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چکیده
مٓبتببت ملتلببى اَتكبببدی دز ایببر امببس توايببٍ دازنببد ْببر زغببیدس ثببر ؾببسایظ منبغببت توغببؼر اَتكبببدی
مػببتلصپ پیؿببسيت ينببی متجلببوز دز ػوامبب تولیببد اغببتی یٓببی اش ایببر ػوامبب نیببسوی ْبببز و پیؿببسيت ينببی
متجلبببوز دز آس ،ثهبببسه وزی نیبببسوی ْببببز اغبببت ،ثنببببثسایر توخبببر ثبببر ثهبببسه وزی نیبببسوی ْببببز و تبببالؼ ثبببسای
ازتُببببن آس اهمیبببت مبببی یبثبببدی دزایبببر ترُیبببٍ ثبببر ثسزغبببی ثسخبببی اش ػوامببب مبببؤ س ثبببس زوی ثهبببسه وزی
نیببسوی ْبببز و تببأ یس آنهببب زوی ثهببسه وزی نیببسوی ْببببز پسداختببر مببی ؾببودی ثببر عببوزی ْببر دز یبببّ دوزه
شمببببنی عبببی غببببلهبی  9531-96و ثبببب اغبببتًبده اش الگبببوی خودتوفبببیی ثبببب وًَبببر هببببی ػبببتسده)(ARDL
ا بببس متهیسهببببیی جبببوس دزخبببر ثببببش ثبببودس اَتكببببد ،خمؼیبببت ؾببببن  ،غبببسمبیر انػببببنی و ؾبببدت غبببسمبیر زا
ثبببسزوی ثهبببسه وزی نیبببسوی ْببببز دز اَتكببببد ایبببساس مبببی غبببنددی ثبببسای آشمبببوس وخبببود زاثغبببر ثلندمبببدت دز
الگبببو اش زویٓبببسد ْسانبببر هب(پػبببساس ،ؾبببیر و اغبببمیت )9888اغبببتًبده ؾبببده اغبببتی نتببببیح ثبببسآوزد حببببْی اش
ایبببر اغبببت ْبببر دزخبببر ثببببش ثبببودس اَتكبد،غبببسمبیر انػببببنی و ؾبببدت غبببسمبیر دز ثلندمبببدت تبببأ یس مثجبببت و
مؼنبببی دازی ثبببسزوی ثهبببسه وزی نیبببسوی ْببببز دازدی و خمؼیبببت ؾببببن نیبببص دز ثلندمبببدت تبببأ یس منًبببی و
مؼنببببی دازی ثببببسزوی ثهببببسه وزی نیببببسوی ْبببببز دازدی آشمببببوس هبببببی جبببببت غبببببختبزی  CUSUMو
 CUSUMSQنیبببص نؿببببس مبببی دهنبببد ْبببر فبببسایت تلمینبببی دز عبببول دوزه مبببوزد مغبلؼبببر ثبببب جببببت
هػتندی

واژههای كلیدی:
بهره وری نیروی کار ،درجه باز بودن اقتصاد ،جمعیت شاغل ،سرمایه انسانی  ،شدت سررمایه ،ARDL ،آزمرون
ثبات ساختاری.
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بررسی اثر درجه باز بودن اقتصاد ،جمعیت شاغل ،سرمایه

 -1مقدمه
انػبس اش دیسثبش،دزاندیؿر اغتًبده مًید و ْبزا و مسثلؽ اش
توانبئیهب،امٓبنبت و منبثغ دز دغتسظ خود ثوده
اغتیدزػكس ْنونی ایر امس ثیؽ اش هسشمبس دیگسی موزد
توخر خدی َساز سيتر اغتی مردودیت منبثغ َبث
دغتسظ ،ايصایؽ خمؼیت و زؾد نیبشهب و خواغتر هبی
ثؿسی ثبػث ؾده ْر دغت اندزْبزس ػسقر اَتكبد
،غیبغت و مدیسیت خبمؼر و غبشمبنهب ،دزهمر ْؿوزهب ثر
خكوـ خوامغ قنؼتی،ايصایؽ ثهسه وزی دزهمر ثلؿهب زا
دزاولویت ثسنبمر هبی خود َساز می دهندیشیسا ثهسه وزی
هنگبمی ْر دز زاغتبی زػبیت مكبلی انػبنی واَداپ ثر
تبمیر حُوٌ انػبنهب موزد توخر واَغ ؾود ،خود ثر یّ
ازشؼ تجدی ؾده و ثػیبزی اش موانغ پیؿسيت زا اش پیؽ پب
ثسمی دازدی دزنتیدر غغی يُس ْبهؽ می یبثد،حُوٌ انػبنی
ايصایؽ می یبثد،غغی دغتمصدهب و ْیًیت شند ی ؾهلی
ايصایؽ می یبثد و دز ْ زيبه خبمؼر ازتُب می یبثد ی
ثب نظس ثر اینٓر منبثغ عجیؼی،منبثغ انػبنی ،غسمبیر و
تٓنولوضی اش خملر ػوام اَتكبدی مؤ س دز زؾد اَتكبدی
هػتند،اْثس اَتكبددانبس دزایر امس توايٍ دازند ْر آنچر
دزنهبیت خكوقیت و زوند توغؼر اَتكبدی و اختمبػی زا
تؼییر می نمبید منبثغ انػبنی یّ ْؿوز اغت نر غسمبیر هب
یب منبثغ مبلی آس ْؿوز،لرا توغؼر همر خبنجر ثدوس اغتًبده
ثهینر اش نیسوی انػبنی امٓبنپریس نیػتی همچنیر تًبوت
دزمیصاس توغؼر یبيتگی ْؿوزهب زا ثبید دز تًبوت ْیًیت
نیسوی انػبنی آنهب خػتدو ْسد نر دز تًبوت غبیسػوام یْم
نیػتند ْؿوزهبئی ْر ثب وخود يُداس منبثغ عجیؼی ثر مدد
مهبزتهبی ثبالی نیسوی انػبنی ثر غغوح ػبلی زؾد و
توغؼر اَتكبدی دغت یبيتر اند (ضاپر و ثػیبزی اش
ْؿوزهبی ازوپبئی)و اش عسو دیگس ثػیبزند ْؿوزهبئی ْر ثب
وخود منبثغ غسؾبز عجیؼی و ثر دلی پبئیر ثودس غسمبیر
رازی دزآموشؼ و تسثیت نیسوی انػبنی دز مسحلر اثتدائی
زؾد و توغؼر ثر غسمی ثسند (اْثس ْؿوزهبی قبدزْننده
نًت) لرا دزخر توغؼر یبيتگی ْؿوزهب اش ثؼد اَتكبدی
ثػتگی ثر میصاس ثهسه یسی مغلوة و ثهینر اشامٓبنبت
موخود دزخهت نی ثر اهداو اَتكبدی آنهب دازدی همچنیر
غیبغتهب و زاهجسدهبیی ْر مندس ثر ثهجود ؾبخف هبی
غسمبیر انػبنی سدند ثبػث زؾد اَتكبدی و ثهجود غغی

اغتبندازدهبی شند ی خواهند ؾد & (Kazerooni
)sujoodi,2006ی

وَتی مػئلر ثهسه وزی و ثرث اغتًبده قریی اش منبثغ ثر
میبس می آید نمی تواس اش مهمتسیر ثلؽ آس یؼنی ثهسه
وزی نیسوی انػبنی ْر ػبملی اغتساتطیّ تلُی می ؾود و
مهمتسیر غسمبیر خبمؼر مرػوة می ؾود ثر غبد ی
رؾتی اغتًبده منغُی اشمنبثغ يٓسی و يیصیٓی نیسوی
انػبنی ْمّ ؾبیبنی ثر ثهسه وزی می ْند ،و ثر ْبز یسی
ايساد مبهس و متلكف و دازای مهبزتهبی ملتلى دز شمینر
هبی متؼدد،می تواند ثر ْیًیت ثهتس وْمیت ثیؿتس تولید
ثیندبمدیثدوس انساٌ می تواس ًت ْر ایر ذهر ،يٓسو
َدزت ثدنی نیسوی انػبنی ثوده ْر تروالت ػظیمی دز ثر
ْبز یسی مبؾیر آالت،مواد و انسضی ویییی ایدبد ْسده اغتی
ثهجود ْیًی و ثبال ثسدس ثهسه وزی نیسوی انػبنی نیص تنهب
دزپستو ثسنبمر زیصی خبمغ ،متٓی ثس اعالػبت ْبيی و َبث
اػتمبد ترٍُ می یبثدی
آنچر ثر ثهسه وزی نیسوی ْبز اهمیتی مضبػى می ثلؿد
اینػت ْر ايصایؽ ثهسه وزی ایر ػبم می تواند ثهسه
وزی غبیس ػوام تولید زا هم ايصایؽ دهد و اغتًبده ثهینر
اشمنبثغ دیگس زا ممٓر غبشد .ؾنبخت ػوام مؤ س ثس ثهسه
وزی نیسوی ْبز و میصاس تأ یس رازی آنهب ثػیبز اهمیت
دازدیاش ایر زو،تلمیر میصاس ثهسه وزی نیسوی ْبز دز غغی
اَتكبد ملی الشپ و مًید اغتی ی
دز شیس ثر مجبنی نظسی مسثوط ثر ثهسه وزی ،خمؼیت ؾبن ،
دزخر ثبش ثودس اَتكبد ،غسمبیر انػبنی و ؾدت غسمبیر و
ازتجبط هس یّ اش متهیسهبی خمؼیت ؾبن  ،دزخر ثبش ثودس
اَتكبد ،غسمبیر انػبنی و ؾدت غسمبیر ثب ثهسه وزی نیسوی
ْبز اؾبزه ؾده اغت:
-9-9مًهوپ و تؼسیى ثهسه وزی
واضه  productivityیّ ْلمر انگلیػی اغت ْر دز لهت
ثر مؼنبی َدزت تولید ،ثبزوز و مولد نمودس اغتیدز شثبس
يبزغی ْلمر ثهسه وزی مؼبدل  productivityدز نظس
سيتر ؾده اغت ْر ثر مؼنبی مًید ثودس ،غوددهی و
ْبمیبثی اغتی
دز ْتت مسثوط ثر ثهسه وزی ،ثهسه وزی نػجت غتبنده ثر
داده تؼسیى ؾده اغتی

ثسزغی ا س دزخر ثبش ثودس اَتكبد ،خمؼیت ؾبن  ،غسمبیر انػبنی و ؾدت غسمبیر ثسزوی مدیسیت ثهسه وزی نیسوی ْبز دز اَتكبد ایساس

