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بررسی عَاهل هؤثر بر رشذ اقتصادی گرٍُ  8( D8کشَر اسالهی در حال
تَسعِ)
اهامبخش عیذٍزّی
داًشجَی دکتزی گزٍُ اقتظادٍ ،احد قشن ،داًشگاُ آساد اسالهی ،قشن ،ایزاى.

هحوذ هحبی

1

استادیار گزٍُ اقتظاد ،داًشکدُ اقتظاد ٍ هدیزیت ،داًشگاُ ّزهشگاىّ ،زهشگاى ،ایزاى

سیذ یعقَب زراعتکیش
داًشیار گزٍُ اقتظاد کشاٍرسی ،داًشکدُ کشاٍرسی ،داًشگاُ آساد اسالهیٍ ،احد علَم ٍ تحقیقات ،تْزاى ،ایزاى.
تبضید زضیبفت 1399/01/18:تبضید پصیطـ1401/03/19 :

چکیذُ
در ایي تحقیق ،رابطِی بیي ًزخ رشد ساالًِ تَلید ًاخالض داخلی ،شاخض ادراک فساد ،سزهایِگذاریّای هستقین خارجی ٍ
شاخض سَْلت اًجام کار اس سال  2002تا  2020با استفادُ اس دادُّای پاًل (تابلَیی) در خظَص «گزٍُ ّشت کشَر
اسالهی در حال تَسعِ» هَرد بزرسی قزارگزفتِ است .بزای بزرسی رٍابط پَیای بلٌد هدت ٍ کَتاُ هدت ،اس هیاًگیي گزٍّی
ادغام شدُ الگَی خَد تَضیح با ٍقفِ ّای تَسیعی دارای ًاّوگٌی ٍ ٍابستگی هقطعی استفادُ ًوَدُ است .طبق بزآٍرد هدل
خَد تَضیح با ٍقفِ ّای تَسیعی تابلَیی ،ضزیب هدل تظحیح خطا بزای ّوِ کشَرّای هَرد بزرسی هٌفی ٍ اس ًظز آهاری
هعٌیدار هیباشد .هقدار ضزیب تظحیح خطاً ،شاى هیدّد کِ بیشتزیي اًحزاف اس تعادل بلٌد هدت ،در سال اٍل اطالح شدُ
استً .تایج تحلیل علّیت تابلَیی ،علّیت دٍ طزفِ بیي رشد تَلید ًاخالض داخلی ٍ سزهایِگذاریّای هستقین خارجی؛ رشد
تَلید ًاخالض داخلی ٍ شاخض سَْلت اًجام کار؛ ٍ شاخض ادراک فساد ٍ شاخض سَْلت اًجام کار را تأیید هیکٌد.
عالٍُ بز ایي ،رابطِ ی علیت یک جاًبِ بیي شاخض ادراک فساد ٍ رشد تَلید ًاخالض داخلی ،شاخض سَْلت اًجام کار ٍ
سزهایِگذاریّای هستقین خارجی حاطل گزدید.

کلیذٍاشگاى :رشذ اقتصادی ،هذل خَد تَضیح با ٍقفِّای تَزیعی تابلَیی ،برآٍردگر هیاًگیي گرٍّی
ادغام شذُ ،گرٍُ .D8
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ًَ .یؿٌسُ هؿئَلmohebimh@hormozgan.ac.ir :
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همسهِ
ؾطهبیِگصاضی هؿتمین ذبضجی ،یىی اظ ػَاهل حیبتی جطیبى ؾطهبیِ اؾت ٍ ثِ ػٌَاى یىی اظ هْوتطیي وبًبلّب ثب
جْبًی وطزى ؾطهبیِ هبلی ،ؾَز التهبزی والًی ضا ثِ زًجبل ذَاّس زاقتّ .وچٌیي ؾطهبیِگصاضی هؿتمین ذبضجی
ًَػی تأهیي هبلی زض ظهیٌِ هكبضوت زض حمَق نبحجبى ؾْبم هیثبقس ،ایي اهط هؼوَالً قبهل اًتمبل هٌبثؼی هبًٌس
ؾطهبیِ ،فٌبٍضی ٍ ترهم هسیطیتی هیثبقس .چٌیي هٌبثؼی ػوستبً لبثلیتّبی تَلیس وكَض شیٌفغ ضا گؿتطـ هیزّس.
زض ّویي ضاؾتب ایجبز هكبغل جسیس ،افعایف زضآهس ذبًَاضّب ،تطٍیج نبزضات ٍ اًتمبل زاًف پیكطفتِ ٍ فٌبٍضی
پیكطفتِ هْن ثطای اعویٌبى حبنل وطزى اظ ضقس التهبزی ٍ ضلبثت زض ثرفّبی هرتلف التهبز هیثبقس( Asif et al,

)2018, Appiah et al, 2019, Iloie, 2015
قبذم ازضان فؿبز؛ ثطای ضتجِثٌسی وكَضّب ثط اؾبؼ هیعاى ثْطُثطزاضی اظ لسضتكبى زض جْت زؾتیبثی قرهی
هیبى ًْبزّبی زٍلتی ٍ نسالت افطاز زض وطؾی لسضت هَضز اؾتفبزُ لطاض هی گیطز .ثط اؾبؼ هغبلؼبت اذیط ،قبذم
ازضان فؿبز ثط جطیبى ؾطهبیِگصاضی هؿتمین ذبضجی ،تأثیط هیگصاضز .ایي هیتَاًس ثب "چطة وطزى" چطخّبی
تجبضت زض چبضچَة همطضات ضؼیف ،ثِ هیعاى ؾطهبیِگصاضی هؿتمین ذبضجی ووه وٌس ،یب هبًٌس اوثط هَاضزٍ ،ضٍز
ؾطهبیِگصاضی هؿتمین ذبضجی ضا ثِ زلیل ػسم لغؼیت ّعیٌِ ػولیبت ثِ تأذیط ثیٌساظز( Appiah et al, 2019, Aswata

