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مقدمه

پيمان هاي  در  حضور  جهاني،  عرصه  به  ورود  براي  آمادگي  کسب  راه هاي  از  يکي 
اقتصادي و همگرايي منطقه اي است که موجب شناسايی و شفاف شدن فرصت هاي موجود، 

مشکالت و چالش هاي ورود به فرآيند جهاني شدن اقتصاد مي شود. 
بی ترديد پيمان هاي تجاري ـ منطقه اي با خلق تجارت به رشد اقتصادي کمک می کنند، 
اما آيا در اثر اين پيمان ها، پراکندگي درآمد ميان کشورهاي مختلف به مرور کاهش خواهد 
باالتر،  سرانه   درآمد  با  کشورهايی  به  نسبت  پائين   سرانه  درآمد  با  کشورهايی  آيا  يا  يافت 
سريع تر رشد مي کنند؟ اين مجموعه سئوال ها موجب پيدايش بحث همگرايي درآمدي شده 

که در دهه 1980 ميالدي به  يکي از مسائل مهم و برجسته ادبيات اقتصاد کالن تبديل شد.
هشت1  دی  گروه  اعضای  سرانه  درآمد  آيا  که  سؤال  اين  به  می کوشد  حاضر  مطالعه 
به سمت متوسط درآمد سرانه گروه همگرا می شود يا خير، پاسخ داده و به کمک آن اثربخشی 
غيرخطی  ساختار  در  واحد  ريشه  رهيافت  از  منظور  اين  برای  کند.  بررسی  را  گروه  اين 
خطی  فرض  بر  درآمدی  همگرايی  زمينه  در  موجود  مطالعات  بيش تر  است.  شده  استفاده 
بودن شکاف درآمدی )که به صورت اختالف بين لگاريتم درآمد سرانه واقعی يک کشور 
بنابراين،  نسبت به لگاريتم متوسط درآمد سرانه واقعی گروه تعريف می شود( مبتنی است؛ 
معموالً برای تعيين همگرايی يا واگرايی درآمدی از آزمون ديکی فولر تعميم يافته2 استفاده 
می شود، اما در تحقيقی که توسط کاپتانيوس، شی و اسنل3 در سال 2003 ميالدی صورت 
گرفت، غيرخطی بودن شکاف درآمدی در اکثر کشور ها اثبات شد. ضرورت بررسی خطی 
يا غيرخطی بودن شکاف درآمدی به اين علت است که درصورت غيرخطی بودن شکاف 
درآمدی، آزمون ديکی فولر تعميم يافته ديگر توانايی تشخيص همگرايی درآمدی را نداشته 
و باعث تورش نتايج و نتيجه گيری نادرست می شود. همان گونه که در پيشينه تحقيق مالحظه 

خواهد شد تا به حال چنين روشی در مطالعات داخلی به کار نرفته است. 
توسط  درحال توسعه،  اسالمي  کشورهاي  بين  در  هشت  دی  گروه  تشکيل  اصلي  ايده 

1. Developing-8.
2. Augmented Dickey - Fuller Test (ADF).
3. Kapetanios, Shi & Snel (2003).
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دکتر نکمتين  اربکان1 )نخست وزير وقت ترکيه(، در خالل سمينار توسعه و همکاري بين 
اين گروه در  کشورهاي اسالمي که در اکتبر 1996 برگزار گرديد، مطرح شده و فعاليت 
بنگالدش، مصر،  اين گروه شامل کشورهاي   به طور رسمي آغاز شد. اعضاي  ژوئن 1997 
اندونزي، ايران، مالزي، نيجريه، پاکستان و ترکيه است. هدف از تشکيل اين گروه، تقويت 
موقعيت اعضاي اين گروه در اقتصاد جهاني، تنوع سازي و ايجاد فرصت هاي جديد در روابط 
تجاري، افزايش مشارکت در تصميم گيري در سطح بين المللي و فراهم سازي استانداردهاي 
نامطلوبی بر  اثر  زندگي بهتر در کشورهاي عضو اين گروه است. توافق اعضاي اين گروه 

پيمان هاي دو يا چندجانبه اعضاي اين گروه با ديگر کشورها و يا گروه ها ندارد. 
بر اين اساس بخش های مختلف مقاله به شرح زير است: 

در بخش اول ادبيات تحقيق و در بخش دوم پيشينه تحقيق بيان می شود، در بخش سوم 
روش آزمون تصريح شده و در انتها به ارائه نتايج و نتيجه گيری پرداخته می شود.

