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چكیده
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رمیتانس  ،دریافتیهای مهاجرانی است که در سایر کشورها مشغول به کار هستند و این وجوه
را برای خویشاوندان ،دوستان و آشنایان خود در کشور مبدأ ارسال میکنند .که این انتقال ممکن
است از طریق کانال های رسمی یا غیررسمی انجام شود .به منظور بررسی اثر این وجوه بر توسعه
بخش مالی در ایران ،پژوهش حاضر با استفاده از دادههای سالهای  1891-5112به دنبال یافتن
پاسخ این پرسش می باشد .دراین راستا پس از تبیین چارچوب نظری ،معیارهای اندازهگیری
شاخص توسعه مالی معرفی میشوند که شامل  3معیار نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی
به  ،GDPنسبت اعتبارات بانکی به  GDPو دیون نقدشدنی میباشند .در ادامه پس از تصریح مدل،
با استفاده از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون با وقفه توزیعی به بررسی اثر رمیتانس بر روی هر
یک از این  3معیار به صورت جداگانه پرداخته میشود .نتایج نشان میدهد که در کوتاهمدت،
رمیتانس اثر منفی ولی کوچک بر توسعه مالی دارد .اما در طرف مقابل ،رمیتانس در بلندمدت اثر
مثبت و معناداری بر توسعه مالی در ایران دارد.
واژههای کلیدی :رمیتانس ،توسعه مالی ،اعتبارات اعطایی ،اعتبارات بانکی ،خودرگرسیون با وقفه
توزیعی.

 -1عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفهای ایران،
 -5کارشناس ارشد اقتصاد( ،نویسنده مسئول)

