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  چكيده
 جمله از -  توسعه حال در و يافته توسعه كمتر كشورهاي شتر، براييب منافع كسب و ييهمگرا بررسي

تواند نقشي  مي يا هاي منطقه را گسترش همكارييز. است برخوردار ياژهيت وياز اهم - كشورهاي منطقه منا

اي  منطقه، كه از زمينه رشد بازار منطقه يالمللي براي اقتصادها تر در تعامالت اقتصادي بين بسيار وسيع

  . خوبي برخوردارند، فراهم آورد و توسعه آنها را رقم بزند

منتخب منطقه منا  ين كشورهايب ييه همگرايشده است تا فرض ير سعدر اين راستا، در مطالعه حاض

با استفاده از  يزمان ين منظور، از مدل سريا يبرا. آزمون شود 1980-2008 يو در بازه زمان) كشور 15(

وز با شكست ياندر -وتيشه واحد زيافته، ريم يفولر تعم -يكيشه واحـد دير ياقتصاد سنج يهاروش

ن و چو ين، لين لوين و همچنيم، پسران، شيا ييتابلو يهاشه واحـد دادهير يهاو آزموندرونزا  يساختـار

  . استفاده شده است

از آن  يوز، حاكياندر -وتيافته و زيم يفولر تعم -يكيد يهابا آزمون يزمان ين مدل سريج تخمينتا

 يياول، شامل كشورهاگروه  :منتخب منطقه منا وجود دارد ين كشورهاي، بيياست كه دو گروه همگرا

منتخب منطقه در حال همگرا  ين درآمد سرانه كشورهايانگين به سمت مييباشد كه از درآمد سرانه پا يم

ن درآمد سرانه يانگياست كه از درآمد سرانه باال به سمت م ييو گروه دوم، شامل كشورها باشنديشدن م

  . اندسرانه واگرا شده ن درآمديانگيز نسبت به مير كشورها نيسا. اندهمگرا شده

فرضيه همگرايي درآمد ن و چو، ين، لين و آزمون لويم، پسران، شيشه واحد اير ج آزمونين، بر اساس نتايهمچن

در  يعبارتبه. شود رفتـه مييـن درآمد سرانه منطقـه پذيانگيمنتخب، به سمت م يسرانه كـل نمونه كشورهـا

  .باشندين درآمد سرانه، در حركت ميانگيبا م يف درآمدسمت كاهش شكا منتخب به يمجموع، كشورها

، ييهاي تابلو واحد داده  ، سري زماني، شكست ساختاري، آزمون ريشهييهمگرا: يديواژگان كل

  .منطقه منا

  JEL: O57, F15, F43 يطبقه بند
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   مقدمه

 2سوانشكل گرفت و سپس توسط سولو و  1928در سال  1يرشد، ابتدا توسط رمز يالگوها يمبان

شود،  يك شناخته ميعنوان مدل رشد نئوكالسكه به 3مدل رشد برونزا. افتيتوسعه  1956 سال در

كامالً  يربنايبا ز ييها مدل يكه حت يطوربه گردد؛يرشد محسوب م يهاه و اساس مطالعه مدليپا

  . شوند يك شناخته ميسه با مدل رشد نئوكالسيق مقايمتفاوت، اغلب از طر

و  1965 سال در 4سوان، كس - هاي كاهنده نظير مدل سولورشد نئوكالسيك با بازدهيهاي  در مدل

طور معكوس با سطح اوليه درآمد سرانه ، نرخ رشد درآمد سرانه يك كشور به1965 سال در 5كوپمانس

هاي خارجي، كشورهاي فقير و ثروتمند از لحاظ سطوح درآمد سرانه بنابراين در غياب شوك. مرتبط است

نگرش  ،),Barro & Sala-i-Martin 1991( مارتين - آي- از زمان تحقيقات بارو و ساال. را خواهند شدهمگ

ن نوع نگرش يز بر اين ياما انتقادات. بوده است يمقطع يهاونيشامل رگرس ييبه همگرا يكيكالس

قرار  مورد انتقاد 6را بر اساس سفسطه گالتون يون رشد مقطعيجمله كواه رگرسوجود دارد، از آن

 يهايست از خواص سريبايم ييات همگرايمنظور سنجش فرضكند كه بهيد ميدهد و تأكيم

  . (Quah, 1995, :1357-59)، استفاده كرد يمقطع يهاداده يهايدر برابر ناسازگار يزمان

، ),.Bernard et al 1996( و برنارد و همكار) ,Evans & Karras 1996( بدين ترتيب، كواه، ايوانس و كاراس

. ه كردنديدرآمد توص ييه همگرايفرض يابيرا جهت ارز ييتابلو يهاشه واحد دادهيد رينك جديتكن

-آزمون يرشد مقطع يهاونيرگرس يمشكالت اقتصاد سنج ياريك، مانع از بروز بسين تكنيرا ايز

  . شوديره ميچند متغ ييهمگرا يهانكين تورش ساده تكنيو همچن ييكننده همگرا

 ين مقطعيانگيمنتخب منطقه به م يتك كشورهاتك ييه همگرايلعه حاضر، ابتدا فرضدر مطا

. شده است يافته بررسيم يفولر تعم -يكيشه واحد ديو آزمون ر يزمان يدرآمد سرانه، با مدل سر

 يزمان يسر ييايج پايتواند نتا يم يميرات رژيييو تغ ين، از آنجا كه وجود شكست ساختاريهمچن

 - وتيشه واحد زير قرار دهد، با استفاده از آزمون ريمورد بحث را تحت تأث يكشورها درآمد سرانه

ن ييصورت درونزا تعمزبور به يسر ي، نقاط شكست ساختار)Zivot & Andrews, 1992(وز ياندر

 ييه همگرايد فرضييشه واحد و عدم تأيدر مورد وجود ر ADFنسبت به آزمون  يج معتبرتريو نتا

  . ستدست آمده ابه

                                                                                                                   
1. Ramsy  

2. Solow & Swan 

3. Exogenous Growth Model 

4. Cass 

5. Koopmans  

6. Gallton’s Fallacy 
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كه اين امر در اكثر مطالعات انجام يافته در اين زمينه، ناديده گرفته شده و  سازدخاطر نشـان مي

در پايان همگرايي درآمد سرانه كل نمونه كشورهاي . بررسي شده است ADFعموماً پايايي با آزمون 

 ويي ايم، پسران و شينهاي تابلهاي ريشه واحد دادهسرانه، با آزمون منتخب به ميانگين مقطعي درآمد

)Im, Pesaran & Shin, 1993 (و آزمون لوين، لين و چو )2002 Levin, Lin & Chu, ( بررسي شده

  . است

هاي فرضيه همگرايي در آزمون يمعرفاز مروري بر ادبيات موضوع تحقيق و ن اساس، پس يبر ا

و  در بخش پنجم قيروش تحق گذشته در بخش چهارم، يمطالعات تجربهاي دوم و سوم، بخش

جه يان خالصه و نتين، قسمت آخر مقاله به بيهمچن. ارائه خواهند شددر بخش ششم  يج تجربينتا

  . ابدي ينه اختصاص مين زميدر ا يشنهاداتيو ارائه پ يريگ

  

  قيات موضوع تحقيبر ادب يمرور -2

مدل، اقتصاد ن يدر ا. است ايهدسا و اساسي فروض دارايسولو و سوان  نئوكالسيكي رشد مدل

ه يد سرمايد واحد جديتول يهمگن فرض شده است كه برا ييد، كااليتول يبسته و محصول تكنولوژ

مدل، آن است كه انباشت  يداللت اصل. شود (I) يه گذاريا سرمايو  (C) تواند مصرفيم يكيزيف

ا در مناطق ين در طول زما ياد درآمد واقعيز يهاعلت تفاوت ييتنهاتواند بهينم يكيزيه فيسرما

تر از آنند كه ار بزرگي، بسيواقع يدرآمدها يهاگر، تفاوتيعبـارت دبه. مختلف باشد ييـايجغراف

  . ح باشنديه قابل توضينهاده سرما يهاتنها توسط تفاوت

. رديگيرات درآمد سرانه را برونزا در نظر ميير منابع بالقوه مؤثر در تغيگر مدل، سايد ياز سو

. د فراتر از مدل سولو حركت كرديبايرشد م يتئور يبه سؤاالت اساس ييمنظور پاسخگوهن، بيبنابرا

