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چکیده
مطالعات گذشتت نشتان دده ه نتایم متهاق ی در مورد ثاریر ب دیدای خارجی بر رش
اقتصتتادی کشتتوردای م تی میباشتته  ،ایت ثهاقد در نتایم میثوان ب دلیل وجود ارر
غیرخطی از ب دی دای خارجی ب رشت اقتصتادی باشت ن شتتهاسایی ایت رابط غیرخطی
میثوان کاربرد وستیعی در ستیاست دای دول در قبال ب دیدای خارجی داشت باش ن
مطالع حاضتر ب بررستی ثاریر غیرخطی ب دیدای خارجی بر رشت اقتصادی ایران یی
ستتتالدتای  9531ثا  9515میپردازدن ب ایت مهظور از الگوی رگرستتتیون انت ال م ی
) (STRاستتتداده شتت ه استت ن نتایم حابتتل از بروورد الگوی  ،STRضتت ت ثییی ثیریر
غیرخطی ب دیدای خارجی بر رش اقتصادی ،نشان داده ک ب دیدای خارجی در قالب
یک ستاختار دو ریی ی با م ار وستتان ای ح ود  97881میییون دالر ،بر رش اقتصادی
ارر مهدی گذاشتت است ب ب گون ای ک ش ت ایت اررگذاری مهدی با عبور از سطح وستان
و وارد ش ن ب ریی دوم افزایش مییاب ن
واژههای کلیدی :ب دی خارجی ،رش اقتصادی ،ایران ،رگرسیون انت ال م ی )(STRن
طبقهبندی F34 ،F33, C32 :JELن
* نویسه ه مسئول مکاثبات

2

ثیریر وستان ای ب دیدای خارجی بر رش اقتصادیننن

 -1مقدمه
موضتو استت راا از دیرباز مورد ثوج بتاحبنظران اقتصتادی و ستیاستی کشتتوردای
م تی قرار گرفت و ابعاد اقتصتتتادی ،ستتتیاستتتی و حتی م یریتی ون از اد ی وی های
برخوردار اس ن است راا خارجی عبارت اس از دریاف وام از خارج ثوسط دول دا و یا
ب ش خصتتوبتتی ب اشتتکال م تیدی نظیر پیشفروش محصتتوالت و مواد اولی  ،خری ب
شتتکل نستتی و فروش اوراض قرض ت دولتی گزارش دفتر بررستتیدای اقتصتتادی:9586 ،
)299ن ایت ع ل در کشوردای درحالثوسع ب دلیل رفع مح ودی دای مربوط ب شکاف
پسان از ،شتکاف ارز خارجی و شتکاف مالی دول و ب مهظور ثشتکیل سرمای در جت
ثستریع فرویه رش اقتصادی بورت میگیرد کاراکوی و د کاران)119 :2192 ،9ن البت
بای ثوج داشت ت ک استتتت راا و افزایش ب دیدای خارجی میثوان ورار نامطیوبی بر
رش اقتصادی داشت باش ن
در ایت راستا دو دی گاه کیی در مورد ارر است راا و ب دیدای خارجی بر رش اقتصادی
مطرح میشتودن بر استاد دی گاه ن س  ،کشوردا میثوانه از یریق است راا خارجی،
ظرفی و رشتتت اقتصتتتادی خود را افزایش دده ن در حالی ک مطابق با دی گاه دوم ،ارر
مهدی استت راا خارجی بر ظرفی و رشت اقتصادی کشوردا اس اوگان ویوا:2199 ،2
)21ن در کهار ایت دو دی گاه ،دی گاه دیگری بر استاد ثرکیب ونتا شکل گرفت اس ک
بیان میکه ب لحاظ نظری ثیریر ب دیدای خارجی بر رشتت اقتصتتادی مبت بوده و در
قالب الگودای خطی ن یثوان ب ثبییت ارثباط بیت ب دیدای خارجی و رشتت اقتصتتادی
پرداخ الکستتتان ر)1 :2115 ،5ن بهابرایت بای در مطالعات ثجربی اررگذاری نامت ارن یا
غیرخطی ب دیدای خارجی بر رش اقتصادی مورد وزمون قرار گیردن
بر ایت استاد مطالع حاضتر ث ش می که با استداده از الگوی رگرسیون انت ال م ی 1
) (STRب ثبییت ارر غیرخطی ب دیدای خارجی بر رشتت اقتصتتادی ایران ب عهوان یک
کشتتور درحالثوستتع یی دوره زمانی  9531-9515بپردازدن با وجود اد ی موضتتو ،
ثتاکهون مطتالعات داخیی بستتتیار مح ودی در زمیه ثیریر ب دیدای خارجی بر رشتتت
اقتصتادی انجام ش ه اس ک در ایت مطالعات ب مهظور ثبییت ایت اررگذاری از الگودای
1

Karakoy et al.
Ogunmuyiwa
3
Oleksandr
4
Smooth Transition Regression
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مت نیازمه مطالعات ثجربی
در مطالع حاضتتر سعی ش ه
وی گی اساسی الگودای STR
ودش با دق بیشتتتری مورد

خطی استتداده شت ه است ن اما بررسی دقیقثر ایت موضو
بیشتتر و د چهیت استتداده از الگودای غیرخطی است ک
است ایت ن یصت بریرف شتودن الزم ب کر است ک س
نستتب ب م لدای متعارف باعث میشتتود ثا موضتتو پ
بررسی قرارگیردن ایت س وی گی عبارثه از:
9ن نحوه اررگذاری ب دیدای خارجی بر رشت اقتصتادی ب وضتتعی ستتیست
بستتتگی دارد و رابط بیت ونتا میثوان راب نباشتت و ب ریی و وضتتعیتی
بستگی داشت باش ک اقتصاد در ون قرار داردن
2ن در الگوی  STRثغییر در ریی دا یا شکس دای ساختاری ب بورت درونزا
میشتتتودن بهتابرایت نیازی ب وارد ن ودن متغیر
از یریق مت ل مشتتت
مودومی و یا بررسی ج اگان شکس ساختاری نیس ن
ن ودن ثع اد دفعات و زمان
5ن الگوی  STRع وه بر ایهکت قابیی مشتتت
ثغییر ریی را دارد ،ستتترع انت ال از یک ریی ب ریی دیگر را نیز نشتتتان
میدد ن
مطالع حاضتر در شتش ب ش ستازمان دی ش ه اس ن م م ب ادبیات موضو ب مروری بر
وضتتتعی ت ب ت دی دتتای ختتارجی ایرانب الگو و روش پ ودشب ث یت الگوی ثح یق و
ثجزی وثحییل یافت دای ثجربی و ج عبه ی و نتیج گیرین

 -2ادبیات موضوع
 -1-2مبانی نظری
پس از جهگ جتانی دوم و مؤرر واقعشتتت ن ک کدای ایال متح ه ب اروپا ،م االثی در
خصتو ثیریر ک ک دای خارجی 9نوشتت شت ن با ایتک نظریات رش اقتصادی در ابت ا
مح ودی پسان از را مت ثریت مانع رشت میدانسته  ،اما در دد  ،9161مح ودی ارز
ختارجی در زمیهت ورود کاالدای ستتترمای ای نیز ب مح ودی پسان از اضتتتاف شتتت ن
نظریت دای فوض بر ایت باور بودن ک ک کدای خارجی اع از وام ،ک کدای ب عوا و
ننن میثوانهت محت ودیت دتای مذکور را بریرف ن ایه و ب ایت ثرثیب در زمیه رشتتت
اقتصتادی مؤرر واقع شون ن اما افزایش وامددی ب کشوردای درحالثوسع در دد 9181

