثِنَض گیصضا ٍ طجیق ًایبیج هطبلؼیب اًجیبمگطفایِ ،افیعایف
قکبف زضآهسی ،ثِ ذططافابزى ثجیب کیالى اقاهیبزی ،قکؿی

ًیطٍی اًؿبًی اظ پیبهسّبی هٌای توطکعظزایی هبلی ثِقوبض هیضًٍیس (پیطازّن .)1995 ،3لیصا

ّوبىطَض کِ ػٌَاى قس ،توطکعظزایی هبلی ٍ اػوبل ؾیبؾی ّیبی هطثیَ ثیِ آى زضثطزاضًیسُ هٌیبفغ ٍ
ّعیٌِّبیی اؾ

کِ ثطای تهوینگیطی ًْبیی الظم اؾ تب تحلییل ّعیٌیِ ی فبییسُ اظ آى اًجیبم گییطز ٍ

1. Bahl and Linn
2. Fukasaku and Mello
3. Prud’homme
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هیتَاى گا

کِ توطکعظزایی هبلی زض نَضتی هٌبؾت اؾ

کِ ؾجت افیعایف ضفیبُ قیَز (نیبزقی ٍ

ّوکبضاى.)1387 ،
ّویبىگًَییِ کیِ گااییِ قییس یکیی اظ فَایییس توطکعظزاییی هییبلی ،کییبّف اًیساظُ زٍلی
چبضچَة توطکعظزایی هبلی ٍ اًساظُ زٍلی  ،فطضییِ کیبّف اًیساظُ زٍلی
ٍؾیغتطیي کبض ًظطی اؾ

اؾی  .زض

لَیبتیبى ثطًیبى ٍ ثَکبًیبى

(جیي ٍ ظٍ .)272 :2002 ،ثطًیبى ٍ ثَکبًیبى )1980( 1تحی

ػٌیَاى فطضییِ

لَیبتبى 2اؾاسالل هیکٌٌس کِ زٍل ّب ثب ثبال ثطزى هیعاى زضآهس ذیَز اظ ططییق هبلییب  ،هَجیت ظییبى
هبلیب زٌّسگبى ذَاٌّس قس .زض نَض اجطای ؾیؿان غیطهاوطکع کِ توبیل ثیِ هْیبجط ضا افیعایف
هیزّس ،ضقبث

افقی ٍ ػوَزی هیبى ؾطَح هرالیف زٍلی

جلَگیطی ًوبیس .هوکي اؾ

هییتَاًیس اظ ثیبال ضفیاي هقیساض هبلییب ّیب

زٍل ّبی ضقیت ثِجبی افعایف زضآهیس زٍلی

ثیط ضٍی اّیساف زیگیط

ًظیط کبّف هیعاى هبلیب ٍ تَلیس ثْیٌِ کبالّب ٍ ذسهب ػوَهی ثٍِؾیلِ هحسٍزی ّبیی ضٍی زضآهس
هاوطکع قًَس .ثِ ػجبض ثْاط ثب اجطای ؾیبؾی

توطکعظزاییی هوکیي اؾی

هحسٍز گطزز ،زضًایجِ تؼییي اٍلَی ّبی ّعیٌِای ثب زق

هٌیبثغ زضآهیسی زٍلی ّیب

ثیكاطی ثیِ ػویل هییآییس تیب اظ اییي ططییق

اتالف هٌبثغ (ػسم کبضایی زض ثرف ػوَهی) حساقل قَز ٍ زضًایجِ اؾاابزُ ثْیٌِ اظ هٌیبثغ اهکیبىپیصیط
گطزز .ثٌبثطایي توطکعظزایی هبلی هیتَاًس ثِ هحسٍز ًوَزى هیعاى ثَزجِ ایي زٍل ّب کویک ًوبییس ٍ
ثِ ایي ططیق اًساظُ ثرف زٍلای ضا کٌاطل کٌس ٍ اظ تأهیي ثیفاظاًیساظُ کبالّیب ٍ ذیسهب زٍلایی ٍ ییب
ػسم کبضایی  Xزض ثرف ػوَهی جلَگیطی کٌس .لصا ضقبث

هیبى ؾطَح هرالف زٍل

کِ ًطخّبی پبییي هبلیبتی ٍ تَلیس کبضاتط کبالّبی ػوَهی زض قطایطی کِ هحسٍزی

ؾجت هییقیَز
زضآهیسی ٍجیَز

هحسٍزیای ضٍی ضفابض زٍل ّبی ثیكاط کٌٌسُ ثَزجِ زض ًظط گطف  .زضحبلیکیِ زٍلی ّیب ثیِنیَض
یک ثیكاط کٌٌسُ ثَزجِ ػول هی کٌٌس ،ضقبث

افقی ٍ ػوَزی هیبى ؾیطَح هرالیف زٍلی

ثیِ تَظییغ

ثَزجِ آىّب اًجبهیسُ ٍ اًساظُ کلی ثرف ػویَهی ضا هحیسٍز هییکٌیس (نیبزقی ٍ ّوکیبضاى.)1387 ،

1. Brennan and Buchanan
2. Leviathan Hypothesis
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الجاِ اگط ظهیٌِّبی اٍلیِ حقَقی ،اقاهبزی ،فطٌّگی ،ؾیبؾی ٍ اجاوبػی زض کكَض فطاّن ًجبقیسً ،ایبیج
توطکعظزایی هبلی هوکي اؾ

هَجت گؿاطـ اًساظُ زٍل قَز (پطازّن.)1995 ،

هطبلؼب اقاهبز ثرف ػویَهی زض هیَضز قٌبؾیبیی اثیط توطکعظزاییی هیبلی ثیط اًیساظُ زٍلی  ،ثیِ
ایسُپطزاظی ثطًبى ٍ ثَکبًبى هٌاْی ًكسُ ٍ پؽاظآى ًیعً ،ظطیِّبی هاؼسزی ثبألذم زضظهیٌِ قیطایط ٍ
ػَاهل هؤثط ثطای کبّف اًساظُ زٍل

زض اثط اجیطای اییي ؾیبؾی

اضائیِقیسُ اؾی  .ثیِػٌیَاى ًوًَیِ،

پطازّن ( )1995ثیبى هیی کٌیس کیِ کوجیَز ترهیم زض تویبم ؾیطَح هیسیطیای ٍ اتریبش ؾیبؾی ّیبی
ًبکبضآهس زٍل

هلی ٍ قابفًجَزى قَاًیي توطکعظزایی هَجت هیقیَز کیِ تاؿییطّبی گًَیبگًَی اظ

قبًَى ثِ ػول آیس ٍ هقبهب زٍلای اظ ططیق ؾبظٍکبضّبی غیطقبًًَی ٍ الثییگیطی ثیب هقبهیب هلیی ییب
هطکعی ٍ گطٍُ ّبی هٌطقِ ،اؾابى یب هحل ،زض اًسیكِ تثجی

ٍ گؿیاطـ قیسض ٍ اًیساظُ ذیَز ثبقیٌس.

ثَکبًبى زض ًظطیِ اًاربة ػوَهی ثطای کبّف ایي اثط ،قبذم ًْبزّبی زهَکطاتیک ضا ثییبى هییکٌیس
(اؾایيً .)1999 ،1ظط ثِ ایيکِ ثْجَز کبضایی اظ ططیق ثطاثطی هٌیبفغ ًْیبیی ههیطفکٌٌیسگبى ثیب ّعیٌیِ
ًْبیی ػطضِ کبالّب ٍ ذسهب ػوَهی ) (MB=MCثِ زؾی

هییآییس ،ثٌیبثطایي ٍاگیصاضی حیق ض ی ٍ

اذایبض ػعل ٍ ًهت هقبهب هحلی ٍ هٌطقِای ثِ هطزم ّوبى هٌطقِ ،زض کبضایی اقاهبزی ثرف ػوَهی
ٍ هحسٍز ًوَزى آى ًقف هْوی زاضز (جیي ٍ ظٍ .)272 :2002 ،یب ایيکیِ اؾیایي ( ٍ )1999کًَیگ ٍ
اًگَی

( )2002ثِ تطتیت اضتقبی قبذمّبی ترهیم هربض  ٍ 2تَاى هسیطی

هحلی ضا زض کبّف اًساظُ زٍل  ،تح

اػوبل توطکعظزایی هبلی هْن ثیبى هیکٌٌس.

