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چکیده
هایی کننده نفت، نحوه تخصیص درآمدهاي نفتی در طول دورههاي صادرهاي مهم توسعه مالی در کشوریکی از جنبه

انـداز و پـس تنها از طریـق مسـتقیم بـا تـاثیر بـراز نوسانات قیمت نفت است. از این رو، توسعه مالی در این کشورها نه 
مسـتقیم نیـز بـر ارتبـاط بـین نوسـانات قیمـت نفـت و گذارد، بلکه از طریق غیرجاري تاثیر می گذاري بر حسابسرمایه
کارگیري الگوي غیرخطی رگرسیون پژوهش حاضر با به موضوع، جاري تاثیرگذار است. با توجه به اهمیت اینحساب

بـه بررسـی نقـش توسـعه مـالی در رابطـه بـین   1357-94هاي سري زمانی طی دوره زمانی  و داده  (STR)انتقال مالیم  
هـاي کشـف رفتـار غیرخطـی، جاري در ایران می پردازد. براي منظور با تکیه بـر آزمـونتغییرات قیمت نفت و حساب

ترین متغیـر جاري و قیمت جهانی نفت تایید شده و متغیر توسعه مالی به عنوان مناسبیرخطی بین حسابوجود رابطه غ
شود. مدل غیرخطی رگرسیون انتقال مالیم بـا تـابع انتقـال الجسـتیک دو رژیمـی بـا یـک بـار انتقـال انتقال انتخاب می 

(LSTR1)  نتـایج حاصـل از بـرآورد الگـوي شـود.  تـه مـی نیز به عنوان الگوي پیشنهادي براي این رابطـه در نظـر گرف
) در رژیـم 5386/1(  اي دهد که افزایش قیمت نفت در قالب یک ساختار دو رژیمی بـا سـطح آسـتانهپژوهش نشان می 

جاري ایران اثر مثبـت و ) بر تراز حساباست) 5386/1اي خود (اول (یعنی زمانی که توسعه مالی کمتر از مقدار آستانه
و وارد شدن به رژیم دوم (یعنی زمانی که  اي که شدت این اثر مثبت با عبور از سطح آستانهه است به گونهمعنادار داشت

.شودبیشتر می ) است) 5386/1اي خود (توسعه مالی بیش از مقدار آستانه
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مقدمه -1
مل حســــاب مدجاري شــــا خالص درآ خارج و  به  قالی  خالص پول انت جاري،  تراز ت

میت استحائز اهاین جهت  از است وعوامل(خالص دریافتی از سرمایه گذاري در خارج) 
صارف درآمد ملی را منع سی موازن .کندمی کسکه منابع و م ساب جاري، ههمچنین برر ح

رالمللی را بهاي خرج کردن و قدرت رقابت بیناثراتی نظیر درآمد ملی و رشــد آن، عادت
.کندمی ها منعکستراز پرداخت
سال صاد ایران همواره با عدم تعادلدر  شته اقت ستهایی مواجه بودهاي گذ یکی از .ه ا

فزونی ارزش کاالهاي وارداتی نسبت به ارزش کاالهاي صادراتی ،هاي این عدم تعادلجلوه
ـــدهاســـت  ـــري موازنه بازرگانی در اقتصـــاد ایران ش عوامل .اســـت که اغلب موجب کس

صادي در ایران نقش دارند گوناگونی در ایجاد عدم تعادل اما با توجه به تک محصولی ،اقت
صا شاید بتوان بخشی از این عدم تعادلبودن اقت ستگی زیاد به نفت)،  شیهد ایران (واب ا را نا

.)1395از برخورداري دولت از درآمدهاي هنگفت نفتی دانست (رضایی و همکاران، 
ترینان مهمالملل بوده و نیز به عنوترین متغیرها در اقتصاد بینقیمت نفت یکی از کلیدي

نقش ،شود که نوسانات قیمت آناري در اقتصاد فعلی شناخته میترین کاالي تجو پرمعامله
ـــادي مانند درآمد، پسمهمی را در فعالیت ـــورهايهاي اقتص انداز و تراز تجاري در کش

ـــادرکننده و واردکننده نفت ایفا می رآمدهاي نفتی به عنوان یکی از منابع تامیند .کندص
از آنجا که نوسانات آن آمده وبه حساب  )نمانند ایرا(کننده نفت مالی در کشورهاي صادر

هايتاثیرات بسزایی بر ردیفاز این رو،  ،استهاي انرژي (نفت خام) شدید در طول بحران
.دارندکشور اي و درآمدي بودجه

کردمروري بر تحوالت اخیر اقتصاد ایران بیانگر آن است که اقتصاد ایران  در هزینه
ــک ــتمازاد درآمدهاي نفتی با مش ــی اس ــرایطی مقتض ــت. در چنین ش ل مواجه بوده اس

مدیریت درآمدهاي نفتی می ـــحبت از  که ص گامی  ـــود از هر دو رویکردهن یعنی ؛ش
ساز صاد ملی و همزمان تدارك  صرف درآمدهاي نفتی در اقت وکارهايمدیریت بهینه م

سانداز مازاد این درآمدها و مدیریت بهینه آنالزم براي پس ضوع نگری شها به مو ودته 
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  طحســـدر  تغییرات ایجاد کانال از تواندمی نفت قیمت تغییر). 1393(مزینی و قربانی، 
  موجبات وارداتی، و صادراتی کاالهاي ارزش و ارز نرخ ها،قیمت عمومی سطح تولید،
  آورد. وجود به را ترازتجاري در تغییر

ـــی قرار دمطالعات تجربی متعددي تاثیر قیمت نفت بر تراز تجاري را مورد ب  .اندادهررس
) به این نتیجه 2013( 2) و وو و همکاران2007( 1برخی از این مطالعات نظیر کیلیان و رباسی

ـــیده اند که قیمت نفت بر تراز تجاري تاثیر مثبت دارد در حالی که مطالعات دیگر مانند رس
شته و بر این باورند ک2012( 4) و حسن و زمان2011( 3سانچز ت ه قیمت نف) نظر متفاوتی دا
  .که هیچ تاثیري بر آن نداردتجاري تاثیر منفی داشته و یا اینبر تراز 
 براي خام نفت صــدور که اســت واقعیت این بیانگرایران  در موجود اطالعات و آمار
 ماده ینا فروش از حاصل ارزي درآمدهاي به کشور اقتصاد وابستگی باعث متمادي سالیان
صادراتی و وارداتفعالیت جمله از اقتصادي هايلیتفعاتمام  که ريوط بهاست  شده ی هاي 
این  .ستاکرده  پیدا ارتباط محصول این درآمد و صادرات به غیرمستقیم و مستقیم طور به

 وردمبه صورت بررسی تاثیر قیمت نفت بر صادرات و واردات  تجربی مطالعاتموضوع در 
ـــده در این رابطه، میگرفته که با توجه به نتایج متفاوت اخذ  قرارتوجه  فت هنوز توان گش

این  .دوجود ندارجاري حســاب اجماع نظر کلی در رابطه با نحوه تاثیرگذاري قیمت نفت بر
تایج اخذ شـــده می ـــوكتفاوت در ن به دلیل تفاوت در ش ند  هاي قیمت نفت، درجه توا

ـــتگی درآمد ملی به قیمت نفت، چگونگی تاثیر ـــادرکننده ووابس ـــورهاي ص  پذیري کش
ـــانات کننده از این تغییرات و نحوه تخصـــیص منابع ارزي در طول دورهوارد هایی از نوس

این جاري سابح عالوه بر این، نکته قابل توجه در رابطه بین قیمت نفت و .قیمت نفت باشد
ست که  ساب وقیمت نفت رابطه  ،مطالعات اکثردر ا  بدون توجه به عوامل پیرامونجاري ح

تهمورد بآن ثر بر وم تایج را میاز این رو، و  حث قرار گرف توان یکی از دالیل تفاوت در ن
  .کردهمین موضوع عنوان 

  
1- Kilian and Rebucci 
2 -Wu  et al. 
3- Sanchez 
4- Hassan and Zaman 
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سکه اقتصادهاي مدرن و یک بخش بزرگ و  با توجه به اینکه بخش مالی روي دوم 
توسعه) بوده  حال یافته و در در حال رشد در همه اقتصادهاي جهان امروز (شامل توسعه

سی آنتلف فعالیتو امروزه انواع مخ ستر ستگی به د صادي ب مالی  ها به خدماتهاي اقت
هاي مختلف باعث تغییر سهم تجارت تواند از کانالتوان گفت توسعه مالی میدارد، می

سب براي آزاد ستر منا شده و موجب فراهم کردن ب صاد  سعه در اقت سازي تجاري و تو
ننده کهاي صادرسعه مالی در کشورهاي مهم توتجارت شود. عالوه بر این، یکی از جنبه
هایی از نوسانات قیمت نفت بوده و از این رو، نفت، نحوه تخصیص منابع در طول دوره

کننده نفت (نظیر ایران) نه تنها از طریق هاي صـــادربه تبع آن، توســـعه مالی در کشـــور
ــتقیم با تاثیر بر پس ــرمایهمس ــابانداز و س ، بلکه از دگذارجاري تاثیر میگذاري بر حس

یرگذار است. جاري تاثمستقیم نیز بر ارتباط بین نوسانات قیمت نفت و حسابطریق غیر
ـــعه این بخش می  تواند در چگونگی رابطهبا وجود اینکه عملکرد بازارهاي مالی و توس

مت  فت بین تغییرات قی ــــابن باط را از طریق و حس جاري موثر بوده و نحوه این ارت
نال عه هاي مختلف تحتکا طال تاکنون هیچ م به تاثیر قرار دهد  ـــور  اي در داخل کش

داخته و جاري نپربررســی نقش توســعه مالی در رابطه بین تغییرات قیمت نفت و حســاب
عملکرد بازارهاي مالی و توســـعه این بخش در به بررســـی مطالعات خارجی اندکی نیز 

ـــابنفت رابطه بین  ـــتر در اژوهشاند. بنابراین، انجام پجاري پرداختهو حس ین هاي بیش
زمینه با اســتفاده از ابزارهاي نوین اقتصــادســنجی و در نظر گرفتن نقش توســعه مالی در 

 هاي غیرخطی ضروري بودهجاري در قالب مدلرابطه بین تغییرات قیمت نفت و حساب
 و تحقیق حاضر تالشی در این راستا است. 

