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چکیده
در کطَرّبی در حبل تَسعِ ٍ اس جولِ ایزاى بب تَجِ بِ ایيکِ بخص عوذُ فعبلیتّبی اقتصبدی در اختیبر
بخص دٍلتی هیببضذ ،لذا فعبلیتّبی بخص دٍلت تأثیز قببل هالحظِای را بز بخص خصَصی دارًذّ .ذف اس
هطبلعِ حبضز بزرسی تأثیز ّشیٌِّبی دٍلت بز سزهبیِگذاری بخص خصَصی هیببضذ .بز ایي اسبس بزای
ضٌبخت دقیق اثز ،بب تفکیک ّشیٌِّبی دٍلت بِ ّشیٌِّبی هصزفی ٍ ّشیٌِّبی سزهبیِای ٍ ًیش استفبدُ اس
هٌببع کتببخبًِای ٍ هقبالت ،دادُّب ٍ آهبر ببًک هزکشی طی دٍرُی  ٍ 1341-89بب استفبدُ اس رٍش
 ARDLبِ بزآٍرد هتغیزّب پزداختِ ضذُ استً .تبیج ًطبى داد کِ ّشیٌِّبی هصزفی دٍلت اثز هٌفی بز
سزهبیِگذاری خصَصی دارًذٍ ،لی ّشیٌِّبی سزهبیِ ای دٍلت اثز هثبت داضتِ اهب در سطح هٌبسبی
هعٌی دار ًبَدُ است .بٌببزایي در صَرت تَجِ بیطتز دٍلت بِ اهَر سیزبٌبیی ٍ گستزش سیزسبختّب ٍ ًیش
حوبیت اس بخص خصَصی هیتَاى ضبّذ ضکَفبیی استعذادّبی ایي بخص ببضین .عبهل تَرم بِعٌَاى ّشیٌِ
تَلیذ اثز هٌفی بز سزهبیِ گذاری خصَصی داردٍ ،لی هتغیزّبی هزبَط بِ ضَک ًفتی ٍ بزًبهِّبی تَسعِ اثز
هثبتی بز سزهبیِگذاری خصَصی دارًذ .بٌببز ًتبیج بِدست آهذُ پیطٌْبد هیضَد کِ دٍلت حوبیت
جذیذتزی اس اصل  44هبٌی بز خصَصی سبسی داضتِ ببضذ ٍ اس طزف دیگز بب کبّص ّشیٌِّبی هصزفی ٍ
ّذایت سزهبیِّبی خَد بِ بخص ّبی تَلیذی بستز هٌبسب را بزای رضذ ٍ فعبلیت بخص خصَصی فزاّن
سبسد.
کلید واژهها :سزهبیِگذاری خصَصیّ ،شیٌِّبی هصزفی دٍلتیّ ،شیٌِّبی عوزاًی دٍلتی ،رٍش ARDL
ٍ سزهبیِگذاری.
طبقهبندی R42 ،E62 ،E22 :JEL

 .1داًطجَی کبرضٌبسی ارضذ داًطگبُ سیستبى ٍ بلَچستبى
 .2استبدیبر گزٍُ جغزافیب داًطگبُ پیبم ًَر ،تْزاى (*ًَیسٌذُ هسئَل)
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 .1هقدهِ
یىی اص ارضاء ٔ ٟٓتمبضبی وُ دس التلبد والٖ ،ػشٔبیٌٝزاسی اػت وٛ٘ ٝػب٘بت آٖ ٔٛرت ػذْحجبت
وُ التلبد ٔیؿٛد (ثشا٘ؼ .)1388 ،ٖٛػشٔبیٌٝزاسی اص ٘ٛػب٘یتشیٗ ارضای تمبضبی وُ التلبد ثٛدٚ ٜ
استجبط تٍٙبتٍٙی ثب ٘ٛػب٘بت التلبدی داسد (وبصس٘ٚی  ٚاثمبئیٞ .)1387 ،شچٙذ ٔیضاٖ ػشٔبیٌٝزاسی
ثخؾ خلٛكی دس تِٛیذ ٘بخبِق داخّی ٘ؼجت ث ٝػبیش الالْ (ٔلشفخلٛكیٔ ،لشفػٕٔٛی،
ٞضیٞٝٙبیخلٛكی  )... ٚا٘ذن اػت ،أب ث ٝػمیذ ٜثؼیبسی اص التلبددا٘بٖ ایٗ ٔتغیش یىی اص ٔتغیشٞبی
ػٕذ ٜتأحیشٌزاس ثش تِٛیذ ٘بخبِق داخّی اػت (ؿجبٖ.)1388 ،
دس ایشاٖ ث ٝدِیُ ایٙى ٝثخؾ ػٕذٜای اص فؼبِیتٞبی التلبدی دس اختیبس ثخؾ دِٚتی ٔیثبؿذِ ،زا
ؿبٞذ ٘بوبسایی صیبدی دس ثؼیبسی اص ثخؾٞبی التلبدی وـٛس ٞؼتیٓٞ .شچٙذ و ٝعی ػبَٞبی اخیش
ثب تلٛیت اكُ  44لب٘ ٖٛاػبػی ٔجٙی ثش ٌؼتشؽ فؼبِیتٞبی خلٛكی صٔیٌ ٝٙؼتشؽ فؼبِیتٞبی
ثخؾ خلٛكی دس التلبد سا فشإٛ٘ ٓٞدٜا٘ذ ِٚی ثٝدِیُ ٚرٛد ٔـىالت ثؼیبس صیبدی دیٍش،
ػشٔبیٌٝزاساٖ خلٛكی ٛٙٞص آٖ چٙبٖ و ٝثبیذ ٚاسد ػشك ٝالتلبد ٘ـذٜا٘ذ .اص رّٕ ٝایٗ ػٛأُ ثٝ
ثبالثٛدٖ ٞضی ٝٙػٛأُ تِٛیذٚ ،رٛد سیؼه ثبال دس ثؼیبسی اص فؼبِیتٞب ٔ ... ٚیثبؿذِ ،زا دِٚت ثبیؼتی
ثشای تـٛیك ػشٔبیٌٝزاساٖ خلٛكی ثب حٕبیت اص ایٗ ثخؾ صٔیٞٝٙبی سؿذ  ٚتٛػؼ ٝالتلبدی وـٛس
سا فشا ٓٞػبص٘ذ (وبظٕی .)1392 ،ثٝعٛس ٔؼٕ َٛدس اوخش التلبدٞب  ٚاص رّٕ ٝالتلبد ایشاٖٞ ،ضیٞٝٙبی
دِٚتی ثٝػٛٙاٖ یىی اص فبوتٛسٞبی ٔ ٚ ٟٓاحشٌزاس ثش ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی ؿٙبخت ٝؿذ ٜاػت ،ثٝ
ٕٞیٗ دِیُ ثشای ثشسػی دلیك احش آٖ ،ثب تفىیه ٞضیٞٝٙبی دِٚتی ثٞ ٝضیٞٝٙب ٔلشفی  ٚػشٔبیٝای
ػؼی ٔیؿٛد رٙجٚ ٝالؼیتشی اص ایٗ ػبُٔ ثش ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی ٔٛسد تحّیُ لشاس ٌیشد .ثش ایٗ
اػبعٔ ،حٛس تحمیك حبضش ،ثشسػی تأحیش ٞضیٞٝٙب ػٕشا٘ی ٔ ٚلشفی دِٚت ثش ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی
اػت و ٝثذیٗٔٙظٛس پغ اص ٔغشحؿذٖ ٔجب٘ی ٘ظشی ٔ ٚغبِؼبت ا٘زبْؿذ ٜاٍِٛیی ثشای ػشٔبیٌٝزاسی
ثخؾ خلٛكی ایشاٖ عشاحیؿذٛٔ ٚ ٜسد آصٔ ٖٛلشاس ٌشفت ٝاػت .دس تحمیك حبضش پغ اص ثیبٖ ٔؼأِٝ
ث ٝثشسػی ٔجب٘ی ٘ظشی پشداخت ،ٝػپغ ػٛأُ ٔؤحش ثش ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی سا ٔٛسد اسصیبثی لشاس
داد ٚ ٜپغ اص اسائ ٝپیـی ٝٙتحمیك ث ٝثشسػی ٔذَ  ٚثشآٚسد ٘تبیذ تخٕیٗ ٔذَ  ٚدس ٟ٘بیت ٘تیزٌٝیشی
اص ٔجبحج  ٚثشآٚسد ٔذَ كٛست ٌشفت ٝؿذ ٜاػت.
 .2بیاى هسالِ
ػشٔبیٌٝزاسی  ٚا٘جبؿت ػشٔبی٘ ٝبؿی اص آٖ ،وّیذ سؿذ التلبدی ٞش وـٛسی ثٝؿٕبس ٔیآیذ.
ػشٔبیٌٝزاسی دس اغّت وـٛسٞب ،ثٚ ٝیظ ٜوـٛسٞبی دس حبَ تٛػؼ ،ٝثٚٝػیّ ٝثخؾ خلٛكی  ٚدِٚتی
ا٘زبْ ٔیٌیشد .دس ایٗ وـٛسٞب ثٝدِیُ ٘بصَ ثٛدٖ ػغح دسآٔذٞبی لبثُ تلشف ،تمبضب ،تِٛیذ ٚ
ػشٔبیٌٝزاسی ٘بوبفی اػت (وبصس٘ٚی  ٚاثمبئی .)1387 ،وٕجٛد تمبضب  ٚػشٔبیٌٝزاسی ٔٛرت وبٞؾ
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تِٛیذ وبالٞبی ػشٔبیٝای ٔیؿٛد و ٝایٗ وٕجٛد سا ٔیتٛاٖ تٟٙب اص عشیك ػشٔبیٌٝزاسی ،آٖ  ٓٞثٝ
ٔمذاس وبفی اص ثیٗ ثشد (الجبِی ٕٞ ٚىبساٖ .)1383 ،تزشث ٝوـٛسٞبی تٛػؼٝیبفت٘ ٝـبٖ ٔیدٞذ وٝ
ػبُٔ اكّی سؿذ  ٚتٛػؼ ٝالتلبدی آٖٞب ػشٔبیٌٝزاسی ثٛد ٜاػت (٘ٛسوغ .)1953 ،1اص عشفی
ػشٔبیٌٝزاسی ٔٛرت اػتفبد ٜثٟتش  ٚوبسآٔذ اص ٔٙبثغ ٔیٌشدد (سیچبسدػ.)1960 ،2ٖٛ
اكٛالً ساثغ ٝثیٗ ٞضیٞٝٙب دِٚتی ثب ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی ثٌٝ٘ٛٝای اػت و ٝاص یه ػ ٛدس رٟت
تـٛیك  ٚاص ػٛی دیٍش دس رٟت ربیٍضیٙی اػتٙٔ .ظٛس اص رٙج ٝتـٛیمی  ٚحٕبیتی ایٗ اػت و ٝاٌش
ثخؾ دِٚت دس تِٛیذ ٟ٘بدٜٞب ٛٔ ٚاد اِٚی٘ ٝمؾ داؿت ٝثبؿذ ،ایٗ دخبِت دِٚت ثبػج ٔیؿٛد وٛٔ ٝاد
اِٚی٘ ٝؼجت ث ٝحبِتی و ٝثخؾ خلٛكی خٛد الذاْ ث ٝتٟی ٚ ٝتذاسن آٖ (اص خبسد) ٔیوٙذ ثب لیٕت
وٕتشی دس دػتشع ثخؾ خلٛكی لشاس ٌیشد؛ ٙٔ ٚظٛس اص احش ربیٍضیٙی ایٗ اػت و ٝثب تٛر ٝث ٝایٙىٝ
ٔٙبثغ ٔحذٚد ٔی ثبؿٙذ ٞشٌب ٜدِٚت ثب تٛر ٝث ٝسا٘ت  ٚلذست ٘فٛری و ٝداسد ٚاسد ػشك ٝسلبثت ثب
ثخؾ خلٛكی ؿٛد ،ثخؾ ػٕذٜای اص ػٛأُ تِٛیذ سا ث ٝػٛی خٛد رزة ٔیوٙذِ ،زا ثخؾ
خلٛكی دس صٔی ٝٙدػتشػی ث ٝػٛأُ تِٛیذی دس تٍٙٙب لشاس ٔیٌیشد ،ایٗ وٕجٛد ٔٙبثغ لغؼبً ػجت
٘بسػبییٞبی دس التلبد خٛاٞذ ؿذ (وبظٕی.)1392 ،
 .3هباًی ًظزی
٘ظشیٞٝبی ٔتذا َٚػشٔبیٌٝزاسی ،ایٗ پذیذ ٜسا اص دیذٌبٜٞبی صیش ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔیدٞذ ،وٞ ٝش
وذاْ ػشٔبیٌٝزاسی سا تبثغ ثؼضی ػٛأُ خبف ٔیدا٘ٙذ ،سٚؽٞبیی ٘ظیش ٔؼیبس اسصؽ فؼّی  ٚسٚؽ
ثبصدٞی ٟ٘بیی ػشٔبی ٝثیبٍ٘ش دیذٌب ٜویٙض ثٛد ٚ ٜػشٔبیٌٝزاسی سا تبثؼی ٔؼىٛع اص ٘شخ ثٟش ٜثبصاس
ٔیدا٘ٙذ .ایٗ سٚؽٞب ثب ایٙى ٝپبی ٝاكّی ػبیش ٘ظشیٞٝبی التلبدی سا تـىیُ ٔیدٙٞذ ،أب ثٝدِیُ
ػبدٌی آٖٞب ثٝدِیُ ایٙى ٝػبیش ػٛأُ التلبدی ٔؤحش ثش ػشٔبیٌٝزاسی سا ِحبػ ٕ٘یوٙٙذ ،وٕتش ٔٛسد
تٛر ٝلشاسٌشفتٝا٘ذ (ثشا٘ؼ.)1388 ،ٖٛ
٘ظشی ٝثؼذی ٘ظشی ٝؿتبة ٔیثبؿذ و ٝػشٔبیٌٝزاسی سا تبثؼی خغی اص تغییشات تِٛیذی دس٘ظش
ٔیٌیشد .ایذ ٜاػبػی  ٚصیشثٙبیی اكُ ؿتبة ایٗ اػت و -1 ٝتمبضب ثشای وبالٞبی ػشٔبیٝای یه
تمبضبی اؿتمبلی اػت  -2 ٚتغییشات دس تمبضب ثشای ٔحل َٛث ٝتغییشات دس وبالٞبی ػشٔبیٝای ٚ
ثٙبثشایٗ ػشٔبیٌٝزاسی ٔٙزش ٔیؿٛد ٔ ٚـخل ٝایٗ اكُ ایٗ اػت و ٝثش ٘مؾ تمبضبی ا٘تظبسی دس
تؼییٗ ػغح ػشٔبیٌٝزاسی تأویذ ٔیوٙذ أب ثش لیٕت ٘ؼجی ٟ٘بدٜٞب ٘ ٚشخ ثٟش ٜتأویذ ٕ٘یوٙذ
(ؿبوشی.)1389 ،