ثط اؾبؼ تَضیحب فَق هیتَاى گا

کِ ًایجِ اػوبل توطکعزایی هیبلی ثیط ضٍی اًیساظُ زٍلی

ٍ یب هٌای ثبقسّ .وچٌیي هوکي اؾ

توطکعظزایی هبلی ٍ اًساظُ زٍل

کِ اظ تطکیت ایي ًابیج ،یک ضاثطِ غیطذطی ثییي

ثٍِجَز آیس .ثِ ایينَض کِ ثب اػوبل توطکعظزایی هبلی زض هطاحل

اٍلیِ ،ثِزلیل ػَاهل ٍ آثیبض هٌایی آىّ ،ینچیَى :فیطاّن ًجیَزى ظهیٌیِّیبی اٍلییِ حقیَقی ،اقاهیبزی،

1. Stein

 .2قبذم ترهیم ) (Expenditure Assignmentهربض هكرم هیکٌس کِ هؿئَلی
کسام الیِ زٍلای ثِػْسُ زاضز (اؾایي.)1999 ،

ّط ثرف اظ هربض زٍلای ضا
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ثَزجِای زٍل ّبی
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فطٌّگی ،ؾیبؾی ٍ اجاوبػی توطکعظزایی هیبلی زض کكیَض ٍ کوجیَز ترهیم زض ؾیطَح هیسیطیای ٍ
اتربش ؾیبؾ ّبی ًبکبضآهس زٍل

هلی ٍ ّوچٌییي قیابفًجیَزى قیَاًیي توطکعظزاییی ،اًیساظُ زٍلی

افعایف یبفاِ ٍ پؽ اظ ضؾیسى ثِ یک ؾط هكرم ثًِبم ؾیط آؾیابًِ ثیِزلییل ایجیبز قیطایط الظم ٍ
ظَْض آثبض هثج

آى ،اًساظُ زٍل

کبّف یبثس.

 .2-2هرٍری بر هطالؼات اًجامضذُ
زض ایي قؿو

اظ تحقیق ،اّن هطبلؼب اًجبمقسُ زض ظهیٌِ هَضَع آى ثیِ تطتییت هطبلؼیب ذیبضجی ٍ

زاذلی زض ازاهِ آهسُ اؾ .
هلییَ )1999( 1اثییط توطکعظزایییی هییبلی ضٍی اًییساظُ زٍلی

ضا زض اؾییابىّییبی کكییَض هبلییسیَ طییی

ؾبل 1998ثطضؾی کطزُ اؾ  .یبفاِّبی ٍی ثب اؾاابزُ اظ ضٍـ اقاهبزؾیٌجی  OLSهقطؼیی ،حیبکی اظ
ثیي توطکعظزایی هبلی ٍ اًساظُ زٍل

ضاثطِ هثج

اؾابًی اؾ .

جیییي ٍ ظٍ ( )2002زض هطبلؼییِای ثییِ زًجییبل یییبفاي پبؾییری ثییطای ایییي ؾییؤال ّؿییاٌس کییِ چگًَییِ
توطکعظزایی هبلی ثط اًساظُ زٍل ّبی جوؼی ،هلی ٍ تیبثغ اثیط هییگیصاضز؟ ًایبیج اییي هطبلؼیِ ثیب
اؾاغبزُ اظ زازُّبی پبًل  32کكَض نٌؼای ٍ زضحبلتَؾؼِ ًكبى هیزّس کِ اٍالً ،توطکعظزایی زض
هربض هٌجط ثِ ثعضگ قسى زٍل ّبی تبثغ ٍ جوؼی ٍ کَچک قسى زٍل هلی هیقیَز .ثبًییبً،
توطکعظزایی زض زضآهس اًساظُ زٍل تبثغ ضا افعایف ٍ اًساظُ زٍل ّبی هلی ٍ جوؼیی ضا کیبّف
هیزّس .ثبلثبً ،ػسم تَاظى ػوَزی ،اًساظُ ّط ؾِ زٍل اؾابًی ،هلی ٍ جوؼی ضا افعایف هیزّس.
2

فیَا ( )2006زض هطبلؼِای اثط توطکعظزایی هیبلی زضآهیس ٍ هریبض ضا ثیط ضٍی اًیساظُ زٍلی

زض

هسلّبی پَلیٌگ ٍ پبًلزیابً ،كبىزٌّسُ اثط هثج

توطکعظزایی هبلی هربض (ػسمتأییس فطضیِ لَیبتبى)

ٍ اثط هٌای توطکعظزایی هبلی زضآهس (تأییس فطضیِ لَیبتبى) ثط ضٍی اًساظُ زٍل

اؾ .

1. Mello
2. Fiva
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29کكیَض OECD

طی ؾبلّبی  1978-2003ثطضؾی کطزُاًس .یبفاِّبی ایي تحقییق ثیب اؾیاابزُ اظ ضٍـ حیساقل
هطثؼب تؼوینیبفاِ )ً (GLSكبى هیزّس کِ توطکعظزایی زض زضآهس ٍ هریبض ثبػیم کیبّف
اًساظُ زٍل

کكَضّبی هَضزهطبلؼِ ٍ زضًایجِ تأییس فطضیِ لَیبتبى ثطای ایي کكَضّبؾ .

کبؾای ٍ پای )2010( 2اثط توطکعظزایی هبلی ثط ضٍی اًساظُ زٍل ضا زض  15کكَض اضٍپبیی طی
ؾبلّبی  1972-2004هَضز ثطضؾی قطاض زازُاًیس .یبفایِّیبی اییي تحقییق زض قبلیت هیسلّیبی
پبًلزیاب ٍ ضٍـ گكابٍضّبی تؼوینیبفاِ )ً ،(GMMكبى هیزّس کِ توطکعظزایی هبلی زضآهس،
اًساظُ زٍل ّبی تبثغ ،هطکعی ٍ جوؼی ضا ثِ تطتیت افعایف ،کبّف ٍ افعایف هیزّس .ایي زض
حبلی اؾ

کِ قبذم ػسم تَاظى ػوَزی 3اًساظُ ّط ؾیِ زٍلی  ،تیبثغ ،هطکیعی ٍ جوؼیی ضا

افعایف هیزّس.
ثبؾکبضاى )2011( 4اثط توطکعظزایی هبلی زضآهس ٍ هربض ضا ثیط ضٍی اًیساظُ زٍلی زض زٍ ًوًَیِ
قبهل  18کكَض  OECDطی ؾبلّیبی  44 ٍ 1980-2000کكیَض  ٍ OECDغییط  OECDطیی
ؾبلّبی  1980-1999ثطضؾی کطزُ اؾ  .یبفاِّبی ایي تحقیق زض قبلت هسلّبی پبًلزیابً ،كیبى
هیزّس کِ زض ّط زٍ ًوًَِ ،توطکعظزایی زض زضآهس ٍ هربض اًساظُ زٍل ضا افعایف هیزّس.
ٍٍ ٍ لیي )2012( 5زض هطبلؼِای ثِ ثطضؾی ػَاهل هؤثط ثط اًساظُ زٍل

زض  30اؾابى کكیَض چییي،

طی ؾبلّبی  1986-2006پطزاذاِاًس .یبفاِّبی ایي تحقیق زض قبلت هسلّیبی پبًیلزیایب ٍ ضٍـّیبی
اقاهبزؾٌجی اثطا ثبثی  ،اثیطا تهیبزفی ٍ گكیابٍضّبی تؼویینیبفایِ )ً ،(GMMكیبى هییزّیس کیِ

1. Prohl and Schneider
2. Cassette and Paty

 .1ػسم تَاظى ػوَزی ) (Vertical Imbalancesثِ هاَْم ًؿج
ثِکل هربض اؾابًی اؾ

زضآهسّبی اًاقبلی ٍ کوکّبی زٍل

هلیی ییب هطکیعی

(جیي ٍ ظٍ ٍ 276 :2002 ،اؾایي.)372 :1998 ،
4. Baskaran
5. Wu and Lin
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هیقًَس.
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آقَضث ٍ ّوکبضاى )2013( 1ثب اؾاابزُ اظ قبذم توطکعظزایی زضآهس ،ثِ آظهَى فطضیِ لَیبتیبى
ثطای ًوًَِای قبهل  28کكَض  ٍ OECDغیط  OECDطی ؾبلّبی  1976 -2000پطزاذاِاًیس .آىّیب زض
ایي هطبلؼیِ ثیب اؾیاابزُ اظ ییک هیسل پبًیل زیایب ٍ ضٍـّیبی اقاهبزؾیٌجی  OLSکیبهالً انیالحقیسُ
) ٍ (FMOLSهسل تهحی ذطب ) (ECMثِ ایي ًایجِ ضؾیسُاًس کِ فطضیِ لَیبتبى ثطای کكَضّبی هَضز
هطبلؼِ نبزق ًیؿ .

آزام ٍ ّوکییبضاى ( )2014زض هطبلؼییِای ثییِ ثطضؾییی تییأثیط توطکعظزایییی هییبلی ثییط ثْییطٍُضی
ثرفػوَهی زض  21کكَض  OECDطی زٍضُ ظهبًی  1970-2000پطزاذاِاًس .یبفایِّیبی اییي
تحقیق ًكبى هیزّیس کیِ ثییي توطکعظزاییی هیبلی ٍ ثْیطٍُضی ثریف ػویَهی زض ثریفّیبی
ؾاله

ٍ آهَظـ یک ضاثطِ غیطذطی ثِقکل  Uهؼکَؼ ٍجَز زاضز.

تبکٌَى هطبلؼب زاذلی هؼسٍزی زضظهیٌِ توطکعظزایی هیبلی ٍ اًیساظُ زٍلی

اًجیبم قیسُ اؾی .