 يايمشهود دن يهااز مشخصه ياريمفهوم رشد، بس يسازل سادهيدلن مدل سولو و سوان بهيهمچن

همچون  يموارد. درنظر نگرفته است - رشد مهم هستند يها برااز آن يرا كه قطعاً برخ يواقع

د سه يو تابع تول ييتك كاال يايفتن دولت، درنظر نگرفتن نوسانات اشتغال، فرض دنده گريناد

 يشرفت تكنولوژيت و پيانداز، استهالك، رشد جمعپس ين ثابت انگاشتن نرخ هايو همچن يانهاده

 يبرا ييهانهيك مدل، فراهم آوردن زمين وجود، هدف يبا ا. ن مدل هستنديا يهاياز جمله كاست

ت يفروض آن بر اساس واقع ياست و مسلماً تمام يواقع ياياز دن يخاص يها صهشناخت مشخ

  .(Romer, 2001:5)نخواهد بود 

  :شودداگالس در نظر گرفته مي - شكل يك تابع توليد كابتابع توليد در مدل رشد نئوكالسيكي، به

)1(                     10)(),( 1 <<= − aALKALKF aa  

  :دباشير ميصورت زن تابع بهيشكل سرانه ا
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است  يزمان 3ت پايايوضع. شودير رشد متوازن همگرا ميتاً به مسين مدل، هر اقتصاد نهايدر ا

  كه در تعادل باثبات  يطوربه. كننديرشد م يمدل با نرخ ثابت يرهايك از متغيكه در آن هر 
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بلندمدت  در كه شود مي استدالل طورنيمرتبط است و ا (n)ت يا نرخ رشد جمعم بيرمستقيطور غ

 يبررس يآزمون استاندارد برا. شوند مي همگرا خود، پاياي حالت سمتبه اقتصادي متغيرهاي

 يك دوره زمانياست كه در آن نرخ رشد درآمد سرانه در  يون مقطعيدرآمد سرانه، رگرس ييهمگرا

كه به دو روش  ييبنابراين، مدل همگرا. شوديه درآمد سرانه رگرس ميبر سطح اول) بلندمدت(

  :6است يابيقابل دست ريصورت زشود، بهين زده ميتخم 5ييتابلو يهاو داده 4يمقطع
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1. Actual Investment 

2. Break- Even Investment 

3. Steady State 
4. Cross Section 

5. Panel Data  

  .ه شود، فصل اول، مراجع)Romer,2001(دست آوردن مدل همگرايي، به رومر  براي كسب اطالع از طريقه به .6
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درآمد  ��دوره ، يدرآمد سرانه انتها �����دوره،  يدرآمد سرانه ابتدا �����كه در آن 


، بيانگر سطح تكنولوژي، ���0سرانه پايا، �� ����  و عبارت  و يژه زمانياثر و ��������
�
� �ln �����  ln y�t��� 12 و يدوره مورد بررس يمتوسط نرخ رشد درآمد سرانه ط tt −=τ 

 آن را با استفاده از رابطه يهاكنندهنيي، تع����lnجمله  يجا اگر به .است

 �� � ��/�� � � �   :ميم، داريقرار ده) 5(در رابطه  �����/����
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. كه در آن،  � �1  0  1��� � � � 2�1ب يو ضر ��   ييب همگرايبه ضر 34/� ����

. د خواهد شدييتأ ييه همگرايك باشد، آنگاه فرضي ين صفر و منفياگر اين ضريب ب. معروف است

عنوان جزء  به، (εi)يژه كشوريت از عوامل ويانداز و رشد جمعمحققان با فرض استقالل نرخ پس

  . ابندي يدست م ين معادله به روش حداقل مربعات معمولياخالل، به تخم

 يوني، نشان دادند كه معادله رگرس)Bernard & Durlauf, 1996(، برنارد و دورالف ياز طرف

 آنها در. ، تفاوت قائل شوديجهان ييو همگرا يدرون كشور ييات همگراين فرضيتواند ب يفوق نم

 مشتركي يكنواخت سطح به نمونه موجود در كشورهاي از تعدادي فقط كه وضعيتي با مواجهه

 زيرا. نيست مناسب اين وضعيت براي يهمگرايي مقطع مدل كه اند كرده اثبات هستند، همگرا

 همگرا نمونه در كشورهاي موجود از يك هيچ كه است آن از حاكي مقطعي مدل در صفر فرضيه

 سطح به در نمونه موجود كشورهاي كل كه است آن از حاكي مقابل فرضيه كه درحالي نيستند،

گرايش شديدي به رد فرضيه   رو، اين فرضيه اين از. شوند مي همگرا مشتركي درآمد سرانه يكنواخت

 يبرا .كه ممكن است، اقتصادها سطح يكنواخت بلندمدت متفاوتي داشته باشند صفر دارد، در حالي

 هايداده با ، كه)β( همگرايي، ضريب. : ر عنوان شده استيز ين مطلب، روش اثباتيح ايتوض

  :با شود برابر است مي انجام آن برازش مقطعي

g6 � α � β ln y6,: � ε6  )7                                    (                                               

g6كه در آن  � 1/T2ln y6,T  ln y6,:4 )هر اقتصاد  يبرا) متوسط نرخ رشد درآمد سرانه

  .شود يف ميتعر
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  :كرد يسير بازنويصورت زتوان بهيرا م <βبرآوردگر 
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β> � ∑ φ6ψ6
N
6C� )9                                      (                                                        

  :عبارتند از ψ6و  φ6كه در آن 

φ6 � DEF,G�EHF,GI
J

∑ �EF,G�EHF,G�JN
FLM

        ,      ψ6 � DNF,TI�DNPF,TI
�EF,G�EHF,G�

 )10                                        (  

رشد  ينسبت انحرافات نرخ ها يعني :ين وزنيانگيك مي ينيتخم يب بتايگر، ضريعبارت دبه

با . است ��φ6ضربدر وزن مربوطه  نينگايه از مين به انحرافات درآمد سرانه اوليانگيكشورها از م

ن نكته يبر ا يون مقطعيدر رگرس يين، شرط همگرايانگيعنوان وزن م به φ6توجه به مقدار مثبت 

ه يشتر از متوسط نرخ رشد كلين، بيانگيبا درآمد سرانه كمتر از م يداللت دارد كه نرخ رشد كشورها

همگرا  - و نه كل نمونه -موجود در نمونه  ياقتصادهااز  يكه فقط تعداد يتيدر وضع. كشورها باشد

دار شود، در  يمعن ييك برازش شده و آزمون همگراي ين صفر و منفيب <βشوند، ممكن است  يم

  . ستيكه كل نمونه همگرا ن يحال

رفع  يباشد، برا يهمگرا نم ين گروه كشورهاييقادر به تع يون مقطعياز آنجا كه روش رگرس

  .(Bernard & Durlauf, 1996: 167-169)شود  يشنهاد ميپ يزمان يون سرن مشكل، آزميا

ف يصورت تعر نيبد يسري زمان آزمون اساس بر كشوري، ميان همگرايي بر اين اساس، فرضيه 

ك زمان يهر دو كشور در  يتم محصول سرانه برايبلندمدت از لگار ينيش بيشود كه اگر پ يم

  :يعنيشوند،  يمگرا مه jو  i يمشخص برابر شود، كشورها

limSTUDy6,VWS � yX,VWS Y IVI � 0 )11(                                                                  

تم درآمد يلگار (W],\�و  t+kام در زمان i تم درآمد سرانه كشور ي، لگار(W],&�ن رابطه، يدر ا

به نظر . است tمجموعه اطالعات موجود در زمان  IV. است) ا رهبرينا كشور مب(ام j سرانه كشور 

 آزمون، اين حقيقت در. ندارد را مقطعي هايمشكالت آزمون زماني، سري آزمون دورالف، و برنارد

 بر .كند مي بررسي معين متوازن رشد مسير سمت به را نمونه در موجود اعضاي تك تك همگرايي

 لگاريتم بين اختالف زماني همگرا خواهند شد كه سري jو  iكشور  دو يزمان آزمون، اين اساس

 دو سرانه محصول لگاريتم بين اختالف عبارت ديگر، به. نباشد واحد ريشه داراي آنها سرانه محصول

1پايا فرايند يك بايد كشور
با  يان كشوريم ييه همگرايمنظور آزمون فرض به. باشد صفر مرتبه از 