sinakaram@yahoo.com
payamnaderi1@yahoo.com
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 -1مقدمه
رمیتانس ،پول انتقالی توسط فردی که در خارج از کشور خود مشغول به کار است ،برای شخص
یا خانواری که در کشور آن فرد زندگی میکند ،تعریف میشود (والر .)5111 ،5جریان ورودی
رمیتانس به کشورهای درحال توسعه و تأثیر آن بر اقتصاد این کشورها و با توجه به اینکه حجم این
وجوه رو به افزایش است ،توجه بسیاری از محققان و سیاستمداران را در کشورهای مختلف جلب
نموده است .در سال  ،5112رقم کل رمیتانس  223میلیارد دالر بوده است که چیزی در حدود
 3/2برابر رقم کمکهای خارجی و توسعهای در همان سال در جهان میباشد .همچنین شواهدی
مبنی براین موضوع وجود دارد که حجم باالیی از این وجوه اعالم نشده است یا از کانالهای
غیررسمی منتقل شدهاند (بانک جهانی .)5119 ،3رمیتانس ورودی به کشورهای درحال توسعه به
طور میانگین ساالنه حدود  19درصد از سال  5111به بعد رشد داشته است .طی یک دهه گذشته
شاهد این امر بودهایم که حجم رمیتانس از جریان سرمایه خصوصی و کمکهای خارجی فراتر رفته
است (بانک جهانی .) 5119 ،میزان رمیتانس ورودی به کشورها و مناطق مختلف با یکدیگر متفاوت
بوده است؛ به طوریکه از دهه  ،1891رمیتانس ورودی به کشورهای آمریکای التین و کارائیب و
شرق آسیا در مقایسه با متوسط کشورهای درحال توسعه ،با سرعت فزایندهای رشد داشته است .با
نگاهی گذرا به کشورهای با باالترین میزان دریافت رمیتانس مشاهده میشود که در سال 5112
هند ،چین و فیلیپین به ترتیب با  44 ،98و 31میلیارد دالر ،در رتبههای اول تا سوم قرار دارند .در
همین سال ،در منطقه خاورمیانه کشور مصر با رمیتانسی در حدود  51میلیارد دالر بیشترین حجم
ورودی رمیتانس را به خود اختصاص داده است؛ در حالیکه ایران با رقم  1/3میلیارد دالر در رتبه
دهم خاورمیانه قرار دارد (بانک جهانی .)5119 ،همانطور که اشاره شد ،رمیتانس بر روی بخشهای
مختلف کشورهای دریافتکننده این وجوه ،به ویژه کشورهای درحال توسعه تأثیرگذار است.
رمیتانس به عنوان ابزاری برای تأمین مخارج خویشاوندان مهاجرانی که هنوز در کشور مبدأ زندگی
میکنند ،میتواند به کاهش فقر و افزایش رفاه در کشورهای دریافتکننده کمک کند .در نتیجه،
این امر موجب بهبود درآمد سرانه مردم آن کشور میشود؛ اما در طرف مقابل باعث ایجاد نابرابری
بین مناطق شهری و روستایی میگردد ،به طوریکه در مناطق شهری رمیتانس بیشتر برای
سرمایهگذاریهای مالی استفاده میشود (نیامونگو و همکاران .)5115 ،4همچنین برخی دیگر از
محققان (چَمی و همکاران )5113 ،2بیان میکنند که رمیتانس ممکن است باعث کاهش انگیزه
برای کار در خانوارهای دریافت کننده شود و وابستگی مالی به این وجوه را افزایش دهد و در نهایت
منجر به کاهش رشد اقتصادی شود .عالوه بر این ،در بسیاری از کشورها مشاهده شده است که در
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هنگام بروز رکود اقتصادی ،حجم ارسالی این وجوه به منظور جبران درآمد تقلیل یافته ،افزایش
مییابد.
با توجه به اینکه مطالعات زیادی در حوزه اثرگذاری متقابل شاخصهای مختلف اقتصادی و
توسعه مالی انجام شده است ،اما اهمیت و نقش رمیتانس در این میان و در مقایسه با شاخص
توسعه مالی چندان مورد توجه و مطالعه قرار نگرفته است .بنابراین هدف از انجام این پژوهش،
بررسی تأثیر وجوه مالی ارسالی شاغلین خارج از کشور بر توسعه بخش مالی در ایران میباشد.
دراین راستا سوال اصلی تحقیق این است که اوالً آیا رمیتانس بر توسعه مالی تأثیر دارد و ثانیاً این
اثر مثبت است یا منفی .برای پاسخ به پرسشهای پژوهش از دادهها سری زمانی ایران طی سالهای
 1891-5112استفاده می شود .در قسمت بعد ،ادبیات و مبانی نظری تحقیق مورد بررسی قرار
می گیرد و پس از مروری بر پیشینه تحقیق به تصریح مدل و برآورد آن با استفاده از رهیافت
خودرگرسیون با وقفه توزیعی )ARDL( 9پرداخته میشود .در انتها نیز جمعبندی و نتیجهگیری
بحث انجام میگردد.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
در دنیای توسعه یافته امروز ،دسترسی به خدمات مالی یکی از مهمترین راههای گسترش و
پیشبرد انواع مختلف کسب و کار و فعالیتهای اقتصادی است .به دلیل نقش واسطهای که بازارهای
مالی در تخصیص منابع بین بخش های اقتصاد از جمله بازارهای کاال و خدمات ،پول و سرمایه و
بازار نیروی کار دارند ،میتوانند از طریق کاهش هزینههای تأمین مالی و تحریک پسانداز ،سهم
عمدهای در رشد اقتصادی داشته باشند (راستی .)1398 ،مهمترین واسطههای مالی در ایران
عبارتند از صندوقهای بازنشستگی ،مؤسسات تأمین مالی ،نهادهای سپردهپذیر (بانکهای دولتی و
غیردولتی و تجاری و  )...و شرکتهای بیمه (تبریزی .)1319 ،از جمله کارکردهای واسطه مالی
میتوان به ایجاد مکانیزم کنترل ،میانجیگری در تطبیق سررسیدها ،کاهش هزینههای عقد قرارداد
و کاهش ریسک ا ز طریق ایجاد تنوع در ابزارهای مالی .بازار مالی ،بازار یا نهادی است که در
چارچوب آن انواع مبادالت اعم از کاال و خدمات و داراییهای مالی و سرمایهای بین عرضه کنندگان
و متقاضیان آنها صورت میپذیرد (راستاد .)1391 ،مهمترین وظایف بازارهای مالی که میتواند به
توس عه مالی منجر شود عبارتند از تسهیل مبادالت تجاری ،فراهم نمودن مکانیسم ادغام و کنترل،
قیمتگذاری ریسک ،ارزیابی مدیران و طرحهای سرمایهگذاری پر ریسک و زمانبر و ( ...صمدی و
همکاران .)1399 ،طبق مطالعات کینگ و لوین ( ،)1883توسعه مالی دارای  3مزیت میباشد؛ اول،
انتخاب بهترین و سودآورترین طرح سرمایهگذاری از میان طرحهای فراوان و همچنین تأمین مالی
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طرح های بزرگ از طریق تجهیز منابع کوچک .دوم ،ایجاد ابزارهای مالی متنوع و گسترده مانند پول
های الکترونیک از جمله بیت کوین .سوم ،درنظر گرفتن پاداش به منظور تشویق نوآوری در روش
های جدید مالی .بنابراین ،همانطور که مشاهده میشود توسعه مالی از طریق گسترش و ایجاد
ابزارها ،نهادها و بازارهای مالی نوین ،سعی در تقویت سرمایهگذاری و افزایش رشد اقتصادی دارد.
به عالوه ،واسطه های مالی از طریق انتقال و هدایت وجوه و منابع مالی موجود در اقتصاد به سمت
بخش های مولد و کارآفرین و همچنین استفاده کارا از این منابع ،نقش بسزایی در رشد اقتصادی و
سرمایهگذاری ایفا میکنند (راسخی و رنجبر.)1399 ،
تحرک و جابجایی نیروی کار به منظور یافتن کار و ارسال درآمد حاصل از آن به کشور خود
پدیده جدید نیست ،اما نقش و اهمیت و تأثیرگذاری آن بر ابعاد و جنبههای مختلف اقتصاد نیاز به
بررسی و مطالعه دارد .جهانیسازی که از اواسط دهه  1891شروع شد ،باعث افزایش سریع
مهاجرت نیروی کار و به دنبال آن حرکت وجوه ناشی از دستمزدها به کشورهای مبدأ نیروی کار