Foreign Aids

1

1

ثیریر وستان ای ب دیدای خارجی بر رش اقتصادیننن

و بحران ب دی در ستال  ،9172ثیریر ب دیدای خارجی را بر رشت اقتصادی مورد ثردی
قرار داد یترانچیان)5 :9586 ،ن
بر ایت استاد ،ادبیات نظری موجود در زمیه ثیریر ب دیدای خارجی بر رشت اقتصادی
را میثوان ب س گروه کیی ث سی به ی کرد:
گروه اول معت ت ب ثیریر مبب ستتتطح بتیه و مع ولی از ب دیدای خارجی بر رشتتت
اقتصادی دسته ن گروه دوم ،سطوح انباشت و زیاد ب دیدای خارجی را باعث ثیریرگذاری
مهدی بر رشتت اقتصتتتادی میدانه و باالخره گروه ستتتوم ،نظری دای گروه اول و دوم را
ثرکیب میکهه و بر ایت باورن ک ثیریر ب دیدای خارجی بر رشت ت اقتصتتتادی ،مادی
غیرخطی دارد الکسان ر)1 :2115 ،ن ب ایت بورت ک افزایش ب دیدای خارجی ثا یک
و بتیه  ،رش اقتصادی را افزایش و بع از حصول ب ایت سطح ،افزایش
ستطح مشت
ب دیدای خارجی رش اقتصادی را کادش میدد ن
نظریتات گروه اول میثوانت بت وستتتییت مت لدای اولی پستتت کیهزیتدا و م لدای
نئوک ستتیک بیان شتتودن م لدای رش ت اولی پس ت کیهزیتدا نظیر م ل دارود -دومار9
 9116و  )9151و م لدای رش نئوک سیک نظیر م ل سولو -سوان )9136 2ب ن ش
مت پسان از و ستترمای گذاری در ثستتریع فرویه رشتت اقتصتتادی ثیکی داشتتت ان ن در
م لدای رشت سهتی نئوک سیکی ،فرضیات م ل درباره ثحر سر مای یا ثوانایی کشور
برای قرا دادن یا قرا گرفتت ،رشتتت در حال گذار را افزایش میدد ن ب ایت معها ک
در کشتوردای با سترمای ان  ،بتره وری نتایی سرمای فراثر از نرخ بتره جتانی سرمای
استت د ان)ن بر ایت استتاد در بتتورثیک امکان افزایش پسان از ،ب مهظور ثشتتکیل
سترمای و دس یابی ب نرخ رش مورد نظر م ور نباش  ،از یریق سرمای گذاری خارجی
و استت راا میثوان ایت مسئی را حل کردن حتی اگر نرخ پسان از داخیی ب ان ازه کافی
باال باش ت  ،ب دلیل ضتترورت واردات کاالدای ستترمای ای و واستتط ای نیاز ب ارز خارجی
است ک است راا خارجی را اجتهابناپذیر میکه کاراکوی و د کاران-112 :2192 ،
)119ن بع وه ،ورود ثکهولویی جت یت از یریق استتتت راا ختارجی ،وموزش و فراگیری
نیرودای داخیی را ب دنبال خواد داشت و از ایت یریق سطح ث ص و متارت فهی در
داخل کشور افزایش پی ا خواد کرد افزایش بترهوری کل)ن ایت امر زمیه حرک جت

Harrod-Domar
Solow-Swan

1
2
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در زمیه اب اعات و اختراعات

رشت بتهعتی و ثوسع اقتصادی را ثسریع ن وده و ثحر
را افزایش خواد داد چچریتا و روثر)2192 ،9ن
لزوم استتداده از استت راا خارجی در جت رشت و ثوسع را میثوان ب وسیی الگودای
دو شکاف و س شکاف نیز ثوضیح دادن در ایت راستا چهری و استروت )9166 2معت ن
ک استتت راا خارجی ،شتتکاف بیت پسان از و ستترمای گذاری و شتتکاف بیت بتتادرات و
واردات را در الگودای دوشکاف و ب اعت اد باچا )9111 5و ثییور )9119 1ایت ع ل ،دو
شتتکاف قبیی د راه با شتتکاف دروم دا و م ارج در الگودای س ت شتتکاف را پر میکه و
باعث رشت اقتصتادی میشودن 3الزم ب کر اس ک س دلیل میثوان عی ثرجیح داده
شت ن ب دی نستب ب مالیات و چاپ پول را ثوجی که ن ن س ایتک ب دی یک شیوه
مهصتتتدان ثر را در قیاد با روشدای دیگر از لحاظ میزان ورار م رب رفادی پیشتتتهتاد
میکه ک کشتور میثوان ب بترهبرداری از سرمای گذاری با دوره بازددی باال نائل شودن
دوم ایتک در بتورت ثع یل و ثستوی ب موقع ،برای انجام سیاس دای ض ادواری و یا
برووردن دزیه دای اضتطراری ،کاروم ثر اس ن در حالیک اخذ مالیات اغیب م کت اس
ب از دس ت رفتت بترهوری و ایجاد ناای یهانی اقتصتتادی مهجر شتتودن ستتومیت دلیل نیز
مزی ربات ب دی نسب ب مالیات و حق ال رب 6اس اوگان ویوا 21 :2199 ،و ویبی و
وگانی)2 :2191 ،8ن
در زمیه ثیریر مهدی ب دیدای خارجی بر رشتت اقتصتتادی نظریات گروه دوم) ،بیشتتتر
مطالعات پیشتیت بر روی نظری «انباش  ،سرازیری و یا ثت ی ب دی» 7مت رکز ش هان ن
در ایت نظری ک ثوستتط کروگ ت )9177 1مطرح شت ه ،اگر میزان ب دی یک کشتتور از
1