یکی اظ ایي هطبلؼب  ،هطبلؼِ ضًبًی ٍ ّوکبضاى ( )1385اؾ ً .ابیج ایي تحقیق ًكبى هیزّیس کیِ اٍالً،
ضاثطِ توطکعظزایی هبلی هربض ثب اًساظُ زٍل
هثج

جوؼی ٍ هلی هٌای اؾ ٍ ،لی ثب اًیساظُ زٍلی

اؾی  .زٍهیبً  ،ضاثطیِ هییبى توطکعظزاییی هیبلی زضآهیس ٍ اًیساظُ زٍلی

ؾَهبً ،ضاثطِ هیبى هاغیط ًْبزی ػسم تَاظى ػوَزی ٍ اًساظُ زٍل

اؾیابًی

اؾیابًی هؼٌییزاض ًیؿی .

اؾابًی ،هلی ٍ جوؼی هثج اؾ .

ػلیعازُ ٍ گلذٌساى ( )1394ضاثطیِ ثییي توطکعظزاییی هیبلی (اظ زٍ هٌظیط :توطکعظزاییی هیبلی
هربض ٍ توطکعظزایی هبلی زضآهس) ٍ اًساظُ زٍل
هلی ٍ زٍل

(اظ ؾِ هٌظط :زٍل

اؾیابًی (تیبثغ) ،زٍلی

جوؼی) ضا ثب اؾاابزُ اظ اطالػب آهبضی ٍ اقاهیبزی  30اؾیابى کكیَض طیی زٍضُ

اؾییاابزُ اظ ضٍـ اقاهبزؾییٌجی گكییابٍضّبی تؼوییینیبفاییِ )ً (GMMكییبى هیییزّییس کییِ اثییط
توطکعظزایی هبلی هربض ثط ضٍی اًساظُ زٍل
هثج

اؾابًی ،هلی ٍ جوؼی ثِ تطتیت هثج  ،ثیهؼٌب ٍ

ٍ اثط توطکعظزایی هبلی زضآهس ثط ضٍی اًساظُ زٍلی

هثج  ،هٌای ٍ هثج

اؾیابًی ،هلیی ٍ جوؼیی ثیِ تطتییت

اؾ .
1. Ashworth et al.
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ّوبىطَض کِ پیف اظ ایي ًییع گاایِ قیس ،اییي هطبلؼیِ حیساقل اظ حییم زٍ جٌجیِ هْین ثیب اییي
هطبلؼب زاذلی هاابٍ اؾ  .اٍلیي جٌجِ ثِ ثطضؾی تأثیط غیطذطی توطکعظزایی هبلی ثط اًساظُ
زٍل

اؾابًی هطثَ هیقَز .جٌجِ هْن زیگط ،تَجِ ثِ هؿألِ ٍاثؿاگی هقطؼی زض تحلییلّیبی

تجطثی ٍ اقاهبزؾٌجی اؾ  .ػس م تَجِ ثِ اییي جَاًیت ،هوکیي اؾی

ًایبیج غیطقبثیل اتکیب ٍ

گوطاُکٌٌسُای ضا ثِّوطاُ زاقاِ ثبقس.
 .3هذل ٍ رٍش تحقیق
 .3-1هؼرفی هذل ٍ دادُّا
زض ایي تحقیق ،ثب تَجِ ثِ هجبًی ًظطی هَجَز زض هَضز ػلل تجییيکٌٌسُ اًساظُ زٍل

ٍ هطبلؼب تجطثی

اًجبمقسُ زض ظهیٌِ هَضَع تحقیق (ثبالذم هطبلؼِ ٍ ٍٍ :لیي ( )2012ثطای اؾابىّبی کكَض چییي ،ثیب
اًسکی تغییطا ) ٍ ّوچٌیي ؾیبذابض اقاهیبز اییطاى ٍ تَجیِ ثیِ هؼٌیبزاضی ضیطایت ثیطآٍضزی هاغیطّیب،
ثِ هٌظَض ثطضؾی اثط غیطذطی توطکعظزایی هبلی ثط ضٍی اًساظُ زٍل
قل

اؾابًی زض ایطاى ثب تَجِ ثیِ انیل

پبضاهاطّبی تَضیحی ،اظ هسل ًیوِ لگبضیاوی ظیط اؾاابزُ قسُ اؾ :
  4 Ln (POP) it 



2

()1



(G.Size ) it   0  1 Ln (GDPpc) it   2 (F.D) it 3 (F.D)it
5 (OPEN) it   it , i  1,2,...,30, t  1381,1382,...,1391

زض ضاثطِ فَق،
 :G.Sizeاًساظُ زٍل

هطکعی یب هلی ٍ زٍل ّبی تبثغ (هٌطقِای ،اؾابًی ٍ هحلی) قبثلثطضؾی اؾی

(جییي ٍ

ظٍ .)270 :2002 ،ثب تَجِ ثِ ایيکِ زض ایي هطبلؼِ ّسف انلی ،ثطضؾی تأثیط توطکعظزایی هبلی ثط ضٍی
اًساظُ زٍل

اؾابًی اؾ  ،ثِهٌظَض اًساظُگیطی اًساظُ زٍل

اؾابًی ،اظ ًؿج

کیل هریبض اؾیابًی ثیِ

تَلیس ًبذبلم زاذلی اؾابًی (ثط حؿت زضنس) ،اؾاابزُ قسُ اؾ .
 :F.Dتوطکعظزایییی هییبلی؛ ثییِطییَضکلی ثییِهٌظییَض اًییساظُگیییطی توطکعظزایییی هییبلی اظ ؾییِ قییبذم:
توطکعظزایی هبلی زضآهس ،توطکعظزایی هبلی هربض ٍ ػسم تَاظى ػوَزی اؾیاابزُ هییقیَز (جییي ٍ
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جوؼی ،زٍل

اؾابًی (هاغیط ٍاثؿاِ)؛ ثِطیَض کلیی ،اًیساظُ الییِای زٍلی

اظ ؾیِ هٌظیط :زٍلی
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ظٍ .) 2002 ،زض ایي هقبلِ ثیطای ثطضؾیی اثیط توطکعظزاییی هیبلی ییط ضٍی اًیساظُ زٍلی

اؾیابًی ،اظ زٍ

قبذم توطکعزایی هبلی زضآهس ) ٍ (F.DRevهربض ) ،(F.DExpثِنَض ظیط اؾاابزُ قسُ اؾ :
اػاجبضا ػوطاًی ّط اؾابى

()2

زضآهس اؾابًی
کل هربض اؾابًی

کل ثَزجِ ػوطاًی کكَض

 :(F.D)2هجییصٍض توطکعظزایییی هییبلی؛ ثییط اؾییبؼ ضییطایت قییبذم توطکعظزایییی هییبلی ٍ هجییصٍض آى،
حبل ّبی گًَبگًَی ثطای قکل ًَع ٍاثؿاگی اًساظُ زٍل
اؾ  .اگط
هسل اؾ  .اگط
چٌبًچِ

ثبقس ،ثِ هؼٌی ػسم اضتجب ثیي اًساظُ زٍلی
ٍ

اؾیابًی ٍ توطکعظزاییی هیبلی زض

ثبقس ،ثِ هؼٌی ٍجَز اضتجب ذطی ثیي هاغیطّبی هیصکَض اؾی  ،کیِ

ایي اضتجب ذطی افعایكیی ٍ چٌبًچیِ
ٍ

اؾابًی ٍ توطکعظزایی هبلی قبثل پیفثیٌی

ثبقس ،تبثغ زضجِ زٍ اؾ  .زض ایي حبل

اضتجب  Uقکل ثیي اًساظُ زٍل

اییي اضتجیب ذطیی کبّكیی اؾی  .اگیط
چٌبًچیِ

ثبقیس ،ثیِ هؼٌیی

ٍ

ٍ

اؾابًی ٍ توطکعظزایی هبلی اؾ  .زض حبلیکِ اگیط

ثبقسً ،كبىزٌّسُ اضتجب  Uقکل هؼکَؼ ثیي هاغیطّبی هصکَض ٍ تأییس فطضییِ تحقییق اؾی  .زض اییي
حبل

هیتَاى ًقطِ ثبظگك

(هبکعیون) تبثغ ضا ثِنَض ظیط هحبؾجِ کطز:


23 
2

()3



F.D  


) :Ln(GDPpcلگییبضیان طجیؼییی تَلیییس ًبذییبلم زاذلییی اؾییابًی (هاغیییط کٌاییطل)؛ ایییي هاغیییط قییبذم
اًساظُگیطی ضقس اقاهبزی ٍ اظ هْنتطیي هاغیطّبی کٌایطل تأثیطگیصاض ثیط اًیساظُ زٍلی

کیِ زض

اؾی

ثؿیبضی اظ هطبلؼب تجطثی گصقاِ ثِکبض گطفاِ قسُ اؾ  .ثب ٍضٍز ایي هاغیط ثِ هسل هیتَاى ثِ ثطضؾی
ثِػجبض زیگط ،ؾْن زضحبلضقس زٍل

اظ تَلیس ًبذبلم زاذلی ًایجِ پیكطف

اقاهبزی اؾ

(هَالیی

ٍ گلذٌساى .)1 :1392 ،ثِ هٌظیَض هحبؾیجِ تَلییس ًبذیبلم زاذلیی ؾیطاًِ ّیط اؾیابى ،اظ ًؿیج
ؾبل  1383ثِ جوؼی

تَلییس

ًبذبلم زاذلی آى اؾابى ثِقیو

ثبث

) :Ln(POPلگبضیان طجیؼی جوؼی

اؾابًی (هاغیط کٌاطل)؛ ثب ٍضٍز ایي هاغیط ثِ هسل هیتَاى ثیِ ثطضؾیی

تأثیط تحَال جوؼیای ثط ضٍی اًساظُ زٍل

اؾابى یبزقسُ ،اؾاابزُ قسُ اؾ .