1. Nurkse
2. Richardson
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ٔذَ ػبد ٜؿتبة فشم ٔیوٙذ و٘ ٝؼجت ػشٔبی ٝثٔ ٝحل َٛثشاثش ٔمذاس حبثت اػت ثٝعٛسیوٝ
 .اٍِٛی فٛق ثٝ
ػشٔبیٌٝزاسی خبِق ػجبست اػت اص ٘ؼجتی اص ٕ٘ٔ ٛحل َٛیؼٙی
ؿتبة ویٙضی ٔؼشٚف اػت و ٝساثغٔ ٝیبٖ تغییش دس تمبضبی ٔحل َٛوُ  ٚتغییش دس ا٘جبس ٜوُ ػشٔبیٝ
 ٚػشٔبیٌٝزاسی سا ثیبٖ ٔیوٙذ .ایٗ ؿىُ ػبد ٜاص اكُ ؿتبة ثیبٍ٘ش ٘تبیذ ضؼیفی اػت ،صیشا٘ ،ؼجت
ػشٔبی ٝثٔ ٝحل َٛدس ػیؼتٓٞبی ٔتفبٚت التلبدی  ٚیب دس ٖٚیه ػیؼتٓ اص صٔب٘ی ث ٝصٔبٖ دیٍش ٚ
یب دس ٔٙبعك ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛتفبٚت اػت .ثب تٛر ٝث٘ ٝبسػبییٞبی یبدؿذ ،ٜاكُ ؿتبة ا٘ؼغبفپزیش یب فشضیٝ
تؼذیُ ٔٛرٛدی اسائٔ ٝیؿٛد و ٝدس آٖ ،ػشٔبیٌٝزاسی خبِق ٚالؼی ٘ؼجتی اص ػشٔبیٌٝزاسی الصْ
ٔحؼٛة ٔیؿٛدِ .زا
ثشای سػیذٖ ثٛٔ ٝرٛدی ػشٔبیٔ ٝغّٛة
و ٝدس آٖ ضشیت تؼذیُ اػت (ػّیٕیفش  ٚلٛی.)1381 ،
ریٕض تٛثیٗ )1969(1یه ٘ظشی ٝپٛیبی ػشٔبیٌٝزاسی سا ثب ایٗ ایذ ٜو ٝػشٔبیٌٝزاسی ث٘ ٝؼجت
اسصؽ ثبصاسی داساییٞبی ٔبِی ثٞ ٝضی ٝٙربیٍضیٙی ثؼتٍی داسد ،اسائ ٝداد ٜاػت .اص آ٘زبی وٝ
ػشٔبیٌٝزاسی ٔبٞیتبً ثٌٝ٘ٛ ٝای اػت و ٝثب ٚلفٞٝب ،تؼذیالت  ٚسیؼه ٕٞشا ٜاػت؛ ِزا ثشای ا٘تخبة
صٔبٖ ٔ ٚمذاس ػشٔبیٌٝزاسی ثبیؼتی ایٗ ٔحذٚدیتٞب سا ِحبػ وشدِ .زا ثب ٚرٛدی وٚ ٝلفٞٝب ،تؼذیالت،
ا٘تظبسات  ٚسیؼه ٕٝٞ ،دس تؼییٗ ٔمذاس ػشٔبیٌٝزاسی  ٚتلٕیٌٓیشی دس ٔٛسد آٖ تؼییٗوٙٙذٞ ٜؼتٙذ،
دس ٘ظشیبت لجّی ث ٝحؼبة ٘یبٚسد ٜؿذٜا٘ذ .تٛثیٗ یه ٘ظشی ٝپٛیبی ػشٔبیٌٝزاسی سا ثش ٔجٙبی ایٗ ایذٜ
و ٝػشٔبیٌٝزاسی ث٘ ٝؼجت ،اسصؽ ثبصاسی داساییٞبی ٔبِی ثٞ ٝضی ٝٙربیٍضیٙی ثؼتٍی داسد ،اسائ ٝدادٜ
اػت .ایٗ ٘ؼجت ٘ qبٔیذٔ ٜیؿٛد.
= اسصؽ ثبصاسی داساییٞبی ٔٛرٛد ،

= ٞضی ٝٙربیٍضیٙی

تٛثیٗ اػتذالَ ٔیوٙذ و ٝثٍٙبٜٞب ثبیذ صٔب٘ی الذاْ ث ٝػشٔبیٌٝزاسی وٙٙذ و q 1 ٝثبؿذ ،ثٙبثشایٗ
 qثبؿذ ،ا٘زبْ ػشٔبیٌٝزاسی تٛری ٝالتلبدی ٘ذاسد (ؿبوشی.)1389 ،
اٌش
 .4بزرسی عَاهل هؤثز در هدل
 .4-1تَرم
٘شخ تٛسْ یىی اص ٔـخلٞٝبی ثیحجبتی دس التلبد اػت ؤ ٝیتٛا٘ذ احشی ٔٙفی ثش ػشٔبیٌٝزاسی
خلٛكی داؿت ٝثبؿذ٘ .شخ تٛسْ ثبال  ٚغیشلبثُپیؾثیٙی ثبػج تحشیف اعالػبت ٔشثٛط ث ٝلیٕتٞبی
٘ؼجی ،افضایؾ سیؼه عشحٞبی ػشٔبیٌٝزاسی ثّٙذٔذت  ٚوبٞؾ ٔتٛػظ ػشسػیذ ٚاْٞبی تزبسی
ٔیؿٛدٔ .غبِؼبت ٔتؼذدی ث ٝثشسػی آحبس تٛسْ ثش تمبضبی ػشٔبیٌٝزاسی دس وـٛسٞبی ٔختّف
1. James Tobin
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پشداختٝا٘ذ .ػبربٚاَ خبٖ  ٚاسؿذخبٖ )2007( 1دس ثشسػیٞبیی و ٝا٘زبْ دادٜا٘ذ ث ٝایٗ ٘تیز ٝسػیذ٘ذ
و٘ ٝشخ تٛسْ ثبال احشی ٔٙفی ثش ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی دس پبوؼتبٖ داؿت ٝاػت٘ .شخ تٛسْ دس
دٞٝٞبی ٌزؿت ٝث ٝوبٞؾ ٘شخ ػشٔبیٌٝزاسی  ٚدس ٘تیز ٝوبٞؾ ٘شخ سؿذ التلبدی دس ثشصیُ ٔٙزش
ؿذ ٜاػت .پبػتٛس  ٚػبً٘٘ )1995( 2یض اؿبس ٜوشد٘ذ و ٝػغح پبییٗ تٛسْ ػشٔبیٌٝزاسی سا اص عشیك
فـبسی و ٝثش ثبال سفتٗ ػغح پغا٘ذاصٞب ٚاسد ٔیوٙذ ،تحشیه ٔیوٙذ .اص ػٛی دیٍش ،ػغح ثبالی
تٛسْ ػغح ػشٔبیٌٝزاسی سا ث ٝػٕت ػغٛح پبییٗ اص عشیك وبٞؾ دس ػغح پغا٘ذاصٞب ػٛق ٔیدٞذ
(ٟٔشآسا ٕٞ ٚىبساٖ.)1390،
وـٛسٞبی دس حبَ تٛػؼ( ٝاص رّٕ ٝایشاٖ) و٘ ٝشخ تٛسْ ثبال سا تزشثٔ ٝیوٙٙذ ،ثٝدِیُ تأحیشٌزاسی
تٛسْ ثش ٘شخ اػٕی ثٟشٙٔ ،ٜزش ثٙٔ ٝفی ؿذٖ ٘شخ حمیمی ثٟش ٜثٕٞ ٝشاٛ٘ ٜػب٘بت پیؾثیٙی٘ـذٜ
خٛاٞذ ٌشدیذ .دس ایٗ حبِت تٕبیُ خب٘ٛاس ثشای پغ ا٘ذاص ثیـتش سا وبٞؾ دادٙٔ ٚ ٜبثغ الصْ ثشای
ػشٔبیٌٝزاسی سا ثب ٔحذٚدیت ٔٛار ٝخٛاٞذ ػبختٕٞ .چٙیٗ ثب تٛر ٝثٔ ٝبٞیت راتی تٛسْ٘ ،باعٕیٙب٘ی
ٔ ٚخبعش ٜدس فؼبِیت التلبدی خلٛكبً دس ثخؾٞبی تِٛیذی سا افضایؾ ٔیدٞذ ،دس چٙیٗ ؿشایغی
فشاس ػشٔبی ٝاص ثخؾٞبی تِٛیذی ث ٝثخؾٞبی غیشِٔٛذ  ٚدس ٟ٘بیت تمّیُ ٘شخ سؿذ ثّٙذٔذت
التلبدی خٛاٞذ ثٛد .اص عشفی دس وـٛسٞبی و ٝاص ػیؼتٓ اسصی وٙتشَ ؿذ ٜاػتفبدٔ ٜیوٙٙذ ،تحت
ؿشایغی ٔٙزش ث ٝوبٞؾ دسر ٝسلبثت ثیٗإِّّی (ثبال ٍ٘ٝداؿتٗ ٔلٛٙػی اسصؽ پ َٛداخّی) ٟ٘ ٚبیتبً
خشٚد ثٍٙبٜٞبی التلبدی تِٛیذی اص ثبصاسٞبی رٟب٘ی ٔیؿٛد (وبظٕی.)1392 ،
٘شخ تٛسْ ثش ػشٔبیٌٝزاسی آحبس ٔتفبٚتی داسد .یؼٙی صٔب٘ی و٘ ٝشخ تٛسْ دس ػغح ثبالیی لشاس داسد،
احشات رذاٌب٘ ٝای دس ٔمبیؼ ٝثب حبِتی و ٝتٛسْ دس ػغح پبییٗ اػت داسد (ٞبدیبٖ ٞٚ ٚبْ٘ .)1389 ،شخ
تٛسْ پبییٗ دس ػشٔبیٌٝزاسی خّّی ایزبد ٕ٘یوٙذ  ٚچ ٝثؼب ثٝدِیُ ثبال سفتٗ ػٛد ثٝعٛس ٔٛلت ٔٛرت
اٍ٘یض ٜثیـتشی ثشای ػشٔبیٌٝزاسی ثٚٝرٛد آٚسد .ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝدس وـٛسٞبی دس حبَ تٛػؼ٘ ٝشخ
تٛسْ دس ػغح ثبالیی لشاس داسد ِزا اص ػٛی ػشٔبیٌٝزاساٖ ثٝػٛٙاٖ ؿبخق ثیحجبتی التلبدی تّمی
ٔیؿٛد و ٝاٍ٘یض ٜػشٔبیٌٝزاسی سا اص ثیٗ ٔیثشد .اص آ٘زب و ٝدس التلبد والٖ افضایؾ لیٕت ث ٝػبیش
وبالٞب ػشایت ٔیوٙذ  ٚدس ٚالغ دس ػغٛح ثخـی ،افضایؾ لیٕت ٘ـبٍ٘ش ٚرٛد تٛسْ دس ػبیش وبالٞب
٘یض ٞؼتِ ،زا ثب افضایؾ لیٕت ٔحلٛالتٞ ،ضیٞٝٙبی تِٛیذ ٘یض ثبال خٛاٞذ سفت  ٚدس ٘تیز ٝسفتبس
ثٍٙب ٜتِٛیذی تغییش خٛاٞذ وشد (ؿبوشی ٛٔ ٚػٛی.)1382 ،
ّ .4-2شیٌِّای دٍلت
ثٝعٛس ػٕذ ،ٜالتلبدٞبی دس حبَ تٛػؼ ٝثب دٔ ٚـىُ ػٕذٛٔ ٜارٝا٘ذ ،یىی ثبال ثٛدٖ ػ ٟٓدِٚت اص
ٔخبسد  ٚػشٔبیٌٝزاسی  ٚدیٍشی ٔحذٚدیت ؿذیذ ٔٙبثغ ٔبِی .التلبد ایشاٖ اص ٞش دٔ ٚـىُ تٛأٔبٖ ٚ
1. Serven & Solimano
2. Pastor & Sung