 .)et al, 2018, Duarte et al, 2017, Iloie, 2015هكىل ؾَْلت اًجبم وؿت ٍ وبض ٍ تأثیطاتی وِ ؾجت وبّف یب
افعایف تؿْیالت اًجبم ایي وبض هیقًَس ,یىی اظ هْنتطیي هَضَػبت هطتجظ ثب تَؾؼِ التهبزی اؾت .ایي هفَْم
ثؿیبضی اظ هَؾؿبت آهَظقی ،زٍلتی ٍ زیگط اًَاع هَؾؿبت ضا تكَیك وطزُ اؾت تب پطٍغُّب یب عطحّبی تحمیمبتی
ضا ًِ تٌْب ثطای حوبیت اظ ؾبذتبض لبًَىگصاضی ثْتط ،ثلىِ ثطای ؾبزُؾبظی آى ًیع ثْجَز ثركٌس .ایي ثطًبهِّبی تَؾؼِ
لبًَىگصاضی "همطضات ثْتط" ًبهیسُ هیقًَس ٍ ثِ عَض هؼوَل قبهل پبیِای ثطای تمَیت هحیظ وؿت ٍ وبض اؾت.
قطوت ذهَنی یىی اظ تبوتیه ّبی تكریم زضجِ تَؾؼِ یه وكَض اؾت .زض وكَضّبی ووتط تَؾؼِ یبفتِ،
قطوت ذهَنی تأثیط هْوی ثط تَلیس ًبذبلم زاذلی زاضز( Appiah et al, 2019, Aswata et al, 2018, Duarte et

.)al, 2017, Estevão et al, 2020, Iloie, 2015
ایي تحمیك اظ جٌجِ ّسف ،اظ ًَع تحمیمبت وبضثطزی ٍ زض گطٍُ تحمیمبت تَنیفیّ-وجؿتگی لطاض هیگیطزّ .سف
انلی هغبلؼِ حبضط ثطضؾی ضاثغِ ثیي تَلیس ًبذبلم زاذلیً ،طخ ضقس ؾبالًِ ،قبذم زضن فؿبز ،ؾطهبیِگصاضی
هؿتمین ذبضجی ٍ ؾَْلت اًجبم وؿت ٍ وبض اؾت .قبذم ؾَْلت اًجبم وؿت ٍ وبض ثطای وكَضّبی گطٍُ ّكت
وكَض اؾالهی زض حبل تَؾؼِ قبهل ثٌگالزـ ،ههط ،اًسًٍعی ،ایطاى ،هبلعیً ،یجطیِ ،پبوؿتبى ٍ تطویِ اؾت .ثطای
زؾتیبثی ثِ اّساف هغبلؼِ ،اظ ضٍـ تأذیط تَظیغ قسُ ذَزگطزاى ( )ARDLاؾتفبزُ قس .زض ًْبیتً ،تبیج ثِ زؾت
آهسُ هغبثك ثب ّسف هغبلؼِ هَضز ثحث اؾت.

زض پػٍّف حبضط ،گطٍُ ّكت وكَض اؾالهی زض حبل تَؾؼِ هَضز تَجِ لطاض گطفتِاًس .ثطای وكَضّبی فَق ،ضاثغِ
ثیي تَلیس ًبذبلم زاذلی (تَلیس ًبذبلم زاذلی) ًطخ ضقس ؾبالًِ ( ،)GDPrقبذم زضن فؿبز ( ،)CPIؾطهبیِ
گصاضی هؿتمین ذبضجی ( ٍ )FDIقبذم ؾَْلت اًجبم تجبضت ( ،)DBثب اؾتفبزُ اظ تأذیط تَظیغ قسُ ذَزگطزاى
ضٍـ( )ARDLوِ یه تىٌیه یىپبضچِ ؾبظی اؾت( & Pesaran, 2004, Pesaran et al, 1999, Pesaran

 .)Yamagata, 2008گطٍُ ّكت وكَض اؾالهی زض حبل تَؾؼِ هتكىل اظ  8وكَض قبهل ثٌگالزـ ،ههط ،اًسًٍعی،
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ایطاى ،هبلعیً ،یجطیِ ،پبوؿتبى ٍ تطویِ اؾت ،ایي یه تَافمٌبهِ هٌغمِای هیثبقس وِ ثطای ایجبز ضٍاثظ التهبزی لَی
زض هیبى وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ جْبى اؾالم ٍ تمَیت آى ثطًبهِ ضیعی قسُ اؾت .ایي وكَضّب ثط ثبظاضّبی جْبًی
ٍ ایجبز هصاوطُ ثب وكَضّبی تَلیس وٌٌسُ تبثیطگصاض هیثبقٌس.زض هغبلؼِ حبضط ،زازُّبی ؾطی ظهبًی ؾبالًِ ،وِ یه
زٍضُ  16ؾبلِ اظ  2005تب  2020ضا قبهل هیقَز ،هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفت .زازُّبی فَق اظ قبذم ّبی تَؾؼِ
جْبًی( ،)WDIوٌفطاًؽ تجبضت ٍ تَؾؼِ ؾبظهبى هلل هتحس ( ،)UNCTADوٌَاًؿیَى هجبضظُ ثب فؿبز ؾبظهبى هلل
هتحس ،گطٍُ ثبًه جْبًی ( ٍ )WBGؾبظهبى ّبی قفبفیت ثیيالوللی ثِ زؾت آهسُ اؾت .هتغیطّبی هَضز هغبلؼِ
قبهل ضقس ؾبالًِ تَلیس ًبذبلم زاذلی (تَلیس ًبذبلم زاذلی) ثِ ػٌَاى هتغیط ٍاثؿتِ ٍ ،قبذم ازضان فؿبز
( ،)CPIؾطهبیِ گصاضی هؿتمین ذبضجی ( ٍ )FDIقبذم ؾَْلت اًجبم تجبضت ( )DBثِ ػٌَاى هتغیطّبی هؿتمل
اؾت.

ذالنِ هجوَػِ زازُ ّب ٍ هتغیطّبی هَضز اؾتفبزُ زض تحلیل ثِ ّوطاُ آهبض تَنیفی آًْب زض جسٍل (ً ،)1كبى زازُ
قسُ اؾت.
جدول  .1متغیرهای مورد مطالعه
هتغیط

تَنیف

GDPr

ضقس ؾبالًِ تَلیس ًبذبلم زاذلی

CPI

قبذم ازضان فؿبز

FDI

ؾطهبیِ گصاضی هؿتمین ذبضجی

DB

قبذم ؾَْلت اًجبم وؿت ٍ وبض
هٌجغ :یبفتِّبی پػٍّف1400 ،

زازُ ّبی هتغیطّب ثط اؾبؼ هیبًگیي ،حساوثط ،حسالل ٍ اًحطاف اؾتبًساضز زض جسٍل ( ،)2ذالنِ قسُ ٍ زض ًظط گطفتِ
قسُ اؾت.
جدول  .2آمار توصیفی
ؾطهبیِ گصاضی هؿتمین