بهتالش می تحقیقاین  با  تا  ند  قال مالیممدل رگکارگیري ک ـــیون انت و  (STR)1رس
توسعه مالی بر رابطه بین تغییرات اثر  به بررسی 1357-94هاي هاي سري زمانی طی سالداده

ـــاب قیمت نفت و ـــده در این پژوهش به عنوان  STRمدل  .بپردازدجاري حس ـــتفاده ش اس
ــته ــکل تابعی خاص و محدودکننده را بر ربرجس بطه اترین مدل تغییر رژیمی، نه تنها یک ش

  
1- Smooth Transition Regression 
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صادرکننده نفت مورد  فقطشمار می رود،  شورهاي  صاد ک تاثیر تغییرات قیمت نفت بر اقت
   .بررسی قرار می گیرد

کانال مختلف اقتصـاد کشـورهاي صـادرکننده  از دید عرضـه، افزایش قیمت نفت از دو
تاثر می فت را م به این  ؛ســــازدن فت، تورم وارداتی  مت ن یک راه نفوذ اثرات افزایش قی

صلی تولید بوده و نفت در اکثر بخش است.کشورها  صنایع یکی از عوامل ا هاي تولیدي و 
سی داردهاي حملدر هزینه سا د در وان هزینه تولیافزایش قیمت نفت به عن .ونقل نیز نقش ا

کاالهاي جهانی را افزایش می نهجهان، قیمت  ـــکالت دهد و از طریق هزی ید مش هاي تول
با  بنابراین .ها را به همراه خواهد داشـــتمتعددي نظیر کاهش ســـطح تولید و افزایش قیمت

پدید آمدن تورم جهانی بر اثر افزایش قیمت نفت، قیمت کاالهاي وارداتی به ارزش نرخ 
 .رودوارداتی باال میارز 

گذاري افزایش قیمت نفت بر اقتصـــاد کشـــورهاي صـــادرکننده نفت به کانال دیگر اثر
سمت عرضه در کشورتکانه ؛گرددبرمیها آن ساختار اقتصادي صادرهاي  فت کننده نهاي 

، ستاهاي دولتی از محل صادرات نفت گذاريوابسته به سرمایهها آن که ساختار اقتصادي
ـــدتومی ـــته باش زیرا افزایش قیمت نفت از طریق  ،اند اثري کامال متفاوت را به همراه داش

هاي زیربنایی قادر اســت موجبات رشــد اقتصــادي را گذاريافزایش توان دولت در ســرمایه
باال رفتن قیمت نفت در کل، منجر به انتقال درآمد از کشـــورهاي واردکننده  .فراهم ســـازد

صادرکننده شورهاي  شورها را تغییر می نفت به ک شده و تراز تجاري ک الکار و دهد (بنفت 
، افزایش قیمت نفت بر عالوه بر این  .)2004، 2و اداره اطالعات انرژي 2007، 1همکاران

 ،تواند اثري نامطلوب را به همراه داشــته باشــدتراز تجاري کشــورهاي صــادرکننده نفت می
، شــودمیاي ارزي از محل صــادرات نفت زیرا افزایش قیمت نفت منجر به افزایش درآمده

ما که وارد ا هایی  ـــور بل براي کش قا مدهدر م نده ع ند بنزین و  ،هاي نفتیفرآورده کن مان
واند تهاي نیمه صنعتی و صنعتی از کشورهاي دیگر هستند، افزایش قیمت نفت میمحصول

1- Belkar et al.
2- Energy Information Administration
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  .)2007، 1(آکانی شودمنجر به افزایش خروج ارز از کشور و کسري در تراز تجاري 
به طور کلی براي یک اقتصـــاد صـــادرکننده نفت با توجه به اینکه در اثر افزایش قیمت 

ش رود اثر مستقیم افزاییابد، انتظار مینفت، درآمدهاي حاصل از صادرات نفت افزایش می
شد با این حال اثرات غیر ستقیمت جهانی نفت مثبت با ستقیم منفی ا شخیص  ،ینبنابرا .م ت

شکل به نظر میاثر افزایش د صادرکننده نفت کمی م صاد  سد و ر قیمت نفت در یک اقت ر
شوك صادرکننده نفت به میزان افزایش اثر خالص  صاد  هاي قیمت نفت بر تراز تجاري اقت

ستگی دارد (کورونن  سه با افزایش قیمت واردات ب صادرات نفت در مقای صل از  درآمد حا
 .) 2010، 2و لیدیاوا

 
 هاي خارجی از کانال مالیت قیمت نفت بر حسابتاثیر تغییرا -2-1-2

خارجی را میاثر عادل در بخش  فت بر ت تاثیر بر نرخ ارز مورد گذاري ن توان از مجراي 
و به لحاظ نظري افزایش کســري بودجه  3بر اســاس مدل ماندل فلمینگ .بررســی قرار داد

جه اما در ،گذارداثیر میدولت از راه متغیرهایی چون نرخ بهره و نرخ ارز بر تراز تجاري ت
پذیري کســـري تراز تجاري ازکســـري بودجه دولتی، خود به نوع تامین مالی کســـري تاثیر

ستگی دارد شار آورده و  .بودجه ب تامین کسري بودجه از طریق بازارهاي مالی بر نرخ بهره ف
شــود که با فرض تحرك کامل ســرمایه و شــناوري نرخ ارز منجر به باعث افزایش آن می

شده و در نهایت ج سرمایه خارجی و افزایش ارزش پول داخلی در مقابل پول خارجی  ذب 
ـــري تراز تجاري منجر می ـــود (زوارئیچنین فعل و انفعاالتی به افزایش واردات و کس ان ش

  .)1391کچومثقالی، 
ـــري بودجه دولت از بازارهاي مالی تامین  در ایران به دلیل وجود نرخ بهره ثابت، کس

شت از حساب ذخیره روش .شودنمی صورت بردا هاي تامین مالی کسري بودجه دولت به 
  
1- Akanee 
2- Korhonen and Ledyaeva 

ساب جاري -طبق مدل ماندل - 3 سرمایه تعادل در بازار ارز و تغییرات نرخ ارز نیز توازن ح ا تعیین ر فلمینگ، تحرك 
   کند.و مشخص می
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ارزي، تامین کل کسري با استقراض از بانک مرکزي یا تامین کسري با افزایش نرخ تسعیر 
ـــت ـــت، زمانی که دولت  .ارز اس از آنجا که بخش بزرگی از بودجه به صـــورت ریالی اس

رت ریال (تبدیل به ریال) وارد بودجه درآمدهاي ارزي حاصـل از صـادرات نفت را به صـو
عرضــه ارز خارجی نســبت به داخلی (ریال) در بازار ارز کشــور افزایش یافته و (به  ،کندمی

به پول داخلی (ریال)  ـــبت  خارجی نس علت محدود بودن ارز داخلی (ریال)) ارزش پول 
ارجی، قدرت خ نتیجه اینکه با افزایش قیمت نسبی پول داخلی نسبت به پول .یابدکاهش می

ـــبت به خارجی کاهش می ـــادرات و رقابت تولیدکنندگان داخلی نس یابد و با کاهش ص
 به علت محدود بودن ریال همچنین .یابدافزایش واردات، تراز تجاري کشور نیز کاهش می

ــد ــت ارزهاي نفتی را به بانک مرکزي بفروش ــط .در بازار، دولت ممکن اس  خرید ارز توس
بانک مرکزي  .دهدهاي خارجی بانک مرکزي را افزایش میاراییبانک مرکزي، خالص د

براي پرداخت ریالی ناچار به انتشار پول است که این نیز منجر به رشد نقدینگی و نرخ تورم 
اي) رمایههاي ساي و تملک دارایینرخ تورم باالتر اعتبارات (اعتبارات هزینه .شودباالتر می

مین آن دولت مجبور به اســـتفاده بیشـــتر از درآمدهاي نفتی طلبد که براي تابیشـــتري را می
ــودمی ــتفاده بیش از حد درآمدهاي دور باطلی به وجود می ،بنابراین .ش ــل اس آید که حاص

مدت دولت ممکن است با کاهش در کوتاه .)1384هاي مجلس، نفتی است (مرکز پژوهش
ـــئله فایق آید،  موجب  ها راثباتی تراز پرداختمدت بیدر بلند اماذخایر خارجی به این مس

  .)1395شود (رضایی و همکاران، می
 

 مستقیم تغییرات قیمت نفت بر حساب جاريتاثیرگذاري غیر -2-1-3
سانات قیمت نفت برتاثیر غیر ستقیم نو صجاري حساب م ادي و در از طریق تاثیر بر رشد اقت

ــکل را ترینمهم اســت.قالب ادبیات نفرین منابع و بیماري هلندي   علت پدید آمدن این مش
   .کنندتغییرات در نرخ ارز حقیقی معرفی می

ناگهانی در قیمت صـــادراتی  با افزایش  براســـاس بیماري هلندي، چنانچه اقتصـــاد 
خام روبه یه همانند نفت  بال آن کاالهاي اول به دن به افزایش درآمد و  ـــود، این امر  رو ش
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ها و سودآوري در بخش غیر قابل مبادله یمتافزایش تقاضاي داخلی و در نتیجه افزایش ق
این امر باعث سرازیر شدن سرمایه و نیروي کار  ؛شودنسبت به بخش قابل مبادله منجر می

ضعیف شدن بخش -تر شدن این بخشو قوي –به سمت بخش غیر قابل مبادله   در مقابل 
صادهاي تک قابل مبادله ). 1389اران، شود (عصاري آرانی و همکمحصولی میاغلب اقت

ـــاي نیروي کار و به دنبال آن  ـــاد در برابر این تکانه، افزایش تقاض ـــلی اقتص واکنش اص
زا افزایش دستمزدها است. با توجه به اینکه قیمت محصوالت در بخش قابل تجارت برون

نابراین، یابد، بشود، تنها قیمت محصوالت در بخش غیر قابل تجارت افزایش میفرض می
ستمز سود بخشافزایش د صادراتی را کاهش میدها،  شی از هاي  دهد و درنهایت تاثیر نا

شـــود که کاهش در نرخ ارز تکانه ناگهانی قیمت نفت به کاهش نرخ ارز واقعی منجر می
واقعی نمایانگر این است که هزینه تولید داخلی کاالهاي قابل تجارت افزایش یافته است. 