228

تأثیز ّشیٌِّبی دٍلتی بز سزهبیِگذاری خصَصی ...

ث ٝؿذت س٘ذ ٔیثشدٚ ،رٛد ٔٙبثغ ػشؿبس ٘فتی ،دِٚت سا ث ٝؿذت ثضسي  ٚحزیٓ وشد ٜاػت ٚ
ٔحذٚدیتٞب  ٚتحشیٓٞبی التلبدی ،أىبٖ دػتشػی ثٙٔ ٝبثغ ٔبِی ثیٗإِّّی سا ث ٝؿذت ػخت ٚ
ٔـىُ ٕ٘ٛد ٜاػت.ایٗ أش ػجت ؿذ ٜو ٝثذ ٖٚوبٞؾ ػشٔبیٌٝزاسی ٞ ٚضیٞٝٙبی دِٚتی دس ؿشایظ
ٔحذٚدیت ٔٙبثغ سیبِی  ٚاسصی ،افضایؾ ػشٔبیٌٝزاسی ثخؾ خلٛكی أىبٖپزیش ٘جبؿذ (وبظٕی،
.)1392
دس وـٛسٞبی دس حبَ تٛػؼ ٚ ٝاص رّٕ ٝایشاٖ وُ ٞضیٞٝٙبی دِٚت ث ٝد ٚدػت ٝتمؼیٓ ٔیؿٛد .یه
دػت ٝؿبُٔ ٞضیٞٝٙبی ػشٔبیٝای ٔیثبؿذ و ٝث ٝػمیذٜای ثؼیبسی اص التلبددا٘بٖ ،ایٌٗٞ ٝ٘ٛضیٞٝٙب
كشف ایزبد صیشػبختٞب ٔیؿٛدٔ ،یتٛا٘ذ ٔٙزش ثٌ ٝؼتشؽ فؼبِیتٞبی خلٛكی ؿذ ٚ ٜدس ٚالغ
ثؼتشٞبی سؿذ ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی سا فشأ ٓٞیآٚسد ،اص عشفی دػت ٝدیٍش ٞضیٞٝٙبی دِٚت،
ٞضیٞٝٙبی ٔلشفی دِٚت ٔیثبؿذ و ٝاص ِحبػ تئٛسیٞبی التلبدی ثیـتش ثٔ ٝب٘ٙذ ػیبػت ا٘جؼبعی
ػُٕ وشدٙٔ ٚ ٜزش ث ٝوبٞؾ ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی ٔیؿٛد.
اٌش دِٚت دس فؼبِیت ٞبی تِٛیذی ٘ظیش كٙؼت پٛؿبن  ٚكٙبیغ وٛچه و ٝثخؾ خلٛكی
ٔیتٛا٘ذ آٖٞب سا ا٘زبْ دٞذ ،ػشٔبیٌٝزاسی وٙذ ،ثٝػٛٙاٖ رب٘ـیٗ ثخؾ خلٛكی ػُٕ وشد ٜو ٝایٗ
أش ػجت وبٞؾ ثبصدٞی ػشٔبیٌٝزاسی ثخؾ خلٛكی ؿذ ٚ ٜػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی سا دس حبؿیٝ
لشاس ٔیدٞذ (خّیّی ػشالیِٚ .)1376 ،ی اٌش دِٚت دس حیغ ٝوبالٞبی ػٕٔٛی ٔب٘ٙذ احذاث فشٚدٌبٜٞب،
ثضسٌشاٜٞب ،ثٙذسٞب ٞ ... ٚضی ٝٙوٙذ ،ثٝػٛٙاٖ ٔىُٕ ثخؾ خلٛكی ثٛدٔ ٚ ٜـىالت ٔٛرٛد ثش ػش ساٜ
فؼبِیتٞبی خلٛكی سا وبٞؾ ٔیدٞذ .دس ٚالغ اٌش دِٚت چٙیٗ ٔخبسری سا تمجُ ٘ىٙذ ،ثؼیبسی اص
فؼبِیتٞبی التلبدی ثخؾ خلٛكی ا٘زبْ ٕ٘یؿٛد  ٚدس كٛست ا٘زبْٞ ،ضی ٝٙثؼیبس ثبالیی خٛاٙٞذ
داؿت  ٚا٘زبْ آٖ تٛػظ دِٚتٞ ،ضی ٝٙتِٛیذ ثخؾ خلٛكی سا وبٞؾ ٔیدٞذ (وبصس٘ٚی  ٚاثمبئی،
.)1387
ٕٞچٙیٗ ٞضیٞٝٙبی ػٕشا٘ی دِٚت ثٝكٛس ٔختّف دس لبِت تمبضب ثشای وبالٞب  ٚخذٔبت ٚاسد ثبصاس
ٔی ؿٛد و ٝاٌش تٍٙٙبٞبی ػبختبسی دس تِٛیذ ٚرٛد ٘ذاؿت ٝثبؿذ ،ػجت افضایؾ تِٛیذ ،دسآٔذ ٚ
ػشٔبیٌٝزاسی ثخؾ خلٛكی ٔیؿٛد (ػٛسص )2006 ،1ؿىُ( .)1ػٞ ٟٓضیٞٝٙبی ػٕشا٘ی ٔ ٚخبسد
ٔلشفی دِٚتی سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ.

1. Soreiz
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ضکل  :1درصد ّشیٌِّای هصزفی ٍ عوزاًی اس ّشیٌِّای کل دٍلت
ٔٙجغ :یبفتٞٝبی تحمیك

دس وـٛسٞبی دسحبَتٛػؼ ،ٝدِٚت ٘مؾ ٕٟٔی سا دس فشآیٙذ تـىیُ ػشٔبی ٝایفب وشد ٜاػت .ثشاػبع
٘ظشی ٝویٙضیٗٞب ػیبػت ٔبِی ا٘جؼبعی و ٝتٛػظ افضایؾ ٔخبسد دِٚت كٛست ٔیٌیشد ث ٝافضایؾ
٘شخ ثٟش ٚ ٜدس ٘تیز ،ٝوبٞؾ دس ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی ٔٙزش ٔیؿٛد (ثشا٘ؼ .)1388 ،ٖٛافضایؾ
ٞضیٞٝٙبی دِٚت (ٙٔ ،)gحٙی  ISسا ث ٝػٕت ثیشٙٔ ٖٚتمُ ٔیوٙذ  ٚدس ٞش ػغح ٔؼیٗ اص ٘شخ ثٟشٜ
( ،)rػغح ٔحل َٛتؼبدِی سا افضایؾ ٔیدٞذ .دس ػغح اِٚی٘ ٝشخ ثٟش ،r0 ٜدسآٔذ اص عشیك ضشیت
فضایٙذ ٜؿشٚع ث ٝافضایؾ ٔیوٙذ .افضایؾ دس دسآٔذ خٛد ثبػج ٔیؿٛد تب تمبضب ثشای ٔب٘ذٜٞبی
ٔؼبٔالتی افضایؾ یبثذ  ٚایٗ ٔٛرت ثشٚص ٔبصاد تمبضب دس ثبصاس پٌ َٛـت٘ ٚ ٝشخ ثٟش r ٜافضایؾ ٔییبثذ.
تب ایٗو ٝدٚثبس ٜدس ٚضؼیت تؼبدِی لشاس ٌیشد (ٕٞبٖ ٔٙجغ).

ضکل  :2افشایص ّشیٌِّای دٍلت ٍ اًتقال هٌحٌی is

ٔٙجغ :ثشا٘ؼ1388 ،ٖٛ

ٕٞبٖعٛس و ٝدس ٕ٘ٛداس فٛق ٘ـبٖ داد ٜؿذ ٜاػت ،افضایؾ ػیبػت ٔبِی (افضایؾ ٔخبسد دِٚتی)،
ٔٙحٙی  ISسا ث ٝػٕت ساػت ٔٙتمُ ٔیوٙذ  ٚدس ٚالغ تمبضبی وُ سا افضایؾ ٔیدٞذ  ٚثب افضایؾ
تمبضب  ٚدسآٔذ ّٔی ،تمبضبی ٔؼبٔالتی پ َٛافضایؾ ٔییبثذ  ٚثٙبثشایٗ دس ثبصاس پ َٛاضبف ٝتمبضب ثٚٝرٛد
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ٔیآیذ و ٝدس ٘تیز ٝآٖ ٘شخ ثٟش ٜثبال ٔیسٚد  ٚثش احش افضایؾ ٘شخ ثٟش ،ٜػشٔبیٌٝزاسی وبٞؾ ٔییبثذ.
ثذیٗ تشتیت ،ثخـی اص احش ػیبػت ٔبِی ا٘جؼبعی دس احش وبٞؾ ػشٔبیٌٝزاسی خٙخی ٔیؿٛد .احش ٔٙفی
٘شخ ثٟش ٜثش ػشٔبیٌٝزاسی  ٚثٙبثشایٗ خٙخی ؿذٖ ثخـی اص احش ػیبػت ٔبِی ،ث ٝاحش ربیٍضیٙی یب ثشٖٚ
سا٘ی (ٔ )Crowding-outؼشٚف اػت (ؿبوشی.)1389 ،
دس حبِتیوٞ ٝذف دِٚت اص ٞضیٞٝٙب ٌؼتشؽ صیشػبختٞب ثبؿذ ،چ ٖٛث ٝػٛٙاٖ ٔىّٕی ثشای ثخؾ
خلٛكی ٔیثبؿذ  ٚثؼیبسی اص ٔٛا٘غ ٔٛرٛد ثش ػش سا ٜػشٔبیٌٝزاساٖ ثخؾ خلٛكی سا ثش ٔیداسد،
پذیذ )Crowding-in) ٜسخ ٔیدٞذ.
 .4-3سزهایِگذاری دٍلت
دسكٛستی و ٝػشٔبیٌٝزاسی دِٚتی ث ٝكٛست ٔىُٕ ثشای ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی ا٘زبْ ٌیشدٔ ،خالً
(ػشٔبیٌٝزاسی دس صیشثٙبٞب) دس آٖ كٛست تأحیش ٔخجت ثش ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی خٛاٞذ داؿت  ٚدس
كٛستی و ٝثٝػٛٙاٖ رب٘ـیٗ  ٚسلیجی ثشای ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی ػُٕ ٕ٘بیذ ٔیتٛا٘ذ احشی ٔٙفی ثش
ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی داؿت ٝثبؿذ (ػبربٚاَ خبٖ  ٚاسؿذخبٖ .)2007 ،ث ٝاػتمبد ثؼیبسی اص
التلبددا٘بٖ دس ثشخی اص وـٛسٞب ثٚٝیظ ٜوـٛسٞبی دس حبَ تٛػؼ ،ٝػشٔبیٌٝزاسی ثخؾ دِٚتی ٔىُٕ
ػشٔبیٌٝزاسی ثخؾ خلٛكی ٘جٛد ٚ ٜثٝكٛست ربیٍضیٗ ػُٕ ٔیوٙذ(كبدلی ٕٞ ٚىبساٖ ) 1386،دس
ایٗ حبِت ػشٔبیٌٝزاسی دِٚتی ثٝربی ایٙى ٝدس تمٛیت ثخؾ خلٛكی  ٚػبخت صیشثٙبٞب فؼبِیت
ٕ٘بیذ ،ثب تٛر ٝث ٝلذست  ٚسا٘تی و ٝداسد ،ثٝػٛٙاٖ سلیجی ػؼی دس ثٝوبسٌیشی ثیـتش اص ػٛأُ ٚ
ٟ٘بدٞبی تِٛیذ وشد ٚ ٜث ٝتذسیذ ثخؾ خلٛكی سا اص كح ٝٙخبسد ٔیوٙذ٘ .ظشیٝی دیٍش ایٗ اػت
و ٝدس وـٛسٞبی دس حبَ تٛػؼ ٝو ٝصیشػبختٞب ٘بلق اػت ٛٔ ٚا٘غ ٟ٘بدی صیبدی ثشای ػشٔبیٌٝزاسی
ٚرٛد داسد ،ػشٔبیٌٝزاسی دِٚت دس آٖٞب ٔیتٛا٘ذ ثب افضایؾ ثبصدٜی ػشٔبیٌٝزاسی ،صٔی ٝٙسا ثشای
ػشٔبیٌٝزاسی ثخؾ خلٛكی ٟٔیّب وٙذ.