اؾابًی پطزاذی  .زض ظهیٌیِ ًحیَُ اثطگیصاضی جوؼیی

ثیط
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قبًَى ٍاگٌط ًیع پطزاذ  .ثط اؾبؼ ایي قبًَى ،هربض زٍل

هؼلَل حجن فؼبلی ّبی اقاهیبزی اؾی .
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زٍ زیسگبُ کلی ٍجَز زاضز :زیسگبُ اٍل ثیبى هیزاضز کِ ثب افعایف جوؼی
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ٍ تطاکن آى،

قْطًكیٌی گؿاطـیبفاِ ٍ پسیسُ اظزحبم ذبضجی ضا ثِ ّوطاُ هیآٍضزً .ظط ثِ ایيکِ ایي پیبهسّب ضاُحل
ذهَنی ٍ غیطزٍلای ًساضًس ،هٌجط ثِ هساذلِ ثیكاط زٍل

ٍ زضًْبی  ،افعایف اًساظُ زٍلی

(گَپاب .)6-7 :2000 ،1زض هقبثل ،ثط اؾبؼ زیسگبُ زٍم ،جوؼی
ططیق ذٌثیکطزى تأثیطا ههبضف هكیاط

هییقیَز

زض تبثغ تقبضبی ض یزٌّسگبى هیبًِ اظ

ٍ کیبّف ؾیْن هبلییبتی ض یزٌّیسگبى هیبًیٍِ ،اضز تیبثغ

تقبضبی ض یزٌّسگبى هیبًِ هیقَز .ثب فطو کكف قیوایی نیاط ٍ فیطو ّعیٌیِ ًْیبیی ثبثی  ،ثیطای
کبالّب ٍ ذسهبتی کِ ثِنَض ػوَهی فطاّن قسُاًس ،جوؼی

ثیكاط هؿالعم هربض ػویَهی کوایطی

ثِػٌَاى ؾْوی اظ  GDPهی ثبقس ،ظیطا کبالّبیی کِ تَؾیط ثریف ػویَهی فیطاّن قیسُ زض ثییي افیطاز
ثیكاطی تقؿین هیقَز (آلؿیٌب ٍ ٍاغییبضگ .)308-309 :1998 ،2ثٌیبثطایي ًوییتیَاى زض هیَضز ضیطیت
ترویٌی ایي هاغیط اظ پیف قضبٍ قطؼی ضا زاق .
 :OPENزضجِ ثبظثَزى اقاهبزی؛ کِ ثِنَض ًؿت هجوَع نبزضا ٍ ٍاضزا (ؾْن تجبض ) اؾابى
ثِ تَلیس ًبذبلم زاذلی آى اؾابى تؼطیف قسُ اؾ  .زض هَضز ًحیَُ تیأثیط زضجیِ ثیبظثَزى اقاهیبز ثیط
اًساظُ زٍل

هطبلؼب تجطثی جسیس هبًٌس زضّط ٍ )2006( 3گول ٍ ّوکبضاى ،)2008( 4زض ثطضؾیّیب ٍ

تحلیلّبی ذَز ثط ضٍی زٍ فطضیِ هاوطکع قسُاًس :فطضیِ کبضایی ٍ فطضیِ ججطاى .زض فطضییِ کیبضایی
اؾاسالل هیقَز کِ جْبًیقسى اقاهیبز ٍظیبیف تهیسیگیطی زٍلی

ضا کیبّف هییزّیس ٍ قیطایط

اقاهبزی ضا ثب حضَض ثیكاط ثرفذهَنی ضقبثایتط هیکٌس ،لصا اظ ّعیٌِّبی زٍل
ٍ تطکیت هربض زٍل

تَلیساتی کِ تَؾط ثرفذهَنی هَلستطًس ،تجسیس ؾیبذابض قیسُ

کبضآهستط هیقَز؛ کِ ایي ثِهؼٌی کَچکتطقسى اًیساظُ زٍلی

اؾی  .زض هقبثیل زض فطضییِ

ججطاى ،اؾاسالل هیقَز کِ جْبًیقسى اقاهبز ذططاتی ضا ثطای جبهؼِ ٍ اقاهبز هلی ایجیبز ٍ هَجیت
ٍاضز آٍضزى فكبضّبیی ثِ زٍل ّب ثطای گؿاطـ ثرف ػوَهی اؾ  .زٍل ّیب ثیطای هقبثلیِ ٍ کیبّف

1. Gupta
2. Alesina and Wacziarg
3. Dreher
4. Gemmell et al.
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زض جْ

کبؾاِ ذَاّس قس
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ایي ذططا آهبزُ ّعیٌِکطزى ثیكاط ،ثٍِیػُ زض ثرف ثیوِّبی اجاوبػی ّؿاٌس .لصا ّعیٌِّیبی زٍلی
زض تؼبهل ثب جْبًیقسى ضًٍس افعایكی ضا زًجبل ذَاّس کطز کِ ایي ثِهؼٌی ثعضگتط قسى اًساظُ زٍلی
اؾ  .تأثیط هثج

زضجِ ثیبظثَزى اقاهیبز ثیط اًیساظُ زٍلی

( )1998هؼطٍف اؾ .

زض ازثییب اقاهیبزی ثیِ فطضییِ ضٍزضییک

1

ّوچٌیي : :ػطو اظ هجس  :t ،زٍضُ ظهبًی ( :i ،)1381-1391تؼساز هقبطغ (اؾابىّبی کكَض قبهل 30
اؾابى)ٍ 2

جعء ذطب اؾ  .هٌجغ جوغآٍضی زازُّب ًیع ،ثبًک هطکعی .ا.ا ،ؾبلٌبهِ آهبضی اؾابىّیب

ٍ ؾییبظهبى هییسیطی ٍ ثطًبهییِضیییعی کكییَض هیییثبقییس .ثییِهٌظییَض ثییطآٍضز هییسل ٍ اًجییبم آظهییَىّییبی
اقاهبزؾٌجی الظم ًیع اظ ًطمافعاضّبی  GAUSS ٍ STATAاؾاابزُ قسُ اؾ .
 .3-2رٍش تحقیق
الگَی هَضز ًظط زض اییي هقبلیِ ثیِ نیَض ییک هؼبزلیِ پبًیل (تطکیجیی) اؾی  .زض اقاهبزؾیٌجی
زازُّبی پبًل ،زض حبل

کلی فطو ثط آى اؾ

کِ زازُّبی هَضز اؾاابزُ ،اؾاقالل هقطؼی 3زاضًس .زض

حبلیکِ ٍاثؿاگی ثیي هقبطغ هیتَاًس زض اثط ػَاهلی ّوچَى پیبهسّبی ذبضجی ،اضتجب ّیبی هٌطقیِای
ٍ اقاهبزیٍ ،اثؿاگی هاقبثل اجعای ثبقیوبًسُ هحبؾجِ ًكسُ ٍ ػَاهل غیطهؼوَل هكبّسُ ًكیسُ ،زض ثییي
هقییبطغ هرالییف ٍجییَز زاقییاِ ثبقییس (آقییبیی ٍ ّوکییبضاى .)159 :1392 ،ثٌییبثطایي ًرؿییایي هطحلییِ زض
اقاهبزؾٌجی زازُّبی پبًلی تكریم اؾاقالل هقطؼی زازُّبؾ  .ثِ ایي هٌظَض ،آظهَىّیبی هاؼیسزی
ًظیط :آظهَىّبی ثطٍـ ٍ پبگبى CD ٍ )1980( 4پؿطاى ( )2004اضائِ قسُاًس کِ زض ایي هقبلِ اظ آظهَى
 CDپؿطاى ( )2004اؾاابزُ قسُ اؾ  .ایي آظهَى ثطای زازُّبی پبًل هاَاظى ٍ ًبهاَاظى قبثل اجطا ثَزُ
( ،)1980ثطای اثؼبز هقطؼی ثعضگ ٍ اثؼبز ظهبًی کَچک ًیع ًابیج قبثل اػاوبزی اضائِ ًوَزُ ٍ ًؿج

ثِ

 .1ضٍزضیک ایي فطضیِ ضا ثیبى هیکٌس کِ «هریبض زٍلایی زض اقاهیبزّبیی کیِ زض هؼیطو ضیؿیک ثیطًٍیی ظییبزی ٍاقیغ
قسُاًسً ،قف کبٌّسُ ضیؿک ضا ثبظی هیکٌس» .ثٌبثطایي ثب افعایف زضجِ ثبظثَزى اقاهبز اًساظُ زٍل

افعایف هییبثس.