شد .در سال  ،5111جریان این وجوه در سطح جهان به  441میلیارد دالر رسید که در مقایسه با
سال  1891و رقم  19میلیارد دالر ،رشد بسیار سریع و شتابانی داشته است .بسیاری معتقدند که
حجم باالیی از این وجوه که ممکن است بین  51تا  511درصد مقادیر رسمی اعالم شده را تشکیل
دهند ،مورد محاسبه قرار نگرفته است (آگاروال و همکاران .)5119 ،1کشورهای درحال توسعه در
حدود  12درصد رمیتانس جهان و  91درصد مهاجران جهان را در سال  5111تشکیل دادهاند .بعد
از سرمایه گذاری مستقیم خارجی ،رمیتانس کارگران دومین منبع بزرگ ورودی ارز خارجی به
کشورهای درحال توسعه است و پس از آن کمکهای خارجی و توسعهای قرار دارد (بانک جهانی،
 .)5111از جمله انگیزههای اصلی برای ارسال وجوه درآمدی نیروی کار مهاجر ،حس نوعدوستی،
پرداخت اقساط وام و منافع شخصی مانند پس انداز و سرمایهگذاری ذکر شده است .رمیتانس
موجب ایجاد منافع اقتصادی -اجتماعی هم از طریق کانال مستقیم و هم غیرمستقیم در بخشهای
مختلف اقتصاد میشود که درنهایت به رشد اقتصادی منجر میشود (رائو و حسن .)5111 ،9جریان
رمیتانس به عنوان یک تثبیتکننده اقتصاد کالن و گاهی ضدچرخهای عمل میکند و در هنگام
بروز رکود اقتصادی در کشورهای درحال توسعه ،حجم آن افزایش مییابد (سایان.)5119 ،8
رمیتانس از طریق کانال های رسمی و غیررسمی وارد کشورهای مهاجران میشود (بانک جهانی،
 ) 5111و درصورتیکه از کانال رسمی منتقل شود موجب رشد بخش مالی آن کشور میشود.
کانالهای رسمی شامل انتقال از طریق سیستم بانکی و سازمانهای انتقال پول است .رشد بخش
مالی از این طریق زمانی محقق میگردد که دریافت کنندگان این وجوه با مراجعه به بانکهای
تجاری ،اقدام به افتتاح حساب میکنند .به عالوه ،هنگامیکه این افراد به بانکها مراجعه میکنند،
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ممکن است با کسب اطالعاتی در مورد وامهای بانکی اقدام به دریافت آن نمایند .اگر میزان اثر
رمیتانس بر بخش مالی قابل توجه باشد ،میتوان انتظار توسعه مالی بزرگتری داشت (دِئودات،11
.)5111
کانالهای غیر رسمی شامل ارسال پول عمدتاً از طریق حمل و نقل پول نقد توسط یک فرد
حامل مانند اعضای خانواده ،دوستان و مسافران؛ پول یا کاالیی که مهاجرین طی بازگشت فصلی
خود به میهن؛ و همچنین ارسال وجوه از طریق اپراتورهای انتقال پول بدون مجوز به وسیله
شبکههای سنتی مانند هَواال 11استفاده میشود .سیستمهای انتقال پول غیررسمی به دالیل زیر،
برای بسیاری از مهاجران جذاب هستند )1 :عدم نیاز به افتتاح حساب و مراحل پیچیده بروکراسی
اداری؛  )5عدم نیاز به احراز هویت شخص دریافتکننده وجه؛  )3هزینههای مبادالتی پایینتر در
مقایسه با کانالهای رسمی؛  )4سریع و قابل اعتماد بودن براساس شبکههای غیر رسمی تعریف
شده از خویشاوندان و دوستان .اما در طرف مقابل استفاده از کانالهای غیررسمی انتقال وجوه،
پیامدهای منفی نیز به همراه دارد )1 :مانعی برای جمعآوری دادههای رمیتانس توسط دولت؛ )5
افزایش ریسک سوء استفاده از این وجوه برای فعالیتهای غیرقانونی مانند پولشویی و تأمین مالی
گروههای تروریستی؛  )3عدم امکان وضع و دریافت مالیات بر رمیتانس.
دِمیرگوک-کانت و همکاران )5111( 15به بررسی عمق بخش مالی و بانکی در کشور مکزیک
میپردازند .آنها اقدام به جمعآوری دادههای مورد نظر خود از  5211شهرداری مکزیک برای سال
 5111نمودند .نتایج نشان میدهد که انتقال پول به شدت به گستردگی و عمق بیشتر بانکداری در
هر منطقه ارتباط دارد و موجب افزایش تعداد شعب بانکها ،سرانه حسابها و نسبت سپردهها به
تولید ناخالص داخلی میشود .در مطالعهای دیگر ،کورای )5115( 13در مقالهای به بررسی رمیتانس
مهاجران ،توسعه بخش مالی و مالکیت دولتی بانکها در تعدادی از کشورهای سازمان همکاری و
توسعه اقتصادی )OECD( 14میپردازد .شواهد نشان میدهد که انتقال پول مهاجرین به افزایش
اندازه و کارآیی بخش مالی کمک میکند .در این مطالعه ،عالوه بر این ،تأثیر انتقال پول به میزان
بخش مالی و کارایی از طریق تعامل با مالکیت دولتی بانکها بررسی میکند .نتایج حاکی از آن
است که رمیتانس موجب توسعه بیشتر بخش مالی در کشورهایی میشود که مالکیت دولتی
بانکها کمتر است و بهرهوری این بخشها در کشورهایی که مالکیت دولتی بانکها باالتر است،
کاهش مییابد .براون و همکاران ،)5113( 12در پژوهش خود به بررسی رابطه بین رمیتانس و
توسعه مالی با استفاده از داده های اقتصاد در سطح کالن و خرد و از طریق روش پنل مقطعی
میپردازند .نتایج حاکی از وجود رابطه منفی بین رمیتانس و عمق مالی در کشورهای در حال
توسعه است .آنها همچنین با استفاده از نظرسنجی از خانوارهای دریافتکننده رمیتانس در دو
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کشور مشترک المنافع ،آذربایجان و قرقیزستان ،رابطه بین انتقال وجوه ،واسطه مالی و «سواد
مالی »19را بررسی میکنند .نتایج نشان میدهد ،در حالی که یک رابطه مثبت ،هرچند ضعیف در
11
قرقیزستان وجود دارد ،اما در آذربایجان ،این اثر از لحاظ توسعه مالی بزرگتر است .کولیبالی
( ) 5112به بررسی رابطه علیت بین رمیتانس و توسعه بخش مالی در تعدادی از کشورهای جنوب
آفریقا )SSA( 19طی بازه زمانی  1891الی  5111میپردازد .برای این منظور ،او از آزمون علیت
گرنجر پنل ،سیستم معادالت به ظاهر نامرتبط )SUR( 18چندمتغیره و آزمون والد استفاده نموده
است .وی با بکارگیری بدهیهای بانکی به عنوان یک پروکسی برای نشان دادن توسعه بخش مالی،
نتیجهگیری میکند که تنها در چهار کشور (نیجریه ،سنگال ،سیریالئون و سودان) ،رمیتانس تأثیر
مثبتی بر توسعه مالی داشته و در مقابل فقط در گامبیا توسعه مالی موجب رمیتانس میشود .به
عالوه ،با بکارگیری شاخص اعتبارسنجی برای اندازهگیری عمق مالی ،نتایج نشان میدهد که
رمیتانس تنها در سودان بر توسعه مالی اثر میگذارند و جهت عکس آن در هیچ کشوری مشاهده
نمیشود .در نتیجه ،شواهدی قوی مبنی براین موضوع وجود ندارد که رمیتانس موجب بهبود و
توسعه مالی در کشورهای  SSAمیشود.
راسخی و رنجبر ( )1399در مقاله ای به بررسی اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای
عضو سازمان کنفرانس اسالمی ( )OICمیپردازند .آنها با استفاده از معادله همگرایی-رشد و به
کمک روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته )GMM( 51طی بازه زمانی  1891الی  5114به
دنبال آزمودن فرضیه پژوهش خود مبنی بر تأثیر مثبت توسعه بخش مالی بر رشد اقتصادی
هستند .آنها معتقدند که محرکهای رشد اقتصادی (درجه باز بودن تجارت ،عمق مالی ،نرخ
سرمایهگذاری و توسع ه انسانی) در کشورهای مورد بررسی بسیار ضعیف بوده درحالیکه ترمزها و
موانع رشد اقتصادی (نرخ رشد جمعیت و مخارج جاری دولت) نسبتاً قوی هستند .نتایج مطالعه
نشان می دهد که کشورهای مورد بررسی در نزدیکی سطح پایداری خود میباشند ولی به دلیل