ــور در عاین امر کاهش  رقابت ــه بینپذیري کش  آورد و درنهایتالملل را به دنبال میرص
هاي اقتصــادي قابل تجارت شــده و ارزش افزوده در این ســبب کاهش تولیدات در بخش

کاهش می کاران، بخش را  یان و هم ـــ باس هد (ع نه1386د نابراین، هزی باال و ). ب هاي 
ـــودآوري پایین بخش تولیدي موجب انتقال منابع از کاالهاي قابل تجارت به ـــ س مت س

ـــرمایهکاالهاي غیرقابل تجارت می ـــود. به علت وجود تورم داخلی، منابع س ه گذاري بش
سوي بخش شرایطی طور عمده به  سبی آن در چنین  سودآوري ن هاي غیرقابل تجارت که 
یابد و تداوم این روند در دوره رونق نفتی، درنهایت رکود تورمی باال است، تخصیص می
ــاد تعمیق می ــبی بخرا در اقتص ــودآوري نس ــرف باالتر، س ــد. بنابراین، درآمد قابل تص ش

به دلیل افزایش قیمت آن قابل تجارت  پایینکاالهاي غیر  به عالوه تولید  کها  االهاي تر 
ـــبی پایین تر براي این کاالها، موجب افزایش واردات و از قابل تجارت به خاطر قیمت نس

 شود. بازرگانی میبین رفتن تراز
 

 توسعه مالی و تجارت خارجی رابطه -2-1-4
سعه مالی بر عملکردهاي  سعه مالی و بررسی آثار تو روابط متقابل بین تجارت خارجی و تو
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ـــت به تازگیتجاري  ـــاددانان و محققان قرار گرفته اس لین از او .مورد توجه برخی از اقتص
ــاره کرد که داللت بر ا1987( 1توان به مطالعه کلتزر و باردهنتحقیقات می ین دارد که ) اش

سعه یافته سبی از بخش مالی تو یت تري برخوردارند، داراي یک مزکشورهایی که به طور ن
صنایع و بخش سبی در  ستند که به بخش مالی و تامین مالی از منابع خارج از بنگاه ن هایی ه

  .اتکا دارند
اندازها به بخش خصوصی و ) بر توانایی بخش مالی در هدایت پس2002( 2نظرات بک

ـــدن محدودیت ـــت و این امر به ها آن هاي نقدینگیکمک به برطرف ش ـــده اس متمرکز ش
سمت تخصص صاد به  صرفهحرکت اقت بر این  .شودهاي ناشی از مقیاس منجر میگرایی و 

سطوح باالتري از تامین مالی خارجی باییافتهاساس، اقتصادهاي با نظام مالی توسعه د تر و با 
سبی در بخش صرفهداراي مزیت ن شندهاي داراي  شی از مقیاس باال با قیق نتایج تح .هاي نا

شان می سهم بک ن سعه مالی برخوردارند، داراي  سطح باالتر تو شورهایی که از  دهد که ک
داخلی  ها) در تولید ناخالصباالتري از صادرات کاالهاي صنعتی (به دلیل نوع تابع تولید آن

   .و تراز تجاري خود هستند
هاي ) داللت بر این مهم دارد که کشــورهاي با نظام2005( 3الرید و والچزهاي ســویافته

صنایعی دارند که از درجه باالیی  شدن در  مالی به درستی توسعه یافته، تمایل به متخصص 
آور جباین نتایج تعها، آن براساس بررسی .از وابستگی به تامین مالی خارجی برخوردارند

ــت، اما درجه و اندازه آن  ــدجالب به نظر مینیس ــی .رس ــاب بررس ــمجاري حس انداز از چش
این  هاي مختلفتحقیقاتی در بررســی جنبه ؛توســعه مالی یک موضــوع مطالعه جدید اســت

ستم کاملی که تمامی روابط را مورد بررسی قرار دهد، هنوز ایجاد  سی شده، اما  رابطه انجام 
 .)2013، 4روينشده است (یاکیونگ و  

 

  
1- Kletzer and Bardhan 
2- Beck 
3- Svaleryde and Vlachos 
4- Pan Ya-Qiong and Zhang Rui 
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 توسعه مالی بر تجارت از کانال تاثیر بر رشد اقتصادي تاثیر -2-1-4-1

اند توها میگذارياندازها و افزایش ســطح ســرمایهتوســعه مالی از طریق افزایش ســطح پس
سازد سیستم بانکداري و با واسطه .زمینه مناسب رشد اقتصادي را فراهم  هاي مالی از طریق 

رشــد  وري و تغییرات فنیافزایش بهرهاندازها و متعاقب آن، اثر گذاشــتن بر تخصــیص پس
ـــادي ایفا می ـــعه اقتص ـــادي، نقش مهمی در توس هاي جدید مالی تاکید تئوري .کننداقتص

اي اتخاذ شــده توســط موســســات مالی، عدم تقارن اطالعاتی بین کنند که نقش واســطهمی
ندگان و وامپس ندازکن ندگان را از بین میا یببرد و گیر حرك ت کارکردهاي به این ترت
سرمایه، نظارت بر مصرف موجوديپس ها و مدیریت ریسک اندازها، تخصیص موجودي 

مامی اینبه اجرا درمی که ت ید  تاثیر قرار میآ حت  ند رشــــد را ت ند (لوین و ها فرآی ده
انتقال تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادي ازطریق تاثیرات آن بر  . همچنین)2000، 1همکاران

 3) شاو1973( 2در این زمینه مکینون است.و کارایی سرمایه مورد توجه  تخصیص بهینه منابع
مالی می1996(  5) و لوین و زروس1993(  4) کینگ و لوین1973( قدند تعمیق  ند ) معت توا

شـــود تعمیق مالی در چنین دیدگاهی فرض می .ســـرعت رشـــد اقتصـــادي را افزایش دهد
صادي بوده،  گذاران باید توجه خود را براي خلق ستسیا از این رو،موتوري براي رشد اقت

سرمایهو گسترش موسسات مالی ( شرفت واقعشامل بخش بانکی و بازارهاي  ی و ) براي پی
   کنند.باال بردن ظرفیت این موسسات در تحمل رشد اقتصادي متمرکز 

به طور کلی نتایج مطالعات انجام شــده در رابطه با تاثیر توســعه مالی بر رشــد اقتصــادي 
ـــت توان به نوعی جمعایت از آن دارد که در خصـــوص این رابطه نمیحک بندي جامع دس

ه و هاي انتخابی براي نشان دادن توسعه مالی چگونه بودیافت، بلکه با توجه به اینکه شاخص
شورهاي فقیر  سعه و یا ک سعه یافته در حال تو شورهاي تو شور مورد مطالعه در ردیف ک ک

   .هیم رسیدبوده به نتایج متفاوتی خوا
  
1- Levine et al. 
2- Mckinnon 
3- Shaw  
4- King and Levine  
5- Levine and Zervos  
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اینکه رشد اقتصادي حاصل از توسعه مالی چه تاثیري بر تجارت خارجی دارد، بستگی 
که رشــد اقتصــادي، نرخ رشــد تولید کاالهاي صــادراتی و نرخ اول این ؛به دو عامل دارد

تاثیر قرار می کاالهاي وارداتی را چگونه تحت  ید  دهد (اثر تولیدي) و دیگر رشـــد تول
ــد اقتصــادي چگونه تغییر می اینکه الگوي مصــرفی ــور در اثر رش رفی) کند (اثر مصــکش

ـــد تولید کاالهاي ). اگر در قیمت1387(آرمن و همکاران،  ـــبی ثابت کاالها، رش هاي نس
ــین واردات در داخل)  ــد کاالهاي قابل ورود (یا تولید کاالهاي جانش ــدور از رش قابل ص

صورت رشد تولید باعث افزایش متن شود. می اسب بیشتري در تجارتبیشتر باشد در این 
ـــو با تجارت میبه چنین حالتی تولید هم ـــورت، تولید میس واند تگوییم. در غیر این ص

سعهضدتجارت یا بی شد تولید منجر به تو شد. چنانچه ر س اثر بر تجارت با ب تجارت متنا
شود در این صورت تولید تاثیري خنثی بر تجارت دارد. همچنین اگر مصرف یک کشور 

شد از کاالهاي وارداتی در قیمت صدور ر صرف کاالهاي قابل  هاي ثابت کاال، بیش از م
و ستجارت شده که به این حالت مصرف هم کند در این صورت اثر مصرفی باعث توسعه

تواند مصــرف ضــدتجارت یا مصــرف گویند. در حالت دیگر، مصــرف میبا تجارت می
ستگی به نتیجهاثر بر تجارت باشد. تغییر در حجم تجابی الص آثار خ رت در فرایند رشد ب

 مصرفی و تولیدي بر تجارت دارد. 
شتري چنانچه تولید و مصرف هر دو هم سبت بی شند، حجم تجارت به ن سو با تجارت با

سریع شند، حجم  .یابدتر) از تولید افزایش می(یا  ضد تجارت با صرف هر دو  اگر تولید و م
ور یابد و حتی ممکن اســـت به طنســـبت کمتري افزایش میتجارت در مقایســـه با تولید به 