Checherita & Rother
Chenri & Strout
3
Bacha
4
Taylor
 3الگوی دو شتکاف ب وسیی چهری و استروت  )9166مطرح ش ه اس ن انت ادی ک ب ایت الگو وارد ش ه ایت اس
ک مهابع داخیی قابیی ستترمای گذاری در ثولی کاالدای بتتادراثی را دارن ن بهابرایت ،فرا ع م امکان جانشتتیهی
پسان از و مح ودی ارز خارجی ،غیرواقعی اس ت ن د چهیت ،دریاف وام ج ا از دو شتتکاف پسان از و ارز خارجی)
م کت است برای پر کردن شتکاف مالی دول و رفع کسری بودج ب کار رود و ب د یت دلیل الگودای س شکاف
ثوسط باچا  )9111و ثییور  )9119مطرح ش ه اس ن
6
Seignior Age
7
Ibi & Aganyi
8
Debe Overhang
9
Krugman
2
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ثوانتایی بتازپرداخت احت تالی ون در ویهت ه فراثر رود ،انتظار میرود دزیه دای خ م
ب دی پرداخ بتره و ابتتل) از ستتطح ع یکرد ثولی کشتتور رش ت ) بیشتتتر شتتودن لذا
م اری از بازددی ستترمای در اقتصتتاد داخیی ب یور مؤرر مشتت ول مالیات در ویه ه ب
وسیی اعتباردده گان خارجی فعیی میشود و انگیزه سرمای گذاری ثوسط سرمای گذاران
داخیی و خارجی ج ی را کادش میدد فرار ستترمای ) ک ستتهس و د کاران:9116 ،9
)98ن در ادبیات اقتصتتادی ایت نظری ب وستتیی «مهحهی الفر ب دی» 2نیز ثوضتتیح داده
ب بع  ،حج ب دی بزر ثر با احت ال
میشتود ک فرا میکه از یک ستطح مش
بازپرداخ پاییتثر ون در ارثباط است ن ایت مهحهی در شتکل  )9نشان داده ش ه اس ن
در قست شتیب بتعودی یا ب ش خوب ایت مهحهی ،افزایش در ارزش اس ی ب دی ،با
افزایش در بتازپرداخت انتظتاری ون در ارثبتاط استتت ب در حتالی ک افزایش در ب دی،
بازپرداخ انتظاری ون را در قست شتتیب نزولی یا ب ش ب مهحهی قست انباشت
ب دی) ،کادش میدد پاثییو و د کاران)6 :2112 ،5ن
Debt
Overhang

بازپرداخت انتظاری بدهی

حجم بدهی

شکل ( :)1منحنی الفر بدهی خارجی
مهبع :پاثییو و د کاران  )2112ب ن ل از اسیهوبی و اواللرو)983 :2116 1

اگرچ الگوی انباش ب دی ،ارر بر روی رش اقتصادی را ب براح بررسی ن یکه  ،اما
دالل بر ون دارد ک حج وستیع ب دی ،با کادش سرمای گذاری مهجر ب رش اقتصادی
1

Claessens et al.
Debt Laffer Curve
3
Presbitero
4
Osinubi & Olaleru
2
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پاییتثر میشتتتودن ع وه بر ایت اررات انگیزشتتتی مرثبط با انباشت ت ب دی باعث کادش
ستیاس دای اب حاثی دول از ج ی وزادسازی ثجاری و ثهظی مالی ک انتظار میرود
بترهوری و رشت اقتصادی را افزایش دد  ،میشودن چرا ک از نظر دول قس ع های
از مهافع ناشتی از اجرای ایت سیاس دا ،ب وامدده گان خارجی ثعیق میگیرد اسیهوبی
و اواللرو 983 :2116 ،و لی و انجی)929 :2193 ،9ن
کانال دیگر ارر مهدی ستتتطوح باالی ب دیدای خارجی بر رشتتت اقتصتتتادی ،با ثوج ب
محت ویت ن ت یهگی ،از یریق «ارر جتایگزیهی» 2استتت ن بت ایت معهتا کت بازپرداخ
ب دیدای خارجی ،وجوه در دستترد را ب مهظور سرمای گذاری و رش  ،کادش میدد ن
ایت سترمای گذاری ن ثهتا شتامل سرمای گذاری فیزیکی میشود ،بیک سرمای گذاری در
سترمای انستانی شامل وموزش و بت اش ) و ورود ثکهولویی ج ی را نیز در بر میگیرد
ویبی و وگتانی 2 :2191 ،و کتاراکوی و د کتاران)112 :2192 ،ن نتایم مطالعاثی نظیر
چتاددتاری ،)2111 5کی هتس و د کتتاران )2115 1و البت اوی و د کتاران)9116 3
ثییی کهه ه ایت موضو برای کشوردای ف یر و ب ش ت ب دکار (HIPC) 6اس ن
«ناای یهانی» 8مشتکل دیگری اس ک از سطوح باالی ب دیدای خارجی ناشی میشود
و فرویه رشت اقتصتادی را کادش میدد ن چرا ک ستطح باالی نرخ ب دی ،نشاندده ه
ستتطح باالی ریستتک در کشتتوردای ب دکار استت و ستتطح باالی ریستتک نیز مانع از
سرمای گذاری ثوسط سرمای گذاران داخیی و خارجی میشودن د چهیت ،سطح باالی نرخ
ب دی ،ربات اقتصتتاد ک ن کشتتوردای ب دکار را ب خطر میان ازد و موجب بروز نرخدای
باالی ثورم و بتره در ایت کشتتوردا میشتتود کاراکوی و د کاران)112 :2192 ،ن شتتایان
کر استت ک ثراک بیش از ح ب دیدای خارجی ،موجب برد خوردن رابط مبادل  7و
ارزشگذاری بیش از ح پول میی 1نیز میشتتتود ک نتیج ون کادش رشتت اقتصتتتادی
کشتور ب دکار است نارایان و است ی )2 :2111 ،91ن بع وه ،م کت اس ک ب دیدای
1

Lee & Ng
Crowding Out Effect
3
Chowdhury
4
Clements et al.
5
Elbadawi et al.
6
Heavily Indebted Poor Countries
7
Unsanitary
8
Terms of Trade
9
Overvaluation
10
Narayan & Smith
2
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ختارجی بتتترف م ارج مصتتترفی یا نظامی دول و جانشتتتیت پسان از داخیی و باعث
ث صتی و ثشتویق ناکاروم مهابع و افزایش فساد دولتی شود ک در نتای میثوان ارر
مهدی بر رش اقتصادی داشت باش ایران وس و اریکسون)698 :2113 ،9ن
دست سوم از نظری پردازان در خصو ارر ب دیدای خارجی بر رش اقتصادی معت ب
ارر غیرخطی ب دیدای خارجی بر رشت اقتصتادی میباشته ن ب ایت بتتورت ک افزایش
ب دیدای خارجی ثا یک ستتطح مع ول و م یری ش ت ه ب نام «ستتطح وستتتان » ،ب دلیل
ظتور ورار مبب ون ،رش اقتصادی را افزایش میدد ن اما پس از گذش حج ب دیدای
خارجی از ایت ستتطح و با ثوج ب پ ی ار شتت ن ورار مهدی ون ،رشتت اقتصتتادی کادش
مییاب ن ب عبارت دیگر ،بیت ب دیدای خارجی و رش ت اقتصتتادی یک رابط ب شتتکل U
معکود وجود داردن در واقع د تانیور کت پتاثییو و د کاران  )6 :2112بیان میکهه
میثوان مهحهی الفر ب دی را در زمیه ب دی دای خارجی و رشت اقتصادی نیز بکار بردن
اوج مهحهی الفر ب دی نشتتاندده ه ن ط ای استت ک از ون ب بع  ،افزایش حج ب دی
ب عهوان یک مالیات روی سترمای گذاری ،ستیاست دای اب حی و یا دیگر فعالی دایی
ک مستتیزم دزیه دایی برای کستتب مهافع در ویه ه دستتته  ،ع ل میکه و ثیریر نتایی
مهدی بر روی رشت اقتصادی خواد داش ن در ایت راستا پاثییو و د کاران )91 :2112
نشتتتان داده ان ک ایت ن ط اوج برای کشتتتوردای درحال ثوستتتع ک از ون ب بع ارر
ب دیدای خارجی بر رشت اقتصتادی مهدی میشتود ،معادل با  961-981دربت ست
ب دی از بادرات یا  53-11درب ست ب دی از ثولی ثاخال داخیی اس ن
الزم ب کر است ک جت موف ی استت راا خارجی دست یابی ب یک سری شرایط
استاستی و معیاردا ،اجتهابناپذیر است ن در بورت ع م ثح ق ایت معیاردا ،حتی سطوح
ب دیدای خارجی میثوان ارر مهدی بر رش ت اقتصتتادی داشتتت باش ت ن از ونجا ک
ان
م ار افزایش ثولی بستتتگی ب بازددی ستترمای ج ی دارد با فرا راب بودن ستتایر
عوامل ثولی ) ،ب دیدای خارجی بای در پرویهدایی سرمای گذاری شود ک بازددی نتایی
ستترمای باالثر از نرخ بتره جتانی باشتت ن ایت شتترط ب «معیار کارایی »2معروف استت ن
دومیت معیار مربوط ب شرایط اساسی دریاف وام خارجی« ،معیار انت ال» 5میباش ن ایت
معیار بیانکهه ه ون اس ک دروم الزم برای پرداخ بتره ن ثهتا بای ثح ق یاب  ،بیک
1