  :ميكن يح مير را تصريز مدل فولر، ديكي واحد ريشه ناستفاده از آزمو

∆^[ � _ � `a � 0bc[�� �∑ de)
eC� ∆^[�e � �[ )12            (                                 

]^، iدرآمد سرانه كشور  ],&�در رابطه فوق،  � lnD�&,[I � ln��\,[� ، µ  عرض از مبدأ مدل و

T جمله . است يروند زمان∑ de)
eC� ∆^[�e رفع خود ينه و برايتعداد وقفه به عنوان به 

                                                                                                                   
1. Stationary 
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ن درآمد سرانه مقاطع طي آن دوره زماني است كه يانگيز مين ],&� . شود يوارد مدل م يهمبستگ

  :به سه شكل قابل برآورد است) 12(مدل . شوديم يسمت آن بررسبه ييهمگرا

_ يبدون عرض از مبدأ و بدون روند زمان) الف � ` �  ييه همگراين حالت فرضي، كه در ا(0

  . شود يمطلق آزمون م

_� يبا عرض از مبدأ و بدون روند زمان) ب  f 0, ` �  ييه همگرايفرض حالت،ن يدر ا �0

 .شود يآزمون م يشرط

_� يبا عرض از مبدأ و روند زمان) ج  f 0, ` � درآمد سرانه  1ند ارتقاءي، كه با عنوان فرا�0

 ييشرط الزم همـگرا. دهديك كشور به سمت رهبر را نشان ميند، حركت ين فرايمعروف است، ا

د مدل يـد شرط الزم، باييبعد از تأ. باشديحد مشه وايـه وجود ري، رد فرضين مقطعيانگيسمت مبه

 :ميبرازش كن يمنظور آزمون شرط كاف ر را بهيز

tt UTZ ++= 11 βµ                                                                                        )13    (  

با توجه به رابطه . است يجمله اخالل تصادف tUو  يروند زمان Tمبدأ،  عرض از 1µكه در آن 

ن يام باشد، در اj كوچكتر از اقتصاد  امi تم درآمد سرانه اقتصاد ي، اگر در لحظه شروع، لگار)13(

اما اگر درآمد سرانه . برقرار شود ييهمگرا يمثبت باشد تا شرط كاف 1βو  يمنف 1µد يصورت با

صادق  ييباشد تا شرط همگرا يمنف 1βمثبت و  1µد يام باشد، با jام بزرگتر از اقتصاد i اقتصاد 

. رفتيام را پذj ام و iدرآمد سرانه اقتصاد  ييراتوان همگ يم ،يبا وقوع هر دو شرط الزم و كاف. شود

 يين حالت واگرايشه واحد باشد، در اير ين درآمد سرانه دو كشور داراياختالف ب يزمان ياگر سر

 ).60:1387 همكار، و رنجبر(اتفاق افتاده است 

  

  يشه واحد پانليو آزمون ر ييه همگرايفرض -3

 آزمون ين روش براياو ثابت كرد كه ا. است يون مقطعين روش رگرسيز از منتقديوانس نيا

مرتبه  يونيرگرس خود بردار ياقتصادها دارا يايپو يمعتبر است كه ساختارها ي، تنها زمانييهمگرا

سرانه مقاطع مختلف  يكه درآمدها ين معنيبد(نه بر هم اثر گذارند ياول باشند، اقتصادها كامالً قر

 ياد شده را برايط يشرا يو. ها كنترل شده باشند اوتتف يو تمام) جهت حركت كنند كامالً هم

ممكن  ريغ يطين شرايكه چن يداند؛ در حال يم يالزم و كاف يمقطع يها ونيج رگرسياعتبار نتا

شنهاد شد كه از اطالعات يپ ن،يبنابرا. شوند ين نميموجود تأم يها بوده و هرگز توسط داده

كه  يپانل يها شه واحد دادهيروش ر و به يمقطع و يزمان يصورت سر درآمد سرانه به يها داده

                                                                                                                   
1. Catching-Up Process  
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 ييات همگرايمنظور سنجش فرض ك پانل از كشورهاست، بهيشه واحد در يك آزمون ريشامل 

 را به يشه واحد پانلير ي، با ابزارهاييوانس و كاراس آزمون همگرايب، ايترت نيبد. استفاده گردد

  :(Evans & Karras, 1996: 250)ر ارائه دادند يصورت ز

. دارند يبه دانش فن يكساني يد كه دسترسيريرا در نظر بگ Nتا  1از اقتصادها از  يا مجموعه

فرد  ر رشد متوازن منحصر بهيك مسيبر وجود  ييه همگرايد فرضيين اقتصادها، تأيك از ايهر  يبرا

گر، يعبارت دا بي. شود يت حذف مير درآمد سرانه در طول آن، در نهايداللت دارد كه هر انحراف متغ

ن يكسـان، همچني يفرض دانش فن. شود ير همگرا مين مسيتاً به ايدرآمد سرانه هر اقتصاد نها

  . باشند يهم م ياقتصاد  مواز  Nرشد متوازن  يرهايداللت دارد كه مس

 يو پارامترها atشوند، اگر و تنها اگر روند مشترك  ياقتصاد همگرا م N، يتصادف يايك دنيدر 

  : ر وجود داشته باشنديصورت ز به  µ1,µ2,...,µNيمتناه

:,...,2,1,)(lim , NnaY nititni ==−∞→ ++ µ  ����      )��(  

است كه  يروند مشترك t ،atدر طول دوره  nتم درآمد سرانه كشور يلگار],gh كه در آن،  

 يدر دسترس تمام يك شاخص تكنولوژياز  يتميعنوان لگار كنند و به ياقتصادها دنبال م

ن ييام را تعn اقتصاد  ير رشد موازيز سطح مسينh_  پارامتر. شود ينظر گرفته م تصادها دراق

ن يدارند، ا يكه اقتصادها ساختار مشابه يزمان يعنيار خاص يتنها در موارد بس. كند يم

همگرا خواهند  ير رشد مشابهيساقتصادها به م يب، تماميترت نيصفر خواهد بود و بد )h_(پارامتر

 ي، اعضا ):hC_( ييه همگراينامشهود است، تحت فرض) 14(در معادله  atاز آنجا كه روند . شد

نباشند،  يدائم ا يـت پايكه اگر انحرافـات از وضع ين معنيبد. ميكن يم ميتقس Nمعادله را بر 

 ياضيان ريا با بيست به سطح روند مشترك همگرا شود؛ يبا يم يمقطع سرانه  متوسـط درآمد 

  :ميداشته باش

0)(lim =−∞→ ++ ititti aYE  )15                                                                   (    

∑=
=

N

n
tnt y

N
y

1
,

1
 
�����:       

  :ميدار) 14(از معادله ) 15(هر عضو معادله  يريبا تفاضل گ

nititnti YYE µ=−∞→ ++ ),(lim  )16                                                                  (  

 ,...,y1,t+i , y2,t+i  ر انحرافاتيكند، مقاد يل ميت مينها يبه ب iكه  يبر اساس معادله فوق، زمان

yN,t+i آنها يمتوسط مقطع از )tY( ن يبا ا. رسند يم ير ثابتي، به مقاديت جارمشروط بر اطالعا

) tY(برقرار است اگر و تنها اگر ) 16(وجود، معادله  tnY  يبرا µn نيانگيك بردار ميبا  ،–

  yntشود، اگر و تنها اگر هر يهمگرا گفته م يياقتصادها به گر،يعبـارت د به. ا باشديها، پاnيتمام



  1390پاييز  ـ سومـ شماره  يازدهمفصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ـ سال  

 

143

) tY(ا باشد اما هر ياپان tnY ا يت پايانحرافات از وضع(ها واگرا هستند دن، اقتصايهمچن. ا باشديپا ،–

) tY(اگر و تنها اگر، ) باشند يم يدائم tnY   . ا باشدياها، ناپn  يتمام يبرا ،–

از . شوند يم فياست، تعرnµ≠0 اي µh  0=اينكه آيز بسته به اين يا شرطيمطلق  ييهمگرا

 رتر،يفق يگر، اقتصادهايبعبارت د. باشد µh  0=ها، n يتمام يمطلق است اگر برا ييرو، همگرا نيا

ند يك فرايرو،  نياند و از ا ثروتمندتر نشان داده يبه اقتصادهارا نسبت  يرشد باالتر يها نرخ