 .2تؼساز اؾابىّبی کكَض طی ثبظُ ظهبًی تحقیق  30اؾابى ثَزُ اؾ .
3. Cross- Sectional Independence
4. Breusch and Pagan
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(پؿیطاى.)2004 ،

ثطای پبًل ّبی هاَاظى آهبضُ ی آظهَى  CDثِ نَض ظیط قبثل هحبؾجِ اؾ :
()4

)

کِ زض آى ̂ ،ضطایت ّوجؿیاگی جای

جای

(

)̂

∑ ∑(

)

(

√

پیطؾیَى اظ جویال پؿیوبًسّبی هؼبزلیِ ضگطؾییًَی

اؾ ّ .طگیبُ آهیبضُ  CDهحبؾیجبتی زض ییک ؾیط هؼٌیبزاضی هؼییي اظ هقیساض
ثحطاًییی تَظیییغ ًطهییبل اؾییابًساضز ثیكییاط ثبقییس ،زض آىنییَض فطضیییِ نییاط ضز ٍ ٍاثؿییاگی هقطؼییی
ًایجِگیطی ذَاّس قس.
ّطگبُ ٍاثؿاگی هقطؼی زض زازُّبی پبًل تأیییس قیس ،اؾیاابزُ اظ ضٍـّیبی هطؾیَم ضیكیِ ٍاحیس
پبًلی ،احاوبل ٍقَع ًابیج ضیكِ ٍاحس کبشة ضا افعایف ذَاّس زاز .ثطای ضفغ ایي هكیکل آظهیَىّیبی
ضیكِ ٍاحس پیبًلی هاؼیسزی ثیب ٍجیَز ٍاثؿیاگی هقطؼیی پیكیٌْبز قیسُ کیِ یکیی اظ هكیَْضتطیي اییي
آظهییَىّییب ،آظهییَى ضیكییِ ٍاحییس تؼوییینیبفاییِ هقطؼییی اییین ٍ ّوکییبضاى ( )CIPSاؾ ی
پؿطاى ( )2007اضائِ قسُ اؾ  .پؿطاى جْ

کییِ تَؾییط

فطهَلِ کطزى ایي آظهَى ثب زض ًظط گیطفاي ٍاثؿیاگی ثییي

هقبطغ ،اظ ضگطؾیَى زیکی فَلط تؼویینیبفایِ ) (ADFهقطؼیی کیِ ثیب اؾیاابزُ اظ ضٍـ حیساقل هطثؼیب
هؼوَلی ثطای iاهیي هقطغ ثطآٍضز هیقَز ،اؾاابزُ کطزُ اؾ ّ 1.وچٌییي زض نیَض تأیییس ٍاثؿیاگی
هقطؼی ،اؾاابزُ اظ ضٍـّبی هطؾَم ّنجوؼی پبًلی ،احاوبل ٍقَع ًابیج ّنجوؼی کیبشة ضا افیعایف
پیكٌْبزی ٍؾاطلًَس ( )2007اظ آى جولِ اؾ  .ایي آظهَى ثط ایي اؾبؼ ططاحی قسُ اؾ

کیِ فطضییِ

ناط هجٌیثط ػسم ٍجَز ّناًجبقاگی ضا ثب تَجِ ثِ ایيکِ جعء تهحی ذطیب زض هیسل تهیحی ذطیبی
قططی ثطاثط ناط اؾ

یب ًِ ،هَضز ثطضؾی ٍ آظهَى قطاض هیزّس .ثٌبثطایي ضز فطضیِ ناط هجٌیثیط ػیسم

تهحی ذطب هیتَاًس ثیبىگط ضز فطضیِ ناط هجٌیثط ػسم ٍجَز ّناًجبقاگی ثبقسٍ .ؾیاطلًَس (،)2007

 .1ثِهٌظَض آقٌبیی ثیكاط ثب ایي آظهَى ثِ پؿطاى ( )2007هطاجؼِ کٌیس کِ ثِ زلیل نطفِجَیی اظ اضائِ آى ذَززاضی قسُ اؾ .
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چْبض آهبضُ هرالف ضا ثِهٌظَض ثطضؾی ّناًجبقاگی پبًل پیكٌْبز زازُ اؾ  .آهبضُّبی پبًل

کِ

ٍ

ثِ آظهَى فطضیِ ػسم ٍجَز ّناًجبقاگی زض هقبثل فطضیِ ٍجَز ّناًجبقاگی هیپطزاظًس ٍ آهیبضُّیبی
هیبًگیي گطٍُ

کِ ثِ آظهَى فطضیِ ػسم ٍجَز ّناًجبقیاگی زض هقبثیل فطضییِ ٍجیَز حیساقل

ٍ

یک ثطزاض ّناًجبقاگی هیپطزاظًس (ّوبى)ٍ .ؾاطلًَس ( )2007زض اییي آظهیَى اظ ضٍقیی تحی

ػٌیَاى

"ثَ اؾاطح"( 1ذَزگطزاىؾیبظی) کیِ تَؾیط چبًیگ )2004( 2هطیطح قیسُ ،ثیطای حیصف اثیطا
ٍاثؿاگی هقطؼی زض هاغیطّب اؾاابزُ ًوَزُ اؾ .
ثِهٌظَض ثطآٍضز هسل ،ثبی ٍ ّوکبضاى ( )2009ثطآٍضزگطی ثِ ًبم ثیِ ضٍظ ضؾیبًی هکیطض ٍ کیبهالً
تؼسیل قسُ ( )Cup-FMضا ثطای زازُّبی پبًلی کِ زض آًْیب هكیکل ٍاثؿیاگی هقطؼیی ٍجیَز زاضز ،ثیط
هجٌبی ثطآٍضزگط حساقل هطثؼب کبهالً تؼیسیلقیسُ ) (FM-LSپیكیٌْبز زازًیس .اییي ثطآٍضزگیط ّوبًٌیس
ثطآٍضزگط ً ،FM-LSؿج
ایيً ،ؿج

ٍ ػیالٍُ ثیط

ثِ اضیت ذَزّوجؿاگی پیبپی ٍ اضیت زضٍىظاییی هقیبٍم اؾی

ثِ هبًبیی ٍ ًبهبًبیی هاغیطّبی تَضیحی ثیتابٍ اؾی  .ثیِهٌظیَض هؼطفیی اییي ثطآٍضزگیط

فطو هیکٌین ،یک الگَی پبًل ثِنَض ظیط ٍجَز زاقاِ ثبقس:
́

( )5
کِ زض ایي ضاثطِ،

 :هاغیط ٍاثؿاِ : ،هجوَػِای اظ  kهاغییط تَضییحی ًبهبًیب :β ،ییک ثیطزاض

ثؼسی اظ پبضاهاطّبی قیت ٍ

 :جولِ اذالل هؼبزلِ ضگطؾیَى اؾ  .ثطآٍضزگط حساقل هطثؼب تلایقی

ثطای ثطزاض پبضاهاطّبی  βثِنَض ظیط اضائِ هیقَز (ثبی ٍ ّوکبضاى:)89 :2009 ،

( )6

∑

∑

)

́

∑

∑(

̂

ٍ

اظ ناط فبنلِ هیگیطز ،هگیط زض قیطایطیکیِ

ثیِطیَض اکییس ثیطٍىظا ثبقیس .زض اییي ضاؾیاب

هیتَاى ثِهٌظَض زؾ یبثی ثِ ؾبظگبضی ثلٌسهس ٍ تَظیغ ًطهبل هجبًجی یک ثطآٍضزگط  FM-LSضا ثیِ
ضٍـ فیلیپؽ ٍ ّبًؿي ( )1990ثطای زازُّبی پبًلی اضائیِ زاز (ّویبى .)83 :اظ ططفیی ،فیطو اؾیاقالل
1. Bootstrap
2. Chang
3. Phillips and Hansen
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هقطؼی زض هطبلؼب ؾطی ظهبًی اقاهبزی ثؿیبض هحسٍزکٌٌیسُ ٍ ثیِؾیرای قبثیل تَجییِ اؾی  .ثیبی ٍ
ّوکبضاى ( )2009ثطای زض ًظط گطفاي ثحم ٍاثؿاگی هقطؼی ،فطو ًوَزُاًس کِ جولِ ذطیبی هؼبزلیِ
ٍ ضگطؾیَى اظ الگَی ػبهلی ظیط تجؼی

هیکٌس:
́

()7
کِ زض آى

یک ثطزاض

ػبهلی اؾ

اظ ػَاهل هكاط

اظ ٍظىّیبی

غیطقبثیل هكیبّسُ ٍ ییک ثیطزاض

(ّوبى).
ثِنَض ظیط تؼطیف ًوَز:

ثٌبثطایي الگَی پبًلی ضاثطِ ( )4ضا هیتَاى زض ایي حبل

́

()8
جسا ًوَزى

́

اظ جعء اذالل ٍ ٍاضز ًوَزى آى ثِ تبثغ ضگطؾیَى ثبػم ثْجَز ترویيّب هیقَز ،ثِ اییي

زلیل کِ اگط ثطذی اظ اجعای

هبًب ثَزُ ٍ

ّوجؿاِ ثبقس ،ثب زض ًظط گطفاي

ثب

ثِػٌیَاى جعئیی

اظ جولِ اذالل ،ثطآٍضز ً βبؾبظگبض ذَاّس ثیَز .ثیب تَجیِ ثیِ هطبلیت فیَق ،ثطآٍضزگیط  Cup-FMکیِ
ثطآٍضزی ؾبظگبض اظ ضطایت هؼبزلِ اضائِ هیکٌس ثِنَض ظیط هؼطفی قسُ اؾ :
))