Irandoust & Ericsson
Efficiency Criterion
3
Transfer Criterion
2

1
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ایت دروم بای قابل انت ال ب خارج نیز باشت ن در ایت بورت کشور ب دکار قادر اس ک
افزایش ثولی را ب بتتتادرات بیشتتتتر یا واردات ک تر ثب یل که ثا ب ایت یریق امکان
بتازپرداخت بت دیدا فراد گرددن ب بیان دیگر ،کشتتتور م روا بای قادر ب ثامیت ارز
خارجی مورد نیاز برای پرداخ بتره ب وستتیی افزایش کاالدای بتتادراثی با جانشتتیهی
واردات گردد ،ب ون ونک شتترایط مبادل ب ضتترر کشتتور ثغییر که ن ستتومیت معیار ثح
عهوان «معیار ثب یل» ،9ستت وامدای ب کار گرفت شت ه در سرمای گذاری را ان ازهگیری
میکه ن اگر مهابع مالی خارجی ب ان ازه کافی ب ستترمای گذاریدای ثولی ی اختصتتا
داده شتود ،پرداخ بتره ب دیدای خارجی ،ب ون کادش رش اقتصادی میثوان بورت
گیردن اما چهان چ ایت وام دا بترف ثیمیت مالی مصرف جامع شود ،مهابع مالی خارجی
افزایش در ثولی ایجاد ن یکه گزارش دفتر بررسیدای اقتصادی)1-91 :9588 ،ن
 -2-2مطالعات تجربی
در ج ول  ،)9اد مطالعات داخیی و مهت بی از ج ی ثریت مطالعات خارجی ب ثدکیک
مطالعات کشوری و بیتکشوری در زمیه موضو پ ودش وم ه اس ن
جدول ( :)1پیشینه تجربی تحقیق
نویسنده (گان)
سال

نمونه

الگو

روش

نتیجه

مطالعات داخلی:
بد ری و
متریزی)2199 2
موالیی و گی ه ان
)9515
سیی ان و عزیز
)2192

3

کاراکوی و
د کاران )2192

ایران
)9181-2118
ایران
جودانست و
خطی
)
9531
-9511
VECM
مطالعات خارجی :مطالعات تک کشوری
نیجری
جودانست و
خطی
)9181-2191
ECM
 28استان کشور
ARDL
خطی
ثرکی
پانیی
)9119-2111
خطی

جودانست

ارر مهدی
ارر مهدی

ارر مبب
ارر مبب

1

Transformation Criterion
Safdari & Mehrizi
3
Sulaiman & Azeez
2
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91
داد و د کاران
)2195

1

فردانا و
چادداری
)2191
3
زمان و ارس ن
)2191
دوگان و
4
بیلگییی
)2191
لی و انجی
)2193
2

پاثییو و د کاران
)2112

الکسان ر )2115
ک ر و رومت-
بالستر)2113 5
اری ا)2111 6
چچریتا و روثر
)2191

مالزی
)9119:9-2111:1

خطی و
غیرخطی

ARDL
و
TR

بهگ دش
)9182-2191

خطی

ARDL

پاکستان
)9182-2191

خطی

OLS

ثرکی
)9181-2111

غیرخطی

مارکوف
سوییچیهگ

مالزی
)9119:9-2195:1
مطالعات خارجی :مطالعات بین کشوری
 15کشور
درحالثوسع
)9161-9117
 29کشور ع و
ج ادیر شوروی سابق
)9115-9111
 21کشور ومریکای
الثیت و دریای کاریب
)9181-2112
کشوردای بحرای
وفری ا
)9111-2113
 92کشور اثحادی
اروپا
)9181-2191

ارر مبب در الگوی
خطی و ثایی رابط
 Uمعکود شکل
ارر مهدی
ارر مبب
ارر مهدی در دو
ریی موجود
ارر مهدی

خطی

OLS

خطی و
غیرخطی

SGMM
و
FE

ارر مهدی در الگوی
خطی و رابط ب
شکل  Uمعکود
در الگوی غیرخطی

غیرخطی

FE, RE
و
GLS

رابط ب شکل U
معکود

خطی و
غیرخطی

SGMM

ارر مهدی در الگوی
خطی و رد الگوی
غیرخطی

خطی

SGMM
و
FE

ارر مهدی

غیرخطی

FE, 2SLS
و
GMM

رابط ب شکل U
معکود

1

Daud et al.
Farhana &Chowdhury
3
Zaman & Arslan
4
Doğan & Bilgili
5
Schclarek &Ramon-Ballester
6
Oryema
4
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داد و پودویهسکی
)2192
پانیزا و پرسبیترو
)2195
بابو و د کاران
)2191
زدیر و فاث ا
)2191

3

4

1

2

 59کشور
درحالثوسع
)9181-2113
 98کشور OECD
)9181-2117
کشوردای شرض
وفری ا
)9181-2191
 91کشور
درحالثوسع
)9111-2199

99
ارر مهدی در الگوی
خطی و رد الگوی
غیرخطی
رابط ب شکل U
معکود

خطی و
غیرخطی

SGMM

غیرخطی

TR

خطی

FE

ارر مهدی

خطی

SGMM

ارر مهدی

یادداش دا :VECM :م ل ثصتتتحیح خطای برداری :ECM ،م ل ثصتتتحیح خطا :ARDL ،خودرگرستتتیون با
وقد دای ثوزیعی :TR ،رگرسیون وستان ای :OLS ،ح اقل مربعات مع ولی :FE ،اررات راب  :RE ،اررات ثصادفی،
 :GLSحت اقل مربعات ثع ی یافت  :2SLS ،ح اقل مربعات دومرحی ای :SGMM ،گشتتتتاوردای ثع ی یافت
سیست ین
مهبع :یافت دای پ ودش بر اساد مطالعات ثجربی