قبذم ؾَْلت اًجبم

آهبض

ضقس ؾبالًِ تَلیس

قبذم ازضان فؿبز

ذبضجی

وؿت ٍ وبض

هیبًگیي

5/1

32

6900

73

حساوثط

11/2

54

24000

89/5

حسالل

-7

16

461

35

اًحطاف هؼیبض

2/7

9/5

5670

12

ًبذبلم زاذلی

هٌجغ :یبفتِّبی پػٍّف1400 ،

روشهای تحلیلی
ثطا ی زؾتیبثی ثِ ّسف ایي تحمیك ،چبضچَة ٍ ضٍـ تحمیك ثِ قطح ظیط پیكٌْبز هیقَزٍ .اثؿتگی همغؼی ٍ
یىٌَاذتی ثیي هتغیطّب ضطٍضت اًتربة آظهَى ّبی التهبز ؾٌجی ثیكتطی ّوبًٌس آظهَى ضیكِ ٍاحس ٍ آظهَى
ّوگطایی ضا هی علجس .زض ًتیجِ ،اؾتمالل همغؼی ٍ ّوگٌی ثب زلتبی تؼسیل قسُ زض ثیي ؾطیّب ،ثِ تطتیت ثب آظهَى
 ٍCD Pesaranآظهَى  ، Pesaran-Yamagataهَضز ثطضؾی لطاض گطفت .ػالٍُ ثط ایي ،ؾغَح یىپبضچگی هتغیطّب ثب
آظهَى ضیكِ ٍاحس پبًل ثب  ADF Fisher ٍ CIPSهَضز ثطضؾی لطاض گطفت .ؾپؽ ثب تَجِ ثِ احتوبل ػسم تجبًؽ ٍ
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ٍاثؿتگی همغؼی زض زازُ ّبی پ بًل ،ضاثغِ ثلٌس هست ثیي هتغیطّبی زض ًظط گطفتِ قسُ ،ثب آظهَى ّوجؿتگی پبًل Kao

هَضز ثطضؾی لطاض گطفت .ثطآٍضزگط هیبًگیي گطٍّی ( )PMGثطای ثطآٍضز ضطایت ثلٌس هست ٍ وَتبُ هست ًٍیع
ػلیت زض ثیي هتغیطّب ،ثب اؾتفبزُ اظ هسل  ARDLهَضز اؾتفبزُ لطاض گطفتِ اؾت.
ثطآٍضزگط  PMGاجبظُ هیزّس ضطایت وَتبُ هست ،قبهل جعء ثبثتّب ،ؾطػت تؼسیل زض همبزیط تؼبزلی ثلٌسهست ٍ
ٍاضیبًؽ ذغب ثطحؿت وكَض ًبّوگي ثبقس ،زض حبلی وِ ضطایت قیت ثلٌس هست هحسٍز اؾت تب زض ّوِ وكَضّب
یىٌَاذت ثبقس .هسل  ARDLثِ زلیل ایي ٍالؼیت وِ ثِ عَض گؿتطزُای هَضز اؾتفبزُ لطاض هی گیطز ،هی تَاًس ثسٍى
تَجِ ثِ ایٌىِ آیب ایي ؾطی ) I (1یب ) I (0اؾت ،هَضز اؾتفبزُ لطاض گیطز ٍ ػالٍُ ثط ایي هی تَاًس ثطای ایجبز اضظیبثی
ّبی ثلٌس هست ٍ وَتبُ هست ثِ عَض ّوعهبى اؾتفبزُ قَز ( .)Pesaran et al, 1999زض وٌبض ضٍـ  ARDLپبًل PMG

 ،اظ آظهَى غیط ػلیت گطًجط ًیع ثطای ثطضؾی زلت ًتبیج  PMGاؾتفبزُ قس .ثب زض ًظط گطفتي هسل ) ،ARDL (p,qوِ
ثِ تطتیت ،ثیبًگط  pتبذیط زض هتغیط ٍاثؿتِ ٍ ً qكبى زٌّسُ تبذیط زض هتغیطّبی هؿتمل اؾت ،ثٌبثطایي هسل ضا هیتَاى
ثِ نَضت ظیط فطهَل ثٌسی وطز( Levin et al, 2002, Mensah et al, 2019, Pesaran, 2004, Pesaran et al, 1999,

.)Pesaran & Yamagata, 2008
∑

)(1

زض ایي جب
ثطزاض

 ،ثیبًگط ثطزاض

اظ هتغیطّبی هؿتمل اؾت،

قبهل ضطایت هتغیطّبی هؿتمل هی ثبقس.

ذغب،

∑
ًكبىزٌّسُی هتغیط ٍاثؿتِ،

 ،ثیبًگط ثطزاض اػساز ثبثت اؾت،

ثیبى وٌٌسُ تؼساز وكَضّبی هؼیي ثَزُ ٍ

اقبضُ ثِ

ًكبى زٌّسُ جعء

ًكبى زٌّسُ زٍضُ ّب ثط حؿت

ؾبل اؾت.
هؼبزلِ ( )1زض لبلت هسل تهحیح ذغب تؼبزلی ثِ نَضت هؼبزلِ ( )2ظیط لبثل ثیبى اؾت:
∑

)(2

∑

زض هؼبزلِ فَق زاضین:
∑

∑

∑

ٍ،
∑

ثب تٌظین هجسز  ،هؼبزلِ ( )2ضا هی تَاى ثِ قطح ظیط ذالنِ وطز:
)(3

∑

ثِ ػٌَاى ضاثغِ ثلٌس هست زض هیبى هؿتمل

∑

ٍ هتغیطّبی هؿتمل

تَنیف قسُ اؾت ،زض حبلی وِ،

پبضاهتطّبی وَتبُ هست ّؿتٌس .پبضاهتطّبی وَتبُ هست ،تَضیحبت ضا زض وَتبُ هست اظ هتغیطّبی تَضیحی ثِ
هتغیطّبی ٍاثؿتِ ًكبى هیزٌّس .اظ ؾَی زیگط،

 ،زٍضاى ثلٌس هست ّؿتٌس وِ ثِ ػلیتّبی ثلٌس هست زض هیبى
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هتغیطّبی ٍاثؿتِ ٍ هتغیطّبی تَضیحی هطثَعِ آًْب اقبضُ هیوٌٌس .قطایظ انالح ذغب ػجبضتٌس اظ