̂̅ (

̂̅ َ ̂

̂

́ (∑

]

̂

́ ∑[

̂

()9
̂

] ́)

̂

()

زض زٍ هؼبزلِ فَق ̅ ،ػولگط هبتطیؽ کَاضیبًؽ ییکططفیِ،
هقبزیط ٍیعُ هبتطیؽ زاذل ثطاک

اؾ

(∑

̂

[

هیبتطیؽ قطیطی اظ  rتیب اظ ثعضگایطیي

کِ ثِنَض کبٌّسُ هطتت قسُاًیس ٍ هاغیطّیبی ،F ،

ٍ

َ

]

()10
هاغیط ً ηیع جولِ اذالل فطآیٌس ذَزتَضی
قسُ اؾ

(ّوبى:)86 :

́
َ

[
]

اؾ

́

َ

]

]

[

́[

[

کِ ثب فطو ًبهبًبیی

ٍ ثیِنیَض ظییط هؼطفیی
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η

()11
ّوچٌیي ،فطو هیقَز کِ ضاثطِ
ثبقس .هاغیطّبی

ٍ ̅̂ ،

()12

η

ثیي جویال اذیالل زٍ هؼبزلیِ ( )11( ٍ )7ثطقیطاض

ًیع ثب اؾاابزُ اظ فطهَلّبی ظیط هحبؾجِ هیقًَس:

̂

َ

̂̂

̂

َ

̂̅ ̂

َ

)̂ ̂(

زض فطهَلّبی فَق ̅ ،ػولگط هبتطیؽ کَاضیبًؽ زٍططفِ ٍ

̂̅
̂̅ +
̂

هبتطیؽ یکِ  -Tثؼیسی اؾی  .ثیِ اییي

تطتیت ،ثطآٍضزگط  Cup-FMزض ًایجِ حل تکیطاضی زٍ هجْیَل
ثِزؾ

*

̂
̅

̂
̅

̂ ٍ ̂ زض زٍ هؼبزلیِ ضاثطیِ ()9

هیآیس (ّوبى.)85-86 :

 .4برآٍرد هذل ٍ تحلیل ًتایج تجربی
ّوبى طَض کِ پیف اظ ایي ًیع گااِ قسً ،رؿایي گبم زض ترویي زازُّبی پبًل ،اًجبم آظهیَى ٍاثؿیاگی
هقطؼی اؾ  .زض ایي تحقیق ،آظهَى ٍاثؿاگی هقطؼی پؿیطاى ( )2004ثیطای هیسلّیبی هیَضز ثطضؾیی
اًجبم قسُ ٍ هقساض آهبضُ ایي آظهَى زض جسٍل ( )1آهسُ اؾ  .ثب تَجِ ثِ ًابیج اییي جیسٍل ٍ هقیبزیط
ثحطاًی آظهَى ٍاثؿاگی هقطؼی پؿطاى ( )2004کِ اظ تَظییغ ًطهیبل ثطذیَضزاض اؾی

(ٍ زض ؾیطَح 1

زضنس 5 ،زضنس ٍ  10زضنس ثِتطتییت -2/57 ٍ -1/96 ،-1/64 ،اؾی ) ،فطضییِ نیاط هجٌییثیط ػیسم
ٍجَز ٍاثؿاگی هقطؼی زض ّیط زٍ هیسل زض ؾیط  1زضنیس ضز قیسُ ٍ ٍجیَز ٍاثؿیاگی هقطؼیی ثییي
هاغیطّبی هسل ًایجِ گطفاِ قسُ اؾ .
جذول  .1نتایج آزمون وابستگی مقطعی در مذلهای تحقیق
مدل

مقذار آماره محاسباتی  CDپسران ()2004
-4/001

-2/855

هأذص :هحبؾجب تحقیق

حبل ثب تَجِ ثِ اثجب ٍاثؿاگی هقطؼی زض هسلّیب ،اظ آهیبضُ  CIPSپؿیطاى ( )2007ثیطای ثطضؾیی
ٍجَز یب فقساى ضیكِ ٍاحس اؾاابزُ قسُ اؾ ً .ابیج ایي آظهَى ثطای توبم هاغیطّیب ،ییکثیبض ثیب ٍجیَز

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

مذل با شاخص تمرکسدایی مالی درآمذ
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ػطو اظ هجس ) ٍ (Cیکثبض ثب ٍجَز ػطو اظ هجس ٍ ضًٍس ) (C+Tزض ؾط ٍ ثب یک تابضل زض قؿو
ثبالی جسٍل ( )2آهسُ اؾ  .ثط اؾبؼ ایي ًابیج ٍ هقبزیط ثحطاًی اضائِقسُ تَؾط پؿطاى (-281 :2007
 )280زض قؿو

پبییي جسٍل (ً ،)2ایجِ هییگییطین تویبم هاغیطّیب زض ؾیط  5زضنیس زض ؾیط ًبهبًیب

ّؿاٌس ،اهب ثب یکثیبض تابضیلگییطی ثیِنیَض

هبًیب زضآهیسُاًیس ٍ اظ زضجیِ هبًیبیی ٍاحیس یؼٌیی )I(1

ثطذَضزاضًس.
جذول ( :)2نتایج آزمون ریشه واحذ پسران ()2007
آماره CIPS
متغیر

با یک تفاضل

در سطح
C

C+T

C

درجه مانایی

C+T

G.Size

-2/001

-2/151

-4/558

-5/181

)I(1

)Ln(GDPpc

-0/772

-1/454

-2/942

-3/225

)I(1

-0/585

-1/142

-3/952

-3/884

)I(1

-0/026

-0/166

-3/086

-3/249

)I(1

-1/885

-1/992

-3/226

-3/886

)I(1

-1/016

-1/445

-3/145

-3/215

)I(1

)Ln(POP

-0/152

-0/441

-2/585

-2/992

)I(1

OPEN

-1/916

-2/004

-3/884

-4/412

)I(1

)

(

)

(

مقادیر بحرانی آزمون ریشه واحذ پسران ( )2007در سطوح اطمینان مختلف

C

-2/51

-2/25

-2/12

C+T

-3/30

-2/94

-2/11

هأذص :هقبزیط ثحطاًی آظهَى ضیكِ ٍاحس پؿطاى ،اظ جسٍل اضائِقسُ تَؾط پؿطاى ( ٍ )280-281 :2007ؾبیط هحبؾجب
ًابیج تحقیق.

ثب تَجِ ثٍِجَز ٍاثؿاگی هقطؼی زض هسلّبی هَضز ثطضؾی ٍ ّوچٌیي ًابیج آظهَى ضیكِ ٍاحس ٍ
ایيکِ توبم هاغیطّبی هَضز اؾاابزُ زض ایي هطبلؼِ ّناًجبقاِ اظ هطتجِ اٍل ّؿاٌس ،ثِ ثطضؾی ٍجَز ضاثطِ
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ثلٌسهس ثیي هسلّبی یبزقسُ ،ثب اؾاابزُ اظ آظهَى ّناًجبقاگی ٍؾاطلًَس ( )2007پطزاذاِ قسُ اؾ .
ًابیج ایي آظهَى زض جسٍل ( )3اضائِ قسُ ا ؾ  .ثب تَجِ ثیِ ًایبیج اییي جیسٍل (هقیساض آهیبضُ ٍ ؾیط
احاوبل هحبؾجِ قسُ) هیتَاى گا
هسل ،ثط اؾبؼ آهبضُ هیبًگیي گطٍُ

کِ فطضیِ ناط هجٌیثط ػیسم ّیناًجبقیاگی ثییي هاغیطّیبی ّیط زٍ
ٍ زٍ آهبضُ پبًل

ٍ

زض ؾط  1زضنس ضز هییقیَز .ؾیاَى

ؾَم جسٍل ( )3هقبزیط احاوبل قَی آظهَى ٍؾاطلًَس ( )2007ضا کِ ثٍِؾیلِ ضٍـ ثیَ اؾیاطح ثیطای
حصف اثط ٍاثؿاگی هقطؼی ثیي هاغیطّب ثِزؾ

آهسُ اؾ

ضا ًكبى هیزّس .ثط اؾیبؼ اییي هقیبزیط ًییع

فطضیِ ناط هجٌیثط ػسم ّناًجبقاگی ثیي هاغیطّبی ّط زٍ هسل ،ثط اؾبؼ زٍ آهبضُ هیبًگیي گطٍُ
ٍ زٍ آهبضُ پبًل

ٍ

ٍ

زض هسل ضز هییقیَز .ثٌیبثطایي ثیط اؾیبؼ آظهیَى ّیناًجبقیاگی ٍؾیاطلًَس

(ٍ )2007جَز ضاثطِ تؼبزلی ثلٌسهس ثیي هاغیطّبی ّط زٍ هسل ضا هیتَاى پصیطف .
جذول  .3نتایج آزمون همانباشتگی پانلی وسترلونذ ()2007
مذل با شاخص تمرکسزدایی مالی درآمذ