 -3مروری بر وضعیت بدهیهای خارجی ایران
شتتتکتل  )2میزان بت دیدای خارجی کوثاهم ت ،(SHORT-ED) 3ب دیدای خارجی
میانم ت و بیه م ت (MID and LONG-ED) 6و مج و ایت دو ،یعهی کل ب دیدای
خارجی ) (EDرا برای کشور ایران یی دورهی زمانی  9531-9515نشان میدد ن

1

Daud &Podivinsky
Panizza & Presbitero
3
Babu et al.
4
Zouhaier & Fatma
 3بر استتتاد ثعری بتانک مرکزی جنانا ،ب دیدای کوثاهم ت ب ون ب ش از ثعت ات خارجی ای ض می شتتتود ک
سررسی پرداخ ونتا ک تر از یک سال میباش ن
 6بر استاد ثعری بانک مرکزی جنانا ،ب دیدای میانم ت و بیه م ت ب ون دست از ثعت ات خارجی کشور ای ض
میشود ک سررسی پرداخ ونتا بیشتر از یک سال میباش ن
2
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۳۵۰۰۰
۳۰۰۰۰
۲۵۰۰۰
۱۵۰۰۰
۱۰۰۰۰
۵۰۰۰

میلیون دالر

۲۰۰۰۰

۰

۱۳9۳

۱۳8۳
۱۳8۵
۱۳87
۱۳89
۱۳9۱

۱۳7۳
۱۳7۵
۱۳77
۱۳79
۱۳8۱

۱۳6۳
۱۳6۵
۱۳67
۱۳69
۱۳7۱

۱۳۵9
۱۳6۱

SHORT-ED

MID andLONG-ED

ED

شکل ( :)2روند بدهیهای خارجی کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت ایران طی دورهی
زمانی 1353-1333
مهبع :گزارش دفتر بررسیدای اقتصادی  )59 :9586و بانک مرکزین

9

بر استاد ایت شتکل ،میزان کل ب دیدای خارجی کشور یی سالدای  9531-9567از
نوستان ان کی برخوردار بوده است  ،اما از سال  9567و با پایان یافتت جهگ ثح ییی ،ب
مهظور بازستتتازی اقتصتتتاد وستتتیبدی ه از جهگ و لزوم رشتت اقتصتتتادی جت جبران
ع بمان گیدای گذشتتتت و د چهیت م ابی با مشتتتک ت داخیی ،میزان کل ب دیدای
خارجی در جت ستترمای گذاری و ثجتیز پسان از ،رون افزایشتتی قابل ثوجتی ثا ستتال
 9582ب خود گرفت است ن از ستال  9582ثا سال  ،9571ایت رون  ،کادش محسوسی
داشتت اس ب اما از سال  9571حج ب دیدا خارجی با شیب نسبتاً ثه ی افزایش یافت
و ب بیشتتریت م ار خود یعهی ح ود  27/6میییار دالر در ستتال  9576رسی ه اس ن از
ستتال  9576ب ایت ستتو ،ب دیدای خارجی کل رون نزولی گرفت اس ت ب اما ایت کادش
چه ان زیاد و قابل ثوج نیس ن ب نحوی ک در سالدای  9578و  9577رق ب دیدای
خارجی کل چیزی معادل  29/3میییارد دالر و در سالدای  9571و  9511د ایت رق
ب ثرثیب ح ود  22/7و  91/2میییارد دالر استت ن اما از ستتال  9519ب ایت ستتو ،میزان
 9شتتایان کر استت ک ومار ب دیدای خارجی برای کشتتور ایران از ستتال  9582ثا ستتال  9515از بانک ای عات
ستری دای زمانی اقتصادی بانک مرکزی جنانا و گزارشات اع م ش ه از سوی ون نتاد و برای سالدای 9581-9531
نیز از گزارش دفتر بررستیدای اقتصتادی  )59 :9586دریاف شت ه است ن ضت هاً ومار ب دیدای خارجی در سال
 9589در دسترد نبوده اس ن
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95

بت دیدای خارجی کل ب یک مرثب کادش قابل ثوجتی مییاب و از  91/2میییارد دالر
در ستال  9511ب  8/6میییارد دالر در ستال  9519رسی ه اس ن رون نزولی ب دیدای
خارجی در ستتتالدای  9512و  9515د ادام یافت و ب م ار ح ود  6/9میییارد دالر
در سال  9515رسی ه اس ن
استت  ،ونستت ک ب دیدای خارجی
نکت قابل ثوج دیگر ک از شتتکل  )2مشتت
کوثتاهمت ت قستتت قابل ثوجتی از کل ب دیدای خارجی را یی دوره مورد بررستتتی
ثشتکیل دادهان بر استاد محاستبات ثح یق ب یور متوستط  53درب ) و در بع ی از
ستتتالدتا نیز ،بت دیدای خارجی کوثاهم ت از ب دیدای خارجی میانم ت و بیه م ت
بیشتر بوده اس سالدای  9571 ،9582و )9511ن

 -4الگو و روش پژوهش
در ایت مطالع  ،ب مهظور بررستتی ثیریر غیرخطی ب دیدای خارجی بر رشتت اقتصتتادی
ایران از الگوی رگرستیون انت ال م ی ) (STRاستداده ش ه اس ن در الگوی  ،STRلزوماً
د فرویه دا دارای ثغییرات شتتت ی حول ن ط وستتتتان نبوده و ثغییرات در پارامتردا
میثوان ب ورامی نیز بتورت گیردن در ایت الگودا ،انت االت بیت ریی دای م تی ثوسط
ثابع الجستتتیک 9یا ثابع ن ایی 2ثبییت میگرددن بر ایت استتاد و ب پیروی از ثراستتورثا5
 STR )2111زیر برای بررسی اررگذاری غیرخطی ب دیدای خارجی بر رش اقتصادی
لحاظ ش ه اس :
LINt t  (t).G(,c,st)  ut

)9
کت درون  LINلگتاریت یبیعی ثولیت ناخال داخیی ستتتران  ωt ،برداری از متغیردای
 LEDلگاریت یبیعی ب دیدای خارجی) و م ادیر وقد دار ون ب ان ام م ادیر وقد دار
 LINpcاس ن́)  φ́ = (φ1 , φ2 , … , φPبردار ضرایب ب ش خطی و ́) θ́ = (θ1 , θ2 , … , θP
بردار ضتترایب قستت غیرخطی اس ت ن  utجزء اخ ل استت ک فرا میشتتود شتترط
) ut = iid(0, σ2را ثیمیت میکه ن ضت ت هاً ثابع  Gک یک ثابع لجستتتتیک ،پیوستتتت و
کران ار بیت بتدر و یک میباشت  ،ب فرم زیر است ک انت ال م ی بیت ریی دا را نشان
میدد :
)2

, γ>0

−1

)}) G(γ, c, st ) = (1 + exp{−γ ∏Kk=1(st − ck
1

Logestic function
Exponential function
3
Terasvirta
2
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در ایت ثابع s ،نشتانگر متغیر انت ال γ ،پارامتر سرع انت ال و  cنشاندده ه ح وستان
یتا محتل وقو ثغییر ریی میباشتتت ن پارامتر  Kنیز ثع اد دفعات ثغییر ریی را نشتتتان
میدد ن
ب مهظور بررستتی وی گیدای م ل  ،LSTRمطابق روش وندیک ،)9111 9فرا شتت ه
استت ک متغیر وابستتت  yثهتا ثابعی از م ادیر وقد دار خودش باشتت ن در ایتبتتورت با
فرا یک ثابع انت ال دو ریی ی:
yt = (θ0 + θ1 yt−1 + ⋯ + θp yt−P )(φ0 + φ1 yt−1 +
)5

⋯ + φP yt−P )G(γ, c, st ) + ut
1
= ) G(γ, c, st
})1 + exp{−γ(st − c
ایت الگو یک الگوی  LSTRدو ریی ی نامی ه میشود ک پارامتر مکان ،c ،ن ط ای مابیت
= ) G(γ, c, st

دو ریی ح ی  G(γ, c, st ) = 0و  G(γ, c, st ) = 1را نشتتان میدد ک
 0.5اس ت ن  γنشتتانگر ستترع انت ال بیت ریی دا بوده و م ادیر بیشتتتر  γبیانگر ثغییر
ستتریعثر ریی استت ن شتتکل  )5ن ون ای از ثابع انت ال الجستتتیک دو ریی ی با م ادیر
است با  γ = 9انت ال بیت
م تی  γرا نشتان میدد ن د انیور ک از ن ودار مشت
دو ریی بت ورامی و با افزایش م ادیر ون ب  3 ،2/3و  23ستتترع انت ال از یک ریی ب
ریی دیگر سریعثر میشودن دهگامیک ∞ →  γو 𝑐 >  stونگاه  G = 1بوده و زمانیک
𝑐 <  stاستت  G = 0 ،خواد بودب بهابرایت رابط  )2ب یک الگوی وستتتان ای(TR) 2
ثب یل میشتتتودن دهگامیک  γ → 0رابط  )2ب یک الگوی رگرستتتیون خطی ثب یل
میشودن

شکل ( .)3تابع انتقال الجستیک دو رژیمی با مقادیر متفاوت 𝛄 و مقدار آستانهای 𝟎 = 𝐜
مهبع :ون دیک )1 :9111

Van Dijk
Threshold Regression

1
2
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ب یورکیی بروورد الگوی  STRدارای ستت گام استتاستتی استت ن گام اول ثشتت ی الگو
میباشت ن شترو ایت گام با ثهظی یک الگوی خطی  ARاست ک ب عهوان ن ط شتترو
برای ثحییتل مورد استتتتدتاده قرار میگیردن ادامت ایت گتام شتتتامل وزمون وجود رابط
غیرخطی بیت متغیردتا ،انت تاب  stو ثصتتت ی گیری در مورد ثعت اد دفعات ثغییر ریی
استت ن در ایت مرحی ب مهظور بررستتی وجود رابط غیرخطی از نو  ،LSTRثشتت ی
متغیر انت ال و ثعییت ثع اد ریی دا ،رگرستتیون ث ریبی زیر بر استتاد بستتط ثییور ثابع
انت ال رابط  )2ب کار برده ش ه اس :
LINt = β́ 0 ωt + ∑3j=1 β́ 0 ω
̃ t sjt
)1
 ωt = (1, ωاس ن اگر  stقس تی از  ωtنباش  ،خوادی داش :
ک در ون̃ t )́ :
LINt = β́ 0 ωt + ∑3j=1 β́ 0 ωt sj t
)3
فرضتی بتدر خطی بودن م ل ب بورت H0 = β1 = β2 = β3 = 0 :اس ک وماره
وزمون مورد استتداده برای وزمون فرضتی نیز وماره وزمون  Fمیباش ن بع از ونک فرضی
خطیبودن رابط بیت متغیردا رد شت  ،بای برای ثشت ی نو الگوی غیرخطی ستیسی
وزموندای زیر بر روی م ل ک کی رابط  )1انجام گیرد:
1. H04 : β3 = 0
2. H03 : β2 = 0│β3 = 0
3. H02 : β1 = 0│β2 = β3 = 0

وماره وزموندای مربوط ب فرضتتی دای بتتدر فوض ب ثرثیب با  F3 ،F4و  F2نشتتان داده
میشودن در بورت رد فرضی  ،H03م ل  LSTR2الگوی  LSTRبا دوبار ثغییر ریی ) یا
 ESTRالگوی انت ال ریی ن ایی) ثییی میشتتود ک با وزمودن فرضتتی بتتدر c1 = c2
میثوان یکی از ایت دو را انت اب ن ودن در بتتتورت رد فرضتتتی دای  H04و  H02الگوی
 LSTR1الگو  LSTRبا یکبار ثغییر ریی ) انت اب میشودن
گام دوم در ث یت الگو  STRث یت م ل استتت ک ایت مرحی شتتتامل یافتت م ادیر
مهتاستتتب اولیت برای ث یت غیرخطی و ث یت الگو بتا استتتتداده از الگوریت نیوثت ت
رافسون 9و روش ح اکبر درس ن ایی میباش ن
مرحیت وخر بروورد الگوی  ،STRارزیتتابی الگو استتت ن ایت مرحیت مع والً ثحییتتلدتتای
گرافیکی د راه بتا وزموندای م تیدی نظیر ع م وجود خطادای خودد بستتتتگی ،راب
Newton-Raphson

1
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بودن پتتارامتردتتا بیت ریی دتتای م تی  ،عت م وجود رابطت ی غیرخطی بتتاقی تتانت ه در
پس ان دا میباش ن
بت مهظور بروورد الگو و ثجزیت و ثحییتلدتای ومتاری نیز از نرمافزاردتای  JMALTIو
 EXCELاستداده ش ه اس ن

 -5برآورد الگو و تجزیه و تحلیل دادهها
اولیت گام در بروورد یک الگوی  ،STRثعییت وقد دای متغیردای مورد استتتداده در الگو
است ن ایت کار با استداده از معیاردای وکائیک ،9شوارثز 2و حهانکوئیت 5انجام میگیردن با
ثوج ب ثع اد مشاد ات ک  ،معیار شوارثز ک از ابل برف جویی 1پیروی میکه و برای
ثعییت وقد بتیه در نظر گرفت ش ه
برای ایت ثع اد داده مهاستب اس  ،ب عهوان م
اس ت ب ک بر استتاد ایت معیار ،وقد بتیه برای متغیردای رش ت اقتصتتادی و ب دیدای
خارجی ب ثرثیب  2و  1ثعییت شتتت ه استتت ن در گام بع ی وجود رابط غیرخطی بیت
متغیردتا مورد وزمون قرار گرفتت و در بتتتورت ثییی وجود رابط غیرخطی ،بای از بیت
متغیردای مورد استداده در م ل ،متغیر انت ال مهاسب و ثع اد ریی دای الگوی غیرخطی
بر استتتاد ومتارهدتای وزمون  F3 ،F2 ،Fو  F4ثعییت گرددن نتتایم بروورد ایت مرحی از
پ ودش در قالب ج ول  )2ارائ شت ت ه است ت ن با ثوج ب ارزش احت ال وماره وزمون F
گزارش ش ت ه در ج ول  ،)2فرضتتی بتتدر ایت وزمون مبهیبر خطیبودن الگو برای ث ام
متغیردا ب جز وقد دوم لگاریت ثولی ناخال داخیی ستران ) (LINو وقد سوم لگاریت
ب دیدای خارجی ) (LEDرد میشتتتود و فرا وجود رابط غیرخطی برای ایت متغیردا
پذیرفت میشودن

1

Akaike info criterion
Schwarz criterion
3
Hannan-Quinn criterion
4
Parsimony
2
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جدول ( :)2نوع الگو و متغیر انتقال
مدل
پیشنهادی

ارزش
احتمال 𝟐𝐅

ارزش
احتمال 𝟑𝐅

ارزش
احتمال 𝟒𝐅

ارزش
احتمال 𝐅

متغیر انتقال

LSTR1
Linear
LSTR1
LSTR1
∗𝟏𝐑𝐓𝐒𝐋
Linear
LSTR1

1/272
1/169
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111

1/139
1/177
1/972
1/613
1/112
1/992
1/131

1/112
1/171
1/113
1/152
1/192
1/271
1/127

1/116
1/172
1/119
1/119
1/111
1/229
1/117

)LIN(t-1
)LIN(t-2
)LED(t
)LED(t-1
)LED(t-2
)LED(t-3
)LED(t-4

مهبع :محاسبات پ ودش

گتام بعت ی انت تاب متغیر انت تال مهاستتتب از بیت متغیردای انت ال م کت برای الگوی
غیرخطی میباشت ت ن برای انت اب متغیر انت ال میثوان در متغیر بال وهای را لحاظ ن ودب
اما اولوی با متغیر انت الی است ک فرضتی بتدر وزمون  Fون ب یور قویثری رد ش ه
اس ت ن بر ایت استتاد مهاستتبثریت متغیر انت ال با ثوج ب ج ول  )9وقد دوم لگاریت
ب دیدای خارجی )) (LED(t-2ثعییت میشودن انت اب الگوی مهاسب برای متغیر انت ال
وقدت دوم لگتاریت بت دیدای خارجی با ثوج ب ومارهدای  F3 ،F2و  F4گام بع ی در
ث یت الگو اس ن با ثوج ب نتایم گزارشش ه در ج ول  ،) 9الگوی پیشهتادی مهاسب
برای متغیر انت تال )) (LED(t-2الگوی  LSTR1یعهی مت ل الجستتتتیتک با یک ن ط
وستان ای انت اب میگرددن
مرحی ی دوم در الگوستتتازی یک الگوی  ،STRمرحی ث یت است ت ن با ثوج ب مادی
غیرخطی ایت الگودا ،ایت مرحی با یافتت م ادیر مهاستب اولی برای مجتوالت الگو شرو
میشودن با استداده از ایت م ادیر اولی  ،الگوی نیوثت تتت رافسون و ح اکبرسازی ثابع ML
پارامتردا بروورد میشون ک نتایم در قالب ج ول  )5گزارش ش هان ن9

 9الزم ب کر استت ک وقد اول لگاریت دروم ستتران و وقد چتارم ب دیدای خارجی از ب ش خطی و عرا از
مبت  ،،وقد دوم لگاریت دروم ستتتران و وقد چتارم ب دی دای خارجی از ب ش غیرخطی ب دلیل ایهک ب لحاظ
وماری حتی در سطوح باال د معهیدار نبودهان از الگوی برووردش ه حذف ش هان ن

ثیریر وستان ای ب دیدای خارجی بر رش اقتصادیننن

97

جدول ( :)3نتایج تخمین الگو
ارزش احتمال

آماره t

ضریب تخمینی

متغیر

بخش خطی
CONST
1/13
5/52
1/112
)LIN (t-2
-1/93
-9/17
1/113
)LED(t
-9/92
9/72
1/186
)LED(t-1
1/82
1/19
1/111
)LED(t-2
-1/57
-2/18
1/129
)LED(t-3
1/61
5/67
1/119
بخش غیرخطی
)LIN (t-1
-1/23
-2/96
1/157
)LED(t
1/17
9/73
1/166
)LED(t-1
-9/26
-3/13
1/111
)LED(t-2
1/13
9/67
1/161
)LED(t-3
-1/27
-5/18
1/112
2
𝟖𝟖 R = 0.74 AIC = −5.18 SC = −4.48 𝐇𝐐 = −𝟒.
مهبع :محاسبات پ ودش

م تتادیر نتتتایی ث یت زده شتتت ه برای پتتارامتر یکهواختی)𝛾( 97/12 ،و برای م ت ار
وستتتتتانت ای لگتاریت بت دیدای خارجی ) 1/71 ،(cک م ار ونتی لگاریت ون ،ح ود
97881میییون دالر میباش ) اس ن بهابرایت ثابع انت ال ب بورت زیر خواد بود:

G(18.42, 9.84, LEDt−2 ) = (1 + exp{−18.42(LEDt−2 − 9.84)}−1
با ثوج ب نکات اشاره ش ه در ب ش روششهاسی ثح یق ،در ریی اول  G=0و در ریی

دوم  G=1اس ن بهابرایت برای ریی اول داری :
LINt = 0.05 − 0.15LINt−2 − 1.12LEDt + 0.72LEDt−1 − 0.38LEDt−2
+ 0.64LEDt−3

و برای ریی دوم خوادی داش :
LINt = 0.05 − 0.25LINt−1 − 0.15LINt−2 − 0.14LEDt − 0.54LEDt−1
+ 0.07LEDt−2 + 0.36LEDt−3

بر استتاد معادالت رگرستتیون بروورد ش ت ه و با ثوج ب ایتک مج و ضتترایب لگاریت
ب دیدای خارجی در ریی اول و دوم ب ثرثیب برابر با  -1/91و  -1/23میباش  ،میثوان
چهیت استتتتهباط کرد ک افزایش ب دیدای خارجی یی دوره مورد بررستتتی ارر مهدی و
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معهادار بر دروم ستتران شتتاخ رشتت اقتصتتادی) داشتتت استت ب گرچ در ریی دوم
دهگامی ک لگاریت ب دیدای خارجی بیش از م ار وستتان ای یعهی  1/71بوده اس )
شت ت ایت اررگذاری مهدی بیشتتر شت ه اس ن شکل  )1دورهدای مربوط ب ریی اول و
دوم را با ثوج ب م ار وستتتان ای نشتتان میدد ن د انیور ک از ایت شتتکل پی استت
ستالدای بیت  9589-9583و ستالدای بیت  9572-9519در ریی دوم و ب ی سالدا
در ریی اول واقع ش ه اس ن

میلیون دالر

۳۰۰۰۰
۲۵۰۰۰
۲۰۰۰۰
۱۵۰۰۰
۱۰۰۰۰
۵۰۰۰
۰

۱۳۵9
۱۳6۱
۱۳6۳
۱۳6۵
۱۳67
۱۳69
۱۳7۱
۱۳7۳
۱۳7۵
۱۳77
۱۳79
۱۳8۱
۱۳8۳
۱۳8۵
۱۳87
۱۳89
۱۳9۱
۱۳9۳
Thershold

ED

شکل ( :)4روند بدهیهای خارجی و مقدار آستانهآی آن طی دوره 1353-1333
مهبع :محاسبات پ ودش

مرحیت ستتتوم و ب عبارثی مرحی بع از ث یت الگو ،مرحی ارزیابی الگو استتت ن ایت
قست با ثحییل گرافیکی وغاز میشودن با ثوج ب ثابع الجستیک مربوط ب ثغییر ریی
در شکل  ،)3میثوان لحظ ثغییر ریی را برای الگوی برووردش ه م حظ ن ودن
۱.۰۰
۰.8۰
۰.6۰
۰.۲۰
۰.۰۰
۱۰.۵۰

۱۰.۰۰

9.۵۰
)LED(t-2

9.۰۰

شکل ( :)5نمودار تابع الجستیک مربوط به تغییر رژیم
مهبع :محاسبات پ ودش

8.۵۰

G

۰.۴۰
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در مرحیت ارزیتابی ع وه بر ثحییتل گرافیکی بت بررستتتی خطادای احت الی در مرحی
ث یت نیز پرداختت میشتتتودن اولیت وزمون مورد بررستتتی ،وزمون عت م وجود خطتای
خودد بستتگی میباش ن ارزش احت ال وزمون  Fبرای وقد دای یک ثا دش ایت وزمون
بت ثرثیتب برابر با  1/17 ،1/27 ،1/51 ،1/12 ،1/61 ،1/57 ،1/26و  1/87بروورد شتتت ه
اس ت ک بر استتاد ون فرضتتی بتتدر ایت وزمون مبهی بر ع م وجود خودد بستتتگی در
ستتطح ای یهان مهاستتبی برای ث امی وقد دا رد ن یشتتودن دومیت وزمون مورد بررستتی،
وزمون باقین ان ن رابط غیرخطی در پس ت ان دای م ل اس ت ن با ثوج ب ارزش احت ال
وزمون  Fبروورد ش ه  ،)1/32فرضی بدر ایت وزمون مبهی بر ع م وجود رابط غیرخطی
اضتتافی در ستتطح ای یهان مهاستتبی رد ن یشتتودن لذا الگو ب یور کیی ثوانستتت رابط
غیرخطی بیت متغیردتا را ثصتتتریح کهت ن وزمون دیگر مربوط ب راب بودن پارامتردا در
ریی دای م تی اس ن ارزش احت ال وماره  Fایت وزمون  1/19بروورد ش ه ک بر اساد
ون فرضی بدر ایت وزمون مبهیبر یکسان بودن ضرایب در قس خطی و غیر خطی در
ستتطح  11دربتت رد میشتتودن از وزموندای دیگر ک ب بررستتی خطادای احت الی در
مرحیت ث یت در الگوی  STRمیپردازن میثوان ب وزموندای  ARCH-LMو وزمون
 Jarque-Beraاشاره ن ود ک ب ثرثیب برای بررسی خطادای وجود ناد سانی واریانسدا
و نرمال نبودن باقی ان هدا ب کار برده میشتتتون ن بر استتتاد وزمون  ،ARCH-LMارزش
احت ال ومارهدای  Fو  𝜒 2ب ثرثیب  1/72و  1/83بروورد شتت ه استت ن بر استتاد ارزش
احت ال در دو ایت وماره دا ،فرضتتتی بتتتدر ایت وزمون مبهی بر ع م وجود ناد ستتتانی
واریانس مشتروط ب خودرگرستیونی ) (ARCHدر ستطح ای یهان مهاسبی رد ن یشودن
درضتت ت ارزش احت ال وماره  𝜒 2وزمون  1/63 ،Jarque-Beraبروورد شتت ه استت ک بر
استتاد ون فرضتتی بتتدر مبهی بر نرمالبودن پست ان دا در ستتطح ای یهان مهاستتبی رد
ن یشتتودن ب یور خ بتت مطابق وزموندای ارزیابی الگو ،الگوی غیرخطی ث یت زده
ش ه از نظر کیدی قابل قبول ارزیابی میشودن

 -6جمعبندی و نتیجهگیری
مطالع حاضتتر ث ش کرده اس ت با استتتداده از الگوی رگرستتیون انت ال م ی ) (STRو
دادهدای دوره زمانی  9531-9515ب بررستتی اررگذاری غیرخطی ب دیدای خارجی بر
رشت ت اقتصتتتادی ایران بپردازدن نتایم حابتتتل از بروورد الگوی پ ودش نشتتتان داده ک
ب دیدای خارجی ب بورت غیرخطی و در قالب یک ساختار دو ریی ی بر رش اقتصادی
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ایران اررگذاشتتت است ن با ثوج ب ایتک مج و ضتترایب لگاریت ب دیدای خارجی در
ریی اول و دوم ب ثرثیب  -1/91و  -1/23بروورد ش ت ه استت  ،میثوان چهیت استتتهباط
کرد ک افزایش ب دیدای خارجی یی دوره مورد بررستتتی ارر مهدی و معهادار بر رشت ت
اقتصتادی داشت اس ب ب گون ای ک در ریی دوم ش ت ایت اررگذاری مهدی ،بیشتر ش ه
استتت ن بتا ثوج ب نتایم ایت پ ودش مبهی بر ثیریر مهدی ب دیدای خارجی بر رشتتت
اقتصتادی و افزایش شت ت ایت اررگذاری مهدی پس از عبور از ستتطح وستتتان  ،ث صی
ب شی ایت مهابع بای مورد بررسی قرار گیردن ب مهظور افزایش کارایی ب دیدای خارجی
و جیوگیری از ورار مهدی ون ،بایستتی ایت ب دیدا در ب شدایی سرمای گذاری شون ک
دوره بازددی با دوره بازپرداخ ون د ادهگ باشت ن اگر وامدای کوثاهم ت برف ثیمیت
مالی پرویه دای بیه م ت شود ،کشور با مشکل بازپرداخ و انت ال معکود مهابع مواج
خواد شت مورد ایران)ن دیگر ایتک وامدا بای در ب ش دایی از اقتصتتاد سرمای گذاری
شتتون ک بازددی باالثری از نرخ بتره وام داشتتت باشتته و قادر ب ثیمیت ارز کافی جت
بازپرداخ ب دی باشتتته ن در ایت راستتتتا ،ب شدای قابل ثجارت نستتتب ب ب شدای
غیرقابل ثجارت ق رت بازپرداخ باالثری ایجاد میکهه ن ثجرب کشتوردای ب دکار نشان
داده اس ت ک کشتتوردایی ک استتتراث ی ثوستتع بتتادرات و الگوی بروننگر را در پیش
گرفتت انت  ،کارایی بیشتتتتری را در استتتتداده از مهابع خارجی داشتتتت ان ن د چهیت ارر
شتو دای خارجی بر کشتوردای ثکمحصتولی مانه ایران بستیار ش ی ثر بوده اس ن از
ایترو ثهو بتادراثی و ردایی از اقتصاد ثکمحصولی در ایت زمیه میثوان حائز اد ی
باش ن
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