تفاوت میان آنها ،تولید ناخ الص داخلی سرانه این کشورها اختالف قابل توجهی با یکدیگر دارد .به
عالوه ،نتایج حاکی از تأثیر مثبت توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو این سازمان
میباشد .در مطالعهای دیگر تقوی و همکاران ( ،)1381به بررسی رابطه تجربی میان توسعه مالی و
رشد اقتصادی در یک دوره زمانی 49ساله برای  15کشور منطقه منا )MENA( 51با استفاده از
الگوی پنل پویا از روش گشتاورهای تعمیم یافته میپردازند .نتایج حاکی از تأثیر منفی توسعه مالی
بر رشد اقتصادی است .آنها در تفسیر نتیجه حاصل بیان میکنند که نحوه آزادسازی بازارهای مالی،
ضعف نظام مالی و عدم شکل گیری بازار مالی منسجم منجر به کاهش سرمایهگذاری از طریق عدم
تخصیص بهینه منابع میشود .به عبارت دیگر ،توسعه مالی زمانی میتواند به رشد اقتصادی منجر
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شود که بتواند زمینه مناسب برای تخصیص بهینه منابع را فراهم سازد و سبب افزایش کارایی
سرمایه گردد .رهنمای رودپشتی و همکاران ( ،)1385در پژوهشی به بررسی مبانی علمی و نظری
شاخصهای اندازهگیری عمق مالی و همچنین تبیین ارتباط آن با توسعه نظام مالی و رشد و توسعه
اقتصادی مبتنی بر تحقیقات پیشین میپردازند .در این پژوهش آنها مبانی تئوریک ،مکاتب ،مدلها
و انواع متغیرهای اندازهگیری شاخص توسعه مالی که در مطالعات مختلف بکار گرفته شدهاند را
مورد تحلیل و بررسی قرار میدهند .درنهایت مطالعه به شناسایی و معرفی شاخصهای اندازهگیری
و سنجش عمق مالی منتج می شود و نتایج حاکی از آن است که بین تعمیق مالی و توسعه نظام
مالی و ر شد و توسعه اقتصادی رابطه مثبت و معناداری برقرار است .در مطالعهای دیگر ،محمدی و
همکاران ( ) 1383به بررسی رابطه علیت توسعه مالی ،باز بودن تجاری و رشد اقتصادی در ایران
طی دوره زمانی  1891-5118و نروژ برای سالهای  1891-5119با استفاده از مدل تصحیح
خطای برداری )VECM( 55پرداختهاند .آنها از دو شاخص نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص
داخلی و نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به  GDPبه عنوان معیارهایی برای سنجش
توسعه مالی بهره گرفتهاند .نتایج این مطالعه نشان میدهد که در کوتاهمدت ،شاخصهای توسعه
مالی و باز بودن تجاری علت رشد اقتصادی در ایران هستند .اما برای نروژ یک رابطه علیت
یک طرفه از رشد اقتصادی به سمت شاخص اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی وجود دارد.
همچین در بلندمدت ،بین شاخص توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران رابطه علیت دوطرفه برقرار
است؛ و برای کشور نروژ یک رابطه یک طرفه از رشد اقتصادی به شاخص اعتبارات اعطایی به بخش
خصوصی وجود دارد.
 -3مدل و دادههای پژوهش
به منظور مدلسازی توسعه مالی به عنوان تابعی از رمیتانس ،از روششناسی مشابه پژوهش
آگاروال و همکاران ( )5119استفاده میشود؛ که شکل کلی مدل به صورت زیر میباشد:
رابطه ()1
که در این رابطه FD ،متغیر وابسته توسعه مالی Rem ،متغیر توضیحی رمیتانس و  Xنیز بردار
متغیرهای کنترلی است که بر روی توسعه بخشهای مالی تأثیر گذارند .همچنین جزء خطا
میباشد.
همانطور که در پیشینه پژوهش بیان شد ،به منظور اندازهگیری توسعه مالی شاخصهای
متعددی به کار گرفته شده است که از میان آنها 3 ،شاخص پرکاربرد برای بررسی اثر رمیتانس بر
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توسعه مالی به طور مجزا در پژوهش حاضر استفاده میشوند .این  3شاخص عبارتند از نسبت
اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی ( ،)Depنسبت اعتبارات بانکی به تولید
ناخالص داخلی ( )Creو دیون نقدشدنی 53یا پول گسترده ( )Moneyیا  M3که شامل اسکناس و
مسکوکات در اختیار مردم ،سپردههای دیداری و غیر دیداری و چکها و سفتهها و اعتبارات
اسنادی میباشد.
الف) نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به  :GDPمهمترین مزیت آن عدم محاسبه
اعتبارات بخش دولتی میباشد و درنتیجه نقش مشارکت بخش خصوصی و واسطههای مالی
در هدایت وجوه مالی به سمت سرمایهگذاران خصوصی نشان میدهد.
ب) نسبت اعتبارات بانکی به  :GDPبا توجه به اینکه اعطای اعتبارات سیستم بانکی به بخش
خصوصی در کشورهای در حال توسعه میتواند معیار مناسبی برای توسعه مالی باشد ،اما به
دلیل عدم وجود اطالعات شفاف و نوآوری در سیستم مالی ،توسعه مالی این کشورها چندان
چشمگیر و قابل مشاهده نیست.
ج) شاخص دیون نقدشدنی ( ) :زمانی افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد بر رشد اقتصادی
تأثیر دارد که نشانه ای از توسعه بازار سرمایه باشد .اما در نظام مالی ،مدیریت سبد دارایی و
تخصیص بهینه اعتبارات از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ که برای این منظور استفاده از
 ،معیار مناسبی برای
شاخصی که کمتر معرف نقدینگی باشد به عنوان مثال
اندازیگیری درجه توسعه مالی است (راسخی و رنجبر.)1399 ،
انتظار میرود که رابطه بین رمیتانس ( )Remو توسعه مالی مثبت باشد ،چراکه افزایش جریان
ورودی رمیتانس میتواند باعث بهبود سپردهها و اعتبارات و پول قابل دسترس شود .درحالیکه ثبات
جریان ورودی رمیتانس ممکن است باعث کاهش انگیزه خانوارهای دریافتکننده این وجوه برای
پس انداز و درنتیجه مانعی برای توسعه بخش مالی شود (آگاروال و همکاران.)5119 ،
52
بردار متغیرهای کنترل  Xشامل متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه ،54اندازه کشور  ،تورم
تعدیل شده به تولید ناخالص داخلی ،59نرخ بهره 51و باز بودن اقتصاد میباشد .تولید ناخالص داخلی
سرانه ) GDPPC( 59به عنوان معیاری برای کیفیت قانون و توسعه نهادی به کار میرود و انتظار بر
این است که اثر مثبتی بر توسعه بخشهای مالی داشته باشد (بِک و همکاران .)5111 ،58اندازه
کشور ( )Csizeاز طریق لگاریتم تولید ناخالص داخلی اندازهگیری میشود و انتظار میرود که هرچه
اندازه یک کشور بزرگتر باشد ،تقاضا برای واسطههای مالی و توسعه بخش مالی بیشتر است .افزایش
تورم ( )Infموجب کاهش دریافتی یا سود واقعی ناشی از سرمایهگذاری در داراییهای مالی میشود.
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درنتیجه انتظار میرود که عالمت این متغیر منفی باشد (بوید و همکاران .)5111 ،31عالمت متغیر
نرخ بهره ( )Irateنیز به دلیل قابل پیشبینی نبودن اثر آن بر توسعه مالی ،مبهم است .درجه باز
بودن اقتصاد از طریق معیار نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی اندازهگیری
میشود که انتظار می رود افزایش درجه باز بودن باعث افزایش استفاده از خدمات مالی و درنتیجه
گسترش و توسعه مالی شود .بنابراین شکل گسترش یافته مدل به صورت زیر میباشد:
رابطه ()5