آماره

مذل با شاخص تمرکسزدایی مالی مخارج

مقذار آماره

احتمال

احتمال قوی

مقذار آماره

احتمال

احتمال قوی

-3/252

0/000

0/000

-3/512

0/000

0/000

-10/212

0/841

0/001

-9/585

0/921

0/000

-22/088

0/000

0/000

-25/364

0/000

0/000

-9/281

0/000

0/000

-9/552

0/000

0/000

* طَل ٍقاِ ثْیٌِ ثب اؾاابزُ اظ هؼیبض آکبئیک ) ٍ (AICثط اؾیبؼ جیبیگیصاضی زض تؼیییي طیَل پٌجیطُ Bartlett-kernel

ثبػم حصف اثطا هقطؼی زض زازُّبی پبًل هیقًَس 500 ،زض ًظط گطفاِ قسُ اؾ .
هأذصً :ابیج تحقیق

ثؼس اظ اثجب ٍجَز ّناًجبقاگی ثیي هاغیطّیبی هیسل ،ثیسٍى ًگطاًیی اظ ثیطٍظ هكیکل ضگطؾییَى
کبشة هیتَاى هسلّب ضا ثطآٍضز کطز .قجل اظ ترویي هسل ثِضٍـ ثِ ضٍظ ضؾبًی هکطض ٍ کبهالً تؼیسیل
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قسُ ( ،)Cup-FMثِهٌظَض اطویٌبى اًاربة ثیي ضٍـّبی زازُّبی پبًل ٍ زازُّبی تلایقیی( 1پَلیٌیگ)
اظ آهبضُ  Fلیوط ثب زضجِ آظازی ) (N-1, NT-K-Nاؾاابزُ قسُ اؾی

کیِ  Kتؼیساز هاغیطّیبی تَضییحی

لحبظ قسُ زض هسل N ،تؼساز هقبطغ ٍ  Tزٍضُ ظهبًی اؾ :
⁄

()13

⁄

زض ضاثطِ فَق  RRSSهجوَع هطثؼب ثبقیوبًسُ هقیس حبنل اظ ترویي هسل پبًل ثیِزؾی آهیسُ اظ
ضٍـ  URSS ٍ OLSهجوَع هطثؼب ثبقیوبًسُ غیطهقیس اؾ

 .فطضیِ ناط )

( اییي آظهیَى آى اؾی

کِ ّط یک اظ هقبطغ ػطو اظ هجس ّبی یکؿبًی زاضًیس (لیعٍم اؾیاابزُ اظ زازُّیبی تلایقیی) ٍ فطضییِ
هقبثل )

( اقبضُ ثِ ًبّوؿبًی ػطو اظ هجیس ّبی ّیط ییک اظ هقیبطغ زاضز (لیعٍم اؾیاابزُ اظ زازُّیبی

پبًل) .اظ آًجب کِ هحبؾجب ایي تحقیق احاوبل پصیطـ فطضیِ نیاط ضا زض هیسلّیبی تحقییق (هیسل ثیب
قبذم توطکعظزایی زضآهس ٍ 0/008 :هسل ثب قبذم توطکعظزایی هریبض  )0/011 :ثیِزؾی
اؾ  ،لصا فطضیِ ناط هجٌی ثط قبثلی

ترویي هسلّب ثِقیَُ تلایقی پصیطفاِ ًویقَز ٍ الظم اؾ

آٍضزُ
اؾ

کِ ایي هسلّب ثِضٍـ زازُّبی پبًل ثطآٍضزُ قَزّ .وبىطَض کِ قیجالً ًییع تَضیی زازُ قیس ،ثیِزلییل
ٍاثؿاگی هقطؼی زض هسلّبی یبزقسُ ،ثِهٌظَض تروییي ضیطایت ثلٌسهیس اظ ضٍـ  Cup-FMاؾیاابزُ
قسُ اؾ ً .ابیج ایي ترویي زض ضاثطِّبی ظیط گعاضـ قسُ اؾ  2.زض ایي ضاثطِّب ،اػساز زاذل پطاًایع
ًكبىزٌّسُ هقساض آهبضُ  tهیثبقس کِ حبکی اظ هؼٌبزاضثَزى کلیِ ضطایت ترویٌیی زض ؾیط  5زضنیس
اؾ ّ .وچٌیي ػاله

توبم هاغیطّبی کٌاطل ،زض ّط زٍ هسل ترویٌی اظ ثجب الظم ثطذَضزاض ثَزُاًس ٍ

ثب تغییط قبذمّبی توطکعظزایی هبلی ایي ػالهی ّیب تغیییط ًکیطزُاًیس؛ کیِ اییي ذیَز نیح

ًایبیج

1. Pooling Data

 .2زض ًطمافعاض  GAUSSهقساض ػطو اظ هجس زض ضٍـ  Cup-FMثِطَض ذَزکبض اضائیِ زازُ ًوییقیَز .ثیِ ّیط حیبل اییي
ضطیت اّوی

آهبضی چٌساًی ًیساضز ٍ زض نیَض لیعٍم هییتیَاى آىضا ثیِنیَض زؾیای ٍ جیبیگیصاضی زض هؼبزلیِ

ضگطؾیًَی تحقیق هحبؾجِ کطز.
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Ln (GDPpc) it 

0.272
)(4.085

(F.D. Re v)it 2 

)(3.181
)(2.211
0.882
0.125
(OPEN) it , R 2  0.842
Ln ( POP) it 
)(3.284
)(1.992

()14

Ln (GDPpc) it 

()15

0.258
)(4.448

0.198



( F.D. Re v) it

1.482

 0 

(G.Size ) it

(F.D.Exp)it 2 

0.00591



( F.D.Exp) it

1.224

 0 

(G.Size ) it

)(3.081
)(2.522
0.748
0.128
(OPEN) it , R 2  0.808
Ln ( POP) it 
)(3.552
)(2.101

ثط اؾبؼ ًابیج ضاثطِ فَق ،ثب تَجِ ثِ هؼٌیبزاض ثیَزى ضیطایت قیبذمّیبی توطکعظزاییی هیبلی ٍ
هجصٍض ایي قبذمّب ٍ هثج

ٍ هٌای ثَزى ایي ضطایت (ثِتطتیت)ٍ ،جَز اضتجیب

هؼکَؼ ثیي توطکعظزایی هبلی ٍ اًساظُ زٍل
توطکعظزایی هبلی زض ایطاىً ،رؿ

اًساظُ زٍل

ثیِقیکل هٌحٌیی U

اؾابًی زض ایطاى تأییس هیقَز .ثِ ایي هؼٌب کیِ ثیب اػویبل
اؾابًی افعایف هیییبثیس ٍ ثیب ضؾییسى ثیِ ییک ؾیط
اؾیابًی

هكرم ثِ ًبم ؾط آؾابًِ ،اظ ایي ؾط ثیِ ثؼیس ثیب اػویبل توطکعظزاییی هیبلی ،اًیساظُ زٍلی

کبّف هییبثسً .ایجِ ثِزؾ آهسُ ّوؿَ ثب ًابیج هطبلؼب  :ثَقیط ( ٍ )2010آزام ٍ ّوکیبضاى ()2014
اؾ  .حبل ًقطِ ثبظگك

ایي هٌحٌی ضا ثب تَجِ ثِ قبذمّبی توطکعظزایی هبلی هحبؾجِ هیکٌین:
 
1.482 
  
  3.742%
23   2(0.198) 
2

()16

 
1.224 
  
  103.553%
23   2(0.00591) 
2

()17
ثب تَجِ ثِ ًقب ثبظگك



F.D. Re v  



F.D.Exp  


ثِ زؾ آهسُ ٍ ثب تَجِ ثِ ایي کِ هیعاى قبذم ّبی توطکعظزایی زضآهس

اؾابىّبی کكَض ثِ ًقطِ ثبظگك
ًایجِ ثِ آى هؼٌبؾ

هٌحٌی ًطؾیسُاًس ٍ زض قؿو

نؼَزی ایي هٌحٌی قیطاض زاضًیس .اییي

کِ اػوبل توطکعزاییی هیبلی زض قیطایط فؼلیی ثبػیم گؿیاطـ اًیساظُ زٍلی

زض

اؾابىّبی ایطاى هی قَز ٍ اییي ذیَز هؤییس ًایبیج هطبلؼیب ػلییعازُ ٍ گیلذٌیساى ( ٍ )1394ضًیبًی ٍ
ّوکبضاى ( )1385هیثبقس کِ زض هطبلؼب ذَز ثب اؾاابزُ اظ هسلّبی ذطی ثِ ایي ًایجِ ضؾیسُاًس کیِ
توطکعظزایی هبلی ثبػم افعایف اًساظُ زٍل

اؾابًی زض ایطاى قسُ اؾ  .اهب هیتَاى اًاظبض زاقی

کیِ
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ثب گصض اظ ایي ؾطَح ،اػوبل توطکعظزایی هبلی اًیساظُ زٍلی
ثط اؾبؼ ؾبیط ًابیج ثِزؾ آهسُ ًیع هیتَاى گا

ضا زض اؾیابىّیبی کكیَض کیبّف زّیس.