ســو با تجارت و مصــرف ضــد تجارت باشــد (یا بر عکس، اگر تولید هم .مطلق کاهش یابد
صرف هم ضد تجارت و م ستگی به اثر تولید  شد) تغییر در حجم تجارت ب سو با تجارت با
ــ .خالص این دو نیروي مخالف دارد ــیار نادر ممکن اس ت هم تولید و هم در یک حالت بس

صورت تجارت با همان نرخ رشد تولید مصرف خنثی یا بی شند که در این  اثر بر تجارت با
 .یابدافزایش می
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 از طریق تغییرات قیمت نفت جاري حساب تاثیر توسعه مالی بر -2-1-4-2
ــ له کلیدي هنگام برخورد با مدیریت درآمد منابع، ســطح توســعه مالی کشــورها و ایک مس

ابع مالی توان به عنوان گسترش مندرآمد نفت را می .تخصیص منابع است بالقوه آن بر تاثیر
ـــرمایه ـــعه مالی می .گذاري در نظر گرفتبراي س اي هتواند با از بین بردن محدودیتتوس

انداز احتیاطی (با ایجاد یک صــندوق مســتقل و افزایش ذخایر خارجی) بر اســتقراض و پس
شته باشدمستقیم دتاثیر غیرجاري حساب نوسانات قیمت نفت و سیستم  به طوري که یک ا
سعه سرمایه مالی به خوبی تو سمت  شتر درآمد نفت به  داخلی و با  گذاريیافته با هدایت بی
سرمایهکاهش نیاز به پس داخلی  هايگذاريانداز احتیاطی به احتمال زیاد درآمد نفت را به 
  .)2014، 1نکند (آلگرت و همکاراباالتر هدایت می

ــور یک به طور کلی می  ــاد هر کش توان گفت منابع طبیعی از جمله نفت براي اقتص
ست که می سبی در تولید و تجارت خارجی ایجاد کند، اما اینکه موهبت ا تواند مزیت ن

ـــد و منابع ارزي  ـــی از فروش این منبع طبیعی چگونه باید مواجه ش با درآمد ارزي ناش
صل از آن صرف چه  حا سعههایی کرد، میفعالیترا  تگی یافتواند تحت تاثیر درجه تو

بخش مالی کشـــور قرار گیرد. به عبارت دیگر، اهمیت نقش توســـعه مالی در رابطه بین 
ساب سانات قیمت نفت و ح شخص مینو شور، زمانی م سعه بخش جاري ک شود که تو

ــور را به پروژه ــور بتواند درآمدهاي کش ــعهمالی در یک کش ــرمایهاي هاي توس اي و س
اي کشور و هسازي بنگاههاي تولیدي، توانمندتخصیص داده و منجر به گسترش فعالیت

هاي بخش خصوصی شده و در نتیجه هاي مناسب جهت توسعه فعالیتایجاد زیرساخت
ارد. جاري کشــور بگذبا افزایش صــادرات و جایگزینی واردات، تاثیر مثبت بر حســاب

سعه مالی، بنابراین، در رابطه بین تغ سته به درجه تو ساب جاري، ب ییرات قیمت نفت و ح
طوح جاري داشــته و در ســتواند اثرات مختلفی بر پویایی حســابتغییر قیمت نفت می

 مختلف آن، متفاوت باشد.
 

  
1- Allegret et al. 
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-1 جدولادامه 
نام محقق 

 (سال)
موضوع تحقیق و دوره زمانی 

 مورد بررسی
 هاي تحقیقیافته روش تحقیق

 روابط بین توسعه مالی و تراز خارجی

یاکیونگ و 
روي 

)2013( 

جاري تاثیر توسعه مالی بر حساب
هاي کشور طی سال 59در 

 1986ـ2010
GMMروش 

عه ـــ هاي توس ـــور ته و در کش یاف
ار دتوسعه یک رابطه معنیدرحال

مالی بین حســـاب جاري و عمق 
 وجود دارد.

چین و ایتو 
)2007( 

جاري و توسعه توازن حساب
انداز اضافی مالی با نقش پس

کشور  70کشورهاي صنعتی و 
توسعه طی دوره درحال

 1986ـ2005

 رگرسیون تابلویی

بودجــه  ــــد افزایش  یــک درص
عادل می به افزایش مت ند منجر  توا

ــادل  5/0-1/0 ــع درصـــــد در ت
ـــود. همچنین حســــاب جاري ش

ـــورهاي در پس انداز در میان کش
حال ظهور بازار شـرق آسـیا بیش 
از حد نیســت، بلکه این کشــورها 

ـــرمایه گذاري را تجربه کمبود س
 اند.دهکر
 روابط بین توسعه مالی، قیمت نفت و تراز خارجی

آلگرت و 
همکاران 

)2014( 

نوسانات قیمت نفت بر 
 27جاري حساب

کشورصادرکننده نفت با تاکید 
بر نقش توسعه مالی طی دوره 

 1980ـ2010

نتقال مدل رگرسیون ا
مالیم پانلی و روش 

PSTR

ـــاب جاري تحت تاثیر مثبت  حس
یرد گت قرار مینوسانات قیمت نف

ـــعه مالی اقتصـــاد  و به درجه توس
 کننده نفت بستگی دارد.صادر

 هاي پژوهشماخذ: یافته
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 مطالعات انجام شده داخلی -2جدول 

موضوع تحقیق و دوره زمانی نام محقق
 هاي تحقیقیافته روش تحقیق مورد بررسی

 روابط بین قیمت نفت و تراز خارجی

یزدانی و 
نورافروز 

)1394( 

هاي قیمت ارزیابی اثر نوسان
نفت و شکاف تولید بر تراز 

تجاري اقتصاد ایران با 
دوره  درهاي گسترده وقفه

 زمانی
 90-1357 

تکنیک 
 خودرگرسیونی

شکاف تولید  ضرایب مربوط به قیمت نفت و 
ـــطح  ـــد معنی 95در س  دار بوده و رابطهدرص

ــت. در حالی آن ه کها با تراز تجاري منفی اس
اري، تج ب مربوط به اثر نرخ ارز بر ترازضــری

درصــد  99مثبت و از لحاظ آماري در ســطح 
 معنادار است.

شهبازي و 
کریمی 

)1393( 

ر اي قیمت نفت بتاثیر آستانه
تراز تجاري دوجانبه ایران با 

 کشور طرف عمده تجاري 14

مدل رگرسیون 
انتقال مالیم 

 پانلی

 موردهــاي خطی قوي بین متغیریــک رابطــه غیر
اي متغیر انتقال مطالعه وجود دارد. مقدار آســـتانه

پارامتر شـــیب  44/0(قیمت نفت) برابر   99/12و 
برآورد شــده اســت که نشــان از ســرعت متوســط 
تعدیل مدل دارد. در رژیم اول قیمت نفت داراي 

ور تاثیر مثبت بر تراز تجاري بوده که این تاثیر با عب
 نفی شده است.اي و در رژیم دوم ماز حد آستانه

راستی 
)1389( 

بررسی آثار متقابل و شناسایی 
 مالی جهت علیت میان توسعه

الملل در و تجارت بین
ر حال توسعه هاي دکشور

منتخب (کشورهاي 
صادرکننده نفت و 

 کننده نفت)غیرصادر

الگوي 
خودرگرسیون 

برداري 
)VAR و (

آزمون علیت 
 گرنجري

روي دنباله از منظر تجارت در اقتصــاد ایران پدیده
ـا (اثر مثبت افزایش تجارت یا آزاد زي ســـاتقاضــ

تجاري بر توســعه مالی) و در کشــورهاي نیجریه و 
ترکیه پدیده راهبري عرضه (اثر مثبت توسعه مالی 

الملل) حمایت شده است و بر افزایش تجارت بین
 یک از ایندر کشورهاي دیگر مورد بررسی هیچ

 شده است.دو پدیده از منظر تجارت تایید ن

آرمن و 
همکاران 

)1387( 

هاي بررسی اعتبار فرضیه
تعقیب تقاضا، هدایت عرضه، 
رشد صادرات محور، رشد 

 محورواردات

مدل 
خودرگرسیون 

برداري 
)ARDL( 

یرها مدت بین متغها براي بررسی رابطه بلندآن
از آزمون علیــت گرنجري و علیــت تودا و 

آمده  تیاماموتو اســتفاده کردند. نتایج به دســ
فه از  یت یکطر طه عل نده وجود راب یدکن تای

 توسعه مالی به واردات در بلندمدت است.
 روابط بین توسعه مالی، قیمت نفت و تراز خارجی

- 
 هاي پژوهشماخذ: یافته
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شده مرتبط با پژوهش می سی مطالعات انجام  شتر مطالعات داخلبا برر ی توان گفت بی
یا تغییر مالی و  ـــعه  تاثیر توس یا تراز تجاريات قیمت نفت را بر حســـابکه  ) جاري (و 

سی کرده صورت خطی اند از مدلبرر ستفاده کرده و روابط بین متغیرها را به  هاي خطی ا
شده در در نظر گرفته ساس مبانی نظري و مطالعات تجربی اخیر انجام  اند. در حالی که برا

مطالعات اشاره شده در جدول دنیا، ممکن است این رابطه غیرخطی باشد. همچنین معدود 
هاي غیرخطی نظیر رگرسیون انتقال مالیم ) که از مدل1393) (نظیر شهبازي و کریمی، 2(

اند، تنها به بررســی تاثیر قیمت نفت بر تراز تجاري ایران پرداخته و با وجود اســتفاده کرده
مالی در رابطه بین تغییرات قیمت نفت و تراز تجاري، این م ـــعه  را وارد  تغیراهمیت توس

 اند. مدل نکرده
م کارگیري الگوي غیرخطی رگرسیون انتقال مالیبا توجه به موارد فوق، پژوهش حاضر با به

(STR) پردازد.ي میجاربه بررسی نقش توسعه مالی در رابطه بین تغییرات قیمت نفت و حساب 

هاشناسی پژوهش و معرفی متغیرروش -3
شناسی پژوهشروش -3-1

ده و خطی بوزمانی داراي رفتار غیر هاي ســريهاي اقتصــادي برخی از متغیرس نظریهبراســا
ـــتطی زمان ثابت ها آن رفتار هاي ز روشا بایدگونه متغیرها براي مطالعه این ،، بنابرایننیس

مدل .غیرخطی بهره گرفت ـــري یک نمونه از  که در ادبیات س زمانی مورد هاي غیرخطی 
ستفاده قرار گرفته ا  STRاساس مدل است. بر )STR(مدل رگرسیونی انتقال مالیم  ،ستا
ها داراي تغییرات شـــدید حول نقطه آســـتانه نبوده و تغییرات در پارامترها لزوما همه فرآیند

 هاي مختلف توســطها انتقاالت بین رژیمدر این مدل .تواند به آرامی نیز صــورت گیردمی
 شود.میتابع الجستیک یا تابع نمایی تبیین 

شده توسط تراسورتا ( STR یک مدل ) 2004استاندارد با تابع انتقال الجستیک معرفی 
 .) است1صورت رابطه (به 
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سرعت  عداد دفعات ت k پارامتر .انتقال پیدا خواهد کرد  رژیم اول به وضعیت رژیم دوم با 
، k=1که براي حالت  است k=1وk  ،2ترین گزینه براي دهد، عمومیتغییر رژیم را نشان می

 به  به صـــورت یکنواخت از  به عنوان تابعی از  ,γ,cضـــرایب  
که تغییر می گامی  ند (هن ند)حرکت می  به  از   ک لت ،ک حا ما براي  ، k=2 ا

کند تغییر می به  از   یعنی  ؛cورت متقارن حول نقطه میانی ضرایب به ص
ـــمت  cاز  (هنگامی که  یعنی جایی که تابع انتقال کمترین  ؛کند)حرکت می به س

به خود می قدار را  ـــی ویژگی .گیردم مدل به منظور بررس طابق روش LSTRهاي  ، م
 .دار خودش باشدتنها تابعی از مقادیر وقفهyتغیر وابسته کنیم م)، فرض می1999( 1دیکون

 ) برقرار خواهد بود.3رابطه ( در این صورت با فرض یک تابع انتقال دو رژیمی

)3( 
γ,c,st

,c,

ـــود که پارامتر مکان،دورژیمی نامیده می LSTRیک مدل  )3رابطه ( اي ما ، نقطهcش
,c,دهد که  را نشان می ,c,و  c,st,بین دو رژیم حدي 

سرعت انتقال بین رژیم  .است  شانگر  شتر ن سریع ها و مقادیر بی تر رژیم بیانگر تغییر 
   است.

ـــتیک دو رژیمی با مقادیر مختلف ) نمونه1نمودار ( ـــان  اي از تابع انتقال الجس را نش
انتقال بین دو رژیم به آرامی و  =  1طور که در این نمودار مشخص است با دهد. همانمی

ـــرعت انتقال از یک رژیم به رژ 25و  5، 5/2با افزایش مقادیر آن به  ـــریعس تر یم دیگر س
باشــد،  میل کند و نهایت به ســمت بی که پارامتر شــیب  شــود. هنگامیمی

1- Van Dijk
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ــود (برابر مقدار ثابت یک می Fمقدار تابع انتقال  ــد،  ) و در حالتی که F= 1ش باش
ـــفر می ثابت ص قدار  قال م تابع انت قدار  ـــود م طه ((F=0)ش نابراین، راب مدل 2. ب یک  به   (

ـــت ـــود. هنگامی که تبدیل می TR)1(اي انهآس ) به یک مدل 2میل کند رابطه ( ش
 شود.رگرسیون خطی تبدیل می

 c=0اي و مقدار آستانه تابع انتقال الجستیک دورژیمی با مقادیر متفاوت  -1نمودار 
 )1999دیک (: ونماخذ

ساسی است STRبه طور کلی برآورد الگوي  سه گام ا اول تشخیص الگو گام  ؛داراي 
ست. شروع براي تحلیل مورد  ARشروع این گام با تنظیم یک مدل خطی  ا به عنوان نقطه 

فاده قرار می ـــت فه .گیرداس به تعیین وق مه  مدل (در ادا نه براي متغیرهاي  و  زادرونهاي بهی
صریح و برآورد یک ا .شود) پرداخته میزابرون وي گلپس از تعیین وقفه متغیرها و قبل از ت

 غیرخطی بودن آن را با استفاده بایددر راستاي تصریح مدل ابتدا  STRغیرخطی به صورت 
در صـــورتی که فرض  .از آزمون وجود رابطه غیرخطی بین متغیرها مورد آزمون قرار دهیم

1- Threhold Regression
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ــود باید از بین مدل وع هاي غیرخطی بالقوه به انتخاب نصــفر مبنی بر خطی بودن الگو رد ش
براي آزمون  .پرداخته و پارامترهاي آن را تخمین زد )LSTR2یا  LSTR1(مدل غیرخطی 

یه خطی بودن  ـــ یدفرض ما  ،) آزمون کرد1را در الگوي غیرخطی (  محدودیت  با ا
ن ند. به همین دلیل براي آزمو، ضرایب الگو، قابل شناسایی نیستتحت  فرضیه صفر 

عنصري از  همچنین اگر متغیر انتقال ) براساس بسط تیلور و 2شده تقریب تابع انتقال (یاد
 .شود) تقریب زده می4( رابطهمعادله رگرسیون به صورت  ،در نظر گرفته شود 

)4(  

,که در آن  xt .خواهیم داشت) را 5رابطه (نباشد،  قسمتی از  اگر  است. 

)5(   

است که آماره  فرضیه صفر خطی بودن مدل به صورت 
ضیه نیز آماره آزمونآزمون مورد ستفاده براي آزمون فر ست F ا سا سورتا و اندر ون، (ترا

صفر مبنی بر خطی بودن مدل .)1992 صورت عدم رد فرضیه  که  توان نتیجه گرفتمی ،در 
سته می شواثر متغیرهاي توضیحی بر متغیر واب د و تواند توسط یک مدل خطی توضیح داده 

ضیه  ،نیازي به مدل غیرخطی نخواهد بود صورت رد فر شود که نتیجه گرفته می 0Hاما در 
.شودبین متغیرها رد می فرضیه خطی بودن رابطه

 رخطیینوع مدل غ یدبا یرخطیمدل غ ینتخم يبرا بودن مدل یخطیرغ یصپس از تشخ
ــود ــنی در زمینه انتخاب نوع مدل  STRهاي در مدل .انتخاب ش ــادي روش هیچ نظریه اقتص
ـــاس داده ،بنابراین .وجود ندارد ـــدها و آزمونانتخاب نوع مدل باید براس  .هاي آماري باش
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)6 (,c,st t =1,…,T 

در متون  اســـت. (GDP)داخلی به تولید ناخالص جاري حســـاب نســـبت   که در آن
سبتی از تولید ناخالص جاري حساب جاري، بررسیاقتصادي مربوط به حساب صورت ن به 

ــت ر بردا   ).)2013) و یاکوینگ و روي (2014آلگرت و همکاران (( داخلی معمول اس
ـــامل وقفهزابرونمتغیرهاي  زا به صـــورت زیر برونو متغیر  زادرونهایی از متغیر ي مدل ش

 :است
,CAt-1,CAt-2,…,CAt-p

'
, ,OILPt,FDt,TOPENt,GDPPCt

'

p برنت تغییرات قیمت نفت خام . برابر وقفه بهینه خودرگرسیونی متغیر وابسته است، 
TOPEN  ـــیم بر تولید ناخالص ـــادرات و واردات تقس ـــبت ص درجه باز بودن تجاري (نس

  FDو  بر جمعیت کشــور) GDP(نســبت  تولید ناخالص داخلی ســرانه GDPPC، داخلی)
   است. شاخص توسعه مالی

ــعه مالی مفهومی چند ــت و هدف این مطالعه درتوس ــاخص بعدي اس نظر گرفتن یک ش
سی تما ست، کلی براي برر ستفاده از راز این رو، می ابعاد این متغیر ا وش در این تحقیق با ا

)، 2010(2)، کهو1389فر و همکاران () که توســط ســلیمیPCA( 1هاي اصــلیتجزیه مولفه
کاران (2012( 3ابوترابی و ابوترابی کاران (1392)، ابوترابی و هم ـــمس و هم ) 1392) و ش

شاخص چندبه ست، یک  شده ا صورت میانگی بعديکار گرفته  شاخصبه  اي هن وزنی از 
ایی هدر تبیین ابعاد گوناگون چنین مفهومی از شــاخص .شــودنظر گرفته میمعرفی شــده در

ا هتوان جهت وزن دادن به هر یک از شاخصشود که مکمل یکدیگر بوده و میاستفاده می
  .هاي اصلی استفاده کردو استخراج یک شاخص چندبعدي از روش تجزیه مولفه

ـــاخص ـــتخراج ش ـــتفاده در این تحقیق به منظور اس ـــعه مالی مورد اس هاي مختلف توس
ستفاده از روش  شامل ارزشPCAشاخص کلی توسعه مالی با ا گري افزوده بخش واسطه، 

1- Principal Component Analysis
2- Keho
3- Aboutorabi and Aboutorabi
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مالی، ارزش معامالت (نســبت ارزش ســهام مبادله شــده به تولید ناخالص داخلی)، حق بیمه 
سبت مانده ضریب نفوذ بیمه، ن سبت نقدینگ سرانه،  سهیالت به تولید ناخالص داخلی و ن ی ت

   هستند.(مجموع پول و شبه پول) به تولید ناخالص داخلی 
سعه مالی 2نمودار ( شاخص کلی تو ستفاده در این تحقیق  (FD)) روند  که با را مورد ا

 .دهدنشان می 1357-94هاي است طی سالشده محاسبه  PCAاستفاده از روش 
 

 
 1357-94هاي د توسعه مالی در ایران طی سالرون -2نمودار 

 ماخذ: گزارشات اقتصادي و ترازنامه بانک مرکزي
 

سال) مشاهده می2طور که در نمودار (همان به  1367تا  1358هاي شود توسعه مالی در 
طی  ،یبه طور کل .ســبب جنگ تحمیلی روند کاهشــی داشــته و ســپس افزایش یافته اســت

 .وسعه مالی در ایران روند افزایشی داشته استهاي مورد بررسی، تسال
ورد و ســایر متغیرهاي م قیمت نفت ،تغییراتتوســعه مالیرابطه بین  STRبراســاس مدل 

 شود.میتصریح  )7(رابطه در ایران به صورت جاري حساب بررسی با
خطی را ی و غیرطخش خبهاي مبدااز  عرضه ترتیب ب و   ضــرایب) 7(در رابطه 

ر هاي توضـــیحی بره ترتیب میزان تاثیرگذاري متغیب  تا   همچنین .دهندشـــان مین
سته  ضیحی م  تا و در بخش خطی را متغیر واب غیر مت بریزان تاثیرگذاري متغیرهاي تو

ـــته متغیرهاي توضـــیحی در مدل،  در این .دنگذارنمایش میبه خطی در بخش غیر را وابس
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ـــرایبا بردار رژیم اول  ـــاب بر ب ض تاثیرگذارند و این جاري حس
ق کدام از متغیرهاي توضیحی باشد و باید از طریتواند هرزمانی است که متغیر انتقال که می

 داشته باشد و در این معنی اشکمتر از حد آستانه مقداري ،هاي مربوطه انتخاب شودآزمون
لت داریم  قال  یعنی ،و در رژیم دوم F=0حا که متغیر انت مانی  قداريز حد  م ـــتر از  بیش

رابر با در ایران بجاري حســاب بر متغیرها این ضــریب تاثیرگذاري ،کنداختیار  اشآســتانه
φبردار +θ  ,  φ + θ  ,φ +θ  ,φ +θ  ,  φ +θ که     هد بود  لت خوا حا در این 
   F=1. داریم

 
 
 
 
 
 
)7( 

CAt =  + 

 
 

γ,c,st +εt 

 
) و 8( ]ايرابطهو دوم  به صورت اول تحقیق در رژیم  دلسیونی ممعادالت رگربنابراین 

 هستند. )9(
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)8( 
 

CAt =  
T  

 
 

 
 
)9( 

CAt =  
 

 
ـــود تمامیادآور می از  1357-94نیاز در این پژوهش طی دوره زمانی اطالعات مورد ش

ـــاخص بانک مرکزي ایران، ش بانک جهانی منابع آماري  ـــعه  و اداره  (WDI)1هاي توس
 .گردآوري شده است 2(EIA)اطالعات انرژي آمریکا 

 
 نتایج تحلیلبرآورد مدل و  -4
 ستایی متغیرهاآزمون ای -4-1

ــه واحد)  ــادفی (ریش ــادي اغلب حاوي یک روند تص با توجه به اینکه متغیرهاي کالن اقتص
ر معتبهاي آماري را غیرهســـتند و از آنجایی که حضـــور چنین روندي، تخمین و اســـتنباط

ساکن اولین گام براي تحلیل از این رو،سازد، می سنجی،  صاد س کردنهاي اقت  .تمتغیرها ا
 هاي مختلفی در ادبیات اقتصادسنجی وجود دارد که براين ایستایی متغیرها، روشبراي تعیی

 3م یافتهفولر تعمی -هاي ریشه واحد دیکیبررسی ایستایی متغیرها در مطالعه حاضر از آزمون
 .) ارائه شده است3نتایج حاصل از این آزمون در جدول ( .استفاده شده است

ه یافتفولر تعمیم -هاي دیکیبق آزمونشود، مطامی) مالحظه 3طور که در جدول (همان
ستا  FDو CAبجز متغیرهاي پرون -و فیلیپس سطح ای ستندکه در  سایر متغیرهاي مدل با ه  ،

 هستند.تفاضل مرتبه اول ایستا 
  
1- World Development Indicators (2007) 
2- U.S. Energy Information Administration (www.eia.gov) 
1- Augmented Dickey- Fuller Unit Root Test 
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 فولر تعمیم یافته-نتایج آزمون ریشه واحد دیکی -3جدول 
 CA OILP FD GDPPC TOPEN متغیر 

آزمون دیکی فولر 
 عمیم یافتهت

 -3856/5 -2816/7 7629/4 -6522/4 -3187/4 آماره محاسبه شده

 مقادیر بحرانی
1% 6210/3- 6267/3- 6998/3- 6329/3- 6267/3- 
5% 9434/2- 9458/2- 9762/2- 9484/2- 9458/2- 

10% 6102/2- 6115/2- 6274/2- 6128/2- 6115/2- 
Prob 0211/0 0006/0 0001/0 0000/0 0001/0 

 1 1 سطح 1 سطح درجه ایستایی 

آزمون دیکی فولر 
 تعمیم یافته

 -3856/5 -2816/7 7629/4 -6522/4 -3187/4 آماره محاسبه شده

 مقادیر بحرانی
1% 6210/3- 6267/3- 6998/3- 6329/3- 6267/3- 
5% 9434/2- 9458/2- 9762/2- 9484/2- 9458/2- 

10% 6102/2- 6115/2- 6274/2- 6128/2- 6115/2- 
Prob 0211/0 0006/0 0001/0 0000/0 0001/0 

 1 1 سطح 1 سطح درجه ایستایی 
 هاي پژوهشماخذ: یافته

 
 )STR(مراحل تصریح مدل رگرسیون انتقال مالیم  -4-2

بهینه براي متغیرهاي مورد اســتفاده در مدل  ، تعیین وقفهSTRنخســتین گام در برآورد مدل 
ست ستفاده از معیارهاي آکائیکاین کار با  .ا شوارتز1ا با  .گیردانجام می 3کوئینو حنان 2، 

شاهدات  سبتتوجه به تعداد م شوارتز به به ن نظر بهینه در هعنوان مالك تعیین وقفکم معیار 
سته (حساب جاري) دو و  ساس این معیار، وقفه بهینه براي متغیر واب شده است که برا گرفته 

 شود.میتعیین براي متغیرهاي مستقل یک 
که در  استآزمون وجود رابطه غیرخطی بین متغیرها  ،STRگام بعدي در برآورد مدل 

 از بین متغیرهاي مورد استفاده در مدل، متغیر انتقال بایدصورت تایید وجود رابطه غیرخطی 
  
1- Akaike Info Criterion  
2- Schwarz Criterion  
3- Hannan-Quinn Criterion  
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سب و تعداد تغییر رژیم ساس آماره منا ،شامل Fهاي آزمون مدل غیرخطی برا ، 
ـــود.تعیین  در قالب  J-Multiافزار گیري از نرمبا بهرهنتایج برآورد این مرحله از تحقیق  ش

 .) ارائه شده است4جدول (
ساس نتایج آزمون  شده در جدول ( Fهاي برا صفر آزمون 4چندگانه گزارش  ضیه   F)، فر

رجه باز بودن تجاري و متغیر د (FD)مبنی بر خطی بودن مدل، تنها زمانی که متغیر توســعه مالی 
 Fاري آماره دشود. به عبارت دیگر، به دلیل معنیشوند، رد میبه عنوان متغیر انتقال انتخاب می

کلی آزمون غیرخطی با لحاظ متغیر توســـعه مالی و متغیر درجه باز بودن تجاري، وجود رابطه 
ـــاب ص تولید ناخالجاري با متغیرهاي قیمت نفت، درجه باز بودن تجاري، غیرخطی میان حس

 شود. درصد تایید می 5داري داخلی سرانه و عمق مالی در سطح معنی
مدل  قال ممکن براي  ناســــب از بین متغیرهاي انت قال م خاب متغیر انت عدي انت له ب مرح

،هاي چندگانهغیرخطی با توجه به نتایج آزمون براي انتخاب متغیر انتقال  است. ،
 اما اولویت با متغیر انتقالی اســت که فرضــیه صــفر ،اي را لحاظ کردیر بالقوهتوان هر متغمی

   .تري رد شودآن به طور قوي آزمون 
 

 نتایج آزمون فرض صفر خطی بودن، انتخاب مدل و مشخص کردن متغیر انتقال -4جدول 
 متغیر انتقال Fآماره  F4آماره  F3آماره  F2آماره  مدل پیشنهادي

Linear 033/0 483/0 139/0 064/0  

Linear 472/0 620/0 034/0 135/0 CA(t -2) 
Linear 040/0 804/0 304/0 183/0 OILP(t) 

LSRT1 008/0 678/0 040/0 011/0 FD(t)* 

Linear 073/0 223/0 434/0 145/0 GDPPC(t) 

LSRT1 009/0 570/0 051/0 013/0 TOPEN(t) 

Linear 481/0 176/0 713/0 479/0 OILP(t -1) 

Linear 135/0 721/0 065/0 114/0 FD(t -1) 

Linear 538/0 092/0 112/0 099/0 GDPPC(t -1) 
Linear 417/0 060/0 672/0 235/0 TOPEN(t -1) 

 هاي پژوهشماخذ: یافته
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 نتایج تخمین مدل بخش خطی و غیرخطی -5جدول 

 ارزش احتمال
p-value 

 t آماره
t-stat 

 ضریب تخمینی
estimate 

 متغیر

 ) ( linear partبخش خطی 
2897/0 0908/1- 00076/0- CONST 

0006/0 1449/4 9244/0 CA 

0209/0 5307/2- 3861/0- CA 

0119/0 799/2 0069/0 OILP(t) 

0025/0 5093/3 04176/0 FD(t) 

0054/0 1651/3 0020/0 GDPPC(t) 

0001/0 0273/5- 0609/0- TOPEN(t) 

0282/0 3856/2- 0073/0- OILP( ) 

0061/0 1067/3- 0436/0- FD( ) 

0239/0 4659/2- 0015/0- GDPPC( ) 

0762/0 8816/1 0303/0 TOPEN( ) 

 ) ( nonlinear partبخش غیرخطی 

0551/0 0508/2 0143/0 OILP(t) 

0124/0 7774/2- 0057/0- FD(t) 

0006/0 1334/4 0096/0 GDPPC(t) 

1042/0 7113/1- 1294/0- TOPEN(t) 

0003/0 7684/10 104/10 γ 
0341/0 1849/2 5386/1 c 

=  2adjusted R           =  2R 

 هاي پژوهشماخذ: یافته
 

، Fداري آماره آزمون براســاس ســطح معنی )4با توجه به نتایج ارائه شــده در جدول (
ـــعه مالی به تر محتمل تر ور انتقال، این رابطه غیرخطی را قويعنوان متغیانتخاب متغیر توس

 شودتعیین می (FD(t))ترین متغیر انتقال متغیر توسعه مالی مناسبدهد، از این رو، نشان می
ـــیون انتقال مالیم با تابع انتقال  ـــنهادي براي این رابطه، مدل غیرخطی رگرس و الگوي پیش
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 است. (LSTR1)الجستیک دو رژیمی با یک بار انتقال 
ها، این مرحله بوده که با توجه به ماهیت غیرخطی این مدل STR، تخمین مدل گام دوم

شروع می سب اولیه براي تخمین پارامترهاي مدل  ستف .شودبا یافتن مقادیر منا اده از این با ا
فاده از الگوریتم نیوتن ـــت با اس مدل  یه، تخمین  قادیر اول حداکثر  -م ـــون و روش  رافس

 ) گزارش شده است5که نتایج در جدول (م شده انجا 1درستنمایی

)   ( یکنواختیگونه که عنوان شـــد مقادیر نهایی تخمین زده شـــده براي پارامتر همان
تابع  ،بنابراین است. 5386/1برابر با  (FD)و براي مقدار آستانه توسعه مالی  104/10برابر با 

 انتقال به صورت زیر خواهد بود:
 

 
 

به رژیم) دوره3نمودار ( نههاي مربوط  تا ـــ قدار آس به م با توجه  اي هاي اول و دوم را 
نمودار مشــخص این طور که از همان .دهد) نشــان میFDبراي متغیر توســعه مالی ( 5386/1
 .م دوم واقع شده استدر رژی 1390-94هاي در رژیم اول و سال 1357-89هاي سال ،است

 .هاي مورد بررسی روند صعودي داشته استدر هر دو رژیم توسعه مالی طی سال
 

 
 1357-94هاي اي آن طی سالاي توسعه مالی و مقدار حد آستانهروند زمانی متغیر آستانه -3نمودار 
 هاي پژوهشماخذ: یافته

  
1- Maximum Likelihood  
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به نکات اشــاره شــده در  ) و با توجه5همچنین براســاس نتایج گزارش شــده در جدول (
سی تحقیق، در رژیم اول  بخش روش ست. F=1و در رژیم دوم  F=0شنا براي  ،بنابراین ا
 ) را نوشت.10رابطه ( توانرژیم اول می

 

)10( 
 

 
 

 
 

 
 .آیدبه دست می )11(و براي رژیم دوم رابطه 

 

)11(  
 

 
ضرایب متغیر قیمتبر شده و با توجه به اینکه  سیون برآورد  ساس معادالت رگر فت ن ا

(OILP)  دار بوده و از لحاظ آماري نیز معنی 021/0و  006/0در رژیم اول و دوم به ترتیب
توان چنین استنباط کرد که تغییرات قیمت نفت طی دوره مورد بررسی اثر مثبت ، میهستند

 الرسن ر،هاربرگایران داشته است که این نتیجه منطبق با اثر جاري حساب و معنادار بر تراز

شده توسط وو و همکاران ( 1ذلرمت و ستاي نتایج اخذ  ستونیک (2013و در را ) 2007)، آری
سی ( ست،) 2007و کیلیان و ربا شده در جدول  ا ساس نتایج ارائه  شت برا اما باید توجه دا

و در  006/0) مقدار عددي ضریب برآورد شده براي متغیر قیمت نفت در رژیم اول برابر 5(
دارد یک واحد افزایش در قیمت نفت در رژیم که بیان می اســـت 021/0رژیم دوم برابر با 

ــاب واحد افزایش در 021/0و  006/0اول و دوم به ترتیب منجر به  ــودمیجاري حس این  .ش
شدت اثرگذاري مثبت قیمت جهانی  ست که با گذار از رژیم اول  به رژیم دوم  بیانگر این ا

ک سیستم کننده این است که یه فوق تاییدنتیج .ایران بیشتر شده استجاري حساب نفت بر
  
1- Harberger-Lauresen-Metzler Effect 
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داخلی و با  گذاريیافته با هدایت بیشــتر درآمد نفت به ســمت ســرمایهمالی به خوبی توســعه
به پس یاز  یاد ثروتکاهش ن مال ز به احت یاطی  نداز احت به ا بادآورده درآمد نفت را  هاي 

   .)2014، 1نکند (آلگرت و همکاراهاي داخلی باالتر هدایت میگذاريسرمایه
شاخص توسعه مالی براساس یافته ضریب   041/0در رژیم اول برابر  (FD)هاي تحقیق، 

 که بیانگر اثرگذاري تقریبا مشــابه متغیر توســعه مالی بر اســت 036/0و در رژیم دوم برابر 
دهد دار این ضرایب نشان میعالمت مثبت و معنی است.ایران در هر دو رژیم جاري حساب

سعه سال که تو شور در تمامی  سی اثرگذاري مثبت برمالی ک ساب هاي مورد برر اري جح
سعه .ایران دارد شور باعث تو اندازها به توانایی بخش مالی در هدایت پس بخش مالی در ک

شدن محدودیت ،روبخش خصوصی و از این  شده وها آن هاي نقدینگیکمک به برطرف 
و  دهشهاي ناشی از مقیاس منجر یی و صرفهگرااین امر به حرکت اقتصاد به سمت تخصص
   شود.جاري میحساب باعث افزایش صادرات و در نتیجه افزایش

مطابق با نتایج به دست آمده از برآورد دو مدل خطی و غیرخطی ارائه شده در معادالت 
ـــور 11) و (10( بازبودن تجاري کش داراي  (TOPEN)) در رژیم اول و دوم متغیر درجه 

، اما مقدار این ضریب در رژیم دوم در مقایسه با ضریب جاري استحساب منفی بااي رابطه
ــت. برمتناظر آن در رژیم اول  ــدت باالتري برخوردار اس ــاس این نتایج، یک واحد از ش اس

ـــادرات و واردات کاالها و خدمات به  ـــبت مجموع ص  GDP افزایش در این متغیر که نس
ـــت ـــاب ، موجب کاهشاس واحد در  19/0واحد در رژیم اول و  06/0 به اندازهجاري حس

ضرایب بیانگر این است که هر چه اقتصاد کشور از نظر  .شودرژیم دوم می منفی بودن این 
این نتیجه مطابق با نتایج اخذ شـــده در  .یابدکاهش میجاري حســـاب تجاري بازتر باشـــد،

در  اســت.) 1391( پور) و ســالم و یوســف1384مطالعات داخلی نظیر ابریشــمی و مهرآرا (
صادي  شد اقت شتر و ر صادرات بی شده که به  سازي تاکید  شتر بر منافع آزاد مباحث نظري بی

سریعباالتر منجر می صادرات و در شود، اما ممکن است به علت رشد  تر واردات نسبت به 
ها منافع آزادســـازي خنثی شـــده و و تراز پرداختجاري حســـاب نتیجه وضـــعیت ناپایدار

  
1- Gean-pierreAllegret et al. 
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  .تر شده استوخیمجاري بحسا وضعیت
شده مربوط به متغیر  در رژیم  (GDPPC)سرانه  داخلیناخالص تولید ضرایب برآورد 

 کند تاثیر این متغیر بربه دست آمده که بیان می 011/0و  002/0اول و دوم به ترتیب برابر با 
ساب ستمثبت و معنیجاري ح ستند که با .دار ا شده بیانگر این ه فزایش ا ضرایب برآورد 

ـــرانه در هر دو رژیم ـــاب یک واحد تولید ناخالص داخلی س یابد، اما بهبود میجاري حس
ست شتر ا سعه مالی (رژیم دوم) بی سطوح باالتر تو مقدار  تفاوت .شدت این اثرگذاري در 

ــعه مالی می ــت که توس ــریب در دو رژیم موید این اس تواند از طریق افزایش عددي این ض
تولید را فراهم  تر رشــدها، زمینه مناســبگذاريزایش ســطح ســرمایهاندازها و افســطح پس
شد بر از این رو،ساخته و  سعه مالی از طریق این ر ساب انتقال تاثیر تو سجاري ح طوح در 

با یک جاري ابحس همچنین نتایج بیانگر این است که .باالتر توسعه مالی، بیشتر خواهد بود
ـــاب ار باداي مثبت و معنیوقفه داراي رابطه اي هبوده و این نتیجه منطبق با یافتهجاري حس

 است.) 2007) و آریستونیک (2003پراساد (

ـــی خطاهاي  ـــده، عالوه بر تحلیل گرافیکی به بررس مدل برآورد ش در مرحله ارزیابی 
ر آزمون فروض کالسیک دشود که تحت عنوان احتمالی در مرحله تخمین نیز پرداخته می

 .است ) آورده شده6جدول (
که  )آزمون فروض کالسیک( هاي ارزیابی مدلبر اساس نتایج به دست آمده از آزمون

توان نتیجه گرفت که مدل غیرخطی برآورد شده از نظر توضیح داده شد، می )6جدول (در 
 .شودکیفی قابل قبول ارزیابی می
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دهد که افزایش قیمت نفت در قالب ان مینتایج حاصــل از برآورد الگوي پژوهش نشــ
ستانه سطح آ ساختار دو رژیمی با  سعه 5386/1( ايیک  ) در رژیم اول (یعنی زمانی که تو

ستانه ست) 5386/1اي خود (مالی کمتر از مقدار آ ایران اثر مثبت و جاري حساب ) بر ترازا
شته است به گونه شدت این اثر مثبت با عبور امعنادار دا ستانهاي که  سطح آ شدن  و ز  وارد 

ــتانه ــعه مالی بیش از مقدار آس ــت) 5386/1اي خود (به رژیم دوم (یعنی زمانی که توس ) اس
   .شودبیشتر می
نه در کشور سرا داخلیناخالص تولید بیانگر این است که توسعه مالی و همچنین ها یافته

سال سی (در هر دو رژیم) داراي اثرگذاردر تمامی  ساب ي مثبت برهاي مورد برر جاري ح
 .داردجاري حساب اي منفی باایران بوده و متغیر درجه بازبودن کشور رابطه

تایج این پژوهش به ن جه  فت بر  با تو هانی ن مت ج ـــتر قی گذاري بیش مبنی بر اثر
ساب سعه مالیح سطوح باالتر تو شور افزایش  جاري ایران در  صورتی که هدف ک در 
ـــاب ـــد، مهمحس ـــجاري باش ـــت که ترین توس ـــر این اس ـــتی پژوهش حاض ـــیاس عه س
ست سعه گذاران و متولیان امر توجه خود را براي سیا و تعمیق مالی از طریق افزایش تو

موسـسـات مالی گذاري رسـانی در زمینه توسـعه سـرمایهکیفیت خدمات و نحوه خدمت
ـــرمایه( ـــامل بخش بانکی و بازارهاي س ـــرفت واقعی و باال بردن ظرفیت این ش ) و پیش
ستم مالی به م سی وسسات به منظور توسعه بخش مالی کشور متمرکز کنند، چراکه یک 

با  گذاري داخلی وخوبی توســعه یافته با هدایت بیشــتر درآمد نفت به ســمت ســرمایه
هاي بادآورده درآمد نفت را به انداز احتیاطی، به احتمال زیاد ثروتکاهش نیاز به پس

ــرمایه ایت کرده و با تاثیر مثبت بر تجارت خارجی، تاثیر هاي داخلی باالتر هدگذاريس
ساب ستگی مثبت بر ح شت که با توجه به واب شت. البته باید توجه دا جاري خواهد گذا

ــعه مالی می ــطوح مختلف توس ــاد ایران به نفت، کاهش قیمت نفت نیز در س تواند اقتص
 د.بجاري کشور شود و بهتر است این وابستگی کاهش یامنجر به کسري حساب

 دارد رشـد تولید سـرانه منجر به افزایشاسـاس نتایج حاصـل از این مطالعه که بیان میبر
در جاري حساب در کشور شده و انتقال تاثیر توسعه مالی از طریق این رشد برجاري حساب
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سیاست تري در گذاران باید توجه و اهتمام بیشسطوح باالتر توسعه مالی، بیشتر خواهد بود، 
شند،و حمایت از بازار توسعه جهت  شته با تواند یمکه توسعه این بخش چرا مالی کشور دا

صنایع صادرات و واردات و در را فراهم ها آن زمینه رشد ،ضمن حمایت از  نموده و میزان 
  .کشور را تحت تاثیر قرار دهدجاري حساب نتیجه

ـــاب پذیري منفیهمچنین با توجه به تاثیر ـــاز درجه باز بودن جاري حس ور تجاري کش
شنهاد می سیاست کردتوان پی ستاي اجراي برنامهکه  به  هاي آزادسازيگذاران کشور در را

سب شرایط منا صول به  سازي تجاري را جهت ح ساب دقت پیامدهاي آزاد مورد جاري ح
ــادراتی صــورت  ــازي بدون توجه به جهش ص ــی قرار دهند، چراکه اگر چنین آزادس بررس

 .ها بینجامدو تراز پرداختجاري حساب به کسريپذیرد در نهایت ممکن است 
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 )1( پیوست
 

 )PCA( 1اصلی هايمحاسبه شاخص توسعه مالی با روش تجزیه مولفه
 مچنینه .توان از یک شاخص استفاده کردبعدي، نمیدر مطالعه یک مفهوم پیچیده و چند 

شاخص ستفاده از  آن، هر چند که نتایجی  هاي مجزا جهت مطالعه جداگانه هر یک از ابعادا
ئه می یک نتیجه کلی و همه ،دهدجزئی و عمیق ارا ئه  ما از ارا به در مورد آن مفهوم ا جان

ست شاخص .عاجز ا صورتی که در تبیین ابعاد گوناگون چنین مفهومی از  سدر  تفاده هایی ا
ها و توان جهت وزن دادن به هر یک از شـــاخصو می اســـتشـــود که مکمل یکدیگر می

ــتخ ــاخص چندبعدي از روش تجزیه مولفهاس ــتفاده کردراج یک ش ــلی اس  در این .هاي اص
صورت که هر  به ایناساس واریانس هر شاخص (یا متغیر) است، دهی برروش، مالك وزن

ــد، وزن  ــته باش ــتري داش ــاخصــی که در بازه زمانی مورد مطالعه، واریانس (تغییرات) بیش ش
ضیح آن مفهوم به خود اخت سعه مالی نیز  .صاص خواهد دادباالتري در تو از آنجایی که تو

ـــاخص کلی براي این مفهومی چند ـــت و هدف این مطالعه در نظر گرفتن یک ش بعدي اس
ــتفاده از روش تجزیه مولفه ) که توســط PCAهاي اصــلی (متغیر اســت در این تحقیق با اس

)، ابوترابی 2012(3 )، ابوترابی و ابوترابی2012(2)، کهو 1389فر، رزمی و ابوترابی (ســلیمی
ــاخص ) به1392) و شــمس و همکاران (1392و همکاران ( ــت، یک ش ــده اس کار گرفته ش

   .دشوهاي معرفی شده در نظر گرفته میبعدي به صورت میانگین وزنی از شاخصچند
 

       (PCA) هـاي اساسیتحلیل مولفهروش 
ـاي اساسی روشی آماري است که با استفاده اتحلیل مولفه را  توان ابعاد مشاهداتز آن میه

ــی استخراج  ــاخص ترکیبـ ــراي بررسی گروهی از این روش  .کردکاهش داده و یک شـ بـ
ـد شـاخص ـد حـوزه مانن ـا چن ـصاديمتغیرهاي همبسته مرتبط با یـک ی  هـاي وضـعیت اقت

  
1- Principal Component Analysis 
2- Keho 
3- Aboutorabi and Aboutorabi 
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ـاسی به در  توانروش را میاین ترین کاربردهاي مهم .روندکار میاجتماعی و وضـعیت سی
یه ندازهتجز نه، ا گا ند هاي چ ماگر یل ن یده، وتحل هاي پیچ تار خت ســــاخ نا ـــ گیري و ش
خـصـوص در شـرایطی بـهها روشایـن  .کردجو وهـا جـستسازي و کـاهش دادهشاخص

ـاد داده ـارکه ابع ـاخت ـا و ترکیب س ـخص نیستها آن ه رسی در بر .مفید هستند ،کامل مش
ــــا ابعاد مختلف و در مشــاهده میبســیاري از رخدادهاي اقتصــادي،  شــود عوامل مختلف بـ

ستحوزه رگیري همه کابه .هاي متفاوت بر پیدایش یک پدیده مانند تورم یا بیکاري موثر ا
هاي اقتصـادسنـجی نه تنها باعث ایجاد مشـکالت فنی مانند همخطی این عـوامل در بررسـی

 ،بنابراین .شوداشـتباهات آمـاري نیز میبلکـه باعــث پیچیدگی مـدل و افـزایـش  ،شــودمی
ـــد روش مولفهاستفاده از تکنیک ـــاي مختلــــف ماننـ هاي اساسی راهی براي کاهش این هـ

 .استخطاها و دسترسی به نتایج بهتر 
ــال    ــت که محققان از روش تحلیل مولفها هاس ــتفاده هاي س ــی در علوم مختلف اس ــاس اس
ـددهکر تاثیر آزادسازي مالی را  2005شگاه ملی استرالیا در سال از دان 2و وارویک1جیمز  .ان

 ایشان براي بررسی توسعه مالی شاخص .بر رشد اقتـصادي در کـشور  مالزي بررسی کردند
ــتفاده از روش ــتخراج  PCA عمق مالی را با اس ــال .کردنداس هاي اخیر براي برآورد در س

هاي اســاســی ی از روش مولفهاي یا ملرشــد و تحلیل وضــعیت اقتصــادي به صــورت منطقه
ـــن تحقیقات از تعداد زیادي شاخص .هاي زیادي شده استاستفاده ا نگر یهاي آیندهدر ایـ

ـد از سـمت عرضـه و تقاضـا اسـتفاده شـده است و به این  تعداد زیادي عوامل موثر بر تولی
   .کننـدترتیب با یک نگرش جـامع به اقتـصاد، رشـد و توسعـه را بررسی مـی

 
 (PCA) هـاي اساسیتحلیل مولفهمزایاي روش 

ها بـه صـورت ترکیــب خــطی از متغیــرهاي اصــلی هاي اسـاسی، مولفهدر تحلیل مولفه -
 .شوندمحاسـبه می

 .ها جمـع جبـري متغیــرها هـسـتندروش مولفهاین در  -
  
1- James B. Ang 
2- Warwick J.Mckibbin  
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 .تروش اسـاین اصـلی  هـا هـدفها با حداقل تعداد مولفهاستخراج هرچه بیشتر واریانس -

ـه - ـولف ـل م ـه دادهدر روش تحلی ـموع ـس مج ـاسی کل واریان ـی هاي اس ـورد بررس ـا م ه
 .گیردقـرار می

  هـايمولفـه از کمتري تعداد به متغیرها تعداد کاهش براي معموال اساسی هايمولفه تحلیل -
 .رودمی کاربه اساسی
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