با توجه به اینکه برای اندازهگیری توسعه مالی  3شاخص معرفی شد ،برای هریک از شاخصها یک
معادله جداگانه نوشته می شود و مدل به صورت جداگانه برای هریک از آنها برآورد میگردد.
بنابراین معادالت به صورت زیر نشان داده میشوند:
رابطه ()3

رابطه ()4

رابطه ()2

 -1-3دادههای پژوهش
31

35

به منظور بررسی تأثیر رمیتانس بر توسعه مالی در ایران ،از دادههای ساالنه بانک جهانی  ،آنکتاد
(کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل)( ،)UNCTADسازمان همکاری اسالمی ،)OIC( 33پایگاه
دادههای توسعه مالی جهانی )GFDD( 34و بانک مرکزی جمهوری اسالمی برای دوره زمانی 1891
الی  5112استفاده شده است.
 -4روششناسی پژوهش
آمار توصیفی مربوط به متغیرهای مورد استفاده در مدل ،در جدول ( )1آورده شده است.
آماره های مورد استفاده شامل میانگین ،میانه ،انحراف معیار ،چولگی ،کشیدگی ،مقدار کمینه و
مقدار بیشینه میباشند.
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جدول  -1خالصه آمارههای توصیفی متغیرهای مدل

Dep
Cre
Money
Rem
GDPPC
Csize
Inf
Irate
Open

میانگین

میانه

31/41
41/99
48/19
1/83
3198/49
11/55
51/83
15/39
38/55

54/99
39/53
48/19
1/94
5514/89
11/19
51/31
13
41/45

انحراف
معیار
1/98
14/18
1/48
1/29
1/11
8/91
1/18
1/91
1/19
1915/38
1/11
1/59
1/49
11/58
1/94
3/91
-1/91
11/19
منبع :یافته های پژوهش
چولگی

کشیدگی

حداقل

حداکثر

1/83
5/19
1/93
5/49
3/19
5/14
3/51
3/23
3

12/19
58/13
32/82
1/55
1482/9
11/91
5/11
9
14/14

28/19
21/58
99/21
5/4
1914/49
11/11
48/98
53
29/12

پیش از تخمین مدل و برآورد ضرایب رگرسیونی ،الزم است تا به منظور جلوگیری از ایجاد
رگرسیون کاذب ،32آزمونهای مانایی بر روی متغیرها انجام شود .آزمونهای مانایی مورد استفاده
31
در پژوهش حاضر ،آزمون ریشه واحد دیکی -فولر تعمیم یافته )ADF( 39و آزمون فیلیپس -پرون
( )PPمیباشند .نتایج حاصل از آزمونهای ریشه واحد دیکی -فولر تعمیم یافته و فیلیپس -پرون در
جدول ( )5نمایش داده شدهاند.
جدول  -2نتایج آزمونهای ریشه واحد  ADFو PP

متغیر
Dep
FD

Cre
Money
Rem

GDPPC
Csize
Inf
Irate
Open

333

آزمون ریشه احد فیلیپس-پرون
آزمون ریشه واحد دیكی-فولر
()PP
()ADF
مقدار بحرانی
آماره
مقدار بحرانی
آماره
*()-3/938411
-4/113398
*()-3/938411
-4/1811819
*()-3/938411
-4/924113
*()-3/938411
-4/944419
*
()-3/938411
-4/911194
*()-3/938411
-4/259231
*
*
()-3/938411
-9/921184
()-3/938411
-9/941498
**()-5/821152
-3/229111
*()-3/949345
-3/882111
*()-3/938411
-4/599218
*()-3/938411
-4/414512
*
*
()-3/935811
-3/811391
()-3/935811
-3/918431
*()-3/938411
113138
*()-3/988911
-3/182151
*
**
()-3/938411
-4/512818
()-5/891411
-3/342989
* و ** به ترتیب مبین معناداری در سطح خطای  1و  2درصد هستند.
منبع :یافتههای پژوهش

درجه هم
انباشتگی
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(0
)I(1
)I(1
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همانطور که در جدول ( )5مشاهده میشود ،تمام متغیرهای مدل به جز تورم ( )Infبا یک
مرحله تفاضل گیری ایستا می شوند .به عبارت دیگر تمام متغیرها به جز تورم ،هم انباشته از درجه
 1یا ) I(1میباشند و متغیر تورم در سطح مانا است.
39
در ادامه به منظور بررسی همانباشتگی متغیرهای مدل رگرسیونی ،الزم است تا آزمون باند
انجام شود چراکه آزمون باند در مقایسه با آزمون همانباشتگی یوهانسن دارای مزیتهای زیادی
است؛ از جمله اینکه رابطه هم انباشتگی نمونههای کوچک با استفاده از آزمون باند کاراتر است
درحالیکه آزمون هم انباشتگی یوهانسن به نمونه بزرگ نیاز دارد (تانگ .)5113 ،38از طرف دیگر در
آزمون یوهانسون ،متغیرها باید با متغیرهای هم مرتبه انباشته باشند ،درحالیکه در آزمون باند لزوماً
اینگونه نیست .به عالوه ،اگر وضعیت مانا یا ایستا بودن متغیرها مشخص نباشد و با انجام آزمون هم
انباشتگی باند بتوان به نتیجه رسید ،نیازی به آزمون ریشه واحد نخواهد بود (نظیری و فرشادی،
 .)1382در همین راستا به منظور بررسی رابطه هم انباشتگی 5 ،مرحله مدنظر است .اول ،روابط
( )3و ( )4و ( )2با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده میشود .دوم ،بررسی وجود
رابطه بلند مدت از طریق اعمال یک محدودیت بر روی تمام ضرایب برآورد شده (تمام ضرایب برابر
صفر) .بنابراین ،در اصل آزمون باند بر پایه آماره ( Fیا آماره والد) با فرض صفر مبنی بر عدم وجود
) در مقابل فرض وجود
همانباشتگی (
) استوار
همانباشتگی بلندمدت (
است .با توجه به مقادیر آماره  Fمحاسباتی برای هریک از متغیرهای  Cre ،Depو  Moneyکه به
ترتیب برابرند با  15/813 ،2/534و  13/999میباشند ،با مقایسه این مقادیر با مقادیر بحرانی
جدول پسران ،شین و اسمیت ( )5111که در جدول ( )3آورده شده است ،مشاهده میشود که
مقادیر محاسبه شده در سطح  1درصد معنادار هستند و بنابراین رابطه همانباشته بلندمدت بین
متغیرهای مدل برقرار است.
جدول  -3مقادیر بحرانی آزمون باند (آماره )F
سطح معناداری

کرانه باال I(1) /

کرانه پایین I(0) /

%11

3/53

5/15

%2

3/91

5/42

%1

4/43

3/12

منبع :پسران ،شین و اسمت5111 ،
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پس از انجام آزمون های مورد نیاز پیش از برآورد مدل رگرسیونی ،معادله خودرگرسیون با وقفه
توزیعی ( )ARDLبه صورت زیر بیان میگردد:
رابطه ()9
𝛥
∑

∑
∑

∑

∑

∑

∑

 -5برآورد مدل رگرسیونی با استفاده از رهیافت خودرگرسیون با وقفه توزیعی ()ARDL
پس از انجام آزمون های ریشه واحد دیکی -فولر تعمیم یافته و فیلیپس -پرون و آزمون باند و
اطمینان از وجود رابطه همانباشته بلندمدت ،میتوان معادله  ARDLرا به منظور تخمین ضرایب
کوتاهمدت و بلندمدت برآورد نمود .همچنین از مدل  ARDLمیتوان ضریب تصحیح خطا را نیز
استخراج نمود.
 -1-5نتایج بلندمدت
پس از تعیین وقفه بهینه هریک از متغیرهای مدل ،ضرایب بلندمدت به ترتیب برای هریک از
متغیرهای شاخص توسعه مالی ( Cre ،Depو  )Moneyبدست میآیند که در جدول ( )4آورده شده
است .مدل بهینه خودرگرسیون با وقفه توزیعی برای متغیرهای  Cre ،Depو  Moneyبه ترتیب
عبارتند از ( ARDL)1،1،1،5،5،5،5( ،ARDL)1،1،5،5،5،1،5و (.ARDL)1،5،1،5،5،5،1
جدول  -4نتایج بلندمدت مدل
متغیر
Rem

ضریب
Dep

Cre

4/499

3/252

-1/119 GDPPC
Csize

آماره t
Money

Dep

Cre

احتمال
Money

Dep

Cre

Money

1/119 1/111 1/588 3/125898 5/942915 1/111238 8/113

1/115 1/111 1/111 -3/119199 -9/199419 -1/995114 -1/118 -1/115

9/388941 5/218489 131/44 122/315 183/928

1/111 1/111 1/1182 2/91989

1/111 1/811 1/132 -5/911938 1/11918 -1/211119 -1/259

Inf

-1/819

1/115

Irate

-1/311

1/118 1/111 1/911 -5/898511 -2/19923 -1/549223 -1/981 -5/118

Open

-1/128

1/111 1/111

1/999 -1/825451 -9/239419 -1/411131 -1/352 -1/118
(منبع :یافتههای پژوهش)
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همانطور که از نتایج جدول ( )4مشاهده میشود ،متغیر اندازه کشور اثر مثبت و معناداری بر
شاخص  Depدارد که میزان آن بسیار زیاد است .همچنین متغیرهای رمیتانس و اندازه کشور اثر
مثبت و معنادار و متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه ،نرخ بهره و باز بودن اقتصاد اثر منفی و
معناداری بر شاخص  Creدارند .به عالوه ،متغیرهای رمیتانس و اندازه کشور اثر مثبت و معنادار و
متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه ،تورم ،نرخ بهره و باز بودن اقتصاد اثر منفی و معناداری بر
شاخص  Moneyدارند .برآیند اثرات فوق نشان میدهد که رمیتانس ( )Remتأثیر مثبت و معناداری
زیادی بر توسعه مالی دارد؛ تولید ناخالص داخلی سرانه ( )GDPPCاثر منفی و بسیار اندک بر
توسعه مالی دارد؛ اندازه کشور ( )Csizeتأثیر مثبت و معنادار بسیار زیادی بر توسعه مالی دارد؛ تورم
( )Infاثر منفی و معنادار اندکی بر توسعه مالی دارد؛ نرخ بهره ( )Irateتأثیر منفی و معنادار معمولی
بر توسعه مالی دارد و درجه باز بودن اقتصاد ( )Openتأثیر منفی و معنادار معمولی بر توسعه مالی
دارد.
 -2-5نتایج کوتاهمدت
پس از برآورد مدل رگرسیونی با استفاده از رهیافت خودرگرسیون با وقفه توزیعی ،عالوه بر
ضرایب بلندمدت ،ضرایب کوتاهمدت نیز بدست میآید که شامل ضریب تصحیح خطا نیز میباشد.41
نتایج کوتاهمدت در جداول ( )9( ، )2و ( )1آورده شده است.
جدول  -5ضرایب کوتاه مدت و تصحیح خطا برای متغیر Dep

متغیر
C
)D(GDPPC
))D(GDPPC(-1
)D(Csize
))D(Csize(-1
)D(Inf
))D(Inf(-1
)D(Irate
)D(Open
))D(Open(-1
)ECM(-1

5/25
احتمال آماره

F

احتمال
آماره t
ضریب
1/111
-1/111119
-212/41
1/252
-1/949831
-1/111
1/158
1/283515
1/115
1/531
1/543538
14/129
1/115
-3/193191
-41/531
1/111
-4/524815
-1/195
1/119
3/119331
1/119
1/151
-5/225895
-1/913
1/14
5/558829
1/191
1/141
5/145943
1/194
1/111
-1/141412
-1/549
1/91
آماره F
8/3135
R2
D.W
2
1/15
 Rتعدیل شده
1/111
(منبع :یافتههای پژوهش)
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همانطور که در جدول ( )2مشاهده میشود ،ضریب تصحیح خطا برابر  -1/549میباشد که
معنادار نیز است .این ضریب بیان می کند که اگر شوکی به مدل وارد شود و مدل از تعادل خارج
شود ،در هر دوره حدود  52درصد از انحراف بوجود آمده ،تعدیل میشود و به سمت تعادل بلند
مدت حرکت می کند .متغیرهای اندازه کشور با یک دوره وقفه ،تورم دوره جاری و نرخ بهره دوره
جاری اثر منفی بر توسعه مالی دارند و متغیرهای تورم با یک دوره وقفه ،باز بودن اقتصاد دوره
جاری و یک دوره وقفه آن اثر مثبت بر توسعه مالی دارند .اما متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه
دوره جاری و یک دوره وقفه آن و اندازه کشور دوره جاری به لحاظ آماری معنادار نمیباشند.
جدول  -6ضرایب کوتاه مدت و تصحیح خطا برای متغیر Cre

متغیر

ضریب

آماره t

احتمال

C

-1131/498

-11/88932

1/111

)D(Csize

81/915

11/19218

1/111

))D(Csize(-1

-58/231

-1/112311

1/111

)D(Inf

-1/542

-1/288139

1/111

))D(Inf(-1

-1/123

-1/819934

1/111

)D(Irate

-1/119

-2/19884

1/111

))D(Irate(-1

-1/911

-3/591858

1/114

)D(Open

-1/119

-1/184249

1/859

))D(Open(-1

1/119

5/294155

1/118

-1/119

-11/11393

)ECM(-1

5/19

D.W

1/111

18/311

آماره

1/111

احتمال آماره

1/99

F
F

1/93

2

R

 R2تعدیل شده

(منبع :یافتههای پژوهش)

همانطور که در جدول ( )9مشاهده میشود ،ضریب تصحیح خطا برابر  -1/119میباشد که
معنادار نیز است .این ضریب بیان می کند که اگر شوکی به مدل وارد شود و مدل از تعادل خارج
شود ،در هر دوره حدود  11درصد از انحراف بوجود آمده ،تعدیل میشود و به سمت تعادل بلند
مدت حرکت میکند .باال بودن مقدار این ضریب نشان از آن دارد که بعد از ایجاد شوک ،در مدت
زمان کوتاهی مدل به تعادل اولیه بازمیگردد .متغیرهای اندازه کشور با یک دوره وقفه ،تورم دوره
جاری ،نرخ بهره دوره جاری و یک دوره وقفه آن اثر منفی بر توسعه مالی دارند و متغیرهای اندازه
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کشور دوره جاری و باز بودن اقتصاد با یک دوره وقفه اثر مثبت بر توسعه مالی دارند .اما متغیرهای
تورم با یک دوره وقفه و باز بودن اقتصاد دوره جاری به لحاظ آماری معنادار نمیباشند.
جدول  -7ضرایب کوتاه مدت و تصحیح خطا برای متغیر Money

متغیر

ضریب

آماره t

احتمال

C

-921/118

-11/49959

1/111

)D(Rem

1/218

5/11299

1/195

))D(Rem(-1

-1/991

-5/389989

1/158

)D(GDPPC

-1/115

-9/259112

1/111

)D(Csize

119/18

8/138123

1/111

))D(Csize(-1

-12/539

-3/311131

1/114

)D(Inf

-1/342

-9/119291

1/111

))D(Inf(-1

1/111

5/491991

1/159

)D(Irate

-1/531

-2/31421

1/111

))D(Irate(-1

-1/199

-2/125329

1/111

)D(Open

-1/593

-3/131223

1/115

)ECM(-1

-1/914

-11/49982

1/111

5/19

D.W

51/18

آماره

1/111

احتمال آماره

2

1/81

F
F

1/99

2

R

 Rتعدیل شده

(منبع :یافتههای پژوهش)

همانطور که در جدول ( )1مشاهده میشود ،ضریب تصحیح خطا برابر  -1/914میباشد که
معنادار نیز است .این ضریب بیان می کند که اگر شوکی به مدل وارد شود و مدل از تعادل خارج
شود ،در هر دوره حدود  91درصد از انحراف بوجود آمده ،تعدیل میشود و به سمت تعادل بلند
مدت حرکت می کند .باال بودن مقدار این ضریب نشان از آن دارد که بعد از ایجاد شوک ،در مدت
زمان کوتاهی مدل به تعادل اولیه بازمیگردد .متغیرهای رمیتانس با یک دوره وقفه ،تولید ناخالص
داخلی سرانه جاری ،اندازه کشور با یک دوره وقفه ،تورم جاری ،نرخ بهره دوره جاری و یک دوره
وقفه و باز بودن دوره جاری اثر منفی بر توسعه مالی دارند و متغیرهای اندازه کشور دوره جاری و
تورم با یک دوره وقفه اثر مثبت بر توسعه مالی دارند .اما متغیر رمیتانس دوره جاری به لحاظ
آماری معنادار نمیباشد.
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 -3-5آزمونهای تشخیصی

41

به منظور بررسی پسماندهای حاصل از برآورد مدل ،از آزمونهای تشخیصی مناسب استفاده
میشود .در همین راستا از جمله آزمونهای تشخیصی متداول که در پژوهشها از آنها استفاده
میشود میتوان به آزمونهای نرمال بودن ،45همبستگی سریالی ،43آرچ )ARCH( 44و ناهمسانی
واریانس بریوش -پاگان -گادفری 42اشاره کرد .نتایج حاصل از آزمونهای تشخیصی در جدول ()9
قابل مشاهده است.
جدول  -8آزمون های تشخیصی پسماند
مقدار احتمال

آماره  / Fضریب
آزمون

Dep

Cre

Money

Dep

Cre

Money

نرمال بودن

1/1188

1/9518

1/8338

1/2115

1/991

1/9598

همبستگی سریالی

5/3421

1/5195

1/1959

1/1311

1/2535

1/999

آرچ

1/3283

1/9139

1/5129

1/8583

1/2111

1/581

ناهمسانی واریانس

1/1439

1/1921

1/3149

1/9894

1/193

1/5499

(منبع :یافتههای پژوهش)

همانطور که در جدول ( )9مشاهده میشود ،تمامی نتایج حاکی از عدم وجود همبستگی
سریالی ،ناهمسانی واریانس و غیرنرمال بودن پسماندها برای هریک از متغیرهای وابسته Cre ،Dep
و  Moneyاست (مقدار احتمال آماره  Fآزمون همبستگی سریالی متغیر وابسته  Depکمتر از 2
درصد است که نشان از وجود همبستگی دارد).
49
نتایج سایر آزمونهای تشخیصی مانند آزمون مجموع تجمعی پسماندهای بازگشتی ( )CUSUMو
آزمون مجموع مجذور تجمعی پسماندهای بازگشتی )CUSUMQ( 41در پیوست ( )1آورده شده
است.
 -6نتیجهگیری و بحث
در این مقاله اثر وجوه مالی ارسالی شاغلین خارج از کشور بر شاخص توسعه مالی در ایران با
استفاده از رهیافت خودرگرسیون با وقفه توزیعی ( )ARDLبرای دوره زمانی  1891الی  5112مورد
بررسی قرار گرفت .برای این منظور ،از  3متغیر که معرف شاخص توسعه مالی هستند و در
مطالعات مختلف به دفعات بکار گرفته شده اند ،استفاده شد .این متغیرها شامل نسبت اعتبارات
اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی ( ،)Depنسبت اعتبارات بانکی به تولید ناخالص
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داخلی ( )Creو دیون نقدشدنی ( )Moneyمیباشند .از میان سه مدلی که با استفاده از  3متغیر
مذکور برآورد گردید ،مدلی که در آن متغیر دیون نقدشدنی به عنوان متغیر معرف توسعه مالی در
نظر گرفته شد ،بهترین نتایج و همچنین قدرت توضیحدهندگی باالیی دارد .به منظور دستیابی به
هدف پژوهش ،اثر رمیتانس بر روی هر یک از  3متغیر فوق ،به صورت جداگانه مورد بررسی قرار
گرفت .نتایج کوتاهمدت نشان می دهد که رمیتانس اثر منفی کوچک و معناداری بر توسعه مالی
دارد .در این راستا ،اگر شوکی به هریک از  3مدل وارد شود ،در هر دوره به ترتیب  11 ،52و 91
درصد از انحرافات بوجود آمده تصحیح میشود .عالوه بر متغیر رمیتانس ،اثر سایر متغیرهای
تأثیرگذار بر شاخص های توسعه مالی از جمله تولید ناخالص داخلی سرانه ،اندازه کشور ،تورم ،نرخ
بهره و درجه باز بودن تجاری نیز مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان میدهد که اندازه کشور که
بیشترین تأثیر مثبت را بر توسعه مالی دارد ،در کوتاه مدت در سطح  2درصد معنادار میباشد .تورم
و نرخ بهره نیز دارای تأثیر منفی و معناداری بر توسعه مالی هستند .به عالوه باز بودن تجاری دارای
اثرات مثبت و منفی بر هر یک از  3متغیر توسعه مالی است که برآیند آنها در کوتاه مدت مثبت
میباشد .از طرف دیگر ،تولید ناخالص داخلی تأثیری بر روی توسعه مالی در کوتاه مدت ندارد.
همچنین نتایج بلندمدت حاصل از برآورد مدلهای رگرسیونی نشان میدهد که رمیتانس تأثیر
مثبت و معناداری بر شاخص توسعه مالی در ایران دارد و موجب بهبود بخش مالی میشود .بدین
صورت که یک درصد افزایش در رم یتانس ،موجب افزایش چند درصدی در بهبود و توسعه مالی
می شود که با نتایج حاصل از پژوهش مشابه آگاروال و همکاران همخوانی دارد .همچنین مشاهده
میشود که میزان اثر رمیتانس بر متغیر دیون نقدشوندگی ( )Moneyدر مقایسه با دو متغیر دیگر
شاخص توسعه مالی بیشتر است .نتایج حاصل از بررسی تأثیرگذاری متغیرهای مؤثر بر توسعه مالی
در ایران نشان میدهد که اندازه کشور همانند کوتاه مدت ،دارای اثر مثبت و بزرگی بر توسعه مالی
در بلندمدت می باشد .اما در طرف مقابل ،نرخ بهره ،تورم و باز بودن تجاری دارای اثر منفی
میباشند .به عالوه ،تولید ناخالص داخلی سرانه نیز دارای تأثیر هرچند اندک ،اما منفی و معنادار بر
توسعه مالی میباشد .در انتها نیز آزمونهای تشخیصی الزم به منظور بررسی صحت نتایج بدست
آمده از هر  3مدل برآورد شده ،شامل آزمون نرمال بودن ،همبستگی سریالی ،اثر آرچ و ناهمسانی
واریانس انجام گردید که نتایج آنها نشان از عدم وجود مشکل در مدل های تخمینی میباشد.
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