 ،وِ اًتظبض هی

ضٍز وِ هٌفی ٍ لبثل تَجْی ثبقس تب قَاّسی اظ ضاثغِ ثلٌسهست ثیي هتغیطّب ضا ًكبى زٌّس .ؾطػت انالح ثط اؾبؼ
ًؿجت هؼىَؼ همبزیط هغلك ػجبضتّبی تهحیح ذغب ( ،)ECTهحبؾجِ هیقَز .ولیِ هحبؾجبت تحمیك حبضط ثب
اؾتفبزُ اظ ًطمافعاض  STATAاًجبم قسُ اؾت.
زض ازاهِ ،ثطذی اظ ازثیبت هٌترت زض ضاثغِ ثب هَضَع تحمیك فؼلی هَضز ثطضؾی لطاض گطفتِ اؾت .هٌكب ٍ ّوىبضاى
( ،)2019ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ  ٍ PMD panel ARDLپبًلّبی التهبزؾٌجی ،اضتجبط ػلّی زض هیبى ضقس التهبزی
(تَلیس ًبذبلم زاذلی ٍالؼی) ،ههطف اًطغی (ؾَذت فؿیلی) ،اًتكبض وطثي ٍ لیوت ًفت ثطای  22وكَض آفطیمبیی
ضا هَضز هغبلؼِ لطاض زاز .وكَضّب ثِ ػٌَاى یه پٌل وبهل هَضز ثطضؾی لطاض گطفتٌس ٍ ثِ ظیطپبًلّبیی ثِ قطح
نبزضات ًفت ٍ نبزضات غیطًفتی التهبزّبی آفطیمب تمؿین قسًس .الگَى ( )2020اضتجبط هیبى ؾطهبیِگصاضی هؿتمین
ذبضجی ،نبزضات ٍ ضقس التهبزی وكَضّبی  E7زض زٍضُ  2018 - 1992ضا هَضز ثطضؾی لطاض زاز .ثط اؾبؼ ًتبیج
حبنل اظ ثطآٍضز  ARDLپبًل ،انغالح تهحیح ذغب هٌفی ٍ هؼٌی زاض ثَز .ضطایت تهحیح ذغب ثطای ّوِ وكَضّب
ثِ جع ٌّس هٌفی ٍ هؼٌی زاض اؾت .ثط اؾبؼ تجعیِ ٍ تحلیل ػلیت پٌلً ،تبیج ػلیت یه جبًجِ اظ ضقس التهبزی تب
نبزضات ثِ زؾت هی آیس .ػالٍُ ثط ایي ،ػلیت ًبقی اظ نبزضات ثِ ؾطهبیِگصاضی هؿتمین ذبضجی ٍجَز زاضز .ضاظا ٍ
جبٍیس ( )2014ثب اؾتفبزُ اظ زازُ ّبی پبًل اظ زٍضُ  2000تب  ،2010تأثیط ؾطهبیِ ذبضجی زض جطیبًبت ٍ ضقس
التهبزی ثط ؾطهبیِ ثبظاض ؾْبم زض  18وكَض آؾیبیی ضا ثطضؾی وطزًس .ضٍـ تلفیمی آظهَى  ،ARDLپیًَس عَالًی
هست ضا تأییس هیوٌس .هتغیطّبی زض ًظط گطفتِ قسُ ًتبیجً ،كبى زاز وِ ؾطهبیِگصاضی هؿتمین ذبضجی زاضای اثطات
هٌفی لبثل تَجْی اؾت ٍ ضقس التهبزی ثب ؾطهبیِ ثبظاض ٍ ؾْبم اضتجبط هثجت زاضز ،زض حبلی وِ ًتبیج پطزاذتیّبی
وبضگطاى زض ثلٌس هست ًبچیع ثِ ًظط هیضؾس .انغالح تهحیح ذغب اضتجبط هثجت لبثل تَجْی ضا زض ضقس التهبزی ٍ
پطزاذتی وبضگطاى تبییس هیوٌس ایي زض حبلی اؾت وِ ؾطهبیِگصاضی هؿتمین ذبضجی ،تأثیط وَتبُ هست ٍ هٌفی ثط
ؾطهبیِ ثبظاض ؾْبم زاضز .ذبى ٍ ّوىبضاى ( )2020ثب اؾتفبزُ اظ پٌل  ARDLػَاهل تؼییي وٌٌسُ ضقس التهبزی ٍ
پبیساضی هحیغی ضا زض اًجوي آؾیبی جٌَثی زض جْت ّوىبضی هٌغمِای هَضز تجعیِ ٍ تحلیل لطاض زاز .زض ایي
هغبلؼِ زازُّبی اًجوي وكَضّبی جٌَة آؾیب ثطای ّوىبضیّبی هٌغمِای ( )SAARCاظ ؾبل  2005تب  2017هَضز
اؾتفبزُ لطاض گطفتً .تبیج ًكبى زاز وِ پبیساضی هحیظ ظیؿت ثِ عَض لَی ٍ هثجت ثب ػولىطز ؾجع زض ؾغح هلی زض
همیبؼ هلی ،حبٍی اًطغی تجسیسپصیط اضتجبط زاضز .فكبضّبی ًظبضتی ٍ ؾیبؾتّبی ؾبظگبض ثب هحیظ ظیؿت ٍ
اؾتفبزُ پبیساض اظ هٌبثغ عجیؼی .اظ ؾَی زیگط ،زض هسل آًْب" ،فكبض ًظبضتی" تأثیط ًبچیعی ثط ضقس التهبزی زاضز.

هبوَى ( ،)2018تأثیط زازُ ّبی ذبضجی ثط ضقس التهبزی ،یؼٌی ٍاضزات ،حَالِّب ٍ ؾطهبیِگصاضی هؿتمین ذبضجی زض
جوَْضی جعایط فیجی (جعایط فیجی) ضا ثب ضٍـ  ARDLثطای زازُ ّبی ؾبالًِ اظؾبل  1980تب  2015هَضز ثطضؾی
لطاض زاز .پیبهسّبی تحمیك ًكبى زاز وِ هغوئٌبً تأثیطات ذبضجی ثطای ضقس التهبزی ثلٌس هست زض التهبز جعایط فیجی
اّویت زاضز .هكرم قس وِ ٍاضزات زاضای پَیبیی هٌفی لبثل تَجْی ثط ضقس التهبزی اؾت .زٍاضتِ ٍ ّوىبضاى
( )2017پیًَس ثلٌس هست ٍ وَتبُ هست ضا زض هیبى هجوَػِای اظ هتغیطّب هبًٌس ضقس التهبزی ،ؾطهبیِگصاضی هؿتمین
ذبضجی ،اػتجبض زاذلی ثِ ثرف ذهَنی ،ػطضِ پَل ٍ ًطخ تَضم ثطای زٍضُ  1987تب  2014هَضز ثطضؾی لطاض زاز.
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ضٍـ هتمبثل ثطای توبیع ٍجَ ز پیًَس ثلٌس هست زض هیبى هتغیطّبی تحمیكً .تبیج ًكبى هیزّس وِ حضَض ّنظهبى ثب
تَلیس ًبذبلم زاذلی ٍ ؾطهبیِگصاضی هؿتمین ذبضجی هتغیطّبی ٍاثؿتِ ّؿتٌسً .تبیج ّوچٌیي ًكبى زاز وِ
ؾطهبیِگصاضی هؿتمین ذبضجی  ،ػطضِ پَل تأثیط هثجتی ثط ضقس التهبزی وكَض زاضز .آپیب ٍ ّوىبضاى ( ،)2019زض
هغبلؼِ ذَز ػَاهل ثبظ ثَزى تجبضت ،ؾطهبیِ گصاضی هؿتمین ذبضجی ،تَضم ٍ ًیطٍی وبض ثط ضقس التهبزی زض پٌج
وكَض ًَظَْض آفطیمبیی ضا هَضز ثطضؾی لطاض زازًس .ضٍـ پبًل  ARDLثب زازُّبی ؾبالًِ زض ثبظُ ظهبًی  1995تب
 2015ثطای ّوِ وكَضّبی زضگیطً .تبیج ًكبى هی زّس وِ ثبظ ثَزى تجبضت ٍ تَضم پیًَس هثجت ٍ تأثیط هثجتی ثط ضقس
التهبزی زض ثلٌس هست ٍ وَتبُ هست زاضًس .فضلی ٍ ػجبؾی ( ،)2018زض تحمیمبتی وِ اًجبم زازًسً ،ظطیِ وَظًتؽ
زضثبضُ قست اًطغی ٍ تأثیطات آى ثط قست اًطغی زض وكَضّبی  D-8عی ؾبلّبی  1990تب  2014ضا هَضز ثطضؾی
لطاض زازًس .ثطای ایي ّسف ،ثطآٍضز وٌٌسُ ّبی هیبًگیي اؾتبتیه ٍ پَیب ثب ضطایت قیت ًبّوگي اؾتفبزُ قس .ثط اؾبؼ
ًتبیج ثسؾت آهسُ ،عطاحی قىل  Uثطای پیًَس زض هیبى زضآهس ٍالؼی ؾطاًِ ٍ قست اًطغی وكَضّبی  D-8پصیطفتِ
قس ٍ ؾطاًِ زضآهس ًیع  3931.25زالض آهطیىب اضظ یبثی قس .ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثسؾت آهسُ ،هیعاى نٌؼتی قسى ٍ
قْطًكیٌی تأثیط هثجت ٍ هؼٌبزاضی ثط قست اًطغی وكَضّبی  D-8زض ثلٌس هست ٍ افعایف ههطف اًطغی زض ایي
وكَضّب زاضز .هیعاى قْطًكیٌی ٍ زضجِ نٌؼتی قسى ثط تَلیس ًبذبلم زاذلی ههطف وٌٌسُ اًطغی وكَضّبی D-8

زض زضاظهست تأثیط هثجت ٍ لبثل تَجْی زاضز .اؾتیَاٍ ٍ ّوىبضاى ( ،)2020زض ًظطؾٌجی ذَز اوثط وكَضّبی
آفطیمبیی ضا عی زٍ ؾبل 2017 ٍ 2008 ،ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ  fsQCAهمبیؿِ وطزًس .زض ایي تحمیك هكرم قس وِ
تأثیطات ثط تَاًبیی اًجبم وؿت ٍ وبض زض عَل ظهبى تغییط هی وٌس .زض ؾبل  ، 2008تٌْب یه هجوَػِ اظ قبذم ّبی
ؾَْلت اًجبم وؿت ٍ وبض ثب ثطٍت ثبال هطتجظ ثَ ،اهب تب ؾبل  2017چْبض هَضز ٍجَز زاقت .ػالٍُ ثط ایي ،اؾتٌجبط
هی قَز وِ اػتجبض تٌْب ٍیػگی تأثیطگصاض زض ؾَْلت اًجبم اهَض تجبضی ٍ وبغصثبظی ًیؿت ،ظیطا هكىالت زض ثطذَضز
ثب همبهبت ثؿیبض هْن اؾت .پَزٍثٌیه ٍ ّوىبضاى ( ،)2008ثطضؾی وطز وِ آیب لَاًیي زٍلتی زض همبثل فؿبز هی تَاًس
ثط ضقس التهبزی یه وكَض تأثیط ثگصاضزٍ .اثؿتگی ثیي ًطخ ضقس ؾطاًِ تَلیس ًبذبلم زاذلی ٍ تغییطات زض قبذم
ازضان فؿبز هَضز تجعیِ ٍ تحلیل لطاض گطفت .ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثِ عَض هتَؾظ ثطای ّوِ وكَضّبی جْبى زض زٍضُ
 ،2004-1999افعایف قبذم ازضان فؿبز ثِ هیعاى یه ٍاحس ثبػث افعایف ؾطاًِ تَلیس ًبذبلم زاذلی ؾبالًِ 1.7
هی قَز .ػالٍُ ثط ایيً ،تبیج حبوی اظ ٍجَز آهبضی هؼٌبزاض ٍاثؿتگی ػولىطزی لبًَى لسضت زض هیبى ؾطهبیِ گصاضی
هؿتمین ذبضجی ثِ اظای ؾطاًِ ٍ ؾغح فؿبز زض وكَض اؾت وِ تَؾظ قبذم ازضان فؿبز اًساظُگیطی قسُ اؾت.

منطقه مورد مطالعه
گطٍُ زی  ،8یب گطٍُ ّكت وكَضّبی هؿلوبى زض حبل تَؾؼِ وِ اًسًٍعی ،ایطاى ،ثٌگالزـ ،پبوؿتبى ،تطویِ ،هبلعی،
ههط ٍ ًیجطیِ زض آى ػضَیت زاضًس ،اظ جولِ پیوبىّبی هٌغمِای اؾت وِ ثِ هٌظَض ایجبز ضٍاثظ هؿتحىن التهبزی
ثیي وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ اؾالهی ٍ تمَیت ًفَش ایي وكَضّب زض ثبظاضّبی جْبًی ٍ ثطلطاضی گفتٍگَ ثب
وكَضّبی نٌؼتی تكىیل گطزیسُ اؾت ٍ پبیِگصاض آى ًجن السیي اضثىبى ًرؿت ٍظیط اؾجك ٍ اؾالمگطای تطویِ
اؾت وِ ثب ؾفط ثِ  8وكَض ػضَ زض تیطهبُ ؾبل  1375ظهیٌِ تأؾیؽ ایي گطٍُ ضا فطاّن ًوَزً .رؿتیي اجالؼ ؾطاى
زی  8ثب حضَض ؾِ ضئیؽ جوَْض اظ جولِ آلبی ّبقوی ضفؿٌجبًی ٍ چْبض ًرؿتٍظیط ٍ یه ٍظیط ذبضجِ زض
ذطزاز  1376زض قْط اؾتبًجَل تطویِ ثطگعاض قس .الجتِ ایي گطٍُ حسٍز یه ؾبل لجل اظ ایي تبضید فؼبلیتّبی
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همسهبتی ذَز ضا آغبظ وطزُ ثَز .گطٍُ وكَضّبی هَؾَم ثِ زی  ،8زض ٍالغ اظ تكىیالت جبًجی ؾبظهبى وٌفطاًؽ
اؾالهی اؾت .زض ثیبًیِ هٌتكط قسُ زض اٍلیي اجالؼ ؾطاى اّساف انلی زیّكت ،چگًَگی ّوىبضی ٍ ّوفىطی
اػضبی گطٍُ ،ایجبز اهىبى ػضَیت ؾبیط وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ ،ثطلطاضی ضاثغِ ثب ؾبیط ؾبظهبىّبی ثیيالوللی ثِ
ٍیػُ ؾبظهبى وٌفطاًؽ اؾالهی ٍ ًحَُ اًتهبة هسیط اجطایی آى ثِ تهَیت ضؾیس .چٌبًچِ اظ ایي اػالهیِ ثطهیآیس
اّساف انلی گطٍُ زیّكت تَؾؼِ التهبزی ،اجتوبػی ،تمَیت هَلؼیت وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ زض التهبز
جْبًی ،ایجبز تٌَع ٍ هَلؼیتّبی جسیس زض ضٍاثظ ثبظضگبًی تمَیت حضَض زض تهوین ؾبظی زض ؾغح ثیيالوللی ٍ
اضتمبی ؾغح ظًسگی هطزم زضوكَضّبی ػضَ ذَاّس ثَز .ػضَیت زض ایي گطٍُ ثطای زیگط وكَضّبی زض حبل
تَؾؼِ وِ ثِ اّساف ٍ انَل آى پبیجٌس ثبقٌس اهىبىپصیط اؾت ٍ ّوچٌیي ػضَیت زض آى تبثیط زض ضٍاثظ زٍجبًجِ یب
چٌسجبًجِ وكَضّبی ػضَ ثب زیگط وكَضّب ًساقتِ ٍ هبًؼی ًیع جْت ػضَیت آًبى زض ؾبظهبىّبی هٌغمِای ٍ
ثیيالوللی ًیؿت .ثط اؾبؼ تهویوبت اجالؼ ؾطاى ایي ّكت وكَض وِ زض  15غٍئي  1997زض تطویِ ثطگعاض قس،
ؾبظهبى هعثَض زاضای ؾِ ضوي انلی ظیط اؾت:

 اجالؼ ؾطاى
 قَضای ٍظیطاى
 وویتِ هتكىل اظ وبضقٌبؾبى اضقس ّط وكَض(هَؾیظازُ.)1389 ،

شکل  .1موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه
هٌجغً :گبضًسُگبى1400 ،

یافتهها
ًتبیج آظهَى ّوگٌی زض جسٍل  3لبثل هكبّسُ اؾت ،ثط اؾبؼ همبزیط احتوبل زض جسٍل ( ،)3هیتَاًس تأییس قَز وِ
ّوِ هتغیطّب اظ ًظط آهبضی زض ؾغح  1زضنس ،هؼٌی زاض ّؿتٌس ٍ ،زض ًتیجِ فطضیِ نفط اؾتمالل همغؼی ضز قس .زض
ًتیجٍِ ،اثؿتگی همغؼی وبفی زض ثیي هتغیطّب زض ّوِ وكَضّب زض پٌلّبی هرتلف ٍجَز زاضز.

جسٍل ً .3تبیج تجعیِ ٍ تحلیل اؾتمالل همغؼی
هتغیطّب

CD- test value

P- value
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GDPr

3/1

0/000

lnCPI

7/1

0/000

lnFDI

4

0/000

DB

15

0/000

هٌجغ :یبفتِّبی پػٍّف1400 ،

جسٍل (ً ،)4تبیج آظهبیف ّوگٌی ضا ًكبى هی زّس .ثب تَجِ ثِ ًتبیجی وِ زض جسٍل (ً ،)4كبى زازُ قسُ اؾت،
فطضیِ نفط اظ ّوگي ثَزى ضطایت قیت اظ ًظط آهبضی زض ؾغح هؼٌی زاضی  0/05زضنس ضز قسُ اؾت .ثط ایي
اؾبؼ ،ثطای ّوِ هتغیطّبی هَضز هغبلؼًِ ،بّوگًَی زض گطٍُ ّبی هرتلف وكَض ٍجَز زاضز ،ثٌبثطایي ضٍـّبی پبًل
ًبّوگي وِ زض آى پبضاهتطّب زض ؾغح همغغ ذبل زضٍى پبًل ّب هتفبٍت اؾت ،ثبیس اجطا قَز.
جدول .4نتایج حاصل از آزمون ناهمگونی Pesaran-Yamagata
P-value
0.000

**

Statistic
Delta

0.000

**

Adjusted Delta

3/1
4/2

H0:ضطیت قیت ّوگي اؾت
**ًكبى زٌّسُ هؼٌبزاضی آهبضی زض ؾغح  %5اؾت.
هٌجغ :یبفتِّبی پػٍّف1400 ،

جسٍل (ً ،)5تبیج ّن ذغی ثَزى ًتبیج ضا ثط اؾبؼ تلَضاًؽ ٍ ً VIFكبى هی زّسً .تبیج زض ًظط گطفتِ قسُ زض
جسٍل (ً ،)5كبى هیزّس وِ زض ثیي هتغیطّبی تَضیحیٍ ،اثؿتگی ذغی ٍجَز ًساضز ،ظیطا همبزیط تحول (تلَضاًؽ)
ووتط اظ ً 0.2ویثبقس ٍ همبزیط  VIFثِ هطاتت ووتط اظ  5اؾت  .زض ًتیجِ ،هتغیطّبیی وِ زض جسٍل ( ،)5شوط قسُ
اؾت ،هؿتمل اظ یىسیگط ّؿتٌس ٍ ثٌبثطایي هی تَاًٌس ثِ ػٌَاى هتغیطّبی هؿتمل زض ًظط گطفتِ قًَس وِ اًتظبض هیضٍز
ثط ًطخ ضقس التهبزی تأثیط زاقتِ ثبقٌس.

جدول  .5نتایج آزمون وابستگی خطی
آهبضُ ّبی ّن ذغی
lnCPI

Tolerance
0/5

VIF
1/9

lnFDI

0/59

1/7

DB

0/81

1/4

هٌجغ :یبفتِّبی پػٍّف1400 ،

ًتبیج آظهَى ضیكِ ٍاحس ؾطیّبی ظهبًی زض جسٍل ( ،)6آهسُ اؾت .ثب تَجِ ثِ ّط زٍ آظهَىً ،تبیج ًكبى هی زّس
وِ فطضیِ نفط ػسم ٍجَز هبًبیی ثطای هتغیطّبی  lnFDI ٍ lnCPI ،GDPrزض ؾغح ثطای ّوِ پبًلّب ٍ ثطای ولیِ
وكَضّبی هَضز ثطضؾی ،ضز هیقَز ،ایي قَاّس هحىوی ضا ًكبى هیزّس وِ زض ؾغَح هتغیطّبی فَق ّیچ ضیكِ
ٍاحسی ًساضًس .ثب ایي حبل ،فطضیِ نفط ػسم ثبثت هبًسى هتغیط  lnDBزض ؾغَح ثطای ّوِ پبًلّب ٍ ثطای ولیِ
وكَضّبی هَضز ثطضؾی ضا ًویتَاى ضز وطز ،اهب ٌّگبهی وِ هتغیط فَق زض اٍلیي تفبضل آًْب لطاض زاضز ،ضز هیقَز.
ثٌبثطایي ،ؾطی هتغیط  lnDBزاضای ضیكِ ٍاحس زض ؾغح هطثَعِ اؾت اهب زض اٍلیي تفبضل هبًب اؾت.

جدول  .6نتایج آزمون ریشه واحد
هتغیطّب

CIPS

ADF-Fisher

CIPS

ADF-Fisher

Order
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تفبضل 1

ؾغح
GDPr

**

0/99

**

lnCPI

**

**

3/9

**

9/1

lnFDI

**

-4/1

4/99

**

15/2

lnDB

2/6

-2/3
-2/9

-6/1
-5/2

**

-7/9

**

-7/1

1/2

**

)I(0

11/9

**

)I(0

**

)I(0

**

)I(1

3/1

** ثیبًگط هؼٌی زاضی زض ؾغح  5زضنس
هٌجغ :یبفتِّبی پػٍّف1400 ،

ًتبیج آظهَى ّوجؿتگی پبًل  ،Kaoوِ زض جسٍل ( ،)7گعاضـ قسُ اؾتً .تبیج ثب ضقس التهبزی (تَلیس ًبذبلم
زاذلی (ً ،)GDPطخ ضقس ؾبالًِ ( )GDPrثِ ػٌَاى هتغیط ٍاثؿتِ ًكبى هی زّس وِ ّوِ هتغیطّب ثب تَجِ ثِ همبزیط
احتوبل ثطای پبًل ّبی هرتلف ّوگطا ّؿتٌس ،ظیطا فطضیِ نفط ػسم ّوگطایی زض ؾغح  1زضنس هؼٌبزاضی ضز هی-
قَز .زض ًتیجِ ،همبزیط  pلَی ،قَاّس هحىوی اظ ّوگطایی ثیي هتغیطّبی هَضز ثطضؾی ضا اضائِ هیزّس .ثٌبثطایي،
هتغیطّبی هَضز ثطضؾی زاضای ضاثغِ ثلٌس هست ّؿتٌس.
جدول  .7نتایج آزمون همبستگی پانلKao
آهبضُ

t- value

p- value

Modified Dickey- Fuller

***-2/1

0/00

Dickey- Fuller

***-2/9

0/00

Augmented Dickey- Fuller

***-2/85

0/00

ػسم ّوگطایی H0:
***ًكبى زٌّسُ هؼٌبزاضی آهبضی ثِ تطتیت زض ؾغح  1زضنس اؾت.
هٌجغ :یبفتِّبی پػٍّف1400 ،

جسٍل (ً ،)8تبیج ثطآٍضز  PMGهسل  ARDLتبثلَیی ثطای وكَضّبی هَضز ثطضؾی گطٍُ ّكت وكَض اؾالهی زض
حبل تَؾؼِ ضا ًكبى هیزّسً .تبیج ًكبى زٌّسُ تأثیط هٌفی ٍ لبثل تَجِ قبذم ازضان فؿبز ( )CIPثط ًطخ ضقس
ؾبالًِ تَلیس ًبذبلم زاذلی ( )GDPrوكَضّبی هَضز ثطضؾی هیثبقس .ضطیت ً CIPكبى هی زّس وِ زض ثلٌس هست
افعایف  1زضنسی زض  ،CIPثبػث وبّف  3/1زضنسی ( )GDPrوكَضّبی فَق هیقَز .اظ ؾَی زیگط ،زٍ هتغیط
 DB ٍFDIتأثیط هثجت لبثل تَجْی ثط ( )GDPrوكَضّبی هَضز ثطضؾی زاضًس .ضطیت ؾطهبیِ گصاضی هؿتمین
ذبضجی ( ٍ )FDIقبذم ؾَْلت اًجبم وؿت ٍ وبض (ً ،)DBكبى هیزّس وِ زض ثلٌسهست افعایف  1زضنسی زض ّط
هتغیط ،ثبػث افعایف ( ،)GDPrوكَضّبی شوط قسُ لجلی ثِ تطتیت ثِ هیعاى  0/029 ٍ 0/59هیقَز.
ػالٍُ ثط ایيً ،تبیج جسٍل (ً ،)8كبى زٌّسُ ضاثغِ وَتبُ هست ثیي هتغیط ٍاثؿتِ ( ٍ )GDPrهتغیطّبی هؿتمل (،CPI
 )DB ،FDIاؾت .ثط اؾبؼ ایي ًتبیج ،ضطیت هسل تهحیح ذغب ( ،)ECMهٌفی ٍ اظ ًظط آهبضی هؼٌی زاض اؾت .ایي
ّوگطایی هؤثط زض ثیي ّوِ هتغیطّبی هَضز هغبلؼِ ضا تأییس هیوٌس .ضطیت ػجبضت ذغب ثطاثط ثب  -0/61اؾتٍ ،
پیكٌْبز هیوٌس وِ حسٍز  61زضنس اظ ًبؾبظگبضی ّب زض ؾبل اٍل انالح هیقَز .ضطایت تهحیح ذغب ثِ زؾت
آهسُ تَؾظ ّط وكَض هٌفی ٍ اظ ًظط آهبضی زض ؾغح  5زضنس هؼٌی زاض هیثبقسٍ .لتی ضطایت تهحیح ذغب زض ّط
وكَض هَضز ثطضؾی لطاض هی گیطز ،هكرم هیقَز وِ تطویِ زض ثلٌسهست ؾطیغتطیي حبلت تؼبزل ضا زاضز ،زض حبلی
وِ پبوؿتبى زض ثلٌسهست وٌستطیي تؼبزل ضا زاضا هیثبقس.

 692فصلناهه علوی – پژوهشی جغرافیا و برناههریسی هنطقهای ،سال دوازدهن ،شواره سوم ،تابستاى 1041

جدول  .8نتایج برآورد  ARDLتابلویی
وَتبُ هست

هتغیطّبی ٍاثؿتِ

ثلٌس هست

lnCPI

**-3/1

---

lnFDI

**0/59

---

lnDB

***0/029

---

ECM

---

**-0/61

lnCPI

---

-0/89

lnFDI

---

1/59

lnDB

---

-0/031

Constant

---

**4/9

ضطیت

ضطیت تهحیح ذغب ثطای ّط وكَض
Egypt

**-0/29

Bangladesh

**-0/091

Indonesia

**-0/89

Iran

**-0/921

Malaysia

**-0/795

Nigeria

**-0/31

Pakistan

**-0/031

Turkey

**-0/99

*** ٍ *** ثِ تطتیت هؼٌبزاضی آهبضی ضا زض ؾغح  5 ٍ 1زضنس ًكبى هی زّس.
هٌجغ :یبفتِّبی پػٍّف1400 ،

ًتبیج آظهَى ػلیت زٍهی تطٍؾىَ ٍ َّضلیي ( )2012زض جسٍل ( ،)9آهسُ اؾتً .تبیج ًكبى زٌّسُ ػلیت زٍ عطفِ
ثیي FDI ٍ GDPr؛ DB ٍ GDPr؛  DB ٍ CPIاؾت .ػالٍُ ثط ایي ،ضاثغِ ػلیت یه عطفِ ثیي GDPr ٍ CPI؛ ٍ DB
FDIیبفت قس.

جدول  .9نتایج تجسیه و تحلیل علیت گرنجر
هتغیطّبی ٍاثؿتِ
GDPr
lnCPI
lnFDI
lnDB

هتغیطّبی هؿتمل
GDPr
---

lnCPI
-0/18

1/9
**

6/9

***

2/5

***

--2/1
**

-2/5

جْت ػلیت

lnFDI
3/1

***

1/7

lnDB
1/9

***
**

-0/199

--0/99

**

10/1

---

*** ٍ *** ثِ تطتیت هؼٌبزاضی آهبضی ضا زض ؾغح  5 ٍ 1زضنس ًكبى هی زّس.
هٌجغ :یبفتِّبی پػٍّف1400 ،

نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی
زض هغبلؼِ حبضط ،اضتجبط ػلی ثیي ًطخ ضقس ؾبالًِ تَلیس ًبذبلم زاذل ،قبذم زضن فؿبز ،ؾطهبیِگصاضی هؿتمین
ذبضجی ٍ قبذم ؾَْلت اًجبم وؿت ٍ وبض ثطای وكَضّبی هَضز ثطضؾی گطٍُ ّكت وكَض اؾالهی زض حبل
تَؾؼِ زض زٍضُ ظهبًی  2020-2005ثطضؾی قسُ اؾت .وكَضّبی هَضز اؾتفبزُ زض ایي هغبلؼِ ثِ ػٌَاى یه گطٍُ
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 ًبّوگٌی ٍ ّوجؿتگی همغؼی ثب اؾتفبزُ اظ،ُ ثط اؾبؼ ًتبیج ثِ زؾت آهس.تبثلَیی ول هَضز ثطضؾی لطاض گطفت
 آظهَى، زض هطحلِ زٍم تجعیِ ٍ تحلیل. پؿطاى تكریم زازُ قسCD یبهبگبتب ٍ آظهَى ّبی-آظهَى ّوگٌی پؿطاى
 جْت ثطضؾی ٍضؼیتADF Fisher Chi-square ٍ )2007(  پیكٌْبز قسُ تَؾظ پؿطاىCIPS ّبی ضیكِ ٍاحس
 ًكبى هیزّس وِ هتغیطّبی زض ًظطKao  آظهَى ّوگطایی پبًل، ؾپؽ.هبًبیی هتغیطّب ٍ ؾغَح ّوگطایی اًجبم قس
ُ) ثطآٍضز قسPMG( ثطآٍضزگط هیبًگیي گطٍّی، زض ًْبیت.گطفتِ قسُ ثب ّن ّوگطا ثَزُ ٍ ضاثغِ ثلٌسهستی زاضًس
 ثب، ثطای ثطآٍضز ضطایت ثلٌس هست ٍ وَتبُ هست ػالٍُ ثط ػلیت زض ثیي هتغیطّب،)1999( تَؾظ پؿطاى ٍ ّوىبضاى
ِ( ثطای ّوECM)  ضطیت هسل تهحیح ذغب، پبًلیARDL  ثط اؾبؼ ثطآٍضز. اؾتفبزُ قسARDL اؾتفبزُ اظ هسل
 ًكبى هیزّس وِ ثیكتطیي، ضطیت تهحیح ذغب.وكَضّبی هَضز ثطضؾی هٌفی ٍ اظ ًظط آهبضی هؼٌی زاض اؾت
ِ ػلیت زٍ عطف، ًتبیج تجعیِ ٍ تحلیل ػلیت پبًل تأییس هیوٌس.اًحطاف تؼبزل ثلٌس هست زض ؾبل اٍل انالح هیقَز
؛GDPr ٍ CPI  ضاثغِ ػلیت یه عطفِ ثیي، ػالٍُ ثط ایي. ٍجَز زاضزDB ٍ CPI ؛DB ٍ GDPr ؛FDI ٍ GDPr ثیي
 یبفتِ ّبی ػولی حبنل اظ پػٍّف حبضط اعالػبت ثیكتطی ضا ثِ هٌظَض قٌبذت ضاثغِ ثیي. یبفت قسFDI ٍ DB
هتغیطّبی هَضز ثطضؾی اضائِ هیزّس ٍ ثطای ؾیبؾتگصاضاى ثطای تؼییي ؾیبؾتّب ثط اؾبؼ هتغیطّبی هَضز ثطضؾی
.هفیس ذَاّس ثَز
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