ضکل ً :3زخ رضد سزهایِگذاری خصَصی ٍ دٍلتی در ایزاى
ٔٙجغ :یبفتٞٝبی تحمیك
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ثب تٛر ٝث ٝؿىُ  3س٘ٚذ سؿذ ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی  ٚدِٚتی دس ایشاٖ دس ػبَٞبی لجُ اص ا٘مالة
وٓ ٘ٛػبٖ ثٛد ٜاػت .دس ػبَٞبی لجُ اص ا٘مالة ٘شخ سؿذ ػشٔبیٌٝزاسی دِٚتی ثیـتش اص
ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی ثٛد ٜاػت .ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی  ٚدِٚتی ٕٞشا ٜثب افضایؾ لیٕت ٘فت دس
دٚس ٜؿٛن ٘فتی افضایؾ یبفت ٚ ،لجُ اص ا٘مالة ثب تٛر ٝث ٝخشٚد داساییٞب ؿذیذاً وبٞؾ یبفت ٝاػت.
دس دٚس ٜر ًٙتحٕیّی ٘یض ٘شخ سؿذ ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی  ٚدِٚتی وبٞؾ یبفت ٝاػت .دس عَٛ
ثش٘بٔٞٝبی تٛػؼ ٝالتلبدی ٘یض ٕٞشا ٜثب تغییشات دسآٔذٞبی ٘فتی  ٚتغییشٞبی ػیبػتی دس عَٛ
ثش٘بٔٞٝب ؿبٞذ ٘ٛػب٘بت ػٕذٜای دس ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی  ٚدِٚتی ثٛدٜایٓ.
 .4-4بزًاهِّای تَسعِ اقتصادی
التلبد ایشاٖ اص پبیبٖ ر ًٙتب و ٖٛٙپٙذ ثش٘بٔ ٝتٛػؼ ٝسا تذٚیٗ ٕ٘ٛد ،ٜو ٝچٟبس ثش٘بٔ ٝارشا  ٚاو ٖٛٙدس
ثش٘بٔ ٝپٙزٓ تٛػؼٔ ٝیثبؿذ.
دس دٚساٖ ثش٘بٔ ٝا َٚو ٝدٚساٖ ثبصػبصی التلبدی پغ اص رٔ ًٙحؼٛة ٔیؿٛد ،ػشٔبیٌٝزاسی سٚ
ث ٝثٟجٛد ٟ٘بدٕٞ ٚ ٜشا ٜثب ثٝوبسٌیشی اص ظشفیتٞبی خبِی تِٛیذ  ٚحشوت ٔزذد ٔجبدالت ػجت ٔخجت
ؿذٖ تشاص اسصی وـٛس  ٚافضایؾ دسآٔذٞبی ٘فتی ؿذ ٜو ٝدس ٟ٘بیت سؿذ ٔغّٛثی دس التلبد وـٛس
پذیذاس ؿذ.
دس آغبص ثش٘بٔ ٝد ْٚثٝدِیُ ٚرٛد فضبی ثٝؿذت تٛسٔی ،دِٚت سا ٚاداس ث ٝارشای ثش٘بٔٞٝبی تخجیت
(وٙتشَ  ٚوبٞؾ ٞضیٞٝٙب) وشد .عی ایٗ ػبَٞب افضایؾ ػشض٘ ٝفت اص ػٛی اٚپه  ٚوبٞؾ لیٕت
٘فتٙٔ ،زش ث ٝوبٞؾ دسآٔذٞبی ٘فتی وـٛس ؿذ و ٝایٗ ٔؼأِ ٝسؿذ تِٛیذ  ٚػشٔبیٌٝزاسی سا وبٞؾ
داد (دفتش ٔغبِؼبت ثش٘بٔ ٚ ٝثٛدر.)1389 ،ٝ
ثش٘بٔٝی ػ ْٛتٛػؼ ٝو ٝثب ٘بْ ثش٘بٔ ٝاكالح ػبختبس التلبد ٔغشح ؿذ .دس ایٗ دٚس ٜثشای سػیذٖ
ث ٝاٞذاف ٔذ٘ظش التلبدی ،ثش٘بٔٞٝبیی چ ٖٛآصادػبصی ٘ؼجی تزبسی ،یىؼبٖػبصی ٘شخ اسصٌ ،ؼتشؽ
صیشػبختٞب  ٚافضایؾ دسآٔذٞبی ٘فتی ٕٞشا ٜثٛد،و٘ ٝشخ سؿذ ػشٔبیٌٝزاسی  ٚتِٛیذ ٘بخبِق داخّی
افضایؾ یبفت (ٕٞبٖ ٔٙجغ).
دس ثش٘بٔٝی چٟبسْ تٛػؼ ٝوٟٓٔ ٝتشیٗ خٛاػت ٝآٖ سؿذ پبیذاس التلبد دا٘بییٔحٛس اػت .دس ایٗ
ثش٘بٔ ٝاػتفبد ٜاص ٔٙبثغ ٘فتی ثشای تٛػؼٛٔ ٝسد٘ظش لشاس ٌشفت  ٚدس ایٗ سا ٜایزبد ٘ٛػی حجبت دس
ٔمبدیشی اص دسآٔذٞبی ٘فتی و ٝػبِیب٘ ٝث ٝدس ٖٚالتلبد تضسیك ٔیؿذ ٔذ٘ظش لشاس ٌشفت.
ثش٘بٔ ٝپٙزٓ ثب ٞذف تخجیت ٔیب٘ی سؿذ التلبدی  ٚسفب ٜارتٕبػی تؼییٗ ؿذ ٜاػت .تزٟیض ثبصاس
ػشٔبی ٚ ٝتأٔیٗ ٔبِی ٔٛسد ٘یبص ارشای پشٚطٜٞبی رذیذ  ٚتٛػؼ ٝپشٚطٜٞبی ٔٛرٛد دس ثبصاس ػشٔبی ٝاص
ثخؾٞبی ٔ ٟٓپیـجشد ثش٘بٔٞٝبی تٛػؼ ٝالتلبدی اػت ،و ٝدس ثش٘بٔ ٝپٙزٓ ث ٝآٟ٘ب تٛر ٝؿذ ٜاػت
(ؿزشی.)1388 ،
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 .4-5دٍرُ ضَک ًفتی
ػیش ٚاثؼتٍی ایشاٖ ث ٝدسآٔذ ٘فتی دس دٝٞی  1350و ٝدس ٟٔشٔب 1352 ٜث٘ ٝمغ ٝاٚد ؿٛن ٘فتی
ٔؼشٚف ؿذ ٛٔ ٚرت ؿذ و ٝلیٕت رٟب٘ی ٘فت ثیؾ اص چٟبس ثشاثش افضایؾ پیذا وٙذ .اِجت ٝعی
ػبَٞبی  1352-1342دسآٔذ ٘فت ایشاٖ س ٚث ٝافضایؾ ثٛد .ایٗ افضایؾ اثتذا ث ٝدِیُ سؿذ ػشیغ حزٓ
٘فت كبدساتی  ٚػپغ ثٝدِیُ افضایؾ ٘ؼجتبً ٔؼتذَ لیٕتٞب سخ داد .ثب ا٘فزبس لیٕتٞبی ٘فت دس ػبَ
 ،1352ػ ٟٓدسآٔذ ٘فتی دس تِٛیذ ٘بخبِق ّّٔی ث 50 ٝدسكذ سػیذ ،أب پغ اص آٖو ٝفشكت وبفی ثشای
رزة آٖ دس التلبد فشا ٓٞؿذ ،ایٗ ػ ٟٓدس ػبَ  1357ث 34 ٝدسكذ وبٞؾ یبفت .عی ػبَٞبی دٝٞ
 ،1350لیٕت ٞش ثـى٘ ٝفت دس ثبصاسٞبی ثیٗإِّّی اص ػ ٝدالس ث ٝثیؼت دالس سػیذ .اٚد ایٗ افضایؾ
ٔشثٛط ث ٝؿٛن ا٘ َٚفتی دس  1973ثٛد و ٝلیٕت ٘فت سا ث٘ ٝضدیه دٚاصد ٜدالس ،یؼٙی چٟبس ثشاثش
لیٕت پیـیٗ ،سػب٘ذ .ػٛایذ ٘فت ایشاٖ دس ػبَ  1349ث ٝثیؾ اص یه ٔیّیبسد دالس  ٚدس ػبَ  1351ثٝ
ٔ 5/6یّیبسد دالس سػیذِٚ ،ی ثب ؿٛن ٘فتی ا ،َٚایٗ دسآٔذ دس ػبَ  1352ثب یه رٟؾ ث18/5 ٝ
ٔیّیبسد دالس افضایؾ یبفت  ٚتمشیجبً دس پیؾ اص اػتلبة كٙؼت ٘فت دس آػتب٘ ٝا٘مالة اػالٔی ثٔ ٝشص
ٔ 21یّیبسد دالس دس ػبَ ٘ضدیه ؿذ (ػبیت فشدا ٘یٛص.)1389 ،
ثبال سفتٗ دسآٔذٞبی ٘فتی ،پیؾ اص ٞش چیض تِٛیذ ّٔی سا تحت تأحیش لشاس داد ٚ ٜثٝػٛٙاٖ یىی اص
ارضای تِٛیذ ّٔی ،سؿذ التلبدی سا افضایؾ خٛاٞذ داد .ث ٝایٗ دِیُ اػت و ٝثبال سفتٗ دسآٔذٞبی ٘فتی
س٘ٚك التلبدی سا دس وـٛس پذیذاس ٔیوٙذ .پغ اص افضایؾ تِٛیذ ّٔی  ٚؿىٌُیشی س٘ٚكٔ ،تغیشٞبی
ٔ ٟٓالتلبدی ثٝعٛس چـٍٕیشی تحت تأحیش لشاس ٔیٌیش٘ذ .اكٛالً دس چٙیٗ ؿشایظٔ ،خبسد دِٚتی ثٝ
اتىبی افضایؾ دسآٔذٞبی ٘فتی ،ثبال ٔی سٚد  ٚتؼٟیالت ٔبِی ثیـتشی دس اختیبس ثخؾٞبی التلبدی
لشاس ٔیٌیشد .ثب افضایؾ تِٛیذ ّٔی ،ػشٔبیٌٝزاسی دس ثخؾٞبی ٔختّف افضایؾ ٔییبثذ  ٚثٕٞٝیٗ
ػّت اػت و ٝػشٔبیٌٝزاسی دس ایشاٖٕٞ ،شاٞی صیبدی ثب افضایؾ دسآٔذٞبی ٘فتی داؿت ٝاػت (غشٚی-
٘خزٛا٘ی.)1381 ،
 .5پیطیٌِ تحقیق
دیٍٙیب  ٚطیز ٛطاً٘ ( )2009دس ٔغبِؼٝای ث ٝثشسػی تأحیش ٞضیٞٝٙبی دِٚت ثش ػشٔبیٌٝزاسی
خلٛكی دس چیٗ ثب سٚؽ تلحیح  ٚخغب پشداختٙذ٘ ،تبیذ ٘ـبٖ داد و ٝدس وٛتبٜٔذت ثیٗ ٞضیٞٝٙبی
دِٚت  ٚػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی ساثغٔ ٝىّٕی  ٚدس ثّٙذٔذت ساثغ ٝرب٘ـیٙی ٚرٛد داسد.
سأی )2012(2دس ٔغبِؼٝای تحت ػٛٙاٖ ٞضیٞٝٙبی دِٚتی  ٚفؼبِیتٞبی ثخؾ خلٛكی ثب اػتفبدٜ
اص د ٚسٚؽ  SVAR ٚ VARث ٝایٗ ٘تیز ٝسػیذ وٞ ٝـضیٞٝٙبی دِٚــتی تأحیش لبثُٔالحـظٝای دس
1
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تٕبٔی فؼبِیتٞبی التلبدی ٘ذاسد ،أب دس ثخؾ ػشٔبیٌٝزاسی تأحیش لبثُٔالحظٝای داسد.
فبسوش  ٚػٛػب )2009(1دس ٔغبِؼٝای تحت ػٛٙاٖ تأحیش ٞضیٞٝٙبی دِٚتی ثش ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی
ثشای  145وـٛس ثب سٚؽ پبُ٘ عی دٚسٜی  2007-1960پشداختٙذ٘ .تبیذ ٘ـبٖ داد وٞ ٝضیٞٝٙبی
دِٚتی تأحیش ٔٙفی ثش ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی داسد  ٚدس ٚالغ احش رب٘ـیٙی سخ ٔیدٞذ.
وشاپٛس٘ؼبن )2010(2دس ٔغبِؼٝای تحت ػٛٙاٖ تأحیش ٞضیٞٝٙبی دِٚتی ثش ٔلشف خلٛكی ٚ
فؼبِیتٞبی التلبدی دس تبیّٙذ ثب سٚؽ تلحیح  ٚخغب پشداخت٘ .تبیذ ٘ـبٖ داد وٞ ٝضیٞٝٙبی دِٚتی
ثش ٔلشف خلٛكی ٕٞ ٚچٙیٗ ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی احش ٔٙفی داسد.
فبسوش  ٚصدص٘یىب ( )2011دس ٔغبِؼٝای تحت ػٛٙاٖ تأحیش ٞضیٞٝٙبی ػٕٔٛی ارتٕبػی ثش فؼبِیتٞبی
التلبدی ثب اػتفبد ٜاص سٚؽ پبُ٘ ثشای وـٛسٞبی ػض OECD ٛپشداختٙذ٘ .تبیذ ٘ـبٖدٙٞذٜی تأحیش
ٔٙفی ٞضیٞٝٙبی ػٕٔٛی ثش ػشٔبیٌٝزاسی ٔیثبؿذ.
(ٚاً٘ 3)2005 ،دس ٔغبِؼٝای تحت ػٛٙاٖ احش ٞضیٞٝٙبی دِٚت ثش ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی ثب سٚؽ
ٍٕٞشایی  ٚتلحیح خغب دس وب٘بدا پشداخت٘ ،تبیذ ٘ـبٖ ٔیدٞذ وٞ ٝضیٞٝٙبی دِٚت دس آٔٛصؽ ٚ
پشٚسؽ  ٚثٟذاؿت احش ٔخجتِٚ ،ی ٞضیٞٝٙبی دِٚت دس ػشٔبی ٚ ٝصیشػبختٞب داسای احش ٔٙفی ثش
ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی اػت.
اػتشٚع )1999(4دس ٔغبِؼٝای ،ث ٝثشسػی رٙجٞ ٝضیٝٙای  ٚتأٔیٗ ٔبِی دِٚت ثشای  64وـٛس
كٙؼتی  ٚدس حبَ تٛػؼ ،ٝثب اػتفبد ٜاص سٚؽ  GLSپشداخت .ثشاػبع ٘تبیذ ثشآٚسد ٚیٞ ،ضیٞٝٙب
ػشٔبیٝای دِٚت دس وـٛسٞبی دس حبَ تٛػؼ ٝاحش ٔخجت  ٚدس وـٛسٞبی كٙؼتی ،احش ٔٙفی ثش
ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی داسد.
ٔبٔبتضاویغ ،)1996(5دس ٔغبِؼ ٝخٛد ث ٝثشسػی تأحیش ٞضیٞٝٙبی دِٚت ثش ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی
ثب اػتفبد ٜاص سٚؽ ٔ VARمیذ دس ی٘ٛبٖ پشداختٚ .ی ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی سا ٔتأحش اص تِٛیذ
٘بخبِق داخّی ،ػٛد ؿشوتٞبٞ ،ضیٞٝٙبی ػشٔبیٝای دِٚت ٞ ٚضیٞٝٙبی ٔلشفی دِٚت دس ٘ظش
ٔیٌیشد .ثش اػبع یبفتٞٝبی ٚی ٞضیٞٝٙبی ػشٔبیٝای احش ٔخجت ٞ ٚضیٞٝٙبی ٔلشفی دِٚت احش ٔٙفی
ثش ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی داسد.
اس٘جشي )1993( 6دس ٔغبِؼ ٝخٛد ػٛأُ ٔؤحش ثش ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی سا ثب اػتفبد ٜاص ا٘تظبسات
ػمالییٔ ،تأحش اص ػشٔبیٌٝزاسی دِٚت ،وؼشی ثٛدر ٚ ٝظشفیت تِٛیذی  ٚثب اػتفبد ٜاص سٚؽ حذاوخش
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دسػتٕ٘بیی ثب اعالػبت وبُٔ  ٚثب ٔحذٚدیتٞبی خغی دس ٘ظش ٌشفت٘ .تبیذ ٘ـبٖ داد ؤ ٝخبسد
ػشٔبیٝای دِٚت ثش ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی دس وـٛس آٔشیىب احش ٔخجت ٔ ٚؼٙبداسی داسد.
ػبٖری ( 1)2005دس ٔغبِؼٝای تحت ػٛٙاٖ تأحیش ٔخبسد ػشٔبیٝای دِٚت ثش ػشٔبیٌٝزاسی
خلٛكی دس وـٛس وش ٜپشداخت٘ .تبیذ ٚی حبوی اص تأحیش ٔخجت ٔخبسد ػشٔبیٝای دِٚت ثش
ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی ٔیثبؿذ.
احٕذ ٔ ٚیّش ( )2000دس ٔغبِؼٝای تحت ػٛٙاٖ احش ٞضیٞٝٙبی وُ ثش ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی ثب
تفىیه ٞضیٞٝٙبی وُ  ٚصیشثخؾٞبی آٖ  ٚاحش ثش ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی پشداختٙذ٘ .تبیذ اص تأییذ
ٞشد ٚاحش ربیٍضیٙی  ٚحٕبیتی حبوی ثٛد ٜاػت.
ثیّزش ٚخبٖ ،)1984(2دس ٔغبِؼ ٝخٛد ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی سا ٔتأحش اص ػ ٝػبُٔ ٘ٛػب٘بت تزبسی،
تأٔیٗ ٔبِی ٞ ٚضیٞٝٙبی ػٕشا٘ی دِٚت ٔؼشفی وشد٘ذ .ثش ایٗ اػبع ٔغبِؼٝای سا دس ٔٛسد  24وـٛس
دسحبَتٛػؼ ،ٝثب اػتفبد ٜاص تشویجی اص دادٜٞبی ػشی صٔب٘ی ٔ ٚمغؼی و ٝثٝسٚؽ حذالُ ٔشثؼبت
ٔؼِٕٛی ٔمیذ تخٕیٗ صدٜؿذ ٜا٘زبْ داد٘ذ٘ ،تبیذ حبوی اص تأییذ احش ٞضیٞٝٙبی ػشٔبیٝای دِٚت ثش
ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی اػت.
اسویٗ ثبیشاْ ٚ ٚاسد )1993 (3دس ٔغبِؼٝای ث ٝثشسػی افضایؾ ٞضیٞٝٙب دِٚت ثش ػشٔبیٌٝزاسی
ثخؾ خلٛكی دس وـٛسٞبی  OECDثب اػتفبد ٜاص تجذیُ ثبوغ-وبوغ پشداختٙذ٘ .تبیذ ٘ـبٖ داد
وٞ ٝضیٞٝٙب دِٚتی احش ربیٍضیٙی ثب ػشٔبیٌٝزاسی ثخؾ خلٛكی داسد.
ػؼّی ( )1375دس ٔغبِؼ ٝخٛد و ٝث ٝثشسػی ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی دس ایشاٖ ثب سٚؽ 2SLS
پشداخت ٝاػت ٘تبیذ ٔغبِؼٚ ٝی حبوی اص تأحیش ٔخجت ٔخبسد ػشٔبیٝای ثش ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی ثب
یه ٚلفٔ ٝیثبؿذ.
الجبِی ٕٞ ٚىبساٖ ( )1383دس ٔغبِؼٝای ث ٝثشسػی استجبط ٔیبٖ ٔخبسد دِٚتی ثب ػشٔبیٌٝزاسی
خلٛكی ثب سٚؽ  ARDLپشداختٙذ٘ .تبیذ ٘ـبٖ داد وٞ ٝضیٞٝٙبی ٔلشفی احش ثیٔؼٙبیی ثش
ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی داسد ،دسحبِیوٞ ٝضیٞٝٙبی ػشٔبیٝای احش ٔخجتی ثش ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی
داسد.
ػجذِی ( )1380دس ٔغبِؼٝای خٛد ث ٝثشسػی ػٛأُ ٔؤحش ثش ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی دس ایشاٖ ثب
سٚؽ  OLSپشداخت٘ ،تبیذ ثش تأحیش ٔخجت ثٛدرٞٝبی ػٕشا٘ی دِٚت ثش ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی تأویذ
داؿت.

1. Sun G
2. Blejer and khan
3. Baiarm and ward
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حزتی ٕٞ ٚىبساٖ ( )1383دس ٔغبِؼٝای تحت ػٛٙاٖ پیبٔذٞبی ػیبػت ٔبِی ثش ػشٔبیٌٝزاسی
ثخؾ خلٛكی ثب سٚؽ  ARDLث ٝایٗ ٘تیز ٝسػیذ٘ذ و ٝفض٘ی ٔخبسد دِٚت ثش دسآٔذٞبی آٖ یب
ٚر ٜٛوؼشی ثٛدر ٝدِٚت ثبػج تـٛیك ػشٔبیٌٝزاسی دس ثخؾ خلٛكی ٔیؿٛد.
ٔٛػٛیرٟشٔی  ٚصایش ( )1387دس ٔغبِؼٝای ث ٝثشسػی احش وؼشی ثٛدر ٝثش ٔلشف  ٚػشٔبیٌٝزاسی
خلٛكی ثب اػتفبد ٜاص ٔذَ  ARDLپشداختٙذ٘ .تبیذ ٘ـبٖ داد٘ذ و ،ٝوؼشی ثٛدر ٝثب ػٙبیت ثٝ
ٞضیٞٝٙب دِٚت ،ػجت رب٘ـیٙی ٞضیٞٝٙب ٔلشفی دِٚت ثب ٞضیٞٝٙب ٔلشفی ثخؾ خلٛكی ٔیؿٛد
(احش ٔٙفی ثش ٔلشف خلٛكی داسد)ٕٞ ،چٙیٗ وؼشی ثٛدر ٝثش ػشٔبیٌٝزاسی احش ٔٙفی داسد.
كبدلی ٕٞ ٚىبساٖ ( )1386دس ٔغبِؼٝای ث ٝثشسػی تأحیش ٔخبسد دِٚتی ثش ػشٔبیٌٝزاسی ثخؾ
خلٛكی ثب سٚؽ  ARDLپشداختٙذ٘ .تبیذ ٘ـبٖ داد ؤ ٝخبسد وُ دِٚتی تأحیش ٔخجت ٔ ٚؼٙبداسی ثش
ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی داسدِٚ ،ی تفىیه احشات ٔخبسد ٔلشفی  ٚػٕشا٘ی دِٚت ثش ػشٔبیٌٝزاسی
خلٛكی دالِت ثش ایٗ داسد ؤ ٝخبسد ػشٔبیٌٝزاسی دِٚت احش ٔخجت ٔ ٚؼٙبداسی ثش ػشٔبیٌٝزاسی
خلٛكی ٘ذاسد ِٚی ٔخبسد ٔلشفی احش ٔخجت ٔ ٚؼٙبداسی ثش ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی داسد.
 .6هعزفی هدل ٍ رٍش اًجام تحقیق
ثشاػبع ادثیبت التلبدػٙزی رٟت تخٕیٗ اٍِ ٛاثتذا ثبیؼتی آصٖٔٞٛبی ٔب٘بیی ٔتغیشٞب كٛست ٌیشد.
چٙب٘چٔ ٝتغیشٞبی ٘بٔب٘ب دس ثشآٚسد ٔذَ ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٌیش٘ذ ،ػّیسغٓ ػذْٚرٛد ٞیچ ساثغٝای ثیٗ
ٔتغیشٞب ،ضشیت تؼییٗ ثٝدػت آٔذٔ ٜمذاس ثبالیی اػت دس ٘تیز ٝاػتٙجبطٞبی غّغی ٕٔىٗ اػت
كٛست ٌیشد (ٔٛارٝؿذٖ ثب ٔؼأِ ٝسٌشػی ٖٛوبرة) (ٌزشاتی .)1387 ،ثشای ایٗ ٔٙظٛس ٔؼٕٛالً اص
آصٖٔٞٛبی دیىی فِٛش 1تؼٕیٓیبفت ٚ )ADF( ٝفیّیپغ  -پش ٖٚاػتفبدٔ ٜیؿٛد .دس كٛست ٘بٔب٘ب ثٛدٖ
اص سٚؽ تفبضٌُیشی ثشای سفغ آٖ اػتفبدٔ ٜیؿٛد (٘ٛفشػتی .)1378 ،ثٙٔٝظٛس ثشآٚسد سٚاثظ ثّٙذٔذت
ثیٗ ٔتغیشٞبی اٍِ ٚ ٛتحّیُٞبی پٛیب اص سٚؽ خٛد سٌشػی٘ٛی ثب ٚلف ٝتٛصیؼی ( 2)ARDLاػتفبدٜ
ٔیؿٛد .دس ایـٗ سٚؽ تؼذاد ٚلفـٞٝبی ثٟی ٝٙتٛػظ یىی اص ٔؼیـبسٞبی آوبئیه ،ؿٛاستض ثیضیٗ ٚ
ٙٞبٖ -وٛئیٗ تؼییٗ ٔیؿٛد ٚ .دس وٛتبٜٔذت اص اٍِٛی تلحیح خغب ( 3)ECMاػتفبدٔ ٜیؿٛد وٝ
ضٕٗ ٘ـبٖدادٖ سٚاثظ پٛیبیی وٛتبٜٔذت ،ػشػت تؼذیُ ث ٝػٕت ثّٙذٔذت سا ٘یض ٘ـبٖ ٔیدٞذ
(تـىیٙی.)1384 ،
*

* یه فشایٙذ تلبدفی ٍٙٞبٔی ٔب٘ب اػت وٌ ٝـتبٚس ٞبی آٖ (ٔیبٍ٘یٗ ٚ ٚاسیب٘غ) دس ع َٛصٔبٖ حبثت ثبؿٙذ ٔ ٚمذاس
وٛاسیب٘غ ثیٗ د ٚدٚس ٜصٔب٘ی ،تٟٙب ثٚ ٝلف ٝثیٗ د ٚدس ٜٚثؼتٍی داؿت ٝثبؿذ  ٚاستجبعی ث ٝصٔبٖ ٚالؼی ٔحبػج ٝوٛاسیب٘غ
٘ذاؿت ٝثبؿذ (ٌزشاتی.)1387 ،
1. Dicky Fuller
2. Ato-Regressive Distributed Lag
3. Error Correction Model
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ثشاػبع ٔغبِؼ ٝپؼشاٖ ٚؿیٗ ( )2001ثب اػتفبد ٜاص سٚؽ  ٚ ARDLثب ٔٙظٛس ٕ٘ٛدٖ ٚلفٞٝبی
ٔٙبػت ٘ـبٖ داد٘ذ ؤ ٝیتٛاٖ ضشایت ثّٙذٔذت ػبصٌبسی ٔیبٖ ٔتغیشٞبی ٔٛسد٘ظش دس یه ٔذَ سا
ثٝدػت آٚسد  ٚایٗ دس حبِی اػت و ٝسٚؽ ٔزوٛس ثذ ٖٚتٛر ٝث ٚ I(0) ٝیب ) I(1ثٛدٖ ٔتغیشٞبی ٔذَ
ا٘زبْ ٔیؿٛد (كٕذی  ٚپّٟٛا٘ی.)1388 ،
دس ایٗ ٔمبِ ٝثشای ثشسػی ٍٕٞشایی  ٚسٚاثظ ثّٙذٔذت ثیٗ ٔتغیشٞبی تٛضیحی  ٚػشٔبیٌٝزاسی
خلٛكی دس دٚسٜی صٔب٘ی  1389-1341اص سٚؽ  ARDLثشای ٔتغیشٞب اػتفبد ٜؿذ ٜاػت .اٍِٛی
 ARDLیه اٍِٛی پٛیب ثٛد ٚ ٜؿىُ وّی آٖ ثٝكٛست صیش ٔیثبؿذ (تـىیٙی:)1384 ،
()1
()2
()3
دس ایٗرب  Lػٍّٕش ٚلف Wt ٚ ٝثشداس ٔتغیشٞبی غیشتلبدفی ٔب٘ٙذ ػشم اص ٔجذأ ،تغیش ٔزبصی ٚ
ػبیش ٔتغیشٞبی ثشٖٚصا ثب ٚلفٞٝبی حبثت ٔیثبؿذٔYt .تغیش ٚاثؼتٔ Xi ٚ ٝتغیشٞبی ٔؼتمُ ٔیثبؿٙذ.
 qi ٚ Pثٝتشتیت تؼذاد ٚلفٞٝبی ٔتغیش ٚاثؼتٔ ٚ ٝؼتمُ ٔیثبؿٙذ .ثشای ثشآٚسد اٍِ ٛاثتذا ثبیؼتی
حذاوخش عٚ َٛلفٔ ٝذَ ( )mتٛػظ ٔحمك تؼیٗ ؿٛد  ٚػپغ ثب اػتفبد ٜاص ٘شْافضاس  Microfitثشای
ٔؼـبدِٝ
وّی ٝتشویـجبت ٕٔىٗ ٔمبدیش  i=1.2,…,k ٚ p=0,1,2…,mث ٝتـؼذاد
ثٝسٚؽ حذالُ ٔشثؼبت ٔؼِٕٛی ( )OLSثشآٚسد ٔیؿٛد .دس ادأ ٝثب اػتفبد ٜاص یىی اص ٔؼیبسٞبی
آوبییه ،ؿٛاسص -ثیضیٗ ،حٙبٖ وٛییٗ  ٚیب ضشیت تؼییٗ تؼذیُؿذ ٜیىی ا٘تخبة ٔیؿٛد .ثشای
ٔحبػج ٝضشایت ثّٙذٔذت ٔذَ اص ٕٞبٖ ٔذَ پٛیب لجُ اػتفبدٔ ٜیؿٛد .ضشایت ثّٙذٔذت ٔشثٛط ثٝ
ٔتغیشٞبی  Xاص ساثغ ٝصیش ثٝدػت ٔیآیٙذ.
()4
حبَ ثشای ثشسػی ایٙى ٝساثغ ٝثّٙذٔذت حبكُ اص ایٗ سٚؽ وبرة ٘یؼت؛ اص سٚؽ صیش اػتفبدٜ
ٔیوٙیٓ.
()5

H0:∑pi=1 Qi-1
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H1=:∑pi=1 Qi-1< 0

فشضی ٝكفش ثیبٍ٘ش ٚرٛد ٓٞا٘جبؿتٍی یب ساثغ ٝثّٙذٔذت اػت ،چ ٖٛؿشط آٖ و ٝساثغ ٝپٛیبی
وٛتبٜٔذت ث ٝػٕت تؼبدَ ثّٙذٔذت ٌشایؾ داسد ،آٖ اػت ؤ ٝزٕٛع ضشایت وٕتش اص یه ثبؿذ .ثشای
ا٘زبْ آصٔٛٔ ٖٛسد ٘ظش ثبیذ ػذد یه سا اص ٔزٕٛع ضشایت ثب ٚلفٔ ٝتغیش ٚاثؼت ٝوٓ وشد  ٚثش ٔزٕٛع
ا٘حشاف ٔؼیبس ضشایت ٔزوٛس تمؼیٓ وشد.
()7
اٌش لذس ٔغّك  tثٝدػت آٔذ ٜاص لذس ٔغّك ٔمبدیش ثحشا٘ی اسائٝؿذ ٜتٛػظ ثٙشری ،دٚالد ٔٚ ٚؼتش
ثضسيتش ثبؿذ ،فشضی ٝكفش ٔجٙی ثش ػذْ ٚرٛد ٓٞا٘جبؿتٍی سد ؿذٚ ٚ ٜرٛد ساثغ ٝثّٙذٔذت پزیشفتٝ
ٔیؿٛد( 1تـىیٙی.)1384 ،
ثذٖٚؿه ٔتغیشٞبیی و ٝػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی تأحیش ٔیٌزاس٘ذ فشاٚاٖ ٞؼتٙذ.و ٝثؼیبسی اص ایٗ
ٔتغیشٞب وٕی  ٚثؼیبسی دیٍش ویفی ٔیثبؿٙذ .دس تحمیك صیش ثب اػتفبد ٜاص ٔذَٞبی ثیّزش  ٚخبٖ ٚ
ٔبٔبتضاویغ  ٚتؼذیالتی و ٝدس التلبد ایشاٖ كٛست ٌشفتٔ ٝتغیشٞبی صیش سا ثٝػٛٙاٖ ٔتغیشٞبی ٔؤحش دس
٘ظش ٌشفت ٝؿذ ٜاػت.

ٍِ = LPIبسیتٓ ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی؛ ٍِ =LGDبسیتٓ ٞضیٞٝٙبی ػشٔبیٝای دِٚت؛
ٍِ ;LGCبسیتٓ ٞضیٞٝٙبی ٔلشفی دِٚت؛ ٘ =Pشخ تٛسْ؛ ٍِ =LGIبسیتٓ ػشٔبیٌٝزاسی دِٚتی؛ٔ =Fتغیش ٔٔٛٞٛی
ٔشثٛط ث ٝدٚس ٜؿٛن ٘فتی (ثشای ػبَٞبی  55-49ػذد یه  ٚثشای ثمی ٝػبَٞب كفش)؛ ٔ =Kتغیش ٔٔٛٞٛی ٔشثٛط ثٝ
ثش٘بٔٞٝبی تٛػؼ ٝالتلبدی (ثشای ػبَٞبی  68ثٝثؼذ ػذد یه  ٚػبَٞبی لجُ كفش اػت)

 .1رٟت سد یب پزیشؽ ٔمذاس  t ،ثٝدػت آٔذ ٜاص ثشآٚسد سا ثب ٔمبدیش ثحشا٘ی ٛٔ tرٛد دس رذأ َٚشثٛط ث ٝآصٔ t ٖٛدس وتت
آٔبسی ثب تٛر ٝث ٝػغٛح ٔؼٙب داسی (ٔ)٪10ٚ ٪5،٪1مبیؼٔ ٝیوٙیٓ .اٌش  tثذػت آٔذ ٜاص ثشآٚسد اص ٔمبدیش ٔٛرٛد دس
رذ َٚثیـتش ثبؿذ٘ ،ـبٖدٙٞذٜی ٔؼٙب داس ثٛدٖ  ٚدس غیش ایٗكٛست ثیٔؼٙب اػتٕٞ .چٕیٗ ٔیتٛاٖ ثٝكٛست صیش ٘یض
ػُٕ وٙیٓ :اٌش لذس ٔغّك  tثٝدػت آٔذ ٜثیـتش اص  2ثبؿذ ٘یض ٔیتٛاٖ ٌفت ؤ ٝتغیش ٔٛسد٘ظش ٔؼٙب داس اػت (اِجت ٝثٝ
ػغح ٔؼٙبداس ثٛدٖ ثؼتٍی داسد).
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ً .7تایج بزآٍرد
 .1-7بزرسی هاًایی
ثشای ثشسػی ٔب٘بیی یب ٘بٔب٘بیی دس یه ػشی صٔب٘ی اص آصٔ ٖٛسیـٚ ٝاحذ فّیپغ -پش ٖٚاػتفبد ٜؿذٜ
اػت .آٔبس ٜآصٖٔٞٛبی پیـٟٙبدی تٛػظ فیّیپغ  ٚپش )1988( ٖٚثش اػبع تٛصیغ حذی آٔبسٜٞبی
ٔختّف دیىی فِٛش اػت ،ثب ایٗ تفبٚت و ٝفشم ایٗ و ٝرٕالت اخالَ  Utثٝكٛست ٕٞب٘ٙذ ٚ
ٔؼتمُ اص یىذیٍش تٛصیغؿذٜا٘ذ ،وٙبس ٌزاؿت ٝؿذ ٜاػت (٘ٛفشػتی .)1378 ،دس كٛست ٘ب ٔب٘ب ثٛدٖ
ٔتغیشٞب ثب سٚؽ تفبضٌُیشی ٔیتٛاٖ اغّت ٔتغیشٞب سا ٔب٘ب وشد .اص آ٘زبییو ٝیىی اص لبثّیتٞبی سٚؽ
 ARDLایٗ اػت و ٝحؼبػیتی ٘ؼجت ث ٝتفبضُ ٔشتجٝی ا٘ َٚـبٖ ٕ٘یدٞذ ،پغ ثب یه ثبس
تفبضٌُیشی اص ٔتغیشٞب ٘تبیذ صیش سا ثٝدػت آٚسدٜایٓ.
جدٍل ً :1تایج آسهَى فلیپس – پزٍى
هتغیز

هقدار بحزاًی

هقدارآهارُ t

LPI
DLPI
LGC
DLGC
LGD
DLGD
LGI
DLGI
P

-2/92
-2/92
-2/92
-2/92
-2/92
-2/92
-2/92
-2/92
-2/92

-0/069
-5/46
0/14
-4/86
0/04
-6/03
-0/77
-5/35
-8/33

ٔٙجغ :یبفتٞٝبی تحمیك

٘تبیذ آصٔ ٚ ٖٛفّیپغ -پش٘ ٖٚـبٖ ٔیدٞذ و ٝثٝرض ٔتغیش تٛسْ و ٝدس ػغح ٔب٘ب اػت ،ثمیٝ
ٔتغیشٞب دس ػغح ٘ب ٔب٘ب ثٛد ٚ ٜپغ اص تفبضٌُیشی ٔشتج ٝأ َٚب٘ب ٔیؿ٘ٛذ.
 .2-7بزآٍرد هدل کَتاُ هدت سزهایِگذاری خصَصی
ثشاػبع ٔؼیبس ؿٛاستض -ثیضیٗ( )SBCدٚ ٚلف ٝثٟی ٝٙثشای ٔتغیشٞبی ٔٛرٛد دس ٔذَ دس٘ظش ٌشفتٝ
ٔیؿٛد٘ .تبیذ ثشآٚسد وٛتبٜٔذت ٔذَ ثٝكٛست صیش ٔیثبؿذ.
جدٍل ً :2تایج بزآٍرد کَتاُهدت هتغیزّا
هتغیزّا

اًحزاف هعیار

ضزایب

آهارُ ( tاحتوال رد)

)LPI(-1

0/13311

0/42512

*(2/9154)0/006

)LPI(-2

0/12151

-0/38821

*(2/9106)0/006

LGD

0/58227

0/18735

(1/2309)0/127
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LGC

0/883931

-0/22700

*(-2/0901)0/045

LGI

0/10012

0/25769

*(2/5738)0/014

F

0/099293

0/23710

* (2/3476)024

K

0/12041

-0/044103

(-0/36628)0/716

)K(-1

0/13144

0/28019

*(2/1317)0/040

P

0/67216

-0/23074

*(-2/6010)0/014

C

0/24822

-0/92438

*(-3/7241)0/001

ٔٙجغ :یبفتٞٝبی تحمیك

ٕٞبٖعٛس ؤ ٝـبٞذٔ ٜیؿٛد ػشٔبیٌٝزاسی دِٚتی احش ٔخجتی ثش ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی داسد،
یؼٙی افضایؾ ػشٔبیٌٝزاسیٞبی دِٚت (دس وبالٞبی ػٕٔٛی) ثؼتشٞبی الصْ رٟت فؼبِیت ثخؾ
خلٛكی سا فشا ٓٞوشدٙٔ ٚ ٜزش ث ٝافضایؾ آٖ ٔیؿٛدٞ .ضیٝٙای ٔلشفی دِٚتی احش ٔٙفی ثش
ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی داسد ِٚی ٞضیٞٝٙبی ػٕشا٘ی دِٚت تأحیش ٔخجت ِٚی دس ػغح ٔٙبػجی ٔؼٙیداس
ٕ٘یثبؿذ .اص آٖربییو ٝثخؾ ػٕذٜای اص ٔخبسد دِٚتی كشف ٔخبسد ٔلشفی ٔیؿٛد ِزا ٔیضاٖ
تأحیشپزیشی ٔخبسد ٔلشفی اص ٔخبسد ػٕشا٘ی دِٚتی ثیـتش ٔیثبؿذ .تٛسْ ٘یض چ ٖٛثبػج افضایؾ
ٞضیٞٝٙبی تِٛیذی ٔیؿٛد ،احش ٔٙفی ثش ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی داسدٔ .تغیشٞبی ٔٔٛٞٛی دٚسٜی
ؿٛن ٘فتی  ٚثش٘بٔٞٝبی تٛػؼ ٝاحش ٔخجت ثش ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی داس٘ذ.
ٕٞچٙیٗ آٔبسٜی ٘ Fـبٖ ٔیدٞذ و ٝوُ ٔذَ دس ػغح خغبی ٔ %1ؼٙیداس اػت .آٔبسٜٞبی ٚ
٘ـبٖ ٔیدٙٞذ ؤ ٝتغیشٞبی ٔٛرٛد دس ٔذَ لذست تٛضیحدٙٞذٌی ثبالیی ثش ػشٔبیٌٝزاسی
خلٛكی داس٘ذ (ٔأخز :پیٛػت ٘شْافضاسی – دس دفتش ٔزّٛٔ ٝرٛد ٔی ثبؿذ).
اص آ٘زبییو ٝاحتٕبَ ٔشثٛط ث ٝآصٖٔٞٛبی خٛدٕٞجؼتٍی٘ ،بٕٞؼب٘ی ٚاسیب٘غ ،تٛسؽ تلشیح ٚ
٘شٔبِیتی ثضسيتش اص  0/05اػت ،ثٙبثشایٗ فشضی ٝكفش ایٗ آصٔٔ ٖٛجٙی ثش ػذْٚرٛد خٛد ٕٞجؼتٍی،
٘بٕٞؼب٘ی ٚاسیب٘غ ،ػذْ تٛسؽ تلشیح ٘ ٚشٔبِیتی سا ٕ٘یتٛاٖ سد وشد ٔ ٚذَ ثشآٚسدی فشٚم ٔشثٛط
ث ٝرّٕ ٝاخالَ سا تأٔیٗ ٔیٕ٘بیذ (رذ.)3 َٚ
جدٍلً :3تایج آسهَى فزضّای کالسیک
آهارُ F

آهارُ LM

)0/45375(0/505

)0/58502(0/444

Serial Correlation

)2/46466(0/040

)0/59891(0/439

Functional Form

-

)1/0550(0/590

Normality

)1/6642(0/204

)1/6762(0/195

Heteroscedasticity

ٔٙجغ٘ :تبیذ تحمیك اص پیٛػت ٘شْافضاسی
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 .3-7بزآٍرد هدل بلٌدهدت
ثشای آصٔ ٖٛایٗو ٝآیب ساثغٝی پٛیبی وٛتبٜٔذت ثٝػٕت تؼبدَ ثّٙذٔذت ٌشایؾ ٔییبثذ ؿشط آٖ
اػت ؤ ٝزٕٛع ضشایت وٕتش اص یه ثبؿذ .ثشای ا٘زبْ آصٔٛٔ ٖٛسد٘ظش ثبیذ ػذد یه سا اص ٔزٕٛع
ضشایت ثب ٚلفٔ ٝتغیش ٚاثؼت ٝوؼش  ٚثش ٔزٕٛع ا٘حشاف ٔؼیبس ضشایت ٔزوٛس تمؼیٓ وشد .آٔبسٜ
ٔحبػجبتی ثشاثش ثب  -3.78اػت ،و ٝلذس ٔغّك آٖ اص لذس ٔغّك ٔمذاس ثحشا٘ی اسائٝؿذ ٜتٛػظ ثٙشری،
دٚالٔ ٚ ٚؼتش ( 3.57دس ػغح  )%95ثضسيتش اػت ،ثٙبثشایٗ فشضی ٝكفش ٔجٙی ثش ػذْٚرٛد ٓٞ
ا٘جبؿتٍی (ساثغ ٝثّٙذٔذت) دس ػغح اعٕیٙبٖ  %95سد ؿذٚ ٚ ٜرٛد ساثغ ٝثّٙذٔذت پزیشفتٔ ٝیؿٛد.
جدٍل ً :4تایج بزآٍرد بلٌدهدت هتغیزّا در سطح اطویٌاى %99
هتغیزّا

اًحزاف هعیار

ضزایب

آهارُ (tاحتوال رد)

LGD

0/041145

0/18051

(1/2986)0/121

LGC

0/036821

-0/24862

*(-2/1157)0/036

LGI

0/089212

0/28221

*(3/1634)0/003

F

0/11433

0/25529

*(2/2329)0/032

K

0/11083

0/25855

*(2/3329)0/025

P

0/062242

-0/26381

*(-2/1450)0/038

C

0/19523

-1/0124

*(-5/1854)0/000

ٔٙجغ :یبفتٞٝبی تحمیك

تفسیز ًتایج بلٌدهدت
اص آ٘زبیی ؤ ٝذَ ٔٛسد٘ظش ثٝكٛست ٍِبسیتٕی ٔیثبؿذ ،ثٙبثشایٗ ضشایت ٔتغیشٞب اص ِحبػ التلبدی
ثیبٍ٘ش وـؾ ٔیثبؿذ:
 ػشٔبیٌٝزاسی دِٚتی احش ٔخجت ٔؼٙبداسی ثش ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی داسد  ٚاحش ٔىّٕی سخٔیدٞذ؛  ٚوـؾ ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی ٘ؼجت ث ٝػشٔبیٌٝزاسی دِٚتی ثشاثش 0/28221
ٔیثبؿذ .یؼٙی ث ٝاصا یه ٚاحذ تغییش دس ػشٔبیٌٝزاسی دِٚت ،ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی ث ٝا٘ذاصٜ
 0/28221دس ٕٞبٖ رٟت تغییش ٔیوٙذ.
 ٞضیٞٝٙبی ػٕشا٘ی دِٚت احش ٔخجتی ثش ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی داسد  ٚوـؾ ػشٔبیٌٝزاسیخلٛكی ٘ؼجت ثٞ ٝضیٞٝٙبی ػٕشا٘ی ثشاثش ٔ 0/18051یثبؿذ .ثٙبثشایٗ ثب تغییش یه ٚاحذ دس
ٞضیٞٝٙبی ػٕشا٘ی دِٚت ،ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی ث ٝا٘ذاص ٜضشیت فٛق دس ٕٞبٖ رٟت تغییش
ٔیوٙذ.
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 ٞضیٞٝٙبی ٔلشفی دِٚت احش ٔٙفی ثش ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی داسد  ٚوـؾ ػشٔبیٌٝزاسیخلٛكی ٘ؼجت ثٞ ٝضیٞٝٙبی ٔلشفی ثشاثش ٔ 0/24862یثبؿذ .ثٙبثشایٗ ث ٝاصا یه ٚاحذ تغییش دس
ٞضیٞٝٙبی ٔلشفی دِٚت ،ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی ٔؼبدَ ضشیت فٛق دس رٟت ٔؼىٛع تغییش
ٔیوٙذ.
 تٛسْ احش ٔٙفی ثش ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی داسد ٚوـؾ ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی ٘ؼجت ث ٝتٛسْثشاثش ٔ 0/26381یثبؿذ .تٛسْ ثب افضایؾ ٘شخ ثٟشٞ ،ٜضی ٝٙفشكت ػشٔبیٌٝزاسی ٞ ٚضیٝٙ
اػتٟالن ػشٔبیٞ ،ٝضیٞٝٙبی تِٛیذ سا افضایؾ داد ٚ ٜتأحیش ٔٙفی ثش ػشٔبیٌٝزاسی ثخؾ
خلٛكی خٛاٞذ داؿتٕٞ .چٙیٗ افضایؾ لیٕت وبالٞبی ػشٔبیٝای ثش ٞضی ٝٙثٝوبسٌیشی ػشٔبیٝ
احش ٔؼتمیٓ داسد ،صیشا افضایؾ لیٕت ثٝػٛٙاٖ ثبصدٞی  ٚػبیذی ػشٔبی ٝتّمی ٔیؿٛد و ٝیه
ٞضیٙٔ ٝٙفی ثٛدٔ ٚ ٜؼبدَ ٘شخ تغییش لیٕت ،ثش ػشٔبیٌٝزاسی ثخؾ خلٛكی تأحیش ٔیٌزاسد.
ٕٞچٙیٗ دس ثّٙذٔذت ٔتغیشٞبی ٔٔٛٞٛی ؿٛن ٘فتی  ٚثش٘بٔٞٝبی تٛػؼ٘ ٝیض احش ٔخجت داس٘ذ.
 .4-7بزآٍرد الگَی تصحیح خطا
ثب تٛر ٝث٘ ٝتبیذ ثٝدػت آٔذ ٜاٌش ضشیت  ECMاص ٘ظش آٔبسی ٔؼٙیداس ٙٔ ٚفی ثبؿذ ثیبٍ٘ش ػشػت
تؼذیُ ثبالیی ٔیثبؿذٕٞ ٚ .چٙیٗ ٔؼٙیداس ثٛدٖ ضشیت ٘ ECMـبٖدٙٞذٚ ٜرٛد ساثغ ٝثّٙذٔذت
ٔؼٙیداس ثیٗ ٔتغیشٞبی أٍِ ٛیثبؿذ ثشاػبع ٘تبیذ اسائ ٝؿذ ٜضشیت ) ECM(-1ثشاثش -0.9131
اػت  ٚایٗ أش ٘ـبٖدٙٞذٜی آٖ اػت و ٝدس كٛست ثشٚص ؿٛنٞبی ٘بٌٟب٘ی دس وٛتبٜٔذت ،دس ٞش
دٚس 0/91 ٜاص احش ؿٛن تؼذیُ ٔیؿٛد ِ ٚزا دس  1/09دٚس ٜاحش ؿٛن ثٝعٛس وبُٔ تؼذیُ خٛاٞذ ؿذ.
ثٙبثشایٗ حشوت ث ٝػٕت تؼبدَ ثب ػشػت ثبالیی كٛست ٔیٌیشد (رذ.)5 َٚ
جدٍل ً :5تایج بزآٍرد هدل تصحیح خطا
هتغیزّا

اًحزاف هعیار

ضزایب

آهارُ( tاحتوال رد)

DLPIi1

0/12651

0/36821

(2/9106)0/006

DLGD

0/58227

0/18735

(1/2309)0/127

DLGC

0/88393

-0/22700

(-2/0901)0/045

DLGI

0/10012

0/25769

(2/5738)0/014

DF

0/09929

0/23310

(2/3476)0/024

DK

0/12041

-0/044103

(-0/36628)0/716

DP

0/67216

-0/23074

(-2/6010)0/014

DC

0/24822

-0/92438

(-3/72412329)0/001

)ecm(-1

0/15363

-0/91310

(-5/9435)0/000
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ًتیجِگیزی
ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝدس وـٛسٞبی دس حبَ تٛػؼ ٝاص رّٕ ٝایشاٖ ،دِٚت ثٝػٛٙاٖ یه ٔحٛس اكّی
فؼبِیتٞبی التلبدی ػ ٟٓثؼضایی دس تـىیُ ػشٔبی ٝحبثت داسد ٞ ٚضیٞٝٙب ٔلشفی  ٚػٕشا٘ی دِٚت
تأحیش یىؼب٘ی ثش ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی ٘ذاس٘ذ .دس ایٗ ٔمبِ ٝػؼی ؿذ ثب ثٝوبسٌیشی سٚؽٞبی
التلبدػٙزی و ٝثیبٖوٙٙذ ٜسٚاثظ ثّٙذٔذت ٔتغیشٞب ٔیثبؿٙذ ث ٝثشسػی ایٗ ٔٛضٛع ثپشداصد .دس ایٗ
ساػتب ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی ثٝػٛٙاٖ ٔتغیش ٚاثؼتٔ ٚ ٝتغیشٞبی ٞضیٔ ٝٙلشفی دِٚتٞ ،ضیٞٝٙبی
ػٕشا٘ی دِٚت ،ػشٔبیٌٝزاسی دِٚت ،تٛسْ ٔ ٚتغیشٞبی ٔزبصی دٚس ٜؿٛن ٘فتی  ٚثش٘بٔٞٝبی تٛػؼٝ
التلبدی ثٝػٛٙاٖ ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ.
ثش ایٗ اػبع اثتذا ثشای ػٙزؾ ٔب٘بیی اص آصٔ ٖٛفّیپغ -پش ٖٚاػتفبد ٜؿذ٘ .تبیذ ٘ـبٖ داد وٝ
تٕبٔی ٔتغیشٞبی ثٝرض تٛسْ دس ػغح ٘ب ٔب٘ب ٞؼتٙذ  ٚپغ اص یه ثبس تفبضٌُیشی ٔب٘ب ٔیؿ٘ٛذ.
ثشای ثشسػی سٚاثظ وٛتبٜٔذت  ٚثّٙذٔذت اص سٚؽ  ARDLاػتفبد ٜؿذ٘ .تبیذ ثشآٚسد وٛتبٔ ٜذت
٘ـبٖ داد وٞ ٝضیٞٝٙبی ٔلشفی دِٚت احش ٔٙفی ٞ ٚضیٞٝٙبی ػشٔبیٝای دِٚت احش ٔخجت أب ثیٔؼٙبیی
ثش ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی داس٘ذ .ػشٔبیٌٝزاسی دِٚتی ثب تٛر ٝث ٝایٗؤ ٝیتٛا٘ذ ثؼتشػبص ثؼیبسی اص
فؼبِیتٞبی ٘ٛپب ثخؾ خلٛكی ثبؿذ ،احش ٔخجتی ثش ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی داسد .تٛسْ ثٝػٛٙاٖ ٞضیٝٙ
ػٛأُ تِٛیذی احش ٔٙفی ثش ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی داسدٔ ٚ .تغیشٞبی ٔزبصی دٚسٜی ؿٛن ٘فتی ٚ
ثش٘بٔٞٝبی تٛػؼ ٝالتلبدی احش ٔخجتی ثش ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی داؿتٝا٘ذ.
دس ثّٙذٔذت٘ ،تبیذ ٘ـبٖ داد وٞ ٝضیٞٝٙبی ٔلشفی دِٚت احش ٔٙفیٞ ،ضیٞٝٙبی ػشٔبیٝای احش ٔخجت
ِٚی ثیٔؼٙبیی ثش ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی داس٘ذ .ػشٔبیٌٝزاسی دِٚت احش ٔخجت ،تٛسْ احش ٔٙفی ٚ
ٔتغیشٞبی ٔزبصی دٚس ٜؿٛن ٘فتی  ٚثش٘بٔٞٝبی تٛػؼ ٝاحش ٔخجتی داؿتٝا٘ذ.
ٔؼٙبداس ؿذٖ ضشیت تلحیح  ٚخغب(٘ ،)ECMـبٖدٙٞذٜی ػشػت تؼذیُ ثبال دس ٞش دٚسٜ
ٔیثبؿذ .یؼٙی ثب حشوت اص یه دٚس ٜث ٝدٚس ٜثؼذ ٔؼبدَ ضشیت  ECMتؼذیُ كٛست ٔیٌیشد.
پیطٌْادات
ثب تٛر ٝث٘ ٝتبیذ حبكُ اص پظٞٚؾ فٛق ٔیتٛاٖ پیـٟٙبدٞبی صیش سا ٘یض ثیبٖ ٕ٘ٛد:
 ٘تبیذ ثشآٚسد ٘ـبٖ داد و ٝػشٔبیٌٝزاسی دِٚت ساثغٔ ٝؼتمیٕی ثب ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی داسد.ٕٞبٖ عٛس و ٝاص ٘تبیذ ٔالحظٔ ٝیؿٛد ایٗ احش دس ثّٙذٔذت لٛیتش ٘یض ٔیؿٛد ،چ ٖٛدس ثّٙذٔذت
تأٔیٗ ػٛأُ اِٚی ٝثشای تِٛیذ دس ثخؾ خلٛكی دس كٛستی و ٝاص ػٛی ثخؾ دِٚتی كٛست ٌیشد،
ٔٛرت ػشؿىٗ ؿذٖ ثؼیبسی اص ٞضیٞٝٙب ثشای ثخؾ خلٛكی ؿذِ ٜزا یه ساثغٔ ٝىّٕی ثیٗ
ػشٔبیٌٝزاسی دِٚت  ٚػشٔبیٌٝزاسی ثخؾ خلٛكی ثٚٝرٛد ٔیآیذ .ثٙبثشایٗ دِٚت ثب افضایؾ
ػشٔبیٌٝزاسی خٛد دس وبالٞبی ػٕٔٛی ٔیتٛا٘ذ ػشٔبیٌٝزاسی دس ثخؾ خلٛكی سا تمٛیت وٙذ.
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 ٘شخ تٛسْ ثٝػٛٙاٖ ػبُٔ ثیحجبتی  ٚسیؼه دس التلبد ،ػبُٔ ثبصداس٘ذ ٜػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی ثبیذوٙتشَ ٌشدد .صیشا وبٞؾ ٘شخ تٛسْ ٞضی ٝٙػشٔبیٌٝزاسی سا وبٞؾ داد ،ٜایٗ ٘تیز ٝثبػج ٔیٌشدد وٝ
ٚظیف ٟٓٔ ٝحجبت لیٕتٞب  ٚآساْ وشدٖ التلبد ثش دِٚت تحٕیُ ٌشدد؛ صیشا التلبد تٛسٔی  ٚپشآؿٛة
ایشاٖ ثٞ ٝیچٚر ٝثشای ػشٔبیٌٝزاسی ثخؾ خلٛكی ٔٙبػت ٕ٘یثبؿذ .ثٙبثشایٗ دس كٛستی و ٝتٛسْ ٚ
٘مذیٍٙی ثبالی ٔٛرٛد دس التلبد سا ث ٝػٕت فؼبِیتٞبی تِٛیذی ٞذایت وٙیٓٔ ،یتٛاٖ ثؼتش فؼبِیت
ثخؾ خلٛكی سا افضایؾ دٞیٓ.
 ٘تبیذ ثشآٚسد ٘ـبٖ داد وٞ ٝضیٞٝٙبی ػٕشا٘ی دِٚت احش ٔؼتمیٕی ثش ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی داسد،ِزا دِٚت ٔیتٛا٘ذ اص عشیك افضایؾ ٞضیٞٝٙبی ػٕشا٘ی خٛد دس صیشػبختٞب (ثضسٌشاٜٞب ،فشٚدٌب،ٜ
٘یشٌٚبٜٞب  )...ٚثبػج ٌؼتشؽ أىب٘بت ثشای ػشٔبیٌٝزاسی ثخؾ خلٛكی ٔیؿٛد  ٚتمبضب سا ثشای
تِٛیذ ثخؾ خلٛكی فشأ ٓٞیآٚسد .ثٙبثشایٗ دِٚت ثب حٕبیت اص اكُ ٔ 44جٙی ثش خلٛكیػبصی
ٔیتٛا٘ذ ثؼتشٞبی ایٗ ٔ ٟٓسا فشا ٓٞػبصد.
 ثشآٚسد ٘ـبٖ داد وٞ ٝضیٝٙای ٔلشفی دِٚت تأحیش ٔٙفی ثش ػشٔبیٌٝزاسی خلٛكی داسدِ ،زا پیـٟٙبدٔیؿٛد و ٝدِٚت اص عشیك وبٞؾ ٞضیٞٝٙبی ٔلشفی خٛد ٞ ٚذایت ػشٔبیٞٝبی خٛد ث ٝثخؾٞبی
تِٛیذی ثؼتش ٔٙبػت سا ثشای سؿذ  ٚفؼبِیت ثخؾ خلٛكی فشا ٓٞػبصد.
**بِ دلیل حجن بسیار سیاد پیَستّای ًزمافشاری اس داخل هقالِ حذف ضدُ ٍ ایي
پیَست ّا در دفتز هجلِ هَجَد هی باضد.
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