غبشمبنهبی منغُر ای و ثیر المللی تؼبزیى ملتلًی ثسای
ثهسه وزی ثیبس ْسده اند ْر دز شیس ثر ثسخی اش آنهب اؾبزه
می ْنیم:
9
غبشمبس ملی ثهسه وزی ایساس  :ثهسه وزی یّ يسهنگ
اغت،یّ نگسؼ ػُالئی ثر ْبز و شند ی اغت ْر هدو
آس هوؾمندانر ْسدس يؼبلیتهب ثسای دغتیبثی ثر شند ی ثهتس
و تؼبلی اغتی
2
غبشمبس همٓبزی اَتكبدی و توغؼر  :ثهسه وزی ثساثس اغت
ثب خبزج َػمت خسوخی(میصاس تولید) ثس یٓی اش ػوام
تولیدی و ػوام تولید ممٓر اغت غسمبیرْ ،بز ،مواد خبپ،
انسضی و مواد دیگس ثبؾدی
5
غبشمبس ثیر المللی ْبز  :مركوالت ملتلى دز نتیدر
ادنبپ تسْیجبت جهبز ػبم اقلی تولید می ؾوند؛ایر جهبز
ػجبزتند اش :شمیر،غسمبیر،نیسوی ْبز و
ػبم
مدیسیت(غبمبندهی)،نػجت مركول ثسایر ػوام مؼیبزی
ثسای غندؽ ثهسه وزی اغتی
آضانع ثهسه وزی ازوپب-9 :1ثهسه وزی دزخر اغتًبده مؤ س اش
هسیّ اش ػوام تولید اغتی
-2ثهسه وزی دزدزخر اول یّ دید به يٓسی اغت ْر
هموازه غؼی دازد آنچر زا ْر دز حبل حبفس موخود اغت
ثهجود ثلؿدی ثهسه وزی مجتنی ثسایر ػُیده اغت ْر انػبس
می تواند ْبزهبیؽ زا هس زوش ثهتس اش دیسوش اندبپ دهدی
ػالوه ثس آس ،ثهسه وزی مػتلصپ آس اغت ْر ثر عوز پیوغتر
تالؼ هبیی دز زاه انغجبٌ يؼبلیت هبی اَتكبدی ثب
ؾسایغی ْر دائمبً دز حبل تهییس اغت و همچنیر تالؾهبیی
ثسای ثر ْبز یسی نظسیر هب و زوؼ هبی خدید اندبپ یسدی
ثهسه وزی ایمبس زاغخ ثر پیؿسيت انػبنهبغتی
ثهسه وزی زا می تواس ثر دو نوع تُػیم ْسد:
الى)ثهسه وزی خصیی :ثهسه وزی خصیی یّ نهبده ػجبزت اش
نػجت غتبده ثر مُداز آس نهبده اغتی

1

)National Iranian Productivity Organization(NIPO
Organization of Economic Coorperation and
)development(OECD
3
)International Labour Organization(ILO
4
)European productivity Agency(EPA
2
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ة)ثهسه وزی ْ ػوام  :ثهسه وزی ْ نػجت غتبده ثر
مدموع نهبده هبی ثر ْبز زيتر دز تولید اغتی
ثهسه وزی نیسوی ْبز ثر ػنواس یّ ثهسه وزی خصیی ثساثس
اغت ثب نػجت ازشؼ ايصوده ثر تؼداد ؾبنلیر؛ْر ؾبخف
انداشه یسی متوغظ میصاس مركول تولید ؾده هس واحد اش
نیسوی ْبز اغتی
 2-9خمؼیت ؾبن و ازتجبط آس ثب ثهسه وزی
مسْص آمبز ایساس نیسوی انػبنی زا جنیر تؼسیى ْسده اغت:
نیسوی انػبنی ؾبم آس سوه اش خمؼیت ْؿوز اغت ْر
تولید ْبال و خدمبت زا ثس ػهده دازند و ثر اَتضبی تؼبزیى
موزد ػم و شمبس آمبز یسی هب دز دو سوه ػمده ؾبنالس
و خویند بس ْبز(ثیٓبزاس) سوه ثندی می ؾوندی
خمؼیت ؾبن  :تمبپ ايساد دز غر ْبز(91غبلر و ثیؿتس)ْر
دز عول هًتر مسخغ ،عجٍ تؼسیى ْبز حداَ دو زوش ْبز
ْسده و یب ثنب ثر دالیلی موَتبً ْبز زا تسِ ْسده ثبؾند،
ؾبن مرػوة می ؾوند ْر ثر عوز ػمده ؾبم دو سوه
مصد و حُوٌ ثگیساس و خود اؾتهبالس می ؾودی خمؼیت
ؾبن دز واحد هبی قنؼتی ثر جند نوع َبث تُػیم ثندی
اغت ،یٓی اش ایر تُػیم ثندی هب تًٓیّ نیسوی ْبز ثر دو
سوه متلكف و نیسوی ْبز غبده می ثبؾدی
یٓی اش نؿبنر هبی اغتًبده ثهینر اش نیسوی ْبز و توغؼر
همر خبنجر،ايصایؽ ثهسه وزی نیسوی ْبز اغتی امسوشه ػبم
اقلی دزايصایؽ ثهسه وزی دیگس ایدبد سوت نیػت ،ثلٓر
ایدبد ظسيیت هبیی اغت ْر خبلف سوت هػتند و
مهمتسیر آنهب "نیسوی ْبز"می ثبؾدی
 5-9دزخر ثبش ثودس اَتكبد و ازتجبط آس ثب ثهسه وزی
ْؿوزهبی ملتلى خهبس ثر دنجبل ايصایؽ توانبیی اَتكبد
ملی می ثبؾند و تالؼ می ْنند تب حدم تدبزت خبزخی
خود زا ايصایؽ دهند تب اش مصایبی ایػتب و پویبی آس ثهسه
مند سدندییٓی اش مػیسهبیی ْر ْؿوزهبی ملتلى خهبس
دز زاغتبی ايصایؽ تدبزت خبزخی خود عی می نمبیند،زوی
آوزدس ثر آشادغبشی تدبزی اغت ْر ثب پبزامتس دزخر ثبش
ثودس اَتكبد غندیده می ؾودی
ثبش ثودس اَتكبد می تواند ثر قوزت ْبنبلی ثسای انتُبل
تٓنولوضی ػم ْند و ا سات غسزیص تٓنولوضی زا ثر ثلؽ
هبی ملتلى اَتكبدی منتُ نمبید & (Farhadi
)Bastani,2006یغبده تسیر مؼیبز ثسای دزخر ثبش ثودس
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اَتكبد،ثس مجنبی خسیبنبت تدبزی اغت ْر دز آس نػجت
مدموع قبدزات و وازدات ثر تولید نبخبلف داخلی و یب
نػجت وازدات و یب قبدزات یب نسخ هبی زؾد آنهب ثر تولید
نبخبلف داخلی مد نظس می ثبؾدی
مغبلؼبت نؿبس می دهند ْر هموازه ثنگبههب ثب ْبزآئی و
ثهسه وزی ثبال امٓبس دغتیبثی و وزود ثر ثبشاز قبدزاتی زا
پیدا می ْند و نمی تواس يسل ْسد ْر قبدزات موخت
ايصایؽ ثهسه وزی می سددی امب ترت ایر ؾسایظ ،ا س
قبدزْنند بس (ثب ْبزآئی ثبال) اَداپ ثر ػتسؼ قنؼت و
امٓبس اغتلداپ ػوام تولید ثیؿتس زا داؾتر ثبؾند ،همیر
امس موخت می سدد تب ثب وزود ثیؿتس ثنگبههب دز قرنر
قبدزات ،غغوح ثهسه وزی قنؼت نیص ايصایؽ
یبثد)(Mohseni,2005ی
اش نظس سوغمر و هلپمر ،تدبزت آشاد اش غر شاویر ملتلى
می تواند ثر ػنواس وغیلر ای ثسای تػهی اعالػبت
ينبوزی و نوآوزی و ايصایؽ ثهسه وزی مرػوة سدد:
 )9ايصایؽ تمبظ تولیدْنند بس داخلی و خبزخی ثبػث
ايصایؽ احتمبل انتُبل تٓنولوضی ثر تولیدْنند بس می سددی
 )2وازدات ْبالهبی واغغر ای ثبػث ايصایؽ دغتسغی ثر
تٓنولوضی هبیی می ؾود ْر مؼموالً دز ثبشازهبی داخلی
موخود نمی ثبؾدی
 )5ازتجبط ثیر قبدزْنند بس داخلی و خسیدازاس خبزخی
ثبػث تػهی انتُبل زوؾهبی خدید مدیسیت يسآیند تولید و
ایده هبی خدید ثسای تولیدات واغغر ای می ؾود ْر ثر
نوثر خود امٓبس ْپی ْسدس و ايصایؽ اعالػبت مسثوط ثر
تٓنولوضیهبی ملتلى خدید زا يساهم می
آوزد)(Hoseininasab & Gooji, 2007ی
 1-9غسمبیر انػبنی و ازتجبط آس ثب ثهسه وزی
غسمبیر انػبنی ػجبزت اغت اش:ػلم ،دانؽ ،مهبخست،
تدسثر،تواس ،غالمتیَ ،بثلیتهب و نظم و انظجبتی ْر توغظ
آموشؼ و ثهداؾت نیسوی ْبز ذخیسه می ؾود و غجت
ايصایؽ ثهسه وزی نیسوی ْبز دز امس تولید می ؾودی