1. ادبيات تحقيق

از بين تحقيقات گسترده ای که در زمينه همگرايی درآمدی انجام شده، سه نظريه الگوی 
سولو ـ سوان، نظريه اُلسون2 و نظريه انتقال تکنولوژی3 بيش تر مورد توجه اقتصاددانان قرار 

گرفته است که در ادامه به هريک از اين نظريه ها اشاره  مختصری خواهد شد.
معادله ديفرانسيل اساسی در الگوی سولو ـ سوان به صورت زير است:

Δk=s∫(k)-(δ+n)k  )1

 که در آن k نشانگر سرمايه، δ نرخ استهالک، n جمعيت و s نرخ پس انداز است. فرض بر 
اين است که اگر گروهي از اقتصادهاي بسته از نظر مقادير پارامترهاي  نرخ پس انداز، جمعيت، 
نرخ استهالک ساختار مشابهي داشته باشند و تابع توليدشان نيز يکسان باشد، در اين حالت، 
اين  تفاوت  اگر فرض شود  بود.  تعادلي خود خواهند  مقادير مشابه سرمايه در حالت  داراي 
اقتصادهاي  که  داد  نشان  مي توان  است،  آن ها   k(0) اوليه  سرانه  سرمايه  مقدار  در  اقتصادها 

1. Necmetin Erbacan.
2. Olson Theory (1982).
3. Transform Technology.
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کم تر توسعه يافته با مقادير پائين تر k(0)، نرخ هاي رشد سرمايه باالتري دارند1. اما اگر ساختار 
اين حالت مقدار سرمايه  باشد، در  پارامترهاي ذکرشده متفاوت  از لحاظ  اقتصادي کشورها 
تعادلي کشورها متفاوت بوده و هر کشور فقط به سمت مقدار تعادلي خود حرکت مي کند؛ 

بنابراين، هرچه فاصله از حالت تعادلي بيش تر باشد، نرخ رشد باالتر خواهد بود2.
منافع  بزرگ تر  گروه های  به  نسبت  کوچک  گروه های   ،)1982( اُلسون  نظريه  براساس 
بيش تری دارند؛ به همين دليل، افراد به دنبال پيوستن به گروه های کوچک اند. اين گروه هاي 
داراي منافع ويژه، با ايجاد انحصار موجب کاهش کارايي و درآمد کل در جوامع شده و 
با ايجاد چنين سازمان هاي محصورکننده اي فقط به دنبال موفقيت افرادي هستند که در اين 
گروه ها حضور دارند. اين گروه های کوچک ظرفيت جامعه برای به کارگيری تکنولوژی های 
جديد و تخصيص مجدد منابع در پاسخ به تغيير شرايط را کاهش داده و باعث کاهش نرخ 

رشد اقتصادی می شوند3. 
نظريه انتقال تکنولوژی توسط هيوم4 ارائه شد، وی بر اين نکته تأکيد داشت که جريان 
برای  فرصتی  توسعه يافته،  کم تر  کشور های  به  توسعه يافته  کشور های  از  تکنولوژی  انتقال 
هيوم  شوند.  همگرا  توسعه يافته  کم تر  با کشورهای  تا  می کند  ايجاد  توسعه يافته  کشورهای 
معتقد است تقليد تکنولوژی، کم هزينه تر از نوآوری تکنولوژی است، اما تقليد تکنولوژی 
زمانی به رشد سريع منجر می شود که لوازم آن از قبل فراهم شده باشد؛ اين لوازم عبارت  
است از مهارت های مديريتی وتکنيکی، ثبات سياسی، وجود مؤسسات مالی و نيز سياست های 

مناسب دولت برای هدايت سرمايه گذاران به سوی فعاليت های بهره ور کارآفرين5.

2. پيشينه تحقيق 

1ـ2. مطالعات خارجی 
سال های  در  منا6  عضو  کشورهای  ميان  درآمدی  همگرايی   )2010( يالنسی  و  تونالی 

1. رمضانی )1388(؛  ص20.
2. Adnan et al. (2010); pp. 14.
3. Rosser (2003); pp. 20.
4. Hume (1742); p. 42.
5. Tunali &Yilanci  (2010); pp. 4855.
6. MENA(Middle East and North Africa)
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با استفاده از داده های درآمد سرانه واقعی تحليل کرده و برای اين منظور  2006-1950 را 
از آزمون ريشه واحد در ساختار غيرخطی استفاده کرده است. طبق نتايج تحقيق، همگرايی 

درآمدی در تمام کشور های عضو اين گروه به جز عراق رد شده است.
ليوي و احمد1، با استفاده از داده هاي درآمد سرانه واقعی در دوره زماني 2000- 1950، 
پرداخته اند.  اسکانديناوی  به تحليل آزمون ريشه واحد در ساختار غيرخطي در کشورهای 
براساس نتايج اين تحقيق، فرضيه همگرايي درآمدي بين کشورهاي اسکانديناوي تأييد شده 

و بر مناسب بودن آزمون ريشه واحد در ساختار غيرخطي صحه گذاشته می شود.
بررسي  به منظور  مالزی  ايالت  سيزده  بين  درآمدي  همگرايي  تحليل  به  حبيب اهلل2   
اثرگذاري سياست هاي دولت مالزي در چند دهه اخير بر وضعيت درآمد سرانه ايالت هاي 
از  و  بوده  واقعی  مقاله، درآمد سرانه  اين  به کاررفته در  داده هاي  پرداخته است.  اين کشور 
روش  آزمون ريشه واحد در ساختار غيرخطي استفاده شده است. براساس نتايج اين تحقيق، 
به جز سه ايالت اين کشور، فرضيه همگرايي درآمد سرانه در بقيه ايالت ها پذيرفته می شود و 

اين به معناي اثر بخشي سياست هاي دولت مالزي در چند دهه اخير است.
چانگ و همکاران3 با استفاده از داده هاي درآمد سرانه واقعی دوره زمانی 1950-2005، 
ساختار  در  واحد  ريشه  آزمون  از  استفاده  با  را   4  OECD کشور   15 درآمدي  همگرايي 
کشور   9 در  درآمدی  همگرايي  فرضيه  تحقيق،  اين  يافته های  طبق  آزمودند.  غيرخطی 
)بلژيک، کانادا، فنالند، فرانسه، ژاپن، نروژ، دانمارک و آلمان( رد شده و در بقيه کشورها 

)استراليا، اتريش، سوئد، انگلستان، سوئيس، هلند( پذيرفته شده است.
ليوي و ليم5 با استفاده از داده هاي درآمد سرانه واقعی سال های 1997-1960 و آزمون 
ريشه واحد در ساختار غيرخطی، به بررسی همگرايي درآمدي در کشورهای آسيای شرقی 
پرداختند. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد چين، اندونزي، مالزي، تايلند، و فيليپين رفتار واگرا 

از خود نشان مي دهند، درحالي که هنگ کنگ، تايوان و سنگاپور رفتار همگرا دارند.

1. Liew & Ahmad (2009).
2. Habibollah (2008).
3. Chang et al (2008).
4. Organisation for Economic Co-operation and Development.
5. Liew & Lim (2005).
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2ـ2. مطالعات داخلی
همگرايی  آزمون  برای  غيرخطی  ساختار  در  واحد  ريشه  آزمون  از  ايران  در  تاکنون   
و  مرتبط  مطالعات  برخی  ذکر  به  قسمت  اين  در  بنابراين،  است.  نشده  استفاده  درآمدی 

نزديک به موضوع پرداخته می شود.
گسترش  و  درآمدي  همگرايي  بين  »رابطه  عنوان  با  خود  مطالعه  در   )1388( رمضاني 
از  استفاده  با  تجاري«  شرکاي  و  ايران  اقتصادي  رشد  بر  آن ها  تأثير  و  تجاري  جريان هاي 
همگرايي  وجود  علت  تحليل  به  جاذبه  مدل  کمک  به  و   1996-2006 سال های  داده هاي 
درآمدي ايران و منتخبي از شرکاي تجاري از جمله کشورهاي OECD پرداخته است. نتايج 
تحقيق وی نشان مي دهد به دليل الگوي تجاري مشابه و تمرکز تجارت کشورهاي شريک بر 
کاالهاي با دامنه تفاوت اندک، گسترش جريان هاي تجاري باعث کاهش شکاف درآمدي 

ميان ايران و شرکاي تجاري )همگرايي درآمدي( شده است.
 ،1367-74 زماني  دوره  واقعی  سرانه  درآمد  داده هاي  از  استفاده  با   ،)1378(  افشاري 
فرضيه همگرايي درآمد سرانه 24 استان ايران را به کمک آزمون نظريه سولو ـ  سوان تحليل 
تأييد  ايران  استان هاي  تمام  در  همگرايي  فرضيه  مطالعه،  اين  نتايج  براساس  است.  کرده 

می شود.
 فروغي پور )1385( به کمک آزمون نظريه سولو ـ سوان1 و با استفاده از داده هاي درآمد 
سرانه واقعی دوره زماني 2004-1970 در بين کشورهاي  اوپک2، به تحليل سه نوع همگرايي 
است.  پرداخته  سيگما(  همگرايي  و  بتا  همگرايي  اوپک،  کشورهاي   درون  در  )همگرايي 
براساس نتايج به دست آمده، همگرايي نوع اول يعني همگرايي درون کشورهاي اوپک، در 
بتا،  تمام کشورهاي عضو اوپک تأييد قرار می شود. در همگرايي نوع دوم يعني همگرايي 
ديگر،  به عبارت  است.  شده  برآورد   0/04 اوپک  عضو  کشورهاي  ميان  همگرايي  سرعت 
نهايت،  در  و  شده  کاسته  کشورها  ميان  واقعی  سرانه  درآمد  شکاف  از  درصد   4 ساالنه 

همگرايي سيگما در بين برخي کشورهاي عضو اوپک پذيرفته می شود.

1. Solow & Swan (1957) .
2. Opec (Organisation of the Petroleum Exporting Country).
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3. روش تحقيق 

انجام آزمون ريشه واحد در ساختار غيرخطی دو  گام دارد:

1ـ3. گام اول
در اين گام از آزموني که توسط لوکونن، سيکونن و تراسويرتا )LST(1 مطرح شد، به 

شرح زير استفاده مي شود:

Zit=μ+
P

k=1
 δkZit-k+

P

k=1
[φ1k(Zit-kZit-d)+φ2k(Zit-kZ

2
it-d)+ φ3k(Zit-kZ

3
it-d)]+εt  )2

Zit=Ln(Yit) - Ln(Yat)  )3

در روابط باال، μ مقدار ثابت، Zit شکاف درآمدي، Yit درآمد سرانه واقعی کشور i در 
وقفه   d p درجه خودهمبستگي،   ،t واقعی گروه در سال  متوسط درآمد سرانه   Yat  ،t سال 

بهينه، εt جمله اخالل با ميانگين صفر و واريانس δ2 است. 
است.  شده  تشکيل  درآمدي  از جمالت شکاف  همکاران،  و  لوکونن  آزمون  درواقع   
تشکيل  بخش  دو  از  و  بوده  اخالل  جمله  و  ثابت  بخش  از  فارغ   )2( رابطه  راست  سمت 
می شود. بخش اّول، يک عبارت خطي و بخش دّوم يک عبارت غيرخطي است. فرضيه های 

اين آزمون به صورت زير تعريف می شوند:

H0: φ1k=φ2k=φ3k=0  

H1 : ها مخالف صفراست φik حداقل يکي از  
 

درصورت تأييد فرضيه صفر، درواقع قسمت غيرخطي رابطه )2( حذف شده و اين رابطه 
الگوي  درواقع  شود ،  رد  صفر  فرضيه  اگر  اما  درمي آيد.   Zit=μ+

P

k=1
 δkZit-k+εt به صورت 

شکاف هاي درآمدي به صورت غير خطي است. 
دو مرحله براي ساخت آماره آزمون رابطه )2( بايد طي شود:

1. Lukkonen, Saikonen & Terasvirta (1987).
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مرحله اول:

 ابتدا يک الگوي خود رگرسيون خطي1 با درجه خودهمبستگی p روی سری z برازش 
SSR(L) يا مجموع 

کرده و سپس مجموع مربعات پسماندهايش را محاسبه و نتيجه حاصله را 2
مربعات پسماند های الگوی خطی می نامند. 

مرحله دوم:

محاسبه  از  بعد  و  کرده  برازش  عبارت ها  روی  را  اول  مرحله  از  حاصله  پسماندهای   
پسماندهای  مربعات  مجموع  يا   SSR(NL)

3 حاصله  نتيجه  آن،  پسماندهاي  مربعات  مجموع 
الگوی غيرخطی ناميده می شود.

حال با توجه به اين دو مرحله، آماره آزمون LST از رابطه زير به دست می آيد:

LST=T(
SSR(L)-SSR(NL)

SSR(L)
)  )4

 که در آن T نشانگر تعداد سال ها است. آماره آزمون LST داراي توزيع χ2 با درجه 
آزادي p( 3p= درجه خودهمبستگي( است.

اما جهت انجام اين دو مرحله، تعيين درجه خود همبستگي )p( و وقفه بهينه )d( ضروري 
است. در اين آزمون، به طور تجربي وقفه اي که آماره LST را حداکثر  کند  )به طور تجربی 
گرفته  نظر  در  بهينه  وقفه  به عنوان  مي شود(  محاسبه   12 تا   1 وقفه هاي  براي    LST آماره 
خودتوضيح  فرآيند  از  آزمون،  اين  در   )p( خودهمبستگي  درجه  تعيين  براي  اما  مي شود. 
جمعي ميانگين متحرک4 استفاده مي شود. براي ساخت اين الگو بايد چهار مرحله تشخيص 

الگو، برآورد پارامترها، بازرسي تشخيصي و انتخاب الگوي مناسب، طي مي شود.

مرحله اول: تشخيص الگو

در  تابع خودهمبستگي جزئي5، حدسي  روي  از  نمودار سري  بررسي  با  مرحله  اين  در 

1. Linear Auto-Regressive Model.
2. Sum of Square Residual (Linear).
3. Sum of Square Residual (Nonlinear).
4. Auto-Regressive Integrated Moving Average Process (ARIMA).
5. Partial Autocorrelation Function (PACF).
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مورد درجه خودهمبستگي زده مي شود. 

مرحله دّوم: برآورد پارامترها و بررسی معناداری آن ها

مرحله سوم: بازرسي تشخيصي 

در اين مرحله با بررسي نمودار سري پسماندهاي الگو يا الگوهاي تأييدشده مرحله قبل، 
پيرس1  باکس و   Q به وسيله آماره  يا عدم خودهمبستگي پسماندها  وضعيت خودهمبستگي 
الگوهای  مرحله  اين  در  است  ذکر  به  می شود. الزم  بررسی  باکس2  و  لجانگ   Q آماره  يا 

پذيرفته شده مرحله قبل که پسماندهايشان دارای خودهمبستگی است، رد می شوند.

مرحله چهارم: انتخاب الگوي مناسب 

خواهند  انتخاب  شده اند،  پذيرفته  قبلی  مرحله  در  که  الگوهايی  بهترين  مرحله  اين  در 
شد. برای اين منظور از معيارهاي آکايک3 و شوارتز ـ بيزين4 استفاده می شود، بنابراين، از 
ميان الگوهايی که از مرحله قبل عبور کرده اند، الگويی انتخاب می شود که کم ترين ميزان 

آکايک يا شوارتز ـ بيزين را داشته باشد5.

2ـ3. گام دوم
 در اين گام، ميزان احتمال6 آماره محاسباتي به دست آمده از آزمون لوکونن و همکاران 
با سطوح بحراني، 1%، 5% و 10% مقايسه مي شود. اگر فرضيه صفر رد نشود، شکاف درآمدي 
استفاده  يافته  تعميم  فولر  ديکي  آزمون  از  درآمدي  همگرايي  بررسي  براي  و  است  خطي 

مي شود. اين آزمون به صورت زير معرفي می شود: 

ΔZit=μ+βt+αZit-1+
P

k=1
δikΔZit-k+εt  )5

1. Box & Pierce.
2. Ljung & Box.
3. Akaike Information Criterion (AIC).
4. Schwartz Bay.

5. دائی کريم زاده )1374(؛ صص 40-30.
6. Probability-Value (P-Value).
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که در اين رابطه، µ مقدار ثابت، t روند، Z شکاف درآمدي، p درجه خودهمبستگي و 
εt جمله اخالل بوده و فرضيه هاي اين آزمون به صورت زير است:

H0: α=0  
H1: α<0  

اگر فرضيه صفر در آزمون ديکی فولر تعميم يافته رد نشود، سری زمانی z نامانا خواهد 
بود؛ در اين حالت، کشور يا کشورهاي مورد بررسي در وضعيت واگرايي درآمدي بوده و 
به عبارت بهتر، تفاوت درآمد سرانه واقعی شان نسبت به درآمد متوسط گروه دی هشت ــ که 
به صورت شکاف درآمدي تعريف مي شودــ در طول زمان افزايش يافته است؛ اما با رد شدن 

فرضيه صفر، کشور يا کشورهاي مورد بررسي در وضعيت همگرايي درآمدي قرار دارند.
شکاف  حالت  اين  در  شود،  رد  همکاران  و  لوکونن  آزمون  در  صفر  فرضيه  چنانچه 
درآمدي به صورت غيرخطي بوده و با توجه به اين که آزمون ديکي فولر نمی تواند در حالت 
آزمون  نام  به  ديگری  آزمون  از  دهد،  تشخيص  را  همگرايي  غيرخطي،  درآمدي  شکاف 

کاپتانيوس، شي و اسنل )kss(1 به شرح زير استفاده مي شود:

Δxit=αx3
it-1+

P

k=1
δik-kΔχit-k+εt  )6

درجه   p  ،z از سري  ميانگين زدايي شده  و  زدايي شده  روند  xit، سري  رابطه  اين  در  که 
خودهمبستگي، εt جمله اخالل با ميانگين صفر و δ2 بيانگر واريانس است. در اين روش برای 
گرفته  نظر  در   12 تا   1 بين  را  درجه خودهمبستگي  درجه خودهمبستگی،  آوردن  به دست 
به عنوان  اين 12 وقفه محاسبه می کند. درجه اي  براي  را   )α( عنصر مورد آزمون t و آماره 
t عنصر مورد آزمون )α( را حداکثر کند. انتخاب می شود که آماره  درجه خودهمبستگي 

فرضيه هاي اين آزمون عبارت اند از:

H0: α=0   
H1: α<0  

1. Kapetanios,Shi & Snel (2003).
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از  شبيه سازي  طريق  از  آن  بحراني  نواحي  و  بوده   t توزيع  داراي  آزمون  اين  آماره 
نمونه هاي مختلف به دست می آيد. مقادير بحراني اين آزمون براي سطوح اهميت 1، 5 و10 

درصد به ترتيب برابر است با 3/93-، 3/40- و3/13- . 
بررسي در وضعيت واگرايي  اين حالت کشور مورد  فرضيه صفر، در  تأييد  درصورت 
درآمدي است، اما اگر فرضيه صفر رد شود، کشور مذکور در وضعيت همگرايي درآمدي 

خواهد بود.
استفاده  واقعی کشورهاي عضو گروه دی هشت  داده هاي درآمد سرانه  از  آزمون  اين 
 1965-2009 زمانی  دوره  برای  جهاني  بانک  اطالعاتي  پايگاه  از  داده ها  اين  است.  کرده 

گردآوري شده و با نرم افزار eviews تجزيه و تحليل شده است.

4. یافته های تحقيق

1ـ4. نتایج آزمون لوکونن و همکاران
فرضيه صفر اين آزمون، بر خطي بودن شکاف درآمدي و فرضيه مقابل آن بر غيرخطي 
اين  در  شد،  اشاره  قبل  قسمت های  در  که  همان طور  دارد.  داللت  درآمدي  شکاف  بودن 
آزمون به طور تجربي وقفه اي که آماره LST را حداکثر مي کند، به عنوان وقفه بهينه در نظر 
گرفته مي شود. نتايج کامل مربوط به آماره LST  )وقفه های 1 تا 12( در پيوست آورده شده 
است. نتايج وقفه بهينه )d(، آماره LST، ميزان احتمال متناظر با آن و درجه خودهمبستگی 

)p( در جدول )1( نشان داده شده است.

LST جدول 1ـ نتايج برآورد آماره 

ميزان احتمال درجه خودهمبستگي )d( وقفه بهينه LST آماره  کشور

0/000 2 12 34/27467 بنگالدش

0/00843 2 12 17/24255 مصر

0/00016 1 12 20/01476 اندونزي

0/00625 2 12 17/88453 ايران

0/00619 2 12 18/01445 مالزي
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ميزان احتمال درجه خودهمبستگي )d( وقفه بهينه LST آماره  کشور

0/0000 2 10 28/92392 نيجريه

0/53154 6 12 16/87727 پاکستان

0/00242 1 11 14/38538 ترکيه

 منبع: نتايج تحقيق.

 براساس جدول )1( و مقايسه ميزان احتمال آماره LST با مقادير بحراني آن در سطوح 
پاکستان  به  مربوط  صفر  فرضيه  فقط  که  گرفت  نتيجه  می توان  درصد،  و10   5  ،1 اهميت 
و  بوده  خطي  کشور  اين  در  تنها  درآمدي  شکاف  بنابراين،  نمي شود.  رد  آزمون  اين  در 
نوع شکاف  به مشخص شدن  توجه  با  است.  غيرخطي  درآمدي  بقيه کشورها، شکاف  در 
درآمدي کشورها، براي بررسي همگرايي درآمدي فقط درمورد پاکستان از آزمون ديکي 

فولر تعميم يافته استفاده شده و آزمون KSS برای بقيه کشورها به کار می رود.

2ـ4. نتایج آزمون دیکي فولر تعميم یافته
مقابل  فرضيه  و  )نامانايی(  درآمدی  واگرايی  نشان دهنده  صفر  فرضيه  آزمون،  اين  در 
نشان دهنده همگرايی درآمدي )مانايي( است. نواحي بحراني اين آزمون توسط مک کينون1 
فولر  ديکي  آزمون  برآورد  نتايج  است.  شده  ارائه  درصد  و10   5  ،1 اهميت  سطح  سه  در 

تعميم يافته در جدول )2( آورده شده است.

  جدول 2ـ نتايج برآورد آزمون ديکي فولر تعميم يافته 
)مورد پاکستان( 

احتمالآماره آزمون
-5/21430/001

 منبع: نتايج تحقيق

* مقادير بحراني آماره  ADF در سطوح اهميت 1، 5 و10 درصد به ترتيب برابر است با 3/592-، 2/931- و 2/603- . 

1. - Mackinnon
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به عبارت  قرار مي گيرد.  رد  ناحيه  در  آزمون  اين  آماره محاسباتي   ، )2( براساس جدول 
درآمد  فاصله  می دهد  نشان  که  می شود  تأييد  پاکستان  درمورد  درآمدي  همگرايي  ديگر، 
سرانه واقعی پاکستان از متوسط درآمد سرانه واقعی گروه دی هشت، در طول زمان کاهش 

يافته و به سمت متوسط درآمد سرانه کشورهاي گروه دی هشت همگرا شده است.

KSS 3ـ4. نتایج آزمون
فرضيه صفر آزمون KSS، نشان دهنده واگرايي درآمدي است؛ درحالي که فرضيه مقابل 
آن بر همگرايي درآمدي داللت دارد. اين آزمون در هفت کشور از اعضاي اين گروه ــ 
که شکاف درآمدي از نوع غيرخطي تشخيص داده شده ــ انجام شده و نتايج آن در جدول 

)3( ذکر شده است.

t-kss جدول 3ـ نتايج برآورد آماره

آماره t-kssدرجه خود همبستگي )p(کشور

1/712454-1بنگالدش

2/126277-7مصر

1/782165-4اندونزي

1/881035-12ايران

1/958312-11مالزي

3/383531-11نيجريه

1/756384-5ترکيه

                     منبع: نتايج تحقيق.

اگر آماره t-kss، با سطوح اهميت 1، 5 و10 درصد مقايسه شود که مقادير بحراني آن 
در  t-kss آن  آماره  ــ که  نيجريه  از  به غير  با 3/93-، 3/40- و3/13-،  است  برابر  به ترتيب 
سطح اهميت 10 درصد در ناحيه رد فرضيه صفر قرار مي گيردــ در بقيه کشورها و در تمام 
سطوح بحراني، فرضيه صفر تأييد مي شود. بنابراين، فقط درآمد سرانه واقعی نيجريه به سمت 
متوسط درآمد سرانه واقعی گروه دی هشت همگرا شده و در کشورهاي بنگالدش، مصر، 
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اندونزي، ايران، مالزي، ترکيه، حالت واگرايي درآمدي دارند.
بنابراين، براساس آزمون های فوق، در دو کشور پاکستان و نيجريه همگرايي درآمدي و 

در بقيه کشورهاي عضو گروه دی هشت، واگرايي درآمدي وجود دارد.

جمع بندی و مالحظات

در اين مطالعه وجود همگرايي يا واگرايي درآمدي بين کشورهاي دی هشت در دوره 
زماني 2009- 1965 و با به کارگيری آزمون ريشه واحد در ساختار غيرخطي بررسی شده 
به سمت  اعضا  واقعی  سرانه  درآمد  شدن  همگرا  فرضيه  به دست آمده،  نتايج  براساس  است. 

متوسط درآمد سرانه واقعی گروه در تمام کشور ها جز پاکستان و نيجريه، رد می شود. 
اگرچه هدف اين مطالعه تنها آزمون همگرايی درآمدی بوده و بر شناسايی عوامل ايجاد 
همگرايی يا واگرايی متمرکز نيست، اما آمار و اطالعات مربوط به حجم تجارت بين اعضای 
با ديگر کشورهای  به حجم کل تجارت کشورهای عضو  پايين آن نسبت  از حجم  گروه، 
جهان، حکايت دارد؛ بنابراين، می توان از اين مورد به عنوان عامل اصلی واگرايی درآمدی 
ميان اعضای اين گروه ياد کرد1. از سوی ديگر، با توجه به اين که تا کنون بين کشور های 
گروه دی هشت موافقت نامه ای اجرايی نشده ــ که آن هم نشان دهنده عزم پايين اعضا برای 
گسترش روابط تجاری است ـــ لذا به سياست گذاران پيشنهاد مي شود ضمن فراهم ساختن 
زمينه های الزم برای گسترش روابط تجاری ميان اعضای گروه، بيش تِر تالش و دغدغه خود 
را بر شناسايي و عضويت در گروه هاي منطقه اي ــ که به آمادگي ايران براي ورود به عرصه 

جهاني شدن کمک مي کند ــ متمرکز سازند.
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پيوست 1 
LST نتايج برآورد آماره

EgyptBangladesh

SSR(NL)LSTSSR(NL)LST

0.036520.963042d=10.071.749055d=1

0.0364261.07667d=20.0642275.316029d=2

0.0329365.285043d=30.05627710.22812d=3

0.0342413.711123d=40.0571119.712619d=4

0.034133.845145d=50.0511713.38375d=5

0.0318716.568875d=60.04671816.13457d=6

0.0320836.313269d=70.04147119.37623d=7

0.0299288.912637d=80.03107625.79938d=8

0.02818611.01284d=90.02742728.05399d=9

0.02601313.63336d=100.0204432.37046d=10

0.02522514.58265d=110.01853233.54976d=11

0.0230217.24255d=120.01735934.27467d=12

0.037319SSR(L)0.072831SSR(L)

IranIndonesia

SSR(NL)LSTSSR(NL)LST

0.0848543.725503d=10.0497055.801089d=1

0.0855533.396064d=20.0459038.799565d=2

0.0728439.567636d=30.04272711.3042d=3

0.06858311.63987d=40.04399810.30207d=4

0.0767387.67292d=50.04146812.29686d=5

0.0831144.571435d=60.04170412.1112d=6

0.0797786.194371d=70.04296211.11869d=7

0.0757478.155009d=80.04092112.7287d=8

0.06999310.95407d=90.03817314.8955d=9

0.0719999.978179d=100.04094312.71154d=10

0.0722379.862407d=110.0445419.873382d=11

0.05574517.88453d=120.03168220.01476d=12

0.092513SSR(L)0.057061SSR(L)
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NigeriaMalasyia

SSR(NL)LSTSSR(NL)LST

0.1611352.880245d=10.0299991.346936d=1

0.1606733.000958d=20.0304970.062166d=2

0.0136789.247369d=3300181.319352d=3

0.0137159.150715d=40.0295252.037425d=4

0.09201320.94825d=50.027744.634338d=5

0.0942920.35302d=60.0276814.720157d=6

0.08329223.30869d=70.0264166.561246d=7

0.09230128.05927d=80.0254647.946127d=8

0.09224828.04869d=90.0255657.799324d=9

0.06150128.92392d=100.02380310.36346d=10

0.08177423.62473d=110.01921917.03341d=11

0.08072823.89806d=120.0185418.01445d=12

0.172153SSR(L)0.030925SSR(L)

TurkeyPakistan

SSR(NL)LSTSSR(NL)LST

0.0297040.918474d=10.0314078.971815d=1

0.0269085.068497d=20.0368112.773131d=2

0.023949.472099d=30.0334676.609605d=3

0.0243098.925318d=40.0342835.672989d=4

0.0256826.886794d=50.038489D-848462d=5

0.0242758.975783d=60.0313239.069113d=6

0.0237789.712349d=70.0320048.288016d=7

0.02232111.87568d=80.0302210.33395d=8

0.0256636.915121d=90.02965110.98719d=9

0.0244558.707949d=100.02750213.45159d=10

0.0206314.38538d=110.02789113.00562d=11

0.02288411.03987d=120.02451616.87747d=12

0.030323SSR(L)0.039229SSR(L)