کِ افعایف تَلیس ًبذبلم زاذلی ؾطاًِ ،جوؼیی

ؾْن تجبض اظ تَلیس ًبذبلم زاذلی زض اؾابىّبی کكَض ،ثب افعایف ٍ گؿاطـ اًساظُ زٍلی

ٍ

اؾیابًی

طی زٍضُ هَضز ثطضؾی ّوطاُ ثَزُ اؾ .

 .5جوغبٌذی ٍ ًتیجِگیری
زض طَل ؾبلّبی اذیط ثؿیبضی اظ کكَضّبی تَؾؼِیبفاِ ٍ زضحبلتَؾؼِ ثِ ؾیبؾ

توطکعظزاییی هیبلی

ضٍی آٍضزُ ٍ ثًَِػی توطکعظزایی هبلی ضا اػوبل ًوَزُاًس .تَجِ فعایٌسُ ثِ هقَلیِ توطکعظزاییی هیبلی
ضا هیتَاى زض ػلل هرالای هبًٌس افعایف ضفبُ ،کبضایی ٍ ضقیس اقاهیبزی جؿیاجَ کیطز .زض اییي ظهیٌیِ
یکی زیگط اظ هٌبفغ توطکعظزایی هبلی کِ تَؾط ثطًبى ٍ ثَکبًبى ( )1980تح

ػٌیَاى فطضییِ لَیبتیبى

هططحقسُ اؾ  ،هحسٍز کطزى اًساظُ ثرف ػوَهی اؾ  .ثیط اؾیبؼ اییي فطضییِ توطکعظزاییی هیبلی
ثبػم کبّف اًساظُ زٍل

هیقَز .زض ایي ضاؾاب تحقیق حبضط ثب اؾاابزُ اظ زازُّبی تطکیجی  30اؾیابى

کكَض ٍ ثب ثْطُگیطی اظ اثعاض اقاهبزؾٌجی ،ثِ ثطضؾی اضتجب غیطذطی ثیي توطکعظزایی هبلی ٍ اًیساظُ
زٍل

اؾابًی ٍ آظهَى فطضیِ لَیبتبى پطزاذاِ اؾ  .ثِ ایي هٌظَض اظ هاغیطّبی قیبذم اًیساظُ زٍلی

اؾابًی ،قبذم توطکعظزایی هبلی (اظ زٍ ظاٍیِ :زضآهیس ٍ هریبض ) ٍ هاغیطّیبی کٌایطل قیبهل :تَلییس
ًبذبلم زاذلی ؾطاًِ ،تجبض ٍ جوؼی

زض قبلت زٍ هسل پبًلزیاب اؾیاابزُقیسُ اؾی  .پیؽ اظ تأیییس

هؿألِ ٍاثؿاگی هقطؼی ثیي هاغیطّبی ّط زٍ هسل ،ثِ هٌظیَض تروییي ضاثطیِ تؼیبزلی ثلٌسهیس ثییي اییي
هاغیطّب ،اظ ضٍـّبی ًَیي زض زازُّبی پبًل کیِ ٍاثؿیاگی ثییي هقیبطغ ضا زض ًظیط هییگیطًیس ،اظ قجییل
هکطض ٍ کبهالً تؼسیل قسُ (( )Cup-FMاضائِقسُ تَؾط ثبی ٍ ّوکبضاى ( ،))2009اؾیاابز قیسُ اؾی .
ًابیج ًكبى هیزّس کِ ثیي توطکعظزایی هیبلی ٍ اًیساظُ زٍلی اؾیابًی زض اییطاى ییک ضاثطیِ ثیِ قیکل
هٌحٌی  Uهؼکَؼ ٍجَز زاضز .ثِ ایي هؼٌب کِ ثیب اػویبل توطکعظزاییی هیبلی زض اییطاىً ،رؿی
زٍل

اًیساظُ

اؾابًی افعایف هییبثس ٍ ثب ضؾیسى ثِ یک ؾط هكرم ثِ ًبم ؾط آؾابًِ ،اظ ایي ؾط ثِ ثؼس

ثب اػوبل توطکعظزایی هبلی ،اًساظُ زٍل

اؾابًی کیبّف هیییبثیس .ثیب تَجیِ ثیِ هقیساض ًقیب ثبظگكی
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ثِزؾ آهسُ ٍ ثب تَجِ ثِ ایيکِ هیعاى قبذمّبی توطکعظزایی زضآهس ٍ هربض زض ثیفتط اؾابىّبی
ایطاى زض حبل حبضط کواط اظ ایي هقساض اؾ  ،هییتیَاى گای
ثبظگك
اظ اثط هثج

هٌحٌی ًطؾیسُاًس ٍ زض قؿو

کیِ ثیكیاط اؾیابىّیبی کكیَض ثیِ ًقطیِ

نؼَزی ایي هٌحٌی قطاض زاضًسً .ابیج زیگط ایي تحقیق حیبکی

تَلیس ًبذبلم زاذلی ؾطاًِ ،تجیبض ٍ جوؼیی

اؾ  .ثِ ایي تطتیت هیتَاى ًایجِ گطف

کِ اػوبل ؾیبؾ

قطایط فؼلی ثبػم افعایف اًساظُ زٍل

اؾابًی قسُ اؾ .

ثیط ضٍی اًیساظُ زٍلی

توطکعظزاییی هیبلی زض اییطاى ثیب تَجیِ ثیِ

زض ایي ضاؾاب ،ثِهٌظَض افعایف کبضایی ثرف ػوَهی ٍ کبّف اًساظُ زٍلی
اثط اػوبل ؾیبؾ

اؾیابًی زض اییطاى

اؾیابًی زض اییطاى زض

توطکعظزایی هبلی ،تسٍیي قَاًیي قابف ٍ هكرم زضآهس ٍ هریبض ثیطای تؼطییف

ضٍاثط هیبى الیِّبی هرالف زٍلای زض چبضچَة ًظطیِّبی هبلیِ ػوَهی ٍ ایجیبز اًگییعُ ،ترهیم ٍ
هؿئَلی پصیطی زض الیِّبی پبییي زٍلای (زٍل ّبی اؾابًی ٍ هحلی) پیكٌْبز هیقَز.
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هٌابغ
آقایی ،هجیذ؛ قٌبری ،ػلی؛ ػاقلی ،لطفؼلی ٍ حسیي صادقی ()1391؛ "ثطضؾی ضاثطِ ثیي ههطف اًطغی
ٍ ضقس اقاهبزی زض اؾابىّبی ایطاى ثب اؾاابزُ اظ هسل ّناًجبقاگی ٍ تهحی ذطبی پبًل چٌس هاغیطُ"،
فهلٌبهِ اقاهبز ٍ الگَؾبظی ،قوبضُ  ،9نم .148-185
رًاًی ،هحسي؛ ساهتی ،هرتضی ٍ حسي فرازهٌدذ (" ،)1385ثطضؾیی ضاثطیِ توطکعظزاییی هیبلی ٍ اًیساظُ
زٍل

زض ایطاى" ،فهلٌبهِ پػٍّفّبی اقاهبزی ایطاى ،ؾبل ّكان ،نم.125-151

صادقی ،حسیي؛ صباؽکرهاًی ،هجیذ ٍ ٍحیذ ضقاقیضْری ()1387؛ "ثطضؾی اثطا توطکعظزایی هیبلی
ثط کٌاطل فؿبز" ،هجلِ تحقیقب اقاهبزی ،قوبضُ .85
ػلیسادُ ،هحوذ (" ،)1389اثط توطکعظزایی هبلی ثط ضقس اقاهبزی ایطاى" ،ضؾبلِ زکاطی ،زاًكگبُ هبظًسضاى.
ػلیسادُ ،هحوذ ٍ ابَالقاسن گلخٌذاى (" ،)1394آظهَى فطضیِ لَیبتبى ثطای اقاهبز ایطاى ثیب اؾیاابزُ اظ
ضّیبف

گكابٍضّبی تؼویینیبفایِ ( ،")GMMفهیلٌبهِ هطبلؼیب اقاهیبزی کیبضثطزی زض اییطاى ،ؾیبل

چْبضم ،قوبضُ  ،14نم.107-130
گل خٌذاى ،ابَالقاسن ٍ صاحبِ هحوذیاى هٌصَر (" ،)1395ثطضؾیی تیأثیط توطکعظزاییی هیبلی ثیط ضقیس

اقاهبزی کكَضّبی هٌارت زضحبلتَؾؼِ :ضّیبف زٍهطحلِای  ،"SGMMفهلٌبهِ ؾیبؾ ّبی هیبلی
ٍ اقاهبزی ،قوبضُ  ،13نم .115-142
هَالیی ،هحوذ ٍ ابَالقاسن گلخٌذاى ( " ،)1392ضاثطیِ ثییي اًیساظُ زٍلی
ضٍیکییطز آظهییَى ثبًییس ٍ ػلیی

ٍ ضقیس اقاهیبزی زض اییطاى:

تییَزا ٍ یبهییبهَتَ" ،فهییلٌبهِ ضاّجییطز اقاهییبزی ،ؾییبل زٍم ،قییوبضُ ،7

نم .107-130
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