 نيدر ا. باشد nµ≠0ها،  n يبرخ ياست اگر برا يشرط يين، همگرايهمچن. ارتقاء رخ داده است

رشد  يها نرخگر، يا بعبارت دي. خودش همگرا خواهد شد ير رشد موازيصورت، هر اقتصاد به مس

شه يك آزمون ريتواند با  يدرآمد م ييه همگراين، فرضيبنابرا. تنها در بلند مدت برابر خواهند شد

  .(Guetat & Serranito, 2004:5-7)، آزمون شود يپانل يها واحد در داده

  

  بر مطالعات انجام شده يمرور - 4

بر  يمرور. نجام شده استدر داخل و خارج از كشور ا ي، مطالعات متعدديينه همگرايدر زم

 ياقتصاد ييدرباره همگرا يجامع يك از آنها، بررسيچياز آن است كه در ه يحاك يمطالعات داخل

رات ييو تغ ين، شكست ساختاريهمچن. رفته استيمختلف صورت نپذ يهامنطقه منا، با آزمون

 ييات مربوط به همگرانه مطالعي، در زميو خارج ياز مطالعات داخل يصرفاً در موارد معدود يميرژ

  . اندشده يبررس

  

  مطالعات داخلي

 يطرح آزمونبه  "رانيدر ا يمنطقه ا ييو همگرا يرشد اقتصاد" ، در مطالعه)1383( يرحمان •

 يسرانه در دوره زمان يداريد يها روند سپرده يريران با بكارگيا يا استĤنهايمناطق  ييهمگرا يبرا

 NLSو  OLS يهامطلق با استفاده از روش ييه همگرايفرضق آزمون يو از طر ، پرداخته1369- 79

دال بر وجود  OLSكه از روش  افتهي دست يجينتا گما بهيس ييه همگراين آزمون فرضيو همچن

 ييگما، همگرايس يين آزمون همگرايو همچن NLSج بدست آمده از روش ياما نتا. است ييهمگرا

 . كنند يد نمييرا تأ

در  ينابرابر يها و شاخص يزمان يبا استفاده از مدل سر D-8گروه  يكشورها ييهمگرا •

 شده يسع قيتحق نيا در. شده است ي، بررس)1387( يرنجبر و علم توسط عنوان نيا با يا مقاله

ند يو فرا ين كشوري، بيدرون كشور ييسه نوع همگرا سوان، -سولو مدل چارچوب در تا است

درون  ييه همگرايرش فرضيبر عدم پذ ي، مبنسمت كشور رهبر به يسرانه واقع GDPارتقاء 

ج ياحراز شده و نتا يمورد بررس ياكثر كشورها يكا برايبا كشور آمر ييه همگرايو فرض يكشور
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  .درآمد سرانه بوده است يش نابرابرياز افزا يز حاكين ينابرابر يها محاسبه شاخص

در سال ندر يش ناهار و ابا استفاده از رو يا مطالعهدر  ،)1386( يو مسعود يعراق يليخل •

ر ير مسييتغ يبررس به منظور ر ساكن، و آزمون چاويغ يندهايفرا ييجهت آزمون همگرا 2002

. نموده اند يرا به كشور ژاپن بررس 1منتخب منطقه منا يشدن كشورها همگرا، امكان ييهمگرا

  .بوده است) ژاپن(منطقه به كشور رهبر  ياكثر كشورها ييبر عدم همگرا ين مطالعه مبنيج اينتا

  

  يمطالعات خارج

 1991آنها در سال . اندداشته ي، نقش مهمييهمگرا يهان در بسط مدليمارت - يآ -بارو و ساال

ن مطالعه، يدر ا. نمودند يبررس 1960-85دوره  يكشور جهان ط 118ن يرا ب ياقتصاد ييهمگرا

ه ين، فرضيبنابرا. تر بوده استبا درآمد سرانه باال يتر مربوط به كشورهارشد بزرگ يهانرخ

بتا، با  يشرط يين مطالعه همگراين در ايهمچن. ن كشورها رد شده استيمطلق در مورد ا ييهمگرا

  . كا آزمون شده استياالت آمريا يبرا يموهوم يرهايمتغ يمعرف

 يرا برا يمطلق و شرط ييز همگراي، ن(Mankiw, Romer Weil, 1992)ل يو، رومر و ويمنك

 ير نفتيكشور غ 98ها، داده يزمان ين سريبهتر يدارا OECDشرفته يكشور پ 22نه، شامل سه نمو

انداز، پس يرهـايمتغ يكوتـاه، با معرفـ يزمان يسـر يكشور دارا 75مناسب و  يزمان يسر يدارا

افته سولو با در نظر يم يب مدل تعمين ترتيبد. ، آزمون نمودنديه انسانيـت و سرمايرشـد جمع

انداز و  ت، پسين نرخ رشد جمعياز رابطه ب يمنظور درك درست، بهيه انسانير سرمايمتغ گرفتن

 . ديدرآمد، مطرح گرد

 98 يبرا "كشورها از يمقطع در ياقتصاد رشد"، در مقاله خود با عنوان (Barro, 1991)بارو 

 يه انسانيرماس سرانه باGDP  ان نرخ رشديمثبت م يابه رابطه 1960-85دوره  يط يكشور انتخاب

 ياسيزان ثبات سيم و يعموم يگذارهين با سهم سرماي، همچن)1960نام مدرسه در سال ثبت نرخ(

و اغتشاشات  GDPاز  يدولت يمصرف يهانهي، سهم هزه درآمد سرانهيبا سطح اول يمنف يارابطه و

 نسبتكمتر و  يبارورشتر، نرخ يب يه انسانيبا سرما ين مطالعه، كشورهايدر ا. افته استيبازار دست 

 .   اندداشته يشتريب ،GDP به يكيزيف يگذارهيسرما

بتا  يياند كه همگرا، نشان داده(Higgins, Levy & Young, 2006)انگ يو  ينز، لويگيه

كا ياالت آمريا يهااين مطالعه با استفاده از داده. گما استيس ييهمگرا يبرا يشرط الزم و نه كاف

بتا با  ييهمگرا يبه بررس 1970-98 يشود، در دوره زمانيم يهده مقطعـهزار مشا 3كه شامل 

                                                                                                                   
1. The Middle East & North Africa 
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ج ينتا. گما، پرداخته استيس ييبتا و آزمون مربوط به همگرا ييهمگرا يبرا NLSو  OLSروش 

 - طور جداگانهاالت بهيك از ايدرون هر  يحت -گما يس ييمطلق بتا و واگرا ييبر وجود همگرا يمبن

  .اندگزارش شده

با  ،االت كاناداين ايب ييو همگرا يرامون رشد اقتصاديپ يادر مطالعه، (Wei, 2004) يو •

 ،يه انسانير سرمايبدون درنظر گرفتن متغ بار، كي، يپانل يها دادهاستفاده از  يها تيمزبرشمردن 

ب يضر رمقدا ،ر به مدلين متغيبا ورود ا ،گريو در حالت د است ن زدهيتخمرا  ييمدل همگرا

با روش  يينرخ همگرا. سه نموده استيمقا يج را با حالت مقطعيرا بدست آورده و نتا ييهمگرا

  . ه كمتر گزارش شده استيد به سرمايو كشش تول يشتر از روش مقطعي، بيپانل

در سرعت  يمنطقه ا يها در فنالند و تفاوت يي، همگرا ,(Kangasharju 1998)كانگاشارجو •

منطقه در دوره  88ان يدر م ييهمگرا ن مطالعه،يدر ا. استرا مورد بررسي قرار داده  ييهمگرا

ج بدست آمده، ينتا. ات آزمون شده استيو با استفاده از درآمد سرانه مشمول مال 1934-93 يزمان

 يايپا يهاتينكه وضعيدهند؛ ضمن ا يدرصد نشان م 2را ساالنه حدود  فنالند در ييب همگرايضر

  .ند گزارش شده استفنال يها ر منطقهيان زيم يمتفاوت

همگرايي سطوح درآمد سرانه در ميان "اي با عنوان  ، در مقاله)Hossain, 2000( نيحس •

نتايج مبني بر همگرايي  .اند هر سه مفهوم همگرايي آزمون شده "1982- 97مناطق بنگالدش، 

هرچند اين همگرايي  .است بوده 1982-91درصد طي دوره  3 شديد مناطق با سرعت همگرايي

كه مصادف با اجراي سياست باز نمودن  1991-97اي مناطق فقير و همچنين در دوره زماني بر

سياست باز كردن تجاري اقتصاد، هرچند منجر به افزايش سرعت . شوند تجاري بود، تأييد نمي

، اما در مورد مناطق )1992، لوين و رتلت 1993بن ديويد (شود  همگرايي در ميان كشورها مي

در واقع با اجراي اين سياست، مناطق . به واگرايي درآمد سرانه گشته است بنگالدش منجر

تر كه داراي استعدادهاي بالقوه بيشتري هستند، موفق به جذب ميزان بيشتري از  پيشرفته

 . مانند شوند و ساير مناطق از اين افزايش درآمد حاصله محروم مي هاي خارجي مي گذاري سرمايه

كشور  9 درآمد سرانه در ييهمگرا يبه بررس يا ، در مقاله)Chowdhury,2005( يچودر •

ASEAN و با روش  يصورت مقطعبه 1960-2001 يهاسال يطـOLS يج تجربيپرداخته و نتا 

ل يدال. ن گروه كشورها بوده استيدرآمد در ا يش پراكندگيو افزا يياز عـدم وجود همگرا يحاك

ن صادرات و واردات ييجارت درون منطقه، رشد پان بودن حجم تييپا: عبارتند از ييعدم همگرا

ن بودن سطح و نرخ رشد درآمد سرانه يين پايها و همچناز دولت ي، ضعف عملكرد برخيتجار

  . مدتكشورها در بلند

- 99 يدوره زمان ياروپا را برا هيپانزده كشور اتحاد يا منطقه يي، همگرا)Lopez,2008( لوپز •



  الدين مكيان و سمانه خاتميدكتر سيدنظام... / يكشورها ياقتصاد ييهمگرا يبررس

 

146

با اثرات ثابت استفاده شده  يپانل يها داده يها ونيالعه، از رگرسمط آزمون نموده كه در آن 1982

 رشد بوده كه نشان يها و نرخ يان سطوح درآمديم يمنف يا از رابطه يج بدست آمده حاكيو نتا

ار متفاوت، يبس يايپا يها تيوضع يمناطق دارا يبرا ييج همگرايالبته نتا. است ييدهنده همگرا

  . د نشده اندييتأ

 9را در  يمطلق و شرط يي، هر دو نوع همگرا)Guetat & Serranito,2004( تايگوتات و سران •

ن مطالعه، يدر ا. اندنموده يبررس 1960-2000و   1960- 90 يدو دوره زمان يكشور منطقه منا، ط

بدون لحاظ اثرات ثابت  ييتابلو يداده هاشه واحد يمطلق با استفاده از آزمون ر ييه همگرايفرض

اكثر  ييبر همگرا يج مبنينتا. اندن اثرات آزمون شدهيز با لحاظ ايو ن يشرط ييو همگرا يدفر

د استفاده از يجد يك هاين پژوهش تكنيا .است يهر دو دوره مورد بررس يمنطقه، ط يكشورها

   .رديگ يم بكاركشور منطقه  9 ييات همگرايآزمون فرض جهترا  يپانل يداده هانگرش 

، 1به دودو  ييو آزمون همگرا يزمان يمنطقه منا را با مدل سر يي، همگرا)Erlat,2006( ارالت •

ان دوره به يدر پا jو  iن نوع آزمون، نسبت اختالف درآمد سرانه دو كشور يدر ا. نموده است يبررس

ن صفر و ين نسبت بيچنانچه ا .شود يمدوره محاسبه  ين دو كشور در ابتداياختالف درآمد سرانه ا

KPSSو  ADFشه واحد ير آزمونن منظور از يبد. گردد يمد ييتأ ييه همگرايرد، فرضيك قرار گي
2 

، شده انده انتخاب يعنوان سال پا به 1990و  1980، 1960 يهاكه ساليزمان. استفاده شده است

ش طول يواگرا بوده و با افزا يزوج هااز تعداد  كمترگر يكديهمگرا شده به  يهاكشور تعداد زوج

  . افته استيش يهمگرا افزا يزوج هاتعداد  دوره،

شه واحد يبا استفاده از آزمون ر يكل نمونه مورد بررس ييهمگرا يدر مطالعه حاضر، ضمن بررس  

درآمد سرانه با  ين مقطعيانگيمنتخب منطقه به م يك از كشورهايهر  يي، همگراييتابلو يداده ها

وز، ياندر -وتيتوسط آزمون ز ييند همگرايفرا در يو لحاظ شكست ساختار ADF استفاده از آزمون

  .اندمورد توجه قرار گرفته

  

 قيروش تحق -5

شه ير يها و آزمون ييتابلو يها شه واحد دادهيآزمون ر ياقتصاد سنج ين بخش، روش شناسيدر ا

گرايي بر  هم  مدل سري زماني فرضيه. رديگ يمورد بحث قرار م يد بر شكست ساختاريواحد با تأك

 ،زماني هاي سري مطالعات دانيم، در اغلب طوركه مي همان. است واحد بنا شده   هاي ريشه نآزمو

 آمدهدسـت  به نتايج ،رو اين از و شود جعليهاي  رگرسيون به منجر است ممكن واحد ريشه وجود

                                                                                                                   
1. Pair Wise 
2 Kwiatowski, Phillips, Schmidt & Shin 
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 و تخمين هرگونه از قبل زماني، هاي سري ،تجربي اتـمطالع در لـدلي همين به .قابل اتكا نباشند

 در تا گيرد مي قرار آزمون مورد مدل متغيرهاي واحد ريشه سنجي، اقتصاد هاي تحليل و تجزيه

  .ون برآورد گردديسپس رگرس و شده استفاده همجمعي هاي آزمون از واحد، ريشه وجود صورت

در  ين نكته داللت دارد، كه با مد نظر قرار دادن شكست ساختاريبر ا ين اقتصاد سنجيات نويادب

است كه  يتر و متفـاوت از حالت يج بدست آمده واقعي، نتايشه واحد و روابط اقتصادير يها نآزمو

  . شودينم. شود يلحاظ نم يشكسـت ساختار

 

  يشه واحد با شكست ساختاريآزمون ر -5-1

. اقتصاد كالن دارد يزمان يها يل سريدر تحل يت قابل توجهياهم يرات ساختارييموضوع تغ

 يل بحرآنهاياز قب يل متعدديتواند دال ي، ميزمان يها ياز سر يارير بسد يتحوالت ساختار

م ير رژييتغ يو حت ياسيرات سيي، تغيسازمان - يبات نهادير در چارچوب و ترتيي، تغياقتصاد

مورد توجه قرار  يزمان يسر يها در روند داده ين تحوالت ساختارياگر چن. داشته باشد يحكومت

ها تورش داشته باشد  داده ييسمت عدم رد فرض نامانا ن بهيتخمج يرند، ممكن است نتاينگ

(Glynn, Perera & Verma, 2007: 68-69) .  

ك يوجود  يمعن بالقوه، لزوماً به يك شكست ساختاري ين درونزاييالزم به ذكر است، تع

ن است كه اگر واقعاً يكننده ا انيقت بين مسأله در حقيباشد و ا ينم يواقع يشكست ساختار

درونزا خواهد بود  صورت ن شده بهيين احتمال وقوع آن در زمان تعيشتريرخ داده باشد، ب يشكست

دا يپ يبرا يآزمون 1992 سال وز دريوت و اندريب زيترت نيبد). 245: 1388، يپهلوان و يصمد(

 آزمون اين در. ارائه كردند) 1989(با بسط آزمون پرون  يخ شكست ساختاريتار يكردن درونزا

وارد الگو نشود؛  يچ شكست ساختاريكه ه يطور شه واحد است، بهيبر وجود ر مبني صفره يفرض

 يك شكست ساختاريمانا با  يروند يدارا يزمان يكند كه سر يان ميكه فرض مقابل بيدر حال

، )Zivot & Andrews,1992(وز يوت و اندريز يالگوها. نامعلوم رخ داده است ياست كه در زمان

  :ر استيصورت ز به tY مانند يدر سر

ttt eyYH ++= −10 : µ   

  :كند مي تبعيت )رقيب فرضيه به بسته(الگو  سه از مقابل فرضيه

:1H  

�[ � _̂k � l>kmn[Da>oI � 0pk	 � /qk�[�� � ∑ r̂\kΔ�[�\ � �̂[)
\C�  )    مدل الف( 

�[ � _̂t � 0pt	 � uqtma[�a>o� � /qt�[�� � ∑ r̂\tΔ�[�\ � �̂[)
\C� )مدل ب(    

�[ � _̂v � 0pv	 � l>vmn[Da>oI � uqvma[�a>o� � /qv�[�� � ∑ r̂\vΔ�[�\ � �̂[)
\C�           )مدل ج( 
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انگر يب) ج(ب و مدل ير در شييانگر تغيب) ب(ر در عرض از مبدأ، مدل ييانگر تغي، ب)الف(مدل 

، دو نوع )1989(پرون  يبر اساس الگو. ب تابع روند استيعرض از مبدأ و ش يدو ر در هرييتغ

 ير مجازيمتغ. شود يدر الگو در نظر گرفته م يساختار يها ن اثر شكستييتع يبرا ير مجازيمتغ

tDUيها سال يت آن براير در عرض از مبدأ است و كمييدهنده تغ ، نشان bTt ك و يبرابر  <

*روند  ير مجازيمتغ. باشد يها صفر م ه ساليبق يبرا
tDT ب تابع روند را نشان ير در شييتغ

bTt يها سال يت آن برايكم كه يطور به دهد، يم btبرابر  < TtDT ها  ه ساليبق يو برا *=−

1. صفر است
TB است يز زمان شكست ساختارين .  

ن زده يتخم OLSروش  ب، بهيه رقيسه گانه بسته به فرض يها مدل ها، ك از ساليهر  يبرا

 ، به2نهيها با توجه به مقدار وقفه به ونيك از رگرسيمربوط به هر  tآماره ن يتر نييشود و پا يم

ن مطالعه از يدر ا. شوديم.شود يانتخاب م ير جهت ساختارييا تغي يعنوان سال شكست ساختار

هر سه مدل استفاده شده  يبرا يبرنامه شكست ساختار يبه منظور اجرا Eviews 6نرم افزار 

  . 3است

  

  يپانل يها ه واحد دادهشيآزمون ر -5-2

 ياست كه ناهمگون يشه واحدين روش استفاده از آزمون ري، بهترييه همگرايمنظور آزمون فرض به

م، پسران و يا ييتابلو يها شه واحد دادهيآزمون ر. رديموجود در پانل را در نظر گ ين كشورهايب

 س مطالعه ماداال و ووبر اسا .دهد يرا ارائه م ييمجزا ييهر مقطع، نرخ همگرا ي، برانيش

)Maddala & Wu, 1999( آزمون ،IPS )از دارد و وقفه ين 4متوازن يبه پانل) نيم، پسران و شيا

عنوان  به( ρر فرض كردن ين با متغيم، پسران و شيا. برد يها بكار مnρ يتمام يبرا يكساني

  :اند ح كردهير تصريصورت ز را بهشه واحد يهر مقطع، آزمون ر يبرا) ب مورد آزمونيضر

1...:

1...:

,...,2,1,,...,2,1,,,,

210

210

<====

=====

==++=∆

ρρρρ

ρρρρ

ζρ

N

N

H

H

TtNititiYiaitYi

    )18(   

ه مقابل، يو فرض) شه واحديوجود ر(كشورها  ييبر عدم همگرا يه صفر مبنين آزمون، فرضيدر ا

                                                                                                                   
1. Time Break 

بيزين و حنان كوئين  -براي تعيين وقفه بهينه از معيارهاي تعيين طول وقفه بهينه از جمله؛ آكائيك، شوارز .2

  .شوداستفاده مي

  .مراجعه نمود Arrufat, et. al (1999)به منظور دستيابي به برنامه مزبور، مي توان به مقاله .  3
4. Balanced Panel 
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 يها ها، از آزمون داده 1ب كردنيترك ين آزمون بجايدر ا .باشد يك عضو پانل ميا بودن حداقل يپا

و  tك آماره ي ،هر مقطع يب، برايترت نيبد. شود ير مقطع، استفاده مه يشه واحد مجزا براير

 )NTtbar( آزمون يبا توجه به آماره اصل ييل همگرايدر تحل. شود يانس آن ارائه مين و واريانگيم

به روش  ن آماره كهيا ير بحرانيمقاد .ميريگ يم ميشه واحد تصميا ري ييدر مورد وجود همگرا

  .اند ارائه شده IPSمقاله  2مونت كارلو بدست آمده است، در جدول  يساز هيشب

  

 (Levin etal., 2002)هاي ريشه واحد پانلي، آزمون ريشه واحد لوين، لين و چو نوع ديگري از آزمون

ود شيكسان در نظر گرفته ميمقاطع  يتمام ير وابسته با وقفه برايب متغين آزمون، ضريدر ا. است

)( ρρ =i گردديافزوده م) 18(به معادله  يح مدل، جزء روند زمانين در تصريهمچن. 

  

  قيج تحقينتا -6

، از آمار ارائه شده 2سرانه يدرآمد واقع مربوط به لگاريتم متغير ين مطلب كه داده هايبا اشاره به ا

منتخب منطقه منا  يشورهاك يبرا 2008و  2007يها، نسخه3يتوسعه جهان يهادر شاخص

مقطعي درآمد سرانه در  ميانگين سمت بهكشوري  ميان همگرايي آزمون اند، نتايجشده يگردآور

 :اندر ارائه شدهيجدول ز

  

                                                                                                                   
1. Pooling 

2 . GNP 2000مت ثابت دالر سال ي، به قسرانه  

3. World Development Indicators (WDI) 
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  ين مقطعيانگيانحراف از م يزمان يسر ADFشه واحد يآزمون ر .1جدول 

با عرض از مبدأ و روند 

  )فرآيند ارتقاء(زماني 

با عرض از مبدأ و 

بدون روند زماني 

  )همگرايي شرطي(

بدون عرض از مبدأ و 

روند زماني 

  )همگرايي مطلق(

  كشور

  اردن  0.27  - 1.2  -1.06

  الجزاير  0.84  - 0.23  -1.46

  امارات  1(*) - 3.21  (*) - 3.98  (**) - 3.79

  ايران  - 0.17  - 0.93  -2.86

  بحرين  - 0.15  -1.96  (*) - 5.34

  تركيه  - 0.97  - 2.59  - 1.84

  تونس  (*) -3.6  - 0.24  - 2.23

  رژيم صهيونيستي  0.51  - 1.95  - 0.85

  سودان  -1.16  1.39  - 2.01

  سوريه  0.65  - 1.39  - 1.84

  عربستان  (*) - 4.09  (*) - 3.87  (**) - 3.72

  عمان  0.34  (*) - 5.88  (*) - 5.44

  مالتا  0.35  - 2.2  1.12

  مصر  (*) - 3.08  (*) - 4.28  (*) - 4.79

  مراكش  - 1.2  (***) - 2.9  -2.76

  قيتحق يافته هاي: مĤخذ

  

انحراف  يزمان يسر ADFآزمونآماره : نمود خالصه صورت نيا به توان مي را )1(جدول  نتايج

امارات، تونس،  يكشورها يبرا يدر حالت بدون عرض از مبدأ و روند زمان، ين مقطعيانگياز م

د ييمزبور تأ يرهاكشو يمطلق برا ييكه همگرا ين معنيعربستان و مصر معنادار بوده است؛ بد

آماره آزمون در سطوح مختلف  يز با توجه به معنادارين يشرط ييه همگرايفرض. گردد يم

ن در حالت يهمچن. امارات، عربستان، عمان، مصر و مراكش رد نشده است يكشورها يبرا يمعنادار

 يسرانه برا ه ارتقاء درآمديشود، فرضياجرا م يبا عرض از مبدأ و روند زمان ADFسوم كه آزمون 

                                                                                                                   
  .دهند يدرصد را نشان م 10و  5، 1در سطح  يدار يب معنيبه ترت  (***)و (**) ، (*) . 1
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 ينظر ياما با توجه به مبان. ن، عربستان، عمان و مصر معنادار بوده استيامارات، بحر ؛يكشورها

 يريجه گياست و به منظور نت يين حالت، شرط الزم همگرايآماره آزمون در ا يبخش دوم، معنادار

سرانه  درآمد تميلگار ،يزمان در شروع دوره از آنجا كه. گردد يز بررسين يد شرط كافيبا يم يينها

 يكشورها يتم درآمد مقطعين لگاريانگيم از شتريكشور مصر، ب يبه استثنا مزبور، يواقعي كشورها

 يكشورها يبرارا ) 13(رابطه  ، انتظار داريم وقتي براي بررسي شرط كافي ،بوده است منطقه

شرط  يج بررسينتا .باشد يمنف βو  مثبت µ ،كنيم برآورد مين، عربستان و عمان يامارات، بحر

  :ر ارائه شده انديدر جدول ز يكاف

  

  ييهمگرا يشرط كاف .2جدول 

  ضريب روند  عرض از مبدأ  كشور

  - 0.029  60.71  امارات

  0.004  - 8.03  بحرين

  - 0.023  47.5  عربستان

  0.007  - 14.1  عمان

  0.008  -17.6  مصر

  هاي تحقيقيافته: مĤخذ                           

امارات  يها كشور يبرا يقو صورت بهزوال  نديفرامشخص شد كه  ،ررسي شرط كافياز ب پس

ميانگين مقطعي  سمت بهاين دو كشور از درآمد سرانه باال  رايز شود؛ ميعربستان پذيرفته   و

 جاي به ديگر، سري اختالف لگاريتم درآمد اين دو كشور از ميانگين مقطعي بعبارت. اند شدههمگرا 

، ين مقطعيانگياز م بزرگترز با درآمد سرانه ين و عمان نيبحر يكشورها. ش يافته است، كاهافزايش

ن، سري اختالف لگاريتم درآمد اين دو يبنابرا. اندشدهاز آن واگرا  يمورد بررس يدوره زمان يط

  . كاهش، افزايش يافته است يكشور از ميانگين مقطعي به جا

چرا  شود؛ ميقوي پذيرفته  صورت به ارتقاءنيز، فرضيه  ،در مورد كشور مصر با بررسـي شرط كافـي

كمتر از ميانگين مقطعي در طول دوره مورد بررسي، شكاف درآمد  اي سرانهاين كشور با درآمد كه 

درآمد سرانـه  يعني(سمت باال به ييند همگرايو فراسرانه خود را از مقدار ميانگين، كاهش داده 

درآمد  ين مقطعيانگير كشورها به ميدرآمد سرانه سا ييه همگرايفرض .است را تجربه نمـوده) شتريب

  .شود يشه واحد رد ميز با توجه به وجود ريسرانه منطقه، ن

                                                                                                                   
  .تمامي ارقام جدول به لحاظ آماري در سطح يك درصد معنادار هستند.  1
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 )درونزا يبا شكست ساختار(وز ياندر -وتيشه واحد زيج آزمون رينتا

سوم مر) 1989(هاي سري زماني، بعد از روش پرون  طور كه در ادبيات اقتصاد سنجي داده همان

ا يهاي سري زماني مانند آزمون ديكي فولر و  واحد داده  هاي ريشه شده است، زماني نتايج آزمون

هاي سري زماني، شكست ساختاري وجود  ديكي فولر تعميم يافته، معتبر خواهد بود كه در داده

در جدول . بودپايايي به نفع ناپايايي زياد خواهد   صورت، احتمال رد فرضيه نداشته باشد؛ در غير اين

  .درونزا ارائه شده است يك شكست ساختاريوز با وجود ياندر - وتيز يج سه الگوينتا) 3(
  

 (ZA) ين كشوريب ييهمگرا .3جدول 

  Aمدل   Bمدل   Cمدل 

 كشور
  ZAآماره آزمون 

براي حالت با عرض 

  از مبدأ و روند زماني
bT 

  ZAآماره آزمون 

براي حالت با 

 ند زمانيرو

bT 

  ZAآماره آزمون 

براي حالت با عرض 

 از مبدأ

bT 

 امارات 1991 (*) -6.44 2002  -3.69 2002 -2.69

 بحرين 1997 (**) -5.21 1995 (*) -4.94 1997 (***) -5.05

 الجزاير 2002   -4.46 1993 -3.65 1992 -3.31

 مصر 1999 (**) -4.89 1999  (**) -4.65 1999 -4.47

 ايران 1997 (***) -4.62 2000 (*) -5.60 2001 (*) -6.35

 رژيم صهيونيستي 2000 -2.27 1998 -3.85 2000 (***) -4.90

 اردن 1992 -4.27 1998 (**) -4.48 1993 (***) -4.87

 مراكش 1998 -4.27 1999 -3.43 1992 (*) -5.80

 مالتا 2000 -1.09 1995 -2.23 1996 -2.13

 عمان 2002 (*) -5.58 2001 (*) -5.31 2002 (**) -5.29

 عربستان 2002 (*) -5.77 2002 (*) -5.48 2003 (**) -5.37

 سودان 1992 -3.38 1996 (*) -5.63 1993 (*) -6.34

 سوريه 1991 (*) -5.84 2000 -3.25 1992 -4.09

 تونس 1998 (**) -4.93 1994 -3.67 1998 -4.77

 تركيه 1998 -4.46 1993 -3.79 1993 -4.05

  هاي تحقيقيافته: منبع

  - 4.48و  - 4.80،  - 5.34: درصد به ترتيب عبارتند از 10(***)و  5(**)، 1(*)در سطح  1هاي بحراني ؛ ارزشAمدل 

  - 4.11و  - 4.42،  - 4.93: درصد به ترتيب عبارتند از 10(***)و  5(**)، 1(*)هاي بحراني در سطح  ؛ ارزشBمدل 

  - 4.82و  - 5.08،  - 5.57: درصد به ترتيب عبارتند از 10(***)و  5(**)، 1(*)هاي بحراني در سطح  ؛ ارزشCمدل 

                                                                                                                   
1 Zivot & Andrews, 1992: 37-39, T2-T3-T4 
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براي  يبا وجود شكست ساختار ييه همگراياز پذيرش فرض يسه گانه فوق، حاك يهاج مدليانت

ه يد فرضي، مؤAج مدل ينتا. است ADFشمار بيشتري از كشورهاي منطقه نسبت به آزمون 

و تونـس ه يـران، عمان، عربستان، سورين، مصر، ايامارات، بحر يكشورها يمطلق برا يـيهمگرا

عنوان به. انددست آمدهبه) 3(هر كشور در جدول  يز براين يشكست ساختار يسال ها. باشنديم

ن امر يا. شده است يدچار شكست ساختار 1376ران در سال يا يد ناخالص داخليتم توليمثال، لگار

د ياز تولد نفت ين سهم توليبنابرا. ن سال باشديمت نفت در ايد قيل كاهش شديتواند به دل يم

. ديگرد يناخالص داخل يگذارهيد سرمايافت و منجر به كاهش شديشدت كاهش ، بهيناخالص داخل

، صنعت و معدن و يكشاورز يها، سهم گروهينفت يهاد درآمدينكه همراه با كاهش شديضمن ا

د يرس -0.8ن سال به يدر ا ين، رشد درآمد مليافت و بنابرايد ناخالص كاهش يز در توليساختمان ن

  .قبل از آن بود ينسبت به متوسط سال ها ينييار پايكه رقم بس

 يتم درآمد سرانه كشورهايلگار يها يشه واحد در سرياز عدم وجود ر يز، حاكين Bج مدل ينتا

دهد كه اين  نتايج براي ايران نشان مي. ران، اردن، عمان، عربستان و سودان استين، مصر، ايبحر

. شكست ساختاري را در سطح درآمد سرانه خود تجربه نموده استيك  1379اقتصاد در سال 

  . روبرو بوده است يد رشد درآمد مليز با كاهش شدين سال نيران در اياقتصاد ا

از پذيرش شرط الزم فرايند ارتقاء، براي شمار بيشتري از كشورهاي  ي، حاكCج مدل ينتا

شتر يو ب ين مقطعيانگيكمتر از م يرآمد، كشورها به دو گروه ديشرط كاف يدر بررس. منطقه است

ران، اردن، مراكش و سودان كه در گروه اول ي؛ ايكشورها ين برايبنابرا. شونديم يبندمياز آن تقس

از بررسي شرط كافي پس . باشد مثبت βو  يمنف µ ،)13(رابطه  با برآوردانتظار داريم قرار دارند، 

 يهاكشور يبرا 1يقوصورت به، )ند ارتقاء درآمد سرانهيفرا( ييه همگرايفرضمشخص شد كه 

اً از ين، كشور اردن قويهمچن. شودران، پذيرفته مييا يف برايصورت ضعمراكش و سودان و به

ز انتظار بر آن يدوم ن يگروه درآمد يدر بررس. درآمد سرانه منطقه واگرا شده است ين مقطعيانگيم

م ين، رژي؛ بحريكشورها يج براينتا .باشد يمنف βو  مثبت µ، ياست كه با برآورد شرط كاف

ن منطقه و يانگين كشورها نسبت به ميدرآمد سرانه ا يقو يياز واگرا يو عمان حاك يستيونيصه

  .باشد يند نزول مياز فرا يعربستان حاك يبرا

ي يك شكست ساختار 1380دهد كه اين اقتصاد در سال  سال شكست براي ايران نشان مي يبررس

توان در اجراي سياست يعلت اصلي اين امر را م. را در سطح درآمد سرانه خود تجربه نموده است

ران در اوپك يه نفت اين سال، سهمين در ايهمچن. سازي نرخ ارز توسط دولت دانستيكسان 

 -11به  يد ناخالص داخلياز تول ينفت يهان امر منجر به كاهش سهم درآمديافت كه ايكاهش 

 ،يو عمران يجار يهابودجهمت نفت، يش قيپس از آن با افزا يهاكه در ساليد؛ در حاليدرصد گرد

                                                                                                                   
 مورد انتظار بوده اند يعالمت ها يمعنادار و دارا يضرايب شيب و عرض از مبدا به لحاظ آمار .١
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  .افتي شيرشد واردات و گردش پول افزا

، ين مقطعيانگيمد سرانه از متم درآياختالف لگار يدهند كه سر ين نشان ميج آزمون همچنينتا

  . شه واحد هستندير يدرونزا، دارا يك شكست ساختاريرغم لحاظ  يساير كشورها عل يبرا
  

  ن وپسران يم، شيشه واحد اير ج آزمونينتا

ريشه  آزمونكل نمونه، از  گرايي هم ي آزمون مدل سري زماني فرضيه منظور بهدر اين مطالعه، 

ه صفر در هر يفرض. ن و چو استفاده شده استين، لي؛ و لوم، پسران، و شينهاي تابلويي اي داده  واحد

متغيري كه در اين تحقيق سعي  .است يزمان يشه واحد در سريها وجود رن آزمونيك از دو اي

  :شود ر تعريف مييز صورت بهبررسي نماييم،   هاآزمونن يداريم، پايايي آن را در قالب ا

)/ln( ititt YYY =  

از ميانگين مقطعي درآمد  )i،)itYواقعي كشور   سرانه GDPاختالف بين لگاريتم itYه در آن ك 

  .است پانلي در جدول زير ارائه شده  هاي دادههاي ريشه واحد  نتايج آزمون. باشد مي )itY(سرانه 

 

  منتخب منا يكشورها ييهمگرا .4ل جدو

  ييتابلو يهاشه واحد دادهيجه آزمون رينت

  ه صفريفرض  p- Value  آماره  روش

  شه واحدير  0.01  -2.25  نيم، پسران و شيا

  شه واحدير  0.00  -3.78  ن و چوين، ليلو

  هاي تحقيقيافته: مأخذ
  

يه همگرايي درآمد سرانه كل نمونه هاي تابلويي، فرض واحد داده  بنابراين، بر اساس آزمون ريشه

در مجموع، كشورهاي منتخب  بعبارتي. شود كشورهاي منتخب، به سمت ميانگين درآمد سرانه پذيرفته مي

  .باشند مي، در حركت منطقهكاهش شكاف درآمدي با ميانگين درآمد سرانه  سمت به منا،منطقه 
  

  يريجه گينت - 7

افته يم يتعم ADFنمونـه، از آزمون  يتك كشورهاايي تكآزمون فرضيه همگر ين مطالعه، برايدر ا

  : ن قرار استين آزمون از ايج اينتا. استفاده نموديم

، در حالت بدون عرض از مبدأ و روند ين مقطعيانگيانحراف از م يزمان يسر ADFآماره آزمون 

 يشرط ييمگراه هيفرض. امارات، تونس، عربستان و مصر معنادار بوده است يكشورها يبرا يزمان

امارات، عربستان،  يكشورها يبرا يآماره آزمون در سطوح مختلف معنادار يز با توجه به معنادارين

با عرض از مبدأ و  ADFن در حالت سوم كه آزمون يهمچن. عمان، مصر و مراكش رد نشده است
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ستان پذيرفته امارات و عرب يهاكشور يبرا يقـوصورت بهند زوال يشود، فرآياجرا م يروند زمان

 يسمت ميانگين مقطعي همگرا و كشورهاشود؛ چرا كه اين دو كشور از درآمد سرانه باال بهمي

از آن  يمورد بررس يدوره زمان ي، طين مقطعيانگيتر از مز با درآمد سرانه بزرگين و عمان نيبحر

را اين كشور يشود؛ زمي صورت قوي پذيرفتهدر مورد كشور مصر نيز، فرضيه ارتقـاء به. اندواگرا شده

اي كمتر از ميانگين مقطعي در طول دوره مورد بررسي، شكاف درآمد سرانه خود را با درآمد سرانه

ه يفرض. است سمت باال را تجربه نمـودهبه ييند همگراياز مقدار ميانگين، كاهش داده و فرا

ز با توجه به وجود يمنطقه، ن درآمد سرانه ين مقطعيانگير كشورها به ميدرآمد سرانه سا ييهمگرا

  .شود يشه واحد رد مير

مطلق با  يـيه همگرايد فرضياندريوز مؤ -آزمون ريشه واحد زيوت Aج مدل ين، نتايهمچن

ـران، عمان، عربستان، ين، مصر، ايامارات، بحر يكشورها يدرونزا برا يك شكست ساختاريلحاظ 

تم يلگار يها يشه واحد در سريعدم وجود راز  ي، حاكBج مدل ينتا. باشنديه و تونـس ميسور

، Cج مدل ينتا. ران، اردن، عمان، عربستان و سودان استين، مصر، ايبحر يدرآمد سرانه كشورها

 يهاكشور يبرا يقوصورت به، )ند ارتقاء درآمد سرانهيفرا( ييه همگرايفرضاز پذيرش  يحاك

ن يانگياً از مين، كشور اردن قويهمچن .باشند يران، ميا يف برايصورت ضعمراكش و سودان و به

م ين، عمان و رژيبحر يكشورها يج براين، نتايهمچن. درآمد سرانه منطقه واگرا شده است يمقطع

 ين منطقه و برايانگين كشورها نسبت به ميدرآمد سرانه ا يقو يياز واگرا يحاك يستيونيصه

  . باشد يند نزول مياز فرا يعربستان حاك

واحد ايم، پسران و شين؛ و لوين، لين و   هاي ريشهه همگرايي كل نمونه، از آزمونبراي آزمون فرضي

 سمت هاي تابلويي، فرضيه همگرايي كل نمونه به واحد داده  ريشه  بر اساس آزمون. چو استفاده كرديم

- بهعبارتي در مجموع، كشورهاي منتخب به. شود ميانگين درآمد سرانه كشورهـاي منطقـه، پذيرفتـه مي

 .باشندسمت كاهش شكاف درآمدي با ميانگين درآمد سرانه منطقه، در حركت مي

، منجر به گسترش زمينه ترتيبات تجاري درون يامنطقه ياقتصاد يينكه همگرايبا توجه به ا

ه يخواهد شد، توص يجهان يهاورود به عرصه يآنها برا يسازمنطقه و آماده  يكشورها يگروه

ق يدار، به گسترش و تعميپا يبه رشد و توسعه اقتصاد يابيدست يه برامنطق يشود كشورها يم

جاد يو ا يگـذارهيـش توجـه نموده تا بتوانند روند سرمايش از پيب يامنطقه يبـات تجاريترت

 يت نهادهاين با تقويهمچن. نديت نمايگر تقويكدي يبه بازارها يرا با دسترس يشغل يهافرصت

ن يخود را گسترش داده و از ا ي،  تجارت درون گروه"بازار مشترك"ند مان يادرون منطقه يتجار

 . نديمنطقه كمك نما يق به رشد اقتصاديطر
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