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چکیده

در این مقاله موضوع تأثیر گذاری عوامل و متغیرهای مختلف ،بر رشد اقتصادی با روش دادههای تابلویی بررس دش ی ه نیا .تسا      

روش ،از کارآمدترین روشها برای برآورد تاثیرگذاری عوامل محسوب میشوددد .درمقالههه حاض زا ،ر تأ ثثث یر متغیره یا

مختل زا ف

جمله (مخارج دولتی ،باز بودن اقتصاد ،سرمایه گذاری مستقیم خارجی ،تورم ،نوسانات نرخ ارز) بر رشد اقتص د یدا ررر دوره -3931
 ، 1382بین کشورهای منتخب اسالمی در حال توس  هع ((ای نامع ،شکارم ،رصم ،یزلام ،تیوک ،ندرا ،یزنودنا ،نار  ،ع ناتسبر         
سعودی ،سنگال ،ترکیه و امارات متحده عربی) با روش دادههای تابلویی استفاده شده است ..نت زا یکاح هلاقم جیا نآ هک ،تسا

   

ی بیش یرت
سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر روی رشد اقتصادی ،در بین کشورهای منتخب اس ،هعسوت لاح رد یمال     تأ ثثث یر گ راذ ی ی
دارد .نتیجه دیگر آن است ،که چهار متغیر از جمله (مخارج دولتی ،سرمایه گذاری مستقیم ا خرن تاناسون ،مروت ،یجراخ رز )))) ))))) بر
روی رشد اقتصادی ،تأثیر مثبتی را نشان میدهد .فقط متغیر باز بودن اقتصادی ،ب رب دروم یاهروشک یداصتقا دشر یور ر ر ،یس       
یباشد.
دارای اثر منفی م 

 .طبقهبندیN1،O43 ،O1 :JEL

واژگان کلیدی :متغیر ،رشد اقتصادی ،دادههای تابلویی

( -1نویسنده مسئول) mirbagheri_hir@yahoo.com
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مقدمه
بیشترکشورهای اسالمی به این جهت ک ایو هعسوت لاحرد یاهروشکءزج ه
هم پ حطس نوچ ایین و هنارسدمآرد           

تفای هعسوترتمک ه یتالضعمابدنتسه         

خها اای نا دنشاب یمور هبور یداصتقا دشر لز  ، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،لذ ااااین
نر خخخ 

کشورهاهمانندسایرکشورهای دارای توسعه پایین برای رهایی از این بق یل مشکالت نیازمند رش و عیرس یداصتقا د
مستمر هستند (طهماسبی .)1931،مباحث توسعه اقتصادي از قرن هفدهم و هيجدهم ميالدي در كش يياپورا ياهرو   
مطرح گرديد .فشار صنعتي شدن و رشد فناوري در اين كشورها توأم با عتسم فيعض ياهروشك بحاصت  مراتي      
باعث شد تا در زماني كوتاه شكاف بين دو طق ب پيشرفته و عقب مانده عميق شده و دو طيف از كشورها ،كشورهاي
پيشرفته و كشورهاي عقب مانده (يا توسعه نيافته) در جهان شكل گيرد .تقسیمبندی کشورها و جوام هورگ ود هب ع    
تقریبًاًا متمایز توسعه یافته ودر حال توسعه ،بق ل از هر چیزی ،بر عملکرد اقتصادی و به طور مشخص ب دشر خرن ه    
اقتصادی بلند مدت آنها مبتنی است ،به همین دلیل ،دستیابی به نرخ رشد اقتصادی باال ،هدف اولی هیلک ه    نظامممهاای
اجتماعی ونقطه مطلوب تمامی تالشهایی است که برای تنظیم امور اقتصادی جوام رارق هجوت دروم ع      م ممیگیردد.
سالهای مدیدی است که اقتصاد دانان در پی کشف عواملی برآمدنده اند که بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی تأثثیر
ت عملک دشر در   
گذارند؛ ازجمله :چه عواملی سرمایه گذاری را تحریک و رشد اقتصادی را تس عیر م ممیکنددد ،تفاوت ت
اقتصادی کشورهای مختلف از کجا ناشی میشود؟ در این راستابررسی عوامل موثربر اقتصا روشک ره د  ،،،، ،،،بههه عن ناو
   

یکی از مقوالت اصلی و مهم تلقی میشود .بررسی تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر رشد اقتصا رب ید ا هب خساپ ی

این سؤال که آیا تغییرات متغیرهای کالن اقتصادی در ادوار تجاری ابزار سیاستی مفیدی است یا نه ،مس لئ هههای بس رای
مهم تلقی میگردد .توجه به نظریههای رشد به عنوان محور اصلی نظریههای اقتصادی از زمانی ش  هک تفای تد از   
یک طرف تفاوت بین نرخ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی و از طرف دیگر اختالف فاحش در میزان و کیفیت رشد
اقتصادی بین کشورهای در حال توسعه مالحظه گردید .همچن ننین زما یاهروشک زا یخرب رد دشر گنهآ هک ین       
صنعتی آهسته گردید ،علل و عوامل رشد ،مورد توجه خاص اقتصا ارق ناناد د رگر دشر یاهوگلا و تف

یداصتقا       

طراحی گردید.
تفاوت بسیار فراوان کشورهای مختلف در درآمد سرانه و رفاه اقتصادی و مسیرهای متفاوت آنها در رشد و توس هع
ت مهم نآ هب خساپ هک تسا ی      
اقتصادی و مسیرهای متفاوت آنها در رشد و توسعه اقتصادی از جمله موض اعو ت ت
ی توسعهههای ارائ طسوت هدش ه    
تهای ی
همواره از دغدغههای متفکران و محققان اقتصادی بوده است .با شکست سیاس 
نهادهای بین المللی و نیز ناتوانی تئوریهای اقتصادی مطرح شده در ب نی