)Gross Domestic Product(GDP

5

مًهوپ غسمبیر انػبنی نر يُظ ثسای آموشؼ و پسوزؼ و
ْبزآموشی ثر ْبز می زود،ثلٓر ثر هس يؼبلیتی ْر ْمیت و
ثهسه وزی نیسوی ْبز زا ايصایؽ دهد و ثبػث ثبال زيتر
غغوح دزآمدهبی ثؼد می سدد نیص اعالٌ می ؾودیثدیر
تستیت هصینر هبی ثهداؾت و دزمبس و مهبخست زا نیص می
تواس خص غسمبیر رازی دز غسمبیر انػبنی مرػوة نمودی
امسوشه نیسوی ْبز متلكف ثر ػنواس یٓی اش مهمتسیر
منبثغ اقلی تأمیر زؾد اَتكبدی ْؿوزهب ثر ؾمبز می
زود،ثنبثسایر تسثیت نیسوی انػبنی متلكف و ْبزآمد(تولید
غسمبیر انػبنی) و اغتًبده ثهینر اش آس دز مسْص توخر ثسنبمر
زیصاس َساز دازدی غسمبیر انػبنی نُؽ مهمی دز يسآیند
پیؿسيت ْؿوزهبی پیؿسيتر قنؼتی ثس ػهده داؾتر اغتی
ومهمتسیر اختالو ثیر ایر ْؿوزهب و ْؿوزهبی ْم دزآمد
نیص نبؾی اش غسمبیر انػبنی اغتی
ثر عوز ْلی آموشؼ اش زاههبی شیس ثهسه وزی نیسوی ْبز زا
ايصایؽ می دهد:
)9ايساد تركی ْسده دز واحد شمبس حدم ْبز ثیؿتسی زا
اندبپ می دهند و ْبز آنبس ازشؼ واالتسی دازدی ػالوه ثس
اینٓر خود ثهسه وزی ثبالیی دازند موخت ايصایؽ ْبزآئی
سوه نیص می ؾوندی
)2ايساد تركیلٓسده موخت می ؾوند تب ثهسه وزی نهبیی
ػبم غسمبیر و ثویطه تدهیصات و تأغیػبت تولیدی ايصایؽ
یبثد و ثب ايصایؽ تولید ملی ،شمینر دغتیبثی ثر زؾد اَتكبدی
زا دز خبمؼر يساهم می ْنندی
)5ايساد تركیلٓسده غجت می ؾوند تب َبنوس ثبشده نصولی
تولید دزػم ثر تؼویٍ ايتدیو همچنیر ثبػث ايصایؽ غغی
تٓنولوضی موغػبت تولیدی می ؾوندی
)1ايساد تركیلٓسده دز ؾسایظ مػبوی َبدزند اختساع،
اْتؿبو و نوآوزی ثیؿتسی زا اندبپ دهند ْر ایر نیص ثهسه
وزی زا ثر غسػت ايصایؽ می دهدی
)3ايساد تركیلٓسده می توانند ثب تلكیف مغلوة منبثغ
ْمیبة ،تروالت ػمده ای دز قنبیغ ْؿوز ثوخود آوزند و ثب
ایدبد قسير خوییهبی نبؾی اش مُیبظ ثر زؾد اَتكبدی
ثیؿتسی دامر شنندی
 3-9ؾدت غسمبیر و ازتجبط آس ثب ثهسه وزی:
موخودی غسمبیر ػجبزت اغت اش مدموع ْبالهبی غسمبیر
ای دز یّ اَتكبد ْر ثب مؼیبز واحد انداشه یسی می ؾودی

ثسزغی ا س دزخر ثبش ثودس اَتكبد ،خمؼیت ؾبن  ،غسمبیر انػبنی و ؾدت غسمبیر ثسزوی مدیسیت ثهسه وزی نیسوی ْبز دز اَتكبد ایساس

ثر ػجبزت دیگسْ،بالهبی غسمبیر ای اش َجی ْبزخبنر هب،
مبؾیر آالت،خبده هب،غبختمبنهبی مػٓونی و نیس مػٓونی
و موخودی انجبز (ْر خود تولیدْننده ْبالهب و خدمبت دیگس
هػتند) وَتی ثب یّ واحد مؿتسِ تجدی و ثبهم خمغ می
ؾوند ،مالْی اش موخودی غسمبیر يیصیٓی خبمؼر ثر دغت
می آیدی
ؾدت غسمبیر یب نػجت موخودی غسمبیر ثر تؼداد نیسوی
ْبز،ثیبنگس ػتسد ی نیسوی ْبز یب غسمبیر ثر ْبز سيتر دز
تولید اغتیاش آندب ْر ایر نػجت مؿلف ْننده میصاس
غسمبیر موزد نیبش خهت ایدبد یّ ؾه خدید دز قنؼت
می ثبؾد ،می تواند اش شاویر دیگس مؼسو غسمبیر ثس یب ْبزثس
ثودس تٓنولوضی دز قنؼت ثبؾدی
دز ْؿوزهبی پسخمؼیت و دزحبل توغؼر ،ايصایؽ تولید
غسانر ثب ايصایؽ نػجت غسمبیر ثر نیسوی ْبز امٓبنپریس می
ؾودی امب ْؿوزهبیی ْر هديؿبس ايصایؽ نػجت غسمبیر ثر
نیسوی ْبز اغت ثب دو مؿٓ اغبغی زوثسو هػتند:
)9نػجت غسمبیر ثر نیسوی ْبز همساه ثب ايصایؽ خمؼیت
ْبهؽ خواهد یبيتیثنبثسایر ،ایر ْؿوزهب ثسای مُبثلر ثب
مؿٓ يوٌ ثر غسمبیر رازی هبی خبلف دز اثؼبد وغیغ
نیبش دازندی
)2وَتی ْر زؾد خمؼیت ثػیبز غسیغ ثبؾد ،ثر ػلت
اختكبـ یبيتر ثلؽ ثیؿتسی اش دزآمدهبی واَؼی ثر
مكسو ،اش حدم پع انداشهب ثر مؼنی ْبهؽ منبثغ وخوه
غسمبیر اغتی
اش دید هبزود-دومبز نُؽ اغبغی و ْلیدی زؾد
اَتكبدی،غسمبیر رازی اغت ْر دازای خكوقیبت دو بنر
می ثبؾد :هم ایدبد دزآمد می ْند و هم اش عسیٍ ايصایؽ
دز موخودی غسمبیر ،ظسيیت هبی تولیدی اَتكبدی زا
ايصایؽ می دهد ْر می تواند اؾتهبل زا ايصایؽ دهدی
تأ یس ؾدت غسمبیر ثس ثهسه وزی ػوام تولید و همچنیر
ثهسه وزی نیسوی ْبز و غغی تولید یّ تأ یس مػتُیم اغت،
شیسا هسجر ؾدت غسمبیر ثصز تس ثبؾد،نؿبس دهنده آس اغت
ْر اش تٓنیٓهبی غسمبیر ثس دز تولید اغتًبده ؾده اغتی
نوزْؽ ػُیده داؾت ْر ثسای ثهسه وزی و اغتًبده حداْثس
اش غسمبیر هبی تؿٓی ؾده و ندبت اَتكبد اش غٓوس و
ػُت مبند ی ،ثبید ایر غسمبیر هب یٓدب و همر خبنجر ثر
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ْبز سيتر ؾوند ،تب ثتوانند ؾوِ هبی پیؽ ثسند ی زا ثس
غبختبز خبمؼر وازد ْنندی
حبل ثر ثسخی اش مغبلؼبت اندبپ ؾده دز ایر شمینر ثر
تًٓیّ مغبلؼبت داخلی و مغبلؼبت خبزخی اؾبزه می ْنیم:
)Iمغبلؼبت داخلی
آذزثبیدبنی()9568دزمغبلؼر ای ترت ػنواس" الگوی
اَتكبدغندی ػوام مؤ س ثس ثهسه وزی قنبیغ ْؿوز" ثر
ثسزغی اهمیت ونُؽ ْلیدی ثهسه وزی دز توغؼر اَتكبدی
پسداختر اغتیوی ثب اغتًبده اش یّ غیػتم مؼبدالت
همصمبس،مؿتم ثس دو مؼبدلر ز سغیوس جند متهیسه ،ثهسه
وزی خصیی و ْلی زاعی غبلهبی 9516-9568انداشه سيتر
وآس زا ثب ْؿوزهبی توغؼر یبيتر و ثسخی اش ْؿوزهبی
دزحبل توغؼر مُبیػر ْسده اغت و پبئیر ثودس ثهسه وزی
دز ایساس زا نتیدر سيتر اغتی
توْلی()9531دز مغبلؼر ای ترت ػنواس "ثسزغی نُؽ
تركیالت ثس ثهسه وزی نیسوی ْبز دز قنبیغ ایساس" ثر
ثسزغی نُؽ تركیالت ػبلی ثس ثهسه وزی نیسوی ْبز دز
قنبیغ نر بنر(عجُر ثندی ،)ISICثب اغتًبده اش زوؼ
سندس و ثر ْمّ مدل هبی اَتكبدغندی،نؿبس می دهد
ْر زاثغر ػلیت اش غمت تركیالت ػبلی ثس ثهسه وزی
نیسوی ْبز ثر ؾٓ یّ غویر اغت ،ثنبثسایر دز مُبعغ
تركیالت ػبلی،نیسوی ْبز اش میصاس تركیالت تأ یسپریس
اغت و اشایر عسیٍ می تواس ثب ػتسؼ ایر دوزه هب،ثس
ثهسه وزی نهبیی و متوغظ نیسوی ْبز تأ یس مؿهودی
داؾتی
ْسیمی وپیساغتر()9595دز مُبلر"ازشیبثی وترلی تأ یسات
متُبث ثهسه وزی نیسوی انػبنی،هصینر هبی تولید وقبدزات
ْبالهبی قنؼتی دز ایساس" میصاس تأ یسپریسی هصینر هبی
تولید و قبدزات ْبالهبی قنؼتی زا اش ثهسه وزی نیسوی
انػبنی دز ثلؽ قنؼت ْؿوز ثیر غبلهبی 9535-9539ثب
اغتًبده اش غیػتم مؼبدالت همصمبس تؼییر ْسده اندی نتبیح
حبق اش تلمیر غیػتم ثر زوؼ حداَ مسثؼبت دو مسحلر
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ای تٓسازی حبْی اشآس اغت ْر آموشؼ ومهبزت نیسوی
انػبنی وؾدت قبدزات تأ یس مثجت و مؼنی دازی ثس ايصایؽ
ثهسه وزی نیسوی ْبز عی دوزه موزد مغبلؼر داؾتر
اغتیهمچنیر ايصایؽ دز ثهسه وزی نیسوی ْبز،موخجبت
ْبهؽ دز هصینر واحد ْبز دز ثلؽ قنؼت زا يساهم آوزده
و ثب ْبهؽ هصینر هبی تولید،ایر امس ثر نوثر خود،ثؼضبً
شمینر زا ثسای ايصایؽ قبدزات ْبالهبی قنؼتی عی دوزه
مرْوز يساهم آوزده اغتی اش عسو دیگس،ثب اغتنبد ثر نتبیح
حبقلر،ثر نظس نمی زغد ْر ؾدت قبدزات ایر ثلؽ تأ یس
مؼنی دازی ثس ثهجود ثهسه وزی نیسوی ْبز دز عی دوزه
موزد مغبلؼر داؾتر ثبؾدی
شزانو َنبدی()9591دزمُبلر ای ترت ػنواس"تلمیر تبثغ
ثهسه وزی نیسوی ْبز دز ثلؽ قنبیغ اغتبس
خوشغتبس"ثباغتًبده اشمدل ْبة-دا الظ تؼمیم یبيتر،تبثغ
ثهسه وزی نیسوی ْبز دزقنبیغ اغتبس خوشغتبس زا ثیر
غبلهبی9531-9591تلمیر شده اند و اش متهیسهبی مػتُلی
جوس ؾدت غسمبیر ،ؾٓبو ثیر تولید ثبلُوه وثبلًؼ وهصینر
هبی ترُیٍ وتوغؼر اغتًبده ْسده اندینتبیح حبْی اش وخود
زاثغر مػتُیم ثهسه وزی نیسوی ْبز ثب ؾدت غسمبیر و
هصینر هبی ترُیٍ و توغؼر و زاثغر مؼٓوظ ثب تولید ثبلُوه
و ثبلًؼ اغتی
توْلی و همٓبزاس()9593دز مُبلر ای ترت ػنواس"تأ یس
آشادغبشی تدبزی ثس ثهسه وزی نیسوی ْبز دز ثلؽ
ْؿبوزشی ایساس"ثب داده هبی غسی شمبنی عی غبلهبی -92
،9512ثب ثر ْبز یسی زوؾهبی حداَ مسثؼبت مؼمولی و
تكریی خغب،زاثغر ثلندمدت و ْوتبه مدت ثیر غیبغت
هبی آشادغبشی تدبزی و ثهسه وزی نیسوی ْبز زا دز ثلؽ
ْؿبوزشی ایساس ثسزغی ْسده اندینتبیح ثسآوزد حبْی اش آس
اغت ْر غیبغتهبی توغؼر قبدزات و ْبهؽ نسخ تؼسير
وازداتی دز ثلندمدت و ْوتبه مدت ثبػث ايصایؽ ثهسه وزی
نیسوی ْبز دز ثلؽ ْؿبوزشی ؾده اندیهسجند غسمبیر
انػبنی دز ثلندمدت ثس ثهسه وزی ا س مثجت دازد ولی ا س
مثجت آس دز ْوتبه مدت دازای اهمیت آمبزی نیػتی