تهاای موج یاهروشک نیب رد دو    
تفاوت ت

جهان ،تئوری رشد نهادی و سیاسی از جمله نگرشهایی است که به دنبال توضیح دهندگی این تفاوتهاا ،براساس
ساختارهای کشورها میباشند .با توجه به اهمیت این موضوع در ارائه چارچوبی تحلیلی ب هعسوت لکشم عفر یار     
نیافتگی کشورها و نیز پیامدهای سیاسی این مسئله برای سیاست گذاران یک کشور ،بررس قیقحت و ی    تأثثیر عوام ممل
بررشد اقتصادی از اهمیت فراوانی برخوردار است .در همین راستا در این مقاله مس دشر حطس رب لماوعریثات هلئ

    

اقتصادی با استفاده ازروش دادههای تابلویی بر اساس شاخصهای مختلف شا  لم ( (مخارج دولتی ،باز بودن اقتصاد،
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سرمایه گذاری مستقیم خارجی ،تورم ،نوسانات ن را خر ززز) در ب  بختنم یاهروشک نی ا لاح رد یمالس

هعسوت       

بررسی میشود .ادامه مباحث مقاله بعد از این بخش به این صورت خواهد بود .بخش دوم مقال یرظن تایبدا هب ه     
بحث و مطالعات صورت گرفته در این زیمنه اختصاص دارد .در قسمت سوم جوان  دوجوم ب د وصخ ر ص هوحن      
برآورد نقش عوامل در رشد ،مدل مورد آزمون ،روش آزمون ،آمارها و شاخصهاای م جیاتن و هلاقم رد ثحب درو     
ی اختصاص
حاصله بیان خواهد شد .بخش چهارم مقاله نیز به تجزیه و تحلیل دادههاا و در خاتم جیتن هب ه ههه ههههگیری ی
ییابد.
م
مروری بر مبانی
آمارهای موجود حاکی از اختالف فراوان کشورهای جهان در رشد اقتصادی ،درآمد سرانه و س و یداصتقا هافر حط
روند افزایشی این نابرابری است .از نیمه دوم قرن بیستم تئوریهای مختلفی در ادبیات اقتصاد رشد برای تبی نیا نی   
تفاوتها و تحلیل معمای رشد و عوامل مؤثر بر آن شکل گرفتند که این تئوریها را میتوان در سه گروه دستهبندییی
کرد:
 -1مدل رشد نئوکینزین هارود – دوما (هارود9391 ،؛ دومار) 1946 ،

 -2مدل رشد نئو کالسیکی سولو – سوان (سولر 1956 ،؛ سوان) 1956 ،

 -3مدلهای رشد درون زای رومر – لوکاس (رومر 1986 ،؛ کوکاس) 988 1 ،
در این تئوریها از انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی ،رشد و ارتقا بهره وری و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه به
عنوان عوامل اصلی تعیین کننده رشد اقتصادی و دلیل تفاوت فراوان کشورها در رفاه اقتصادی نام برده میشودد .اما
این تئوریها در تبیین دالیل تفاوت فراوان کشورها در رشد اقتصادی ناتوان بودند زی سارب دنچره ار اس علاطم  ات     
نظری و تجربی رشد کشورهای فقیر توان بالقوه فراوانی برای رسیدن و همگرایی با کشورهای توسعه یافته دارند اما
این کشورها در ایجاد نتایج مثبت رشد به دلیل فقدان ،ناکارآمدی و ناکافی بودن عوامل حمای نک ت ن وتان دشر هد ان     
بودهاند (رودریک.) 2005 ،
همچنین با تأسیس نهادهای بین المللی پولی و مالی همانند بانک جهانی و صندوق ب لملا نی ل گنج زا دعب لوپ ی
جهانی دوم ،این نهادها نیز ب ،ریقف یاهروشک یگتفاین هعسوت لکشم لح یار

    

ی مختل نامه یف ند   
       اس تارت ژژژیهای ی

رویکردهای توسعه اقتصادی جانشین واردات (دهه  1960میالدی) و تعدیالت ساختاری (دهه  1980میالدی به بعد)
را ارائه دادند .این رویکردها نیز نه تنها در رفع مشکل رشد و توسعه کشورهای فقی ندوب ناوتان ر د و لئاسم هکلب     
مشکالت فراوانی دیگری را به بار آوردند که از جمله آن میتوان به گسترش فقرو نابرابری و پسرفت اقتصادی بویژه
در کشورهای آفریقایی اشاره کرد به طوری که در دوره  1980 - 2002میالدی درآمد ملی سرانه منطق ریز یارحص ه    
آفریقا  41درصد کاهش یافت (بانک جهانی.) 2004 ،
پس از ناتوانی تئوریهای رشد اقتصادی در تبیین رشد اقتصادی پایی دیاپان و ن ا زین و ریقف یاهروشک ر شرتسگ       
ی و اقتصاد
نابرابری در سطح جهانی موج چهارم از تئوریهای رشد دراقتصاد شکل گرفت ک هب ه    مدلللهاای نهادی ی
سیاسی از رشد معروف گشتند (اسنودان ووان  .) 2005به عقیده اقتصاددانان نهادگرا (نورث  ) 1990تفا اهروشک تو   
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یشودد) عوامل
یهای رشد بر آن تاکید م 
در سرمایه انسانی ،سرمایه فیزیکی و تکنولوژی (که سه رویکرد اول از تئور 
یباشند و نهادها عامل عمیق یا بنیادین تعی نک نی ن و دشر هد
مستقیم و سطحی تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی م 
توسعه جوامع هستند .بر این اساس تنها با شناخت این عوامل بنیادین است که م ممیت او ننن چا رب ار یبوچر ای    ارائههه
لهاایی مانن داهنشیپ د    به دوب
توصیههای سیاستی طراحی نمود که این چارچوبها فراتر از توص صصیههاا و دس معلاروت ل ل
ی را به
تهای ی
تکنولوژی در یک کشور میباشد که به واسطه آن میتوان خطر نتایج منفی ناخواسته بالقوه این سیاست ت
حداقل ممکن رساند.
پیشینه
کازرونی و فشاری (  ) 1389با بهرهگیری از روش همجمعی جوهانسن -جوسیلیوس به بررسی تأثیر ب خرن یتابث ی    
واقعی ارز بر تولید ناخالص داخلی ایران طی سالهای  1367 - 1387پرداخته و به این نتیجه رسیدند که بیثباتی ن خر
واقعی ارز تأثیر منفی و معنیدار بر تولید ناخالص داخلی ایران داشته است .در مطالعه دیگ و ینورزاک یر

راکمه ان    

( ) 388 1با استفاده از روش همجمعی جوهانسن -جوسیلیوس به بررسی تأثیر بی ثباتی ن مرس رب زرا خر ای ههه ههههگ یراذ
مستقیم خارجی در ایران طی سالهای  1350 - 385 1پرداخته و به این نتیجه میرسند که بیثباتی نرخ ارز تأثیر من یف
و معنیدار بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی دارد.
تقوی و محمدی ( )0931مقالهای در سال  0931با عنوان «عوامل مؤثر بر نرخ ارز و تراز پرداختها در اقتصاد ای نار
را با رهیافت پولی» ارائه نمودند که نتایج آزمونهای آماری انجام شده نشان داد با توجه به اینکه نمیتوان پولی بودن
نوسانات نرخ ارز بازار سیاه را رد کرد ،لذا مقام پولی باید به منظور کاهش ریسک بخش خارجی و کنت لر

حاش ششیهای

ارزی عرضه پول را متناسب با تقاضای آن رشد دهد .البته بهتر است مقام پ یمصت یلو می وصخ رد  ص هگن تباث 

    

یدهددد.
داشتن نرخ ارز در مقدار خاصی نگیرد ،زیرا در این صورت ابزار سیاستی خود را برای کنترل تورم از دست م 
البته به منظور جلوگیری از انتقال تورم از خارج به داخل مقام پولی را کمتر از عرضه پول کش لوپ اب یاهرو     معت رب
(آمریکا ،اتحادیه اروپا) افزایش دهد.
ی عضو
علیزاده و همکاران ( )3931به بررسی اثر متقابل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی درکش اهرو ی ی
ی باا روش دادههاای
ی بررر رشددد اقتصادی ی
دی هشت پرداختند .آنها سعی نمودند تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خا جر ی ی
ترکیبی (پانل) در دوره زمانی  2010 - 995 1در قالب مدل معادالت همزمان برای کشورهای منتخب مورد مطالعههه رارق
دهند .مدل مورد مطالعه به صورت  5معادله همزمان اثر متغیرهایی همچون سرمایه گذاری مس شابنا یجراخ میقت تتت تتت
ت
سرمایه ناخالص صادرات و واردات را با استفاده از روش حداقل مربعا هس ت    مرحلهههای ) (3slsبررر رشددد اقتصادی ی
ی
ی کاررر و
یکند .سایر متغیرهای مورد استفاده نیز شامل نرخ ارز رسمی ،نرخ رشد دستمزدها ،تع اد د د نی ور ی ی
اندازهگیری م 
یباشد .نتایج به دست آمده حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین س یامر ههه گ یجراخ میقتسم یراذ     و
نقدینگی م 
رشد اقتصادی در نمونه مورد بررسی است.
کیوتا و اوراتا (  ) 2004در مطالعهاي به بررسي راب ةط بيثباتي نرخ ارز واقع يامرس و ي هه هههگ رد يجراخ ميقتسم يراذ
آمر كي ا و ژاپن (  ) 1990 - 2000با استفاده از مدل جذب پرداختهاند .نتايج مطالعه نشان ميده رن شيازفا هك د

  

خ ارز
خخخخ خخخخ
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واقعي باعث افزايش سرمايهگذاري مستقيم خارجي در آمر كي ا ميشود ولي راب ةط ميان بيثباتي نرخ ارز واقعي و FDI

در هر دو كشور ،من يف ميباشد.

-ر چي ارد آدامز ) 2002 ( 1براي پاسخ به اين سؤال كه چه مقدار رشد اقتصادي در كشورهاي با ،نيياپ دمآرد حطس      

باعث كاهش نابرابري در اين كشورها خواهد شد ،تحقیقی انجام داد و نتايج برآورد مدل بيانگر ارتباط معني دار ب ني
رشد اقتصادي اندازه گ ـي ري شـده بوس يـ له متوسط درآمد (مصرف) و كاهش نا  رب .تسا يربارب ا ساس     

ی
یافتههههای ی

آدامز ،با درنظر گرفتن متوسط درآمد ،به عنوان معياري براي اندازه گيري رشد اقتـصادي ،ـك شش رش يوـگلا رد دـ   
تصريحي فوق براي كشورهاي با سطح درآمد پا يي ن ،كشورهاي با سطح درآمـد متوسـط و پا هـب هنومن لك و ،نيي     
ترت ـي ب  - 0.045 ،- 78 1 0.و  - 0.092میباشد ـك ه ب ـي انگر راب ـط ه معكوس ب اي ينيج بيرض و يداصتقا دشر ني   

   

نابرابري ميباشد.
روش شناسی
در این بخش تحقیق به روش اجرای تحقیق و موضوعات مرتبط با آن اختصاص دارد .سپس به تشریح م نومزآ لد   
فرضیههای تحقیق ،شامل آزمونهای همبستگی و تحلیل رگرسیون و چگونگی اجرای این روشها پرداخت دهاوخ ه   
شد .عالوه بر این ،نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق و مدلهای بکارگرفته شده برای انجام این محاس ثحب دروم ،تاب    
یگیرد.
قرار م 
نوع روش تحقیق :این مطالعه از نوع تحقیقات کاربردی و روش تحقیق موردی و زمینهای میباش ماجنا زا سپ .د    
مطالعات و بررسیهای الزم از مقاالت و نشریات خارجی و داخلی مدل مورد نظر اس سپ و دش دهاوخ جارخت زا

بررسی تجربی روابط مشخص شده با استفاده از تجزیه و تحلیلهای اقتصادسنجی و ن زفا مر ا ویا ر یو ززز زززز 2ب لیلحت ه   

  

یشود.
دادهها پرداخته م 
روش و ابزار گردآوری اطالعات :در این تحقیق ابتدا با اس ناخباتک تاعلاطم زا هدافت ههه ههههای و اینترن یرظن ینابم ت    
یزمانی بانک جهانی استفاده خواهد شد.
عآوری شده و همچنین آمار و اطالعات برای تخمین از دادههای سر 
جم 
جامعه و نمونه آماری :جامعه آماری این پژوهش شامل متغیرهای کالن اقتصادی (مخارج دولتی ،باز ب داصتقا ندو ،،، ،،
یباشد که بر
سرمایه گذاری مستقیم خارجی ،تورم ،نوسانات نرخ ارز) درکشورهای منتخب اسالمی در حال توسعه م 
روی رشد برآورد خواهد شد.
یشود.
نمونه آماری هم کل جامعه آماری با بازه زمانی سالهای  1382لغایت  3931را شامل م 
قلمرو موضوعی :بررسی تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر رشداقتصادی در کشورهای اسالمی منتخب
یباشد
قلمروزمانی :دوره زمانی به صورت ساالنه از سال  1382تا  3931م 
قلمرومکانی :در این تحقیق کشورهای اسالمی منتخب در حال توسعه (ایران ،اندونزی ،اردن ،کویت ،ما ،رصم ،یزل   
یگیرد.
مراکش ،عمان ،عربستان سعودی ،سنگال ،ترکیه و امارات متحده عربی) مورد بررسی قرار م 
Adams, 2002
- eviwes & stata software

1
2
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روش تجزيه و تحليل دادهها :در این تحقيق براي آزمون فرضيهها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده ش هد
است .روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش دادههای پانل میباشد .در ادام دتبا ه ا اد شور  د هه هههها و لناپ ی
یدار ب ندو
ی دار ب نعم و لدم لک ندو یییی یییی
یگردد .سپس آزمونها نعم هب طوبرم ی یییی یییی
آزمونهای مربوط به آن تشریح م 
متغیرهای مستقل توضیح داده میشود .در آخر نی حیرشت زا سپ ز     آزمونننهاای مرب نویسرگر تاضورفم هب طو     
کالسیک ،نحوه تصمیمگیری در مورد رد یا پذیرش فرضیههای تحقیق بیان میگردد .الزم به ذکر است در این مطالعه
برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزارهای  Eviewsبهره گرفته شده است.
فرضیههای تحقیق :مخارج دولتی بر روی رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسالمی تأثیر معنا داری دارد.
 باز بودن اقتصاد بر روی رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسالمی تأثیر معنا داری دارد سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر روی رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسالمی تأثیر معنا داری دارد تورم بر روی رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسالمی تأثیر معنا داری دارد نوسانات نرخ ارز بر روی رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسالمی تأثیر معنا داری دارداهداف تحقیق :تعیین تأثیر مخارج دولتی بر روی رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسالمی.
 تعیین تأثیر باز بودن اقتصاد بر روی رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسالمی تعیین تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر روی رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسالمی تعیین تأثیر تورم بر روی رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسالمی -تعیین تأثیر نوسانات نرخ ارز بر روی رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسالمی

مدل تحقیق :مدل معرفی شده بصورت پانل دیتا( 1دادههای ترکیبی) و با ینامز هز   

 2002لغایت

 2015تخم ممین زده

م
یگردد:
یشود .و به صورت ذیل فرمولبندی م 
��𝜀 𝐺𝐷𝑃��= 𝛼0 + 𝛽1 𝐶𝐸𝐺�� + 𝛽2 𝐷𝑂𝑃�� + 𝛽3 𝐸𝑅�� +𝛽4 𝐹𝐷𝐼�� + 𝛽5 𝐼𝑁𝐹�� +
که در آن :𝐺𝐷𝑃�� :میزان تولید داخلی کشور  iام در سال t

��𝑅𝐸 :نوسانات نرخ ارز کشور  iام در سال t

�� :DOPدرجه باز بودن اقتصاد در کشور  iام در سال t
��: CEGمخارج مصرفی دولت در کشور  iام در سال t
��: INFتورم کشور  iام در سال t

��𝐼𝐷𝐹 :سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشور  iام در سال t
��𝜀 :اجزای اخالل مدل

تجزیه وتحلیل دادهها
لهای آماری
تحلی 

آزمون هم خطی :برای شناسایی رابطه همخطی از فرمول ضریب همبستگی استفاده شده است .بر اساس توض تاحی
فصل سوم ،همخطی در سه حالت ممکن است وجود داشته باشد .هم خطی ضعیف ،متوسط و قوی یا یدش  د   .ا رگ    
- panel data

1

بررسی تأثیر متغیرهای مختلف بررشد اقتصادی245 ...

رابطه همبستگی بین دو متغیر بیشتر از  07درصد باشد نشاندهنده هم خطی شدید بین آن متغیرهاس زا یتسیاب و ت   
مدل حذف شود.

CEG
DOP
ER
FDI
INF

جدول  1-4ضریب همبستگی اسپیرمن

CEG

DOP

ER

1.000000
-0.224521
0.136804
-0.151961
-0.032548

-0.224521
1.000000
-0.397581
0.341629
-0.236620

0.136804
-0.397581
1.000000
-0.212774
0.300312

FDI

INF

-0.151961
0.341629
-0.212774
1.000000
0.027393

-0.032548
-0.236620
0.300312
0.027393
1.000000

منبع :یافتههای پژوهش

نتایج آزمون همبستگی نشاندهنده عدم وجود همخطی شدید بین متغیرهای مورد استفاده است.
آزمون مانا یی متغیرها :بر طبق آنچه در قسمت سوم توضیح داده شد ،نتایج آزمون مانایی وچ نیل نیول شور هب 

   

یشود.
گزارش م 
آزمون مانا یی متغیرهای مدل :برای اینكه در تخمین مدل دچار رگرسیون كاذب نش زا ادتبا یتسیاب میو ندوب انام      
متغیرهایی که در مدل وارد کردهایم اطمینان حاصل كنیم .چنانچه متغیرها مانا یمخت ،دنشاب 

نها گر لكشم  ر نویس    
ننن ننن

ساختگی را نخواهند داشت .ولی چنانچه متغیرها مانا نباشند ،باید رابطه همانباشتگی بین متغی و هتسباو ر
مستقل را بررسی كنیم .برای سنجش مانایی متغیرهای مدل از آزمون ریشه واحد ل و نیل ،نیو

یاهریغتم    

 وچ ((( (((( )LLCاس هدافت

ی م هدافتسا درو   
خواهیم نمود .آزمون  LLCیکی از آزمونهایی است که به طور گستردهای در مطالعات اقتصادس جن ی ی
قرار م 
یگیرد .نتایج حاصل از آزمون ریشهواحد متغیرهای مدل به روش  LLCدر جدول زیر گزارش شده است.
جدول  2-4آزمون مانا یی  :نتایج آزمون ریشه واحد  LLCبرای متغیرهای مدل
سطح
عرض از مبدأ و روند زمانی

ع رض ا ز م ب د أ

- 4.39

- 3.53

( ) 0.000

( ) 0.000

- 2.08

.267 0

( ) 0.019

( ) 0.61

- 4.46

-1 .7 1

( ) 0.000

( ) 0.043

-1 .5 1

.927 0

( ) 0.06

( ) 0.82

- 4.43

- 4.34

( ) 0.000

( ) 0.000

- 7.6

-3 .1 9

( ) 0.000

( ) 0.000

اعداد داخل پرانتز بیانگر ارزش احتمال آزمون میباشند.

مت غی ر
lnPerGDP
CEG
DOP
ER
FDI
INF

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به نتایج جدول  ،2-4مشاهده میشود که تمامی متغیرهای مدل ،در سطح و با در نظر گرفتن عرض از مبدأ و
روند زمانی ،در سطح معنی داری یکدرصد مانا میباشند (بهجز  CEGو  ERکه ب نانیمطا حوطس رد بیترت ه     

95

درصد و  90درصد معنیدار هستند) .بنابراین فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد رد میشود .بر اساس نتا هب جی   
یت هك درك نایب ناو مه ه     
دست آمده از بررسی مانایی متغیرهای مدل با استفاده از آزم دحاو هشیر نو      ،LLCمی ی
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یتوان نتیج رد هک تفرگ ه دم نیمخت للللل للللللها لکشم راچد     
متغیرهای مدل در سطح مانا میباشند و بر این اساس م 
رگرسیون ساختگی نخواهیم شد.
آزمون هم انباشتگی کائو :به دو دلیل از آزمون همانباشتگی استفاده شده است )1 .با توج مان هب ه انا رد اهریغتم یی

  

لگیری نسبت به مانا نمودن متغیرها اقدام نمود .ولی ای شور ن
دادههای سری زمانی بایستی با استفاده از روش تفاض 
یشود .برای جلوگیری از این مسئله مدل را به صورت همجمع ح زا ی یی یییث مانایی دروم    
باعث از دست رفتن داده م 
آزمون قرار میدهیم .در این روش به جای بررسی متغیرها ،اجزای اخالل را از نظ ب دروم ندوب انام ر ر رق یسر ار      
یدهیم .اگر اجزای اخالل مانا بودند ،چنین تفسیر میشود که مدل به صورت هم انباشته مانا است و دیگر نیازی به
م
تفاضلگیری از تک تک داده نیست )2.برای تشخیص وجود رواب  یاهریغتم نیب رد تدمدنلب ط ا ختن ا زا هدش ب       
آزمونهای همجمعی یا هم انباشتگی استفاده میشود .فرضیه صفر این آزمون عدم وجود هم انباشتگی است و فرضیه
یک بر وجود هم انباشتگی داللت دارد.
جدول  3-4آزمون هم انباشتگی کائو
احتمال آماره تی
0.2525

آماره تی

مت غی ر

28.1810

آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (کائو)

منبع :یافتههای پژوهش

نتایج از هم انباشتگی متغیرهای مدل حکایت دارد و این موضوع ما را از وجود رابطه بلند مدت و مانا یی م لد
مطمئن میسازد.
آزمون معناداری مقاطع یا اثرات ثابت :فرض آزمون طبق مفاهیم فصل سوم بصورت مقابل خواهد بود.
{𝐻0 =Pooled model
{𝐻1 =Panel model

جدول  4-4آزمون تشخیص دادههای ترکیبی یا پولینگ (آزمون  Fلیمر(
احتمال

آماره

اثرات ثابت
آزمون F

0/ 0000
19.42793

منبع :یافتههای پژوهش

یشود .یعنی مدل در مقاطع متفاوت
باتوجه به احتمال آماره  ،Fفرضیه 𝐻0که بیانگرعدم وجود اثرات ثابت است ،رد م 

یباشند و بایستی به صورت پانل تجزیه و تحلیل شوند.
از همدیگر م 

آزمون هاسمن :بق ل از آنکه به تخمین مدلها در این قسمت بپردازیم ابتدا باید روش مناسب ب دم نیمخت یار للل للللها
یگ در د نیا هب     .
مشخص گردد .در این قسمت ابتدا لزوم استفاده از روش دادههای پانلی برای برآورد مدل آزمون می ی
یسا دروم رد ات دز    
آزمون ،آزمون معنیدار بودن اثرات گروه گفته میشود .به عبارت دیگر این آزمون ما را قا م رد یی یی

همگن بودن یا نبودن کشورهای مورد بررسی قضاوت کنیم .در این آزمون -که به وسیله آماره آزمون  Fصورت می-
گیرد -فرضیه صفر ،همگن بودن کشورهای مورد بررسی بوده و از این رو رد فرضیه صفر به معن شور زا هدافتسا ی   

بررسی تأثیر متغیرهای مختلف بررشد اقتصادی247 ...

یباش جیاتن .د   
دادههای پانلی و عدم رد فرضیه صفر بیانگر استفاده از روش حداقل مربعات معمولی تجمیع شدهه 1می ی
این آزمون برای مدل بکار گرفته شده در این تحقیق در جدول زیر گزارش شده است.
یدار بودن اثرات گروه
جدول  5-4نتایج آزمون معن 
احتمال مربوطه

درجه آزادی

مقدار آماره

0.0000

( 151و )11

1652

0.0000

11

806

نوع آماره
F
2

منبع :یافتههای پژوهش

𝜒

ی  3ی کی
ش اثرات ثابت 2و روش اثرات تصا فد ی ی
در مرحلهی بعد باید از بین دو روش تخمین دادههای پانلی یعنی رو 
انتخاب شود .برای تعیین روش تخمین در دادههای پانلی (با اثرات ثابت و یا با رثا  ا  ت ت زا )،یفداص نومزآ هرامآ      
یباش جیاتن .د   
هاسمن 4استفاده میشود .بر اساس این آزمون ،رد فرضیه صفر ،بیانگر استفاده از روش اثرات ثاب م ت یی یی
مربوط به آزمون هاسمن برای مدل در جدول زیر آمده است:
جدول  6-4نتایج آزمون هاسمن
احتمال مربوطه
0.035

درجه آزادی

مقدار آماره
12.02

5

نوع آماره
2

𝜒

منبع :یافتههای پژوهش

نتایج آزمون هاسمن حاکی از آن است که در سطح اطمینان  95درصد مدل باید به روش اثرات ثابت ب ددرگ دروآر .....
به عبارت دیگر بعد از اینکه وجود ناهمگنی در مقاطع تأیید شد باید منشأ خطاهای ناشی از تخمین نیز تعی .دوش نی   
یدهددد که
در چنین خطاهایی ،با دو اثر ،ثابت و تصادفی مواجه خواهیم ب دو  ...کههه نتیج اشن نمساه نومزآ ه ن      م مم 
یشود .و استفاده از اث راد تباث تار ا گر ی ر نویس     مناسبببتررری
فرضیه  𝐻0مبنی بر مناسب بودن اثرات تصادفی رد م 
خواهد بود .در مدل طراحی شده در طی زمان مورد بررسی شوکهای تصا رب تسا هتسناوتن یفد

دیلوت تارییغت       

ناخاص داخلی سرانه (رشد اقتصادی) اثر چندانی بگذارد.
در قسمت سوم عنوان شد که در رگرسیون خطی تأیید فروضکالسیک مهم است .اگر این فروضتایید نشود استفاده
یباشد.
یاخالل م 
یواریانس اجزا 
از رگرسیونخطی امکان پذیر نیست .یکی از این فروض همسان 

آزمون واریانس ناهمسانی :5یکی دیگر از مواردی که در انجام رگرسیون بر روی مقاطع مختل ق رظندم دیاب ف ر را     
یباش .د
گیرد ناهمسانی واریانس اجزای خطای رگرسیون میباشد .این مشکل در مورد دادههای مقطعی بسیار شایع م 

اگر مدل دچار ناهمسانی واریا  دشاب سن د ف تروص نیا ر رض ثا تب

ایراو ندوب ن هاطخ س ا و هدیدرگ ضقن 

       

یکن زا یکی .می   
نزن کارآ استفاده می ی
نزن  GLSبه عنوان تخمی 
تخمینهای  OLSاریب و ناکارآ خواهد بود و از تخمی 

ت 6است  ...در
یگیرد آزم یاو نو تت تت
آزمونهایی که به طور گسترده در تشخیص واریانس ناهمسانی مورد استفاده قرار م 
1

Pooled Least Square
Fixed Effect
3
Random Effect
4
Hausman
5
Heteroskedasticity
6
White’s Heteroskedasticity Test
2
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این آزمون فرض صفر دال بر همسانی واریانس و فرض مخالف حاکی از وجود ناهمسانی واریانس میباشد .مقا رید
آماره آزمون وایت برای مدل برآورد شده در این پژوهش به قرار زیر است.
جدول  :7-4نتایج آزمون وایت (آزمون همسانی واریانس)
مقدار آماره

احتمال مربوطه
0.000

5.12

0.000

59.08

نوع آماره
F

منبع :یافتههای پژوهش

2

𝜒

مالحظه میشود که براساس نتایج آزمون وایت ،مدل در سطح اطمینان  99درصد با مشکل واریانس ناهمسانی مواجه
است .به همین دلیل در تخمینهای نهایی از وزنهای مقاطع برای خنث یراو ریثأت ندرک ی ا سمهان سن ا لدم رد ین

    

یشود.
استفاده خواهیم نمود .پس استفاده از روش حداقل مربعات خطای وزنی  GLSتوصیه م 
ک عدم وجود خودهمبستگی میباش نیدب .د    منظ نومزآ زا رو    
ض کالسی 
آزمون عدم خودهمبستگی :از دیگر فرو 
یشود.
بروشگادفریاستفاده م 
جدول  8-4آزمون عدم وجود خود همبستگی
احتمال آماره کای دو
0000/0

آماره کای دو

آزمون عدم وجود خودهمبستگی

233.7807

بروش گادفری

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به احتمال آماره کای دو میان اجزای اخال دم رد ،ل لل خود همبستگی وجود ندارد.
آزمون نرمال بودن دادهها :از دیگر فروض کالسیک برای استفاده از رگرسیون خطی نرمال ب اهدنامسپ عیزوت ندو    
یشود.
یباشد .برای این منظور از آزمون جارکیو-برا استفاده م 
م
لدم یمامت       

آزمون نرمال بودن توزیع خطاها :اگر توزیع فراوانی خطاها نرمال باشد میت هک دومن اعدا ناو

اطالعات مفید را از دادهها استخراج میکند و یا به عبارت دیگر مدل کامل است .اما از طرف دیگر اگر توز عی
فراوانی خطاها از توزیع نرمال پیروی نکند میتوان ادعا نمود ک  نومزآ .تسین لماک لدم ه م درو

یارب هدافتسا         

تشخیص نرمال بودن توزیع خطاها در این پژوهش آمارهی جارک-برا 1خواهد بود .فرض صفر در این آزم ناشن نو   
میدهد که خطاها از توزیع نرمال برخوردارند و رد فرض صفر نشانگر غیرنرمال ب هاطخ عیزوت ندو ا وب دهاوخ  د      .
یدهد که شواهد کافی ب یار
مقدار آماره آزمون جارک-برا در مدل فعلی  0.39و احتمال مربوطه  0.82است و نشان م 
رد نرمال بودن توزیع خطاها وجود ندارد.

20

Series: Standardized Residuals
Sample 2002 2015
Observations 168
3.77e-15
-0.009432
2.321468
-2.431418
0.990981
-0.044699
2.778559
0.399197
0.819060

16

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

12

8

4

Jarque-Bera
Probability
2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5

-2.0

-2.5

0

منبع :یافتههای پژوهش
Jarque-Bera

1
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یباشند.
با توجه به نتایج بدست آمده اجزای اخالل مدل دارای توزیع نرمال م 
تخمین نها یی مدل :با بررسی فروض کالسیک و آزمونهای مربوط به دادههای ترکیبی در نهایت رگرس تسدب نوی   
یشود.
یباشد به شرح زیر گزارش م 
آمده که از لحاظ علمی و آماری مورد تأیید م 
جدول  :01-4آزمون نها یی
احتمال آزمون t
0/ 0000
0/ 0000
0/ 0000
0/ 0000
0/ 0000
0/ 0000
0/ 0000

آزمون t

انحراف استاندارد

ضریب بتا

متغیر

C

1440.142

0.006326

9.110666

1440.142

3.08E-14

3.55E-12

CEG

-75.74374

6.04E-05

-0.004578

DOP

8.363320

3.18E-07

2.66E-06

ER

8.363320

0.000244

0.015162

FDI

18.81076

0.000102

0.001923

INF

P F-statistic

2.039425 :D.W

0.999884

R-squared

منبع :یافتههای پژوهش

یشود.
در نهایت مدل رگرسیونی به صورت زیر فرمولبندی م 
()1-4

��𝐹𝑁𝐼𝐿𝑁𝑃𝐸𝑅𝐺𝐷𝑃��= 9.110666 + 3.55E − 12𝐶𝐸𝐺��−0.004578 𝐷𝑂𝑃�� + 2.66E − 06𝐸𝑅�� + 0.015162 𝐹𝐷𝐼�� + 0.001923

یباشد و عدد  9.110666را به خود اختصاص داده است.
بررسی متغیرهای توضیحی-:عرض از مبدأ مثبت م 

-متغیر مخارج مصرفی دولت با ضریب  3.55E − 12نشان میدهد که با افزایش یک درصد مخارج مصرفی دول ،ت

تولید ناخالص سرانه (رشد اقتصادی) به میزان  3.55E − 12درصد افزایش خواهد یافت.

-متغیر درجه بازبودن اقتصادی با ضریب  −0.004578دارای اثر منفی بر تولی صتقا دشر( هنارس صلاخان د ا ید ))))) ))))))

یباشد .ونشان میدهد که با افزایش یک درصد درجه بازبودن اقتصادی ،تولید ناخالص سرانه (رش یداصتقا د )) ))) به
م
میزان  −0.004578درصد کاهش خواهد یافت.

-متغیر نرخ ارز با ضریب  2.66E − 06نشان میدهد که با افزایش یک درص د د ررر ن خان دیلوت ،زرا خر ا هنارس صل     

(رشد اقتصادی) به میزان  2.66E − 06درصد افزایش خواهد یافت.
-متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با ضریب

0.015162

نشان میده  اب هک د ا زف ا دصرد کی شی

گذاری مستقیم خارجی ،تولید ناخالص سرانه (رشد اقتصادی) به میزان

0.015162

در هیامرس         

ییابد.
درصد افزایش م 

کدرص مروت رد د   
-متغیر تورم (شاخص بهای مصرفکننده) با ضریب  0.001923نشان میدهد ک ب .ه ااااااف ی شیاز کک کک

(شاخصبهای مصر 
ییابد.
فکننده) ،تولید ناخالص سرانه (رشد اقتصادی) به میزان  0.001923درصد افزایش م 

 -ضریب تعیین با مقدار  0/ 99نشان میدهد که متغیرهای توضیحی انتخا الاب یگدنهد حیضوت تردق هدش ب یی       

نسبت به تولید ناخالص سرانه (رشد اقتصادی) داشتهاند.
یباشد .این موضوع نشاندهنده رفع خودهمبستگی است.
آماره دوربین واتسون  2/ 03م آماره  Fنیز نشان میدهد که کل رگرسیون تشکیل شده درست و صحیح است .این موضوع از پایین ب لامتحا ندو   یباشد.
این آماره از  0/ 05مشخص م 
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نتیجهگیری وارائه پیشنهادها
در این بخش از مقاله با توجه به هدف کلی تحقیق که عبارتست از ارزیابی تأثیر متغیرهای کالن ب یداصتقا دشر ر    
صهایی از پژوهش و نتیجهگی زا هدمآ تسدب یر نآ آ و هدش هدرو   
میباشد ،ابتدا با بررسی فرضیههای تحقیق ،خال 
پس از آن راهکارها و پیشنهادهای کاربردی جهت بهبود وضعیت ارائه شدهاند.
بررسی فرضیههای تحقیق :با توجه فرضیههایی که در فصل اول ابراز گردید در این فصل با توجه ب تسدب جیاتن ه    
یشود.
آمده ،به بررسی صحت و سقم آنها پرداخته م 
فرضیه اول :مخارج دولتی بر روی رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسالمی تأثیر معنا دراد یراد   ...با هب هجوت     
یباشد.
نتایج بدست آمده این فرضیه مورد تأیید است .این اثر مثبت و معنی دار م 
فرضیه دوم :باز بودن اقتصاد بر روی رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسالمی تأثیر معنا داری دارد نتا ناشن جی   
یشود.
یدهد که باز بودن اقتصاد بر روی رشد اقتصادی تأثیر منفی دارد .پس فرضیه دوم مورد تأیید واقع نم 
م
فرضیه سوم :نوسانات نرخ ارز بر روی رشد اقتصادی در کشورهای منتخ یمالسا ب    تأثثیر معنا راد یراد  دد نتا جی
یدهد که هرچه نرخ ارز افزایش پیدا کند رشد اقتصادی هم افزایش مییابد .این نتیجهههگیرییی نی اب ز   
تحقیق نشان م 
یباشد .این اثر مثبت و معنادار است.
فرضیه تحقیق سازگار م 
فرضیه چهارم :سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر روی رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسالمی تأثیر معنا داری
یباشد.
دارد .با توجه به نتایج بدست آمده این فرضیه مورد تأیید است .این اثر مثبت و معنی دار م 
فرضیه پنجم :تورم (شاخص بهای مصرفکننده) بر روی رشد اقتصادی در کشورهای منتخ یمالسا ب    تأثثیر معنا
یباشد.
داری دارد .با توجه به نتایج بدست آمده این فرضیه مورد تأیید است .این اثر مثبت و معنی دار م 
نتیجهگیری :نتایج حاصل از این تحقیق نشانگر این است که:
متغیر مخارج مصرفی دولت بر تولید ناخالص سرانه (رشد اقتصادی) تأثیر مثبت دارد.
یباشد.
متغیر درجه بازبودن اقتصادی بر تولید ناخالص سرانه (رشد اقتصادی) دارای اثر منفی م 
متغیر نرخ ارز برتولید ناخالص سرانه (رشد اقتصادی) تأثیر مثبت دارد ..
متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی برتولید ناخالص سرانه (رشد اقتصادی) تأثیر مثبت دارد.
فکننده) بر تولید ناخالص سرانه (رشد اقتصادی) تأثیر مثبت دارد.
متغیر تورم (شاخص بهای مصر 
یشود که متغی هیامرس ر   
جمعبندی :با بررسی ضرایب تأثیر گذاری متغیرهای مورد استفاده در مدل تحقیق مشخص م 
گذاری مستقیم خارجی برتولید ناخالص سرانه (رشد اقتصادی) بیشترین تأثیر مثبت را دارد .هر گونه س یامر هههگ یراذ
باعث به حرکت درآمدن چرخهای اقتصاد میشود .یکی از مزایای آن پایین آمدن نرخ بیکاری است .س یامر هههگ یراذ
داخلی و خارجی هر کدام به نوعی برای تولید نیازمند نیرویکار میباشند .نیروی ارزان کشورهای در حال توس و هع
توسعه نیافته یک عامل انگیزشی بسیار قوی برای تولیدکنندگان خارجی است .بدین جهت برای جلب FDIکه منجر
به ورود حجم مناسب سرمایه به کشور ،کاهش تورم (عدم تأمین سرمایه الزم با چاپ پول) و افزایش کارایی اقتصادی،
ی
یهای ی
لجدید باا ورود تکنول ژو ی ی
انتقال دانش نه تنها در فرایند تولید بلکه در حمایت از تولید و توزیع آن ،ایجاد مشاغ 
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یشود .نتیجه دیگری که از این تحقیق به دست آمد رابطه
شاشتغال و در نهایت موجب رشد اقتصادی م 
جدید و افزای 
منفی درجه باز بودن اقتصادی بر رشد اقتصادی است ،واین نمایان میکند که تأثیر واردات بر صادرات غالب ب و هدو
به عبارت دیگرواردات اکثر کشورهای مورد بررسی بیشتر از صادراتشان بوده است .برای تغییر جه  ای و ت ا شیازف    
ینماید تولیدات داخلی کشورها تقویت شود وبرای همین منظور ،الزم برنامههاای م رب ینود ای   
صادرات ،ضروری م 
افزایش مهارت و تخصص نیروی کار و کیفیت محصوالت داخلی تنظیم شود.
بنابر ساختار اقتصادی مشابه در بین کشورهای منتخب اسالمی در حال توسعه از یک طرف و هم اینکه این کش هرو اا
به دنبال اهداف مشترک از جمله رعایت عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی و رسیدن به رشد و رفا یداصتقا ه   
متوازن وهمگون در جامعه میباشند ،و با عنایت بر پایین بودن بهره وری در بخش دولتی و تأثیر بسیار ان رد نآ کد
رشد ،ضروری مینماید بخش دولتی چابک گردد و زمینههای فعالی وصخ شخب ت ص هب ی

تهاا و
وخارف ر       قابلیت ت

پتانسیلهای هر منطقه تقویت و توسعه گردیده وودستیابی عموم افراد به درآمد متناسب و متعادل با نقش خ رد شیو
لگیری رشد ،میسر باشد.
شک 
راهکارها و پیشنهادهای کاربردی بر اساس نتایج تحقیق:
یگ در د نیمز  هه ههههای
ی پیش م داهن یی یی
با توجه به تاثیرمثبت و اما درجه تأثیر کمتر مخارج دولتی بر روی رشد اقتصادی یتقویت بخشخصوصی در کشورها در راستای افزایش و ارتقای بهره وری و رسیدن به رشد بیش ومه رت ا ددرگ ر  .......و
همچنین زمینه اثر جانشینی یا برون رانی بخش خصوصی محدود گردد.
یگردد دولت و بانکمرک یز
برای جذب سرمایه گذاران خارجی برنامهریزیهای انگیزاننده صورت پذیرد .پیشنهادم شرایطی را به وجود آورند تا ریسک سرمایهگذاری در کشورکاهش یابد
ص واردات
با توجه به تأثیر منفی باز بودن اقتصاد بر رش هیور یب تادراو یولج تسا مزال یداصتقا د  ،،،،،،، ،،،،،،با خال ص صکاالهای مصرفی که تولید داخلی مشابه دارند کام ًالًال گرفنه شود و صادرات افزایش یابد و برای همین منظور ض یرور
است که برنامههایی برای باال بردن مهارت در نیروی کار و ارتقای کیفیت محصول اجرا شود.
با توجه به اینکه برای رشد اقتصادی ،تورم بسیار جزیی الزم است و به عبارتی یک سیگنال و عالم  تبثم ت ت یقل    میگردد ،پیشنهاد میگردد در رونق اقتصادی دستمزدها همگام با تورم در جامعه افزایش یابد .و از افزایش ب هیور ی   
تورم جلوگیری شود.
باتوجه به اینکه نرخ ارز و تکانههای این متغیر یکی از عوامل اصلی تأثیر گذار بر صادرات غیر نفتی است ،،بنابرررینیتواند بسیار راهگشا و اثرگذار باشد.
تنظیم صحیح آن در قالب یک نظام ارزی صحیح و منطقی م 
منابع
اکبریان ،رضا و قائدی ،علی ( ،)0931سرمایه گذاري در زیرساختهاي اقتصادي و بررس یثأت ی رر ررر آن بررر رشددد اقتصا مانلصف ،يد هه ههه علمی
پژوهشی ،پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادي ،سال اول ،شماره سوم
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