)IIمغبلؼبت خبزخی
اغتیگلیتص (،)9833دز مغبلؼر" تئوزی صینؽ ،آموشؼ و
توشیغ دزآمد" ْیًیت نیسوی انػبنی زا موزد توخر َساز داده
اغتی و نظسیر غسند زا ثدیر ونر ثیبس نموده اغت :ثسای
انتُبل توانمندی هبی ثر دیگساس اثصازهبیی الشپ اغت و
آموشؼ یٓی اش اثصازهبی مؤ س ثسای ازتُبن ْیًیت نیسوی
انػبنی اغت ْر ايساد زا ثس اغبظ توانمندی هبیؿبس سوه
ثندی(غسند)می ْندی ثساغبظ ایر نظسیر ،ا س ْیًیت نیسوی
انػبنی غسند نؿود ،ثر همر ايساد ثر میصاس مؿبثر پسداخت
خواهد ؾد ،و دز ایر قوزت ثیر میصاس پسداختی و ؾسایظ
ثبشاز ْبز و ثهسه وزی ايساد زاثغر ای وخود نلواهد داؾتی
خیر و مبیس ،)9895( 8دز مغبلؼر ای ترت ػنواس "زيبه
ْبز ساس و ثهسه وزی ،نُؽ جبنر شنی "ثر ثسزغی زيبه
ْبز ساس و ثهسه وزی می پسداشدی وی پع اش ثسزغی ػوام
متؼددی ْر دز ثهسه وزی نیسوی ْبز مؤ س هػتند ،نتیدر
می یسند ْر آموشؼ و يسهنگ ثیؿتسیر تأ یس زا زوی ثهسه
وزی نیسوی ْبز دازد و پع اش آس ثهداؾت ،تهریر و مػٓر
و حم ونُ دز مساح ثؼدی َساز دازندی
لیو و همٓبزاس ،)9889( 91دز ترُیُی ثر ػنواس"آموشؼ،
تدسثر و ثهسه وزی نیسوی ْبز دز ثنگبههبی ؾهسی و
زوغتبئی جیر" ثهسه وزی نهبئی نیسوی ْبز و غسمبیر زا دز
غبلهبی9898و 9881ثب اغتًبده اش تلمیر تبثغ ْبة-
دا الظ ثوغیلر داده هبی خسد  911ثنگبه قنؼتی مربغجر
ْسده اندی ثساغبظ نتبیح ایر ترُیٍ میصاس آموشؼ نیسوی
ْبز تأ یس ثػیبزی ثس ثهسه وزی نهبئی نیسوی ْبز داؾتر
اغتیدز ثنگبههبی قنؼتی موزد ثسزغی،ثب وخود ثهسه وزی
ثبالی غسمبیر ،ثهسه وزی نیسوی ْبز اش جنیر وفؼیتی
ثسخوزداز نجوده اغتی
ْسیؿنب و میستب ،)9889( 99دز مُبلر" آشادغبشی تدبزی ،نظم
ثبشاز و زؾد ثهسه وزی:مدازِ خدید اش هند" آ بز آشادغبشی
تدبزی زا ثس زَبثت و ثهسه وزی دز ْؿوز هند ثب اغتًبده از
داده هبی خسد پبن ثسای دوزه 9896-85زوی مدموػر ای
8

)Stiglitz(1975
)Jean&Mayer(1983
10
)Liu and et al.(1998
11
)Krishna&Mirta(1998
9

I2SLS
)Ordinary Least Square Method(OLS
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7
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اش ثنگبههبی نمونر موزد مغبلؼر َساز داده اندی نتبیح حبقلر
نؿبس می دهند ْر غیبغت هبی مرْوز مندس ثر ايصایؽ
زَبثت و ايصایؽ نسخ زؾد ثهسه وزی نیسوی ْبز ؾده اغتی
ثسنبزد و خنػر،)9888( 92دزمغبلؼر"ػملٓسد اغتثنبئی
قبدزات:ػلت یب مؼلول؟"ثب اغتًبده اش داده هبی تبثلوئی دز
یّ دوزه پنح غبلر 9899،991-9882ثنگبه قنؼتی زا موزد
مغبلؼر َساز داده اندیوثدیر نتیدر زغیده اند ْر
قبدزْنند بس ثصز تس ،ثهسه وزتس ،غسمبیر ثستس و تٓنولوضی
ثستس ثوده و دغتمصد ثیؿتسی نیص پسداخت می ْنندی
ْالیسوهمٓبزاس )9888(95دزمُبلر ای ترت ػنواس"قبدزات
وْبزائی غغی ثنگبهی دزقنؼت ْبزخبنر ای آيسیُب" ثب
اغتًبده اش دادههبی تبثلویی غغی ثنگبهی و ثب زوؾهبی
ا سات بثت و تكبديی ،ثسای ثلؽ قنؼت جهبز ْؿوز
آيسیُبئی (ْبمسوس،ننبْ،نیب،شیمجبوه) ،ا سقبدزات زوی ْبزائی
ثنگبه زا ثسای دوزه 9882-9883غندیده اندینتبیح نؿبس می
دهند ْر قبدزات ثبػث ايصایؽ ْبزائی می ؾود؛ثلكوـ
دز ثنگبههبیی ْر اخیساً قبدزات ْبالهبیؿبس زا آنبش ْسده
اندیو یبد یسی ثب قبدزات ثر انداشه خود صینی ثنگبههبی
ْبزا دزقبدزات مؤ س اغتیا سقبدزات زوی ثهسه وزی دز
ایر نمونر اش آيسیُب دز مُبیػر ثب غبیس مغبلؼبت دزْؿوزهبی
ثب ثبشازهبی داخلی ْوجّ ،ثصز تس اغتی
اغدوهلم،)9888( 91دز مُبلر"قبدزات ،وازدات و ثهسه وزی:
نتبیدی اش داده هبی ْبز بهی اندونصی"ثب اغتًبده اش زویٓسد
تبثغ تولید مجتنی ثس داده هبی خسد دز غغی ثنگبه دز
اندونصی ثهسه وزی نیسوی ْبز دز ایر ثنگبههب زا انداشه می
یسدینتبیح نؿبس می دهند ْر مؿبزْت دز تدبزت خبزخی
مندس ثر ايصایؽ ثهسه وزی ثنگبه می ؾودیدز واَغ
ثنگبههبی قبدزاتی اش زؾد ثهسه وزی نیسوی ْبز ثبالتسی
ثسخوزدازندی
93
هبلتی ونگس وهمٓبزاس (،)9888دز مُبلر"اختالو ثهسه
وزی ثیر ْبزْنبس:نُؽ تؼداد ْبزْنبس ،غر و غسمبیر
انػبنی" تًبوت ثهسه وزی دز میبس ْبز ساس زا دز قنبیغ

83

ملتلى عی غبلهبی،9893-86ثب اغتًبده اش زوؼ تبثغ تولید
موزد مغبلؼر َساز داده و نتیدر یسی می ْنند ْر تؼداد
ْبز ساس ،غر و غسمبیر انػبنی دز میصاس ثهسه وزی آنهب
تأ یس راز اغتی
ْیم،)2111( 96دزمُبلر" آشادغبشی تدبزی و زؾد ثهسه وزی
دز قنبیغ ْبزخبنر ای ْسه :حمبیت َیمتیَ ،دزت ثبشاز
ْبزآئی مُیبظ"ا س آشادغبشی ثس ثهسه وزی نیسوی ْبز زا ثب
اغتًبده اش56قنؼت ْبزخبنر ای دز دوزه 9866-99دز ْسه
خنوثی موزد مغبلؼر َساز داده اغتیوی ثب يسل زَبثت
نبَف دز الگو ثدیر نتیدر زغیده اغت ْر آشادغبشی
تدبزی ،زؾد ثهسه وزی ،زَبثت و ْبزآئی مُیبظ زا ثهجود
ثلؿیده اغتی
93
ثیػی ثسوِ (،)2119دز مغبلؼر" توغؼر ثنگبه و يُداس
واثػتگی دز ْؿوزهبی نیمر قرسائی آيسیُب "نر ْؿوز نیمر
قرسائی آيسیُب (ثوزوندیْ ،بمسوس ،غبح ػبج ،اتیوپی،
ننبْ،نیب ،تبنصانیب ،شامجیب ،شیمجبوه) زا ثیر غبلهبی9882-86
ثسزغی ْسده اغتی دز هس ْؿوز تُسیجبً 211ثنگبه ثسای غر
غبل متوالی موزد پسغؽ َساز سيتر اندی نتبیح حبقلر نؿبس
می دهد ْر قبدزْنند بس نػجت ثر نیسقبدزْنند بس
غغی ثهسه وزی و نسخ زؾد ثهسه وزی نیسوی ْبز ثصز تسی
دازندیایر مغبلؼر همچنیر ثر ؾواهدی دال ثس یبد یسی اش
عسیٍ قبدزات دغت یبيتر اندی
غدزثم)2119( 99دز مُبلر ای ترت ػنواس"جر جیصی ثبػث
قبدزات ْبزخبنر ای دز آيسیُب می ؾود؟ مدازْی اش ننبْ،نیب
و شیمجبوه،غبشمبس توغؼر قنبیغ مل مترد و مسْص مغبلؼبت
اَتكبدی آيسیُب"ثب اغتًبده اش آمبز ثنگبههبی قنؼتی دز غر
ْؿوز مرْوز دز دهر ،9881خهت آؾٓبزغبشی توانبئی
ثنگبههب دز داؾتر انگیصه هبی قبدزاتی،مدلهبی ز سغیوس
لگبزیتمی جند متهیسه ای زا ثر زوؼ ا سات تكبديی ثسآوزد
ْسده و اؾٓبل ونب وس نبهمگنی ثنگبههب زا دز ایر مدلهب
ْنتسل نموده اغتیمهمتسیر متهیسهبی توفیری دز
مؼبدالت وی،مهبزت دز غغی ثنگبه اغت ْر ثیر دو نوع
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)Bernard&Jensen(1999
)Collier(1999
14
)Sjoholm(1999
15
)Haltiwanger and et al. (1999
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16

)Kim(2000
17
)Biesebroeck(2001
18
)Soderbom(2001
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آس تًبوت َبئ ؾده اغت؛یٓی غسمبیر انػبنی(غبلهبی
تركی )و غواثٍ خدمت ْبزْنبس و دیگسی ْبزآئی
تٓنیٓی(ْر اشعسیٍ تلمیر تبثغ تولید ْبة-دا الظ
حبق ؾده اغت)ینتبیح ترلی وی وخود هصینر هبی َبث
مالحظر دز وزود ثر ثبشازهبی قبدزاتی زا آؾٓبز می غبشدی
و نس)2119( 98دز مُبلر" ا سات ػلّی قبدزات زوی انداشه
ثنگبه و ثهسه وزی نیسوی ْبز:اولیر مدزِ اش یّ دید به
تغجیُی"ثب اغتًبده اش دادههبی تبثلوئی و ثب زوؼ حداَ
مسثؼبت مؼمولی ،ا سات ػلّی آنبش ثر قبدزات زا زوی ْبزائی
ْبزخبنر ای ْبزخبندبت آلمبس ثب دید به تغجیُی ،ثیر
غبلهبی 9839-98ثسزغی ْسده اغتی نتبیح حبْی اش ایر
اغت ْر قبدزات زوی زؾد تؼداد ؾبنلیر ،ثهسه وزی
نیسوی ْبز و دغتمصد ا سات مثجتی دازدی
سینوی و همٓبزاس )2115( 21دز مغبلؼر ای ثب
ػنواس"قبدزات همیؿر ثهسه وزی زا دز غغی ثنگبه ايصایؽ
نمی دهد"ثب یّ ترلی اَتكبدغندی و ثب اغتًبده اش
دادههبی تبثلوئی و ثب تًبف مستجر ثبال ،خكوقیبت
ثنگبههبی قبدزْننده و نیسقبدزْننده زا دز قنبیغ ْبزخبنر
ای غوئد ثیر غبلهبی 9891-9883ثسزغی ْسده اندی نتبیح
حبقلر نؿبس می دهد ْر ْبزائی ثنگبههبی قبدزْننده و
نیسقبدزْننده تُسیجبً مؿبثر اغتیوایر خالو مجبنی نظسی
و نتبیح حبق اش غبیس ْؿوزهبغتی
ثبلدوینگ و والنگ)2115( 29دز مُبلر"ؾسْت دز
ثبشازقبدزاتی و ْبزائی ثهسه وزی دز قنؼت ْبزخبنر ای
ْبنبدا"ثب اغتًبده اش دادههبی تبثلوئی و ثب زوؼ تأ یسات
بثت،دز غبلهبی ،9835-83پیوند ثیر ؾسْت دز
ثبشازقبدزاتی و ْبزائی ثهسه وزی دز ْبزخبنر هبی ْبنبدا زا
موزد مغبلؼر َساز داده اندیهمچنیر تًبوت دزازتجبط ثیر
قبدزات و ثهسه وزی ثسای ْبزخبنر هبیی ْر اش خبزج ادازه
می ؾوند و آنهبیی ْر اش داخ ادازه می ؾوند و همچنیر
ثیر ْبزخبنر هبی خدید و َدیمی زا آشموده اندی نتبیح نؿبس
می دهند،ؾسْت دزقبدزات ثب ثهسه وزی زؾدیبيتر مستجظ
اغت؛و ایر ا س ثسای ْبزخبنر هبیی ْر اش داخ ادازه می

ؾوند ثػیبز َویتس اغتیدزموزد ْبزخبندبت خدیدالتبغیع
نیص ایر ا س َویتس اش َدیمی تسهب اغتیو ػبملی ْر ثبػث
ايصایؽ ثهسه وزی ثنگبه دز وزود ثر ثبشازهبی قبدزاتی می
ؾود ثسای هس ثنگبه متًبوت اغتی
لوپص)2111( 22دز پطوهؿی ترت ػنواس"دغتمصد و ثهسه
وزی دز ْبزخبندبت مٓصیّ"ثب اغتًبده اش داده هبی تبثلوئی
و ثر زوؼ حداَ مسثؼبت مؼمولی،ا س متهیسهبی دزخر ثبش
ثودس اَتكبد،ترُیٍ و توغؼر خبزخی و غسمبیر انػبنی زا
زوی ثهسه وزی نیسوی ْبز و دغتمصد ثیر غبلهبی -88
9885ثسزغی ْسده اغتینتبیح حبقلر ثیبنگس ایر واَؼیت
اغت ْر ْبزيسمبیبس و ْبز ساس هس دو اش غسمبیر رازی دز
آموشؼ،مهبزت و تدسثر نًغ می ثسندی و همچنیر
تركیالت ثبالتس دازای ا س َبث توخهی ثس دغتمصد و ثهسه
وزی متب س اش آموشؼ اغتی
و نس)2113( 25دز مُبلر"قبدزات و ثهسه وزی:مدازِ خمغ
آوزی ؾده اش دادههبی غغی ثنگبهی"ثهسه وزی نیسوی ْبز
زاثب اغتًبده اش دادههبی غغی خسد ثسای ثنگبههب و ثب زوؼ
ا سات بثت ،دز دوزه شمبنی ثیر غبلهبی 9883-2111ثب
اغتًبده اش دادههبیْ 55ؿوزغندیده اغتینتبیح حبْی
اشایر اغت :ثب اینٓر قبدزات الصامبً ثبػث ايصایؽ ثهسه وزی
نمی ؾود ولی ثنگبههبی قبدزْننده ثهسه وزی نیسوی ْبز
ثیؿتسی نػجت ثر سوه دیگس دازندی
سوه مغبلؼبت ثیر المللی قبدزات و ثهسه وزی()2113دز
مغبلؼر ای ترت ػنواس"قبدزات و ثهسه وزی-مدازِ
مُبیػر ای ثسایْ91ؿوز"ثب اغتًبده اش داده هبی مُغؼی
غغی خسد َبث َیبظْ91ؿوز و مدموػر اش مدلهبی
تدسثی ثر ثسزغی ازتجبط قبدزات ثب ثهسه وزی پسداختر اندی
نتبیح حبْی اش آس اغت ْر ثنگبههبی قبدزْننده نػجت ثر
غبیسیر-هنگبمی ْر نبهمگنی هبی مؿبهده ؾده و
مؿبهده نؿدهْ ،نتسل ؾده ثبؾند-ثهسه وزی ثیؿتسی دازند؛
و زوند مػتمس 21ثهسه وزی ثنگبه قبدزْننده ثب غهم
قبدزات دز يسوؼ ْ می ثر ايصایؽ دازدیهمچنیر
ثنگبههبی ثب ثهسه وزی ثبال حٍ انتلبة ثیؿتسی ثسای
انتلبة ثبشاز ثسای ْبالهبی خود دازندی و ْؿوزهبئی ْر
دزخر ثبش ثودس اَتكبدی ثیؿتسی دازند،ثهسه وزی ثبالتسی زا
نیص تدسثر می ْنندی
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اندزغوس و همٓبزاس )2113( 23دز مُبلر" ْبزآئی ثنگبه و
تدبزت ثیر المل -مدازْی اش یّ ْؿوز ثب اَتكبد ثػتر"
ْؿوز غوئد زا ْر اَتكبدی ثػتر و ثبشاز داخلی مردودی
دازد مدنظس سيتر اند؛و ثنگبههبی ایر ْؿوز زا ثب اغتًبده اش
دادههبی تبثلویی و زوؼ ا سات تكبديی و ثب تلمیر شننده
حداَ مسثؼبت تؼمیم یبيتر 26ثیر غبلهبی -2113
9883ثسزغی ْسده اند و ا س متهیسهبی غسمبیر
انػبنی،غسمبیر يیصیٓی و تؼداد ؾبنلیر زا زوی ثهسه وزی
نیسوی ْبز غندیده اندینتبیح حبقلر نؿبس می دهند ثیؿتس
تئوزی هبیی ْر دزموزد مؿبزْت ثنگبه دزتدبزت خهبنی دز
ْؿوزهبی ثب اَتكبد ثبش قدٌ می ْنند(ملكوقبً آمسیٓب)دز
ْؿوزهبی ثب اَتكبد ثػتر نیص قبدٌ هػتندیو همچنیر ثیر
قبدزْنند بس و وازدْنند بس ثسحػت تؼداد ثبشازهبیی ْر ثب
آنهب تدبزت می ْنند و ثسحػت تولیدات تدبزی نبهمبهنگی
اغبغی وخود دازدی
23
غنّ و همٓبزاس ()2119دزمغبلؼر ای ترت ػنواس
"دغتمصد ثبالتس دز ثنگبههبی قبدزاتی :خود صینی یب ا س
قبدزات؟ اولیر مدزِ اش دادههبی پیوند ْبزيسمبْ-بز س دز
آلمبس" ثب اغتًبده اش دادههبی تبثلوئی اش پیوند ْبز س-
ْبزيسمب و ثب زوؼ حداَ مسثؼبت مؼمولی،ثیر غبلهبی
ْ9881-2113بزخبنر هبیی زا ْر آنبش ثر قبدزات می ْنند
زا ثسزغی ْسده اندیو َكد یبيتر خهت ازتجبط ثیر قبدزات
و دغتمصد زا داؾتر اندینتبیح نؿبس می دهد ْر پبداؼ
دغتمصد دز ثنگبههبیی ْر َكد قبدزات دازند اش غبلهبی
َج وخود داؾتر اغت و دز غبلهبی ثؼد اش ؾسوع ثر
قبدزات ايصایؽ نیبيتر اغتیثنبثسایر دغتمصدهبی ثیؿتس دز
ثنگبههبی قبدزاتی آلمبس دز نتیدر يؼبلیتهبی قبدزاتی
نیػتی
29
هسغت وهمٓبزاس ()2118دز مُبلر ای ترت ػنواس"آیب
اؾتهبل زوی ثهسه وزی ا س می رازد؟"ثب اغتًبده اش
دادههبی تبثلویی زاثغر خبیگصینی ثیر اؾتهبل و ثهسه وزی
نیسوی ْبز زا دزثیر تؼدادی اشْؿوزهبی  OECDدز
غبلهبی  2115-9831ثسزغی ْسده اندی آنبس ثب تلمیر یّ
28
مدل غبختبزی حداَ مسثؼبت مؼمولی غر مسحلر ای

25

)Andersson and et al.(2007
)Generalized Least Squares Method(GLS
27
)Schank and et al.(2008
28
)Horst and et al.(2009
29
)3 Stage Least Squares(3SLS
26
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ثدیر نتیدر زغیدند ْر اؾتهبل ،ثهسه وزی زا ايصایؽ می
دهد؛ ْر نتیدر حبق ملبلى مجبنی نظسی اغتی
هدو مُبلر حبفس تؼییر و ازشیبثی ا س ثسخی اش متهیسهبی
ْالس اَتكبدی زوی ثهسه وزی نیسوی ْبز دز ایساس عی
غبلهبی  9531-9596می ثبؾدی و غؼی می ؾود ثر ایر
غوال پبغخ داده ؾود ْر متهیسهبی مرْوز زوی ثهسه وزی
نیسوی ْبز دز اَتكبد ایساس جگونر تأ یس می رازد؟
 -2مواد و روش ها
دز ایر ثلؽ ثب توخر ثر مجبنی نظسی موخود و مغبلؼبت
اندبپ ؾده َجلی ،اثتدا ثر عوز ملتكس ثر مؼسيی متهیسهبی
مدل می پسداشیم و غپع ثب اغتًبده اش دادههبی غسی
شمبنی غبالنر عی غبلهبی، 9531-96پع اش ثسزغی
ایػتبیی متهیسهب وازائر الگوی منبغت ،ثر تلمیر ثهسه وزی
نیسوی ْبز دز ایر دوزه می پسداشیم و آشموس هبی
تؿلیكی و جبت زا نیص اندبپ خواهیم دادیمدل موزد ثسزغی
دز ایر پطوهؽ ثس سيتر اش مدل سوه مغبلؼبت ثیر المللی
قبدزات و ثهسه وزی( )2113میجبؾد ْر ثر
قوزت

LLP=C+LWP+Ldummy X+LHC+

ثوده اغتی (ْر دز آس  = Cػسل اشمجدأ=dummyX ،
متهیس مدبشی قبدزات و =خمالت پػمبند می ثبؾند) و
ثبخبیگصیر ْسدس دزخر ثبشثودس اَتكبد ثر خبی متهیس
مدبشی قبدزات ،و ايصودس متهیس ؾدت غسمبیر و همچنیر
حرو ػسل اشمجدأ ثر قوزت شیس تؼدی ؾده اغت:
LLP= LWP+ LOPN+ LHC+ LKL+

و دلی تؼدی  ،مؼنی داز نجودس ثسخی اش فسایت دز مدل و
افبير ْسدس متهیس ثر دلی ا س مؼنی دازی اغت ْر ثس
مجنبی نظسی اغتواز اغتی
 =LLPلگبزیتم متوغظ ثهسه وزی نیسوی ْبز (ثر َیمت
هبی بثت  )9536می ثبؾدیمتوغظ ثهسه وزی نیسوی ْبز دز
هس غبل اش تُػیم تولید نبخبلف داخلی (ثر َیمت هبی
بثت  )9536ثس خمؼیت ؾبن آس غبل ثر دغت می
آیدیآمبز مسثوط ثر تولید نبخبلف داخلی نیص اش غبیت ثبنّ
مسْصی (ثر نؿبنی  )www.cbi.irاغتلساج ؾده اندی
 =LWPلگبزیتم خمؼیت ؾبن اغتیو آمبز آس ثس اغبظ
ثسآوزد ديتس اَتكبد ْالس غبشمبس مدیسیت و ثسنبمر زیصی
(غبثٍ) ْؿوز می ثبؾدی
 =LOPNلگبزیتم دزخر ثبشثودس اَتكبد می ثبؾدیؾبخف
دزخر ثبشثودس اَتكبد اش نػجت خمغ قبدزات و وازدات ثر
تولید نبخبلف داخلی (ثر َیمت هبی بثت  )9536ثر دغت
می آیدی
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 =LHCلگبزیتم غسمبیر انػبنی اغتیغسمبیر انػبنی
ثوغیلر نػجت ؾبنلیر دازای تركیالت ػبلی ثر ْ
ؾبنلیر انداشه یسی می ؾودی و آمبز آس اش ديتس اَتكبد
ْالس غبشمبس مدیسیت و ثسنبمر زیصی سدآوزی ؾده اغتی
 =LKLلگبزیتم ؾدت غسمبیر اغتی ؾدت غسمبیر اش
نػجت موخودی غسمبیر ثر خمؼیت ؾبن ثر دغت آمده
اغتی آمبز موخودی غسمبیر ثس اغبظ ثسآوزد ديتس اَتكبد
ْالس غبشمبس مدیسیت و ثسنبمر زیصی ْؿوز می ثبؾدی
انتظبز می زود زاثغر قبدزات و دزخر ثبشثودس اَتكبد و ثهسه
وزی نیسوی ْبز مثجت ثبؾدی شیسا قبدزْننده ؾدس ثنگبه
منبيؼی ثسای ثنگبه دز ثس خواهد داؾت ْر مهمتسیر آس
ايصایؽ ثهسه وزی نیسوی ْبز می ثبؾدی دولت نیص ثب اش میبس
ثسداؾتر موانغ وزود ثر ثبشازهبی خبزخی ْر دز غغی ْالس
ؾبم غیبغتهبیی می ؾود ْر دزخر ثبش ثودس اَتكبد زا
ايصایؽ می دهد ،می تواند دز اَتكبد مداخلر مؤ س داؾتر
ثبؾد شیسا ْبهؽ موانغ تدبزی اش عسیٍ ايصایؽ قبدزات
ثبػث زؾد اَتكبدی و ايصایؽ ثهسه وزی دز ْؿوز می ؾود
). (Bernard&Jensen,1999

انتظبز می زود زاثغر خمؼیت ؾبن و ثهسه وزی نیسوی ْبز
منًی ثبؾدی شیسا دز ثلندمدت ايصایؽ ثهسه وزی تمبی
خواهد داؾت تب ا س ايصایؽ تُبفبی دغتمصد زا ثس حػت ا س
خبلف ثس منرنی ػسفر اَتكبد تؼدی ْندی یؼنی ايصایؽ
ثهسه وزی دزخهت ػٓع ايصایؽ دغتمصد حسْت ْسده و
ثبػث ْبهؽ ػسفر نیسوی ْبز می ؾود و دز مدل زؾد
اغتبندازد غولو ،ؾوِ هبی ػسفر نیسوی ْبز ثر عوز
متوغظ میتوانند زوی ثهسه وزی ا س ثگرازندی ثدیر قوزت
ْر نیسوی ْبز افبيی ثب اینٓر ممٓر اغت غبػبت ْبز
شیبدی دز هًتر ْبز ْند ،ولی ثهسه وزی پبئینی خواهد داؾت

).al,2003ثسای تلمیر مدل يوٌ اش الگوی خود توفیی ثب
وًَر هبی ػتسده ثب اغتًبده از نسپ ايصاز اَتكبدغندی
مبْسويیت 51اغتًبده می ؾودی
 -3نتایج و بحث
 9-5آشموس ایػتبیی متهیسهب(زیؿر واحد)
مدل غبشی اَتكبدغندی ثب اغتًبده اش غبسیهبی شمببنی ثبر
زوؾهبی غنتی و مؼمول ،مجتنی ثسيسل ایػتبیی متهیسهبی
غسی شمبنی اغتی ثس ایر اغبظ ،ػمومبً يسل می ؾود ْبر
میبنگیر و وازیبنع متهیسهبب دز عبول شمببس بثبت ثبوده و
ْووازیبنع ثیر هسدو مُبداز اش متهیسغبسیهبی شمببنی تنهبب
ثػتگی ثر يبقلر شمبنی ثیر آنهب دازدیدزحبلی ْر ثػیبزی اش
متهیسهبی ْالس اَتكبدی ایػتب نیػتند و انلت حبوی یبّ
زوند تكبديی(زیؿر واحد)می ثبؾند ْبر ثبب تًبفب یبسی
زوند مرْوز حرو می ؾوندیاش آندب ْر حضوز جنیر زونبدی
تلمیر و اغتنجبط هبی آمبزی زا نیس مؼتجس مبی غببشد ،لبرا
اولیر بپ ثسای ترلی هبی اَتكبدغبندی ،غببْر نمبودس
متهیسهب اغتی زوند تكبديی متهیسهب(زیؿر واحد) ،ثب اغتًبده
اش آشموس هبی زیؿر واحد مؿلف می سددی ثسای ثسزغبی
ایػتبیی متهیسهب دز مغبلؼبر حبفبس اش آشمبوس زیؿبر واحبد
تؼمیم یبيتر دیٓی-يولس 59اغتًبده ؾده اغتی

).(Horst and et al, 2009

انتظبز می زود زاثغر غسمبیر انػبنی و ثهسه وزی نیسوی ْبز
مثجت ثبؾدی شیسا عجٍ مدل زؾد مبلتوظ ،ايساد
تركیلٓسده(غسمبیر انػبنی) مهبزت و دانؽ ثیؿتسی زا دازا
می ثبؾند ،و اش آندبیی ْر توغؼر اَتكبدی و ايصایؽ
ثهسه وزی ثر پیؿسيت دز دانؽ ينی و ػلمی نیبش دازد،
احتمبالً توغؼر و ايصایؽ ثهسه وزی ثر انجبؾت غسمبیر
انػبنی ثػتگی خواهد داؾت (Becher and et
Microfit
Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test
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31

88

ثسزغی ا س دزخر ثبش ثودس اَتكبد ،خمؼیت ؾبن  ،غسمبیر انػبنی و ؾدت غسمبیر ثسزوی مدیسیت ثهسه وزی نیسوی ْبز دز اَتكبد ایساس

جدول( )1خالصه نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد دیکی-فولر تعمیم یافته

متغیر
L
e
v
e
L
1st
differ
ence

عرض ازمبدأ
LLP

C

روند

وقفه

ADF

مقدار بحرانی مکینون

محاسبه شده

%1

%5

%10

1

-3.697715

-661661/3

-2.960411

-61916/2

Lwp

C

T

0

-0.407676

-273277/4

-3.557759

-21236/3

LOPN

C

T

8

-6.418479

-394309/4

-3.612199

-24308/3

0

-6.418594

-63921/2

-1.951687

-61058/1

LKL

C

T

0

-2.769232

-273277/4

-3.557759

-21236/3

DLWP

C

T

0

-6.013853

-28458/4

-3.562882

-21527/3

0

-4.154474

-641672/2

-1.952066

-6104/1

LHC

DLKL

همبنغوز ْر دز خدول( )9مؿبهده می ؾودَ،دز مغلٍ آمبزه
دیٓی-يولس تؼمیم یبيتر مربغجر ؾده ثسای متهیسهبیLLP
 LOPN, LHC,دز غغی ،اش َدز مغلٍ مُبدیس ثرسانی
مٓینوس ثصز تس اغت و ثسای متهیسهبی LWP,LKLایر
آمبزه ثؼد اش یٓجبز تًبف یسی ثصز تس اش مُبدیس ثرسانی می
ؾود؛دز نتیدر پبیب ثودس متهیسهب ثر ا جبت می زغدی
 2-3تلمیر مدل ثساغبظ الگوی خود توفیی ثب وًَر
هبی توشیؼی 52و نتبیح حبق اش آس
ثب توخر ثر اینٓر همر متهیسهب دز یّ مستجر یٓػبس ایػتب
نیػتند ،ثسای ثسآوزد مدل اش الگوی خود توفیی ثب وًَر
هبی توشیؼی اغتًبده خواهیم ْسدیشیسا دز ایر الگو توخر ثر
دزخر همجػتگی متهیسهب مهم نیػت و همچنیر ثب تؼییر
وًَر هبی منبغت ثسای متهیسهب می تواس مدل منبغت و
منركس ثر يسد زا ثدوس پیؽ داوزی و اغتًبده اش
نظسیر هبی اَتكبدی انتلبة ْسدی
ثساغبظ فبثغر ؾوازتص-ثیصیر ،وًَر ثهینر مدل 2 ،انتلبة
می ؾودیػلت اغتًبده اش ایر فبثغر ایر اغت ْر مؼیبز
ؾوازتص-ثیصیر دز تؼییر وًَر هب قسير خویی می ْند و دز
نتیدر اش دزخر آشادی ثیؿتسی ثسخوزداز اغتی ثر همیر
دلی ثسای نمونر هبی ْوجّ منبغجتس اغتی

)Autoregressive Distributed Lags(ARDL

32

منجغ :مربغجبت ترُیٍ
دز تلمیر مدل دز الگوی خود توفیی ثب وًَر هبی توشیؼی
اثتدا مدل پویبی ْوتبه مدت آس ثر قوزت خدول( )2ازائر
می ؾود ْر وًَر ثهینر متهیسهب ثس اغبظ مؼیبز ؾوازتص-
ثیصیر ثر قوزت ) ARDL(2,0,1,0,0می ثبؾدینتبیح
الگوی پویب نؿبس می دهد ْر همر متهیسهب دز غغی %83
مؼنی داز هػتندینتبیح مدل ثیبنگس آس اغت ْر یّ واحد
ايصایؽ دز ثهسه وزی نیسوی ْبز دز دوزه رؾتر،ثبػث
ايصایؽ 9/13واحدی ثهسه وزی نیسوی ْبز دز دوزه خبزی
می ؾود و یّ واحد ْبهؽ دز ثهسه وزی نیسوی ْبز دز دو
دوزه َج  ،ثبػث ْبهؽ  1/13واحدی ثهسه وزی نیسوی ْبز
دز دوزه خبزی می ؾودیدزخر ثبش ثودس اَتكبد ثدوس وًَر دز
مدل ظبهس ؾده اغت وايصایؽ یّ واحدی دزخر ثبش ثودس
اَتكبد ثبػث ايصایؽ  1/13واحدی ثهسه وزی نیسوی ْبز دز
همبس دوزه می سددیخمؼیت ؾبن ثب یّ دوزه وًَر دز
مدل ظبهس ؾده و ايصایؽ یّ واحد خمؼیت ؾبن  ،ثبػث
ايصایؽ  9/85واحدی ثهسه وزی نیسوی ْبز دز همبس دوزه
و ایر ايصایؽ ثب یّ دوزه وًَر دز غبل ثؼد ثبػث ْبهؽ
 9/86واحدی ثهسه وزی نیسوی ْبز می سددیدلی آس می
تواس ثدیر ونر توخیر ْسد ْر َبنوس ثبشدهی نصولی (ثر
خبعس ايصایؽ نیسوی ْبز ؾبن ) ثب یّ دوزه وًَر دز
اَتكبد ایساس ظبهس می سددیغسمبیر انػبنی ثدوس وًَر
ظبهس ؾده و ايصایؽ یّ واحدی آس ثبػث ايصایؽ 13/1
واحدی ثهسه وزی نیسوی ْبز دز همبس دوزه می سددی
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خدول( )2نتبیح حبق اش آشموس همگسایی الگوی پویبی تبثغ ثهسه وزی نیسوی ْبز )ARDL(2,0,1,0,0

(احتمبل) آمبزهt
(3111/9)111/1
(-398/5)119/1
(3883/9)193/1
(8938/2)119/1
(-8338/2)113/1
(1123/2)121/1
(1231/2)1/125
(F=9859/38)111/1

انرساو مؼیبز
92269/1
92521/1
159323/1
63836/1
66219/1
198125/1
9593/1

فسایت ثسآوزدؾده
9/ 1325
-16683/1
168523/1
8213/9
-8399/9
116661/1
55619/1
R2=1/82

D.W=2916/2

F Version

LM Version

(31621/1)163/1
(152132/1)938/1

(39896/1)586/1
(115969/1)953/1
(8318/91)111/1
(9338/9)239/1

(9131/9)285/1

ؾدت غسمبیر نیص ثدوس وًَر ظبهس ؾده و ايصایؽ یّ
واحدی آس ثبػث ايصایؽ  1/51واحدی ثهسه وزی نیسوی
ْبز دز همبس دوزه می سددی
آمبزه] F(6,24)=59.1931[000دلیلی ثبسای مؼنبی دازی
ْ ز سغیوس می ثبؾد و ثبب اعمینببس %911يسفبیر قبًس
مجنی ثس قًس ثودس همر فسایت الگو زا زد می ْندی
آشموس هبل تؿلیكی مدل ،همگی ثدص آشموس نسمببلیتی اش
لربػ اَتكبدغندی َبث َجول می ثبؾند و ثیبنگس ایر نٓتر
هػتند ْر مدل مؿٓ خودهمجػتگی و نبهمػبنی وازیبنع
ندازد و نیص قریی تكسیی ؾده اغتی يسفیر قبًس آشمبوس
نسمبلیتی ثب اعمینبس  %88زد می ؾود و حببْی اش آس اغبت
ْر خمالت پػمبند مدل دازای توشیغ نسمبل نیػتندی
حبل ثسای اعمینبس اش اینٓر زاثغر ثلندمدت حبقب اش ایبر
زوؼ ْببذة نجبؾببد ،اش زوؼ ازائببر ؾبده توغببظ پػببساس و
همٓبزاس ( ،)9888وخود زاثغر ثلندمدت زا آشموس می ْنیمی
الگوی تكریی خغبی الگوی خود توفبیی ثبب وًَبر هببی
توشیؼی ثسای مدل ترُیٍ ثر يسپ شیس می ثبؾد:

متهیس
)LLP(-1
)LLP(-2
LOPN
LWP
)LWP(-1
LHC
LKL
R2= 81/1

Diagnostic Tests
Test Statistics
A:Serial Correlation
B:Functional Form
C:Normality
D:Heteroscedasticity

p 1

P 1

LLPt   llp t  j   1LOPN t  j
i 1

j 0

P 1

p 1

p 1

j 0

j 0

j 0

   2 LWPt  j    3 LH t  j    4 LKLt  j
  1 LLPt 1   2 LOPN t 1 

 3 LWPt 1   4 LHCt 1   5 LKLt 1   t

زد ؾود
ا س يسفیر
وخببود زاثغببر ثلندمببدت دز مببدل تأییببد مببی ؾببودیآمبزه F
مربغجر ؾده ثساثبس ثبب 5/1919مبی ثبؾبد ْبر اش دزغبغی
اعمینبس  %81اش مُبدیس ثرسانی ازائر ؾده توغبظ پػبساس و
همٓبببزاس( )9888ثصز تببس اغببت و خبببزج اش آس َببساز مببی
یسدیلرا وخود زاثغر ثلندمدت دز مدل تأیید می ؾودیتلمیر
فسایت ثلندمدت دز خدول( )5ازائر ؾده اغبتیدز ثلندمبدت
همر متهیسهب دز غغی  %83مؼنی داز هػتندی نتببیح نؿببس
می دهند ْر دزخر ثبش ثودس اَتكبد ،غسمبیر انػبنی و ؾدت
غسمبیر دز ثلندمدت دازای زاثغر مثجت ثب ثهسه وزی نیبسوی
ْبز می ثبؾند؛ و خمؼیت ؾبن زاثغر منًبی ثبب ثهبسه وزی
نیسوی ْبز دازد و ثیبنگس ایر اغت ْر نر تنهب ایر متهیبس دز
ثلندمدت ثبػث ايصایؽ ثهسه وزی نیسوی ْبز نمی ؾود ثلٓر
ا س منًی و ْبهنده نیص زوی آس دازدی
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خدول( )5نتبیح ثر دغت آمده اش ثسآوزد الگوی ثلندمدت مدل
فسایت
انرساو مؼیبز
(احتمبل)آمبزهt

متهیس

(8519/9)163/1

181922/1

93366/1

LOPN

(-1558/2)125/1

153119/1

-193999/1

LWP

(2935/2)156/1

135533/1

99921/1

LHC

(5/6399)119/1

25936/1

93215/1

LKL

منجغ :مربغجبت ترُیٍ

ا لگوی تكریی خغبی مدل ْر ثیبنگس ازتجبط ْوتبه مدت میبس ثهسه وزی نیسوی ْبز و متهیسهبی مػتُ الگو می ثبؾد ،دز
خدول( )1آوزده ؾده اغتی
(احتمبل)آمبزهt

خدول( )1نتبیح حبق اش ثسآوزد الگوی تكریی خغبی مدل
فسایت ثسآوزدؾده
انرساو مؼیبز

متهیس

(398/5)119/1

92521/1

16683/1

DLLP1

(3883/9)191/1

159323/1

168523/1

DLOPN

(8938/2)113/1

63836/1

8213/9

DLWP

(1123/2)121/1

198125/1

116661/1

DLHC

(1231/2)125/1

9593/1

55619/1

DLKL

(-3995/1)111/1

195615/1

-58163/1

)ecm(-1

R2=1/39

R2=1/ 33

(F=9919/93)111/1

D.W=2916/2
منجغ :مربغجبت ترُیٍ

همبنگونر ْر نتبیح خدول نؿبس می دهد ،همبنند فسایت
الگوی ثلندمدت ،فسایت ْوتبه مدت نیص اش ػالئم موزد
انتظبز ثس خوزداز می ثبؾند و خمؼیت ؾبن دز ْوتبه مدت
ا س مثجت زوی ثهسه وزی نیسوی ْبز دازدیهمچنیر همر
فسایت ثدص دزخر ثبش ثودس اَتكبد دز غغی  ، %83و دزخر
ثبش ثودس اَتكبد دز غغی %81ثر لربػ آمبزی مؼنی داز می
ثبؾندی
55
مالحظر می سدد ْر فسیت تكریی خغبی مدل
ْوجٓتس اش یّ و اش نظس آمبزی مؼنی داز می ثبؾدیو منًی
ثودس آس حبْی اش ایر اغت ْر هس ػدپ تؼبدلی دز الگو دز
ثلندمدت ثر غمت تؼبدل حسْت می ْندی فسیت تكریی
خغبی مدل ْر ثساثس  -58163/1می ثبؾد ،نؿبس می دهد
ْر دز هس دوزه  %11اش ػدپ تؼبدل هبی ثهسه وزی نیسوی
ْبز ثسعسو می ؾود؛ و ْمتس اش غر دوزه الشپ اغت تب

خغبی تؼبدل ْوتبه مدت تكریی سدد و مدل ثر تؼبدل
ثلندمدت ثبش سددی
 5-5آشموس جبت غبختبزی
نهبیتبً آشموس هبی جبت غبختبزی پػمبند تدمؼی 51و
مدروز پػمبند تدمؼی 53زا ْر منؼٓع ْننده جبت دز
فسایت تلمینی دز عول دوزه موزد ثسزغی هػتند زا اندبپ
می دهیمیآشموس پػمبند تدمؼی ثسای یبيتر تهییسات
غیػتمبتیّ دز فسایت ز سغیوس و آشموس مدروز پػمبند
تدمؼی شمبنی ْر انرساو اش پبیدازی فسایت ز سغیوس
اتًبَی و نب هبنی اغت مًید می ثبؾندیا س ؾٓ پػمبند
تدمؼی،ثیر دو خظ قبو(يبقلر اعمینبسْ[)%83ر ثساثسی
آنهب توغظ ثساوس و دیگساس 56ازائر ؾده] َساز سيت،
يسفیر قًس مجنی ثس ػدپ وخود ؾٓػت غبختبزی پریسيتر

34

)Cumulative Sum of Residuals(CUSUM
)Cumulative Sum of Squared Residuals(CUSUMSQ
36
Brown,Durbin & Evans
35

)Error Correction Term(ECT

33
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می ؾودی دز نیس ایر قوزت يسفیر وخود ؾٓػت
غبختبزی پریسيتر می ؾودیمغبلت يوٌ دز موزد نموداز
مدروز پػمبند تدمؼی نیص قدٌ می ْند(تؿٓینی)9591،ی

ؾٓ هبی آشموس هبی پػمبند تدمؼی و مدروز پػمبند
تدمؼی ثر همساه اػداد و ازَبپ مسثوعر دز ؾٓ ( )9و
خداول ( )3و ( )6نؿبس داده ؾده اندی

ؾٓ ( :)9آشموس  CUSUMو CUSUMSQ

خدول ( :)3اػداد و ازَبپ مسثوط ثر آشموس پػمبند تدمؼی
9565
9851363
9851363
9851363
9539
6918ی2
53859ی6
53859ی-6
9538
9259ی3
33913ی8
33913ی-8

9562
9851363
9851363
9851363
9531
33396ی2
85312ی3
85312ی-3
9539
18895ی6
52318ی8
52318ی-8
9596
31329ی91
39933ی92
39933ی-92

9569
9851363
9851363
9851363
9568
69123ی9
39916ی3
39916ی-3
9533
98693ی3
81595ی9
81595ی-9
9593
62163ی8
2819ی92
2819ی-92

9561
9851363
9851363
9851363
9569
69952ی9
1933ی3
1933ی-3
9536
39319ی5
13893ی9
13893ی-9
9591
91111ی8
93191ی99
93191ی-99

9538
9851363
9851363
9851363
9563
33631ی1
66531ی1
66531ی-1
9533
69998ی3
13329ی9
13329ی-9
9595
62129ی9
11699ی99
11699ی-99

9539
9851363
9851363
9851363
9566
9851363
25839ی1
25839ی-1
9531
86139ی1
65923ی3
65923ی-3
9592
9838ی9
12282ی99
12282ی-99

9533
9851363
9851363
9851363
9563
9851363
9851363
9851363
9535
25951ی1
21328ی3
21328ی-3
9599
15181ی9
38986ی91
38986ی-91

9536
9851363
9851363
9851363
9561
9851363
9851363
9851363
9532
98513ی5
39551ی6
39551ی-6
9591
25538ی3
933ی91
933ی-91

غبل
مُدازثساشؼ ؾده

مُداز ْسانر ثبال
مُداز ْسانر پبئیر

غبل
مُدازثساشؼ ؾده

مُداز ْسانر ثبال
مُداز ْسانر پبئیر

غبل
مُدازثساشؼ ؾده

مُداز ْسانر ثبال
مُداز ْسانر پبئیر

غبل
مُدازثساشؼ ؾده

مُداز ْسانر ثبال
مُداز ْسانر پبئیر

منجغ :مربغجبت ترُیٍ
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خدول ( :)6اػداد و ازَبپ مسثوط ثر آشموس مدروز پػمبند تدمؼی

9562
9565
9851363 9851363
9851363 9851363
9851363 9851363
9531
9539
95113ی1
95913ی1
3329ی1
6129ی1
9129ی9329 -1ی-1
9539
9538
91121ی33993 1ی1
8329ی1
1129ی9
2132ی1
2832ی1
9596
9
5329ی9
6132ی1

9569
9851363
9851363
9851363
9568
13983ی1
3129ی1
2129ی-1
9533
31816ی1
8129ی1
9832ی1
9593
83639ی1
5129ی9
3832ی1

9561
9851363
9851363
9851363
9569
13939ی1
1329ی1
2329ی-1
9536
13965ی1
9329ی1
9132ی1
9591
83198ی1
2329ی9
3132ی1

9538
9851363
9851363
9851363
9563
19695ی1
1129ی1
5129ی1
9533
23693ی1
9129ی1
1832ی1
9595
93993ی1
2129ی9
1832ی1

9539
9851363
9851363
9851363
9566
9851363
5329ی1
5329ی-1
9531
22898ی1
3329ی1
1132ی1
9592
93316ی1
9329ی9
1132ی1

9533
9851363
9851363
9851363
9563
9851363
9851363
9851363
9535
21283ی1
3129ی1
1129ی-1
9599
95353ی1
9129ی9
5832ی1

9536
9851363
9851363
9851363
9561
9851363
9851363
9851363
9532
91919ی1
6329ی1
1329ی-1
9591
91196ی1
1329ی9
5132ی1

غبل
مُدازثساشؼ ؾده

مُداز ْسانر ثبال
مُداز ْسانر پبئیر

غبل
مُدازثساشؼ ؾده

مُداز ْسانر ثبال
مُداز ْسانر پبئیر

غبل
مُدازثساشؼ ؾده

مُداز ْسانر ثبال
مُداز ْسانر پبئیر

غبل
مُدازثساشؼ ؾده

مُداز ْسانر ثبال
مُداز ْسانر پبئیر

منجغ :مربغجبت ترُیٍ

ؾٓ ( )9و همچنیر خداول( )3و( )6نؿبس می دهند ْر
ؾٓ پػمبند تدمؼی و مدروز پػمبند تدمؼی دز ثیر
ْسانر هبی ثبال و پبئیر َساز سيتر اند ،لرا يسفیر قًس مجنی
ثس ػدپ وخود ؾٓػت غبختبزی پریسيتر میؾود و وخود
جبت غبختبزی تأیید می ؾودی
هدو ایر مُبلر ،ثسزغی ا س ثسخی اش متهیسهبی ْالس
اَتكبدی اش خملر دزخر ثبشثودس اَتكبد ،خمؼیت ؾبن ،
غسمبیر انػبنی و ؾدت غسمبیر زوی ثهسه وزی نیسوی ْبز
دز ایساس عی غبلهبی  9531-96می ثبؾدیثسای تلمیر
مدل و ثسزغی ا س متهیسهب زوی ثهسه وزی نیسوی ْبز اش
الگوی خود توفیی ثب وًَر هبی ػتسده اغتًبده ؾده
اغت؛و نتبیح شیس حبق ؾده اند:
 )9دزخر ثبش ثودس اَتكبد دز ْوتبه مدت و ثلندمدت زاثغر
مثجت و مؼنی دازی ثب ثهسه وزی نیسوی ْبز دازدی
 )2خمؼیت ؾبن دز ثلندمدت تأ یس منًی و دز ْوتبه مدت
ا س مثجت ثس زوی ثهسه وزی نیسوی ْبز دازد و اش لربػ
آمبزی نیص مؼنب داز می ثبؾدی
 )5غسمبیر انػبنی دز ْوتبه مدت و ثلندمدت زاثغر مثجت
و مؼنی دازی ثب ثهسه وزی نیسوی ْبز دازدی

 )1ؾدت غسمبیر دز ْوتبه مدت و ثلندمدت زاثغر مثجت و
مؼنی دازی ثب ثهسه وزی نیسوی ْبز دازدی
آشموس هبی جبت پػمبند تدمؼی و مدروز پػمبند تدمؼی
نیص نؿبس دهنده جبت تبثغ ثهسه وزی نیسوی ْبز دز اَتكبد
ایساس دز عی دوزه موزد مغبلؼر می ثبؾندی
ثب توخر ثر نتبیح ثر دغت آمده موازد شیس پیؿنهبد می ؾوند:
 غیبغتهبی منبغت ثلؽ ثبشز بنی ْر موخت ايصایؽدزخر ثبش ثودس اَتكبد می ؾوند ،عساحی ؾوندی
 تُبفب ثسای نیسوی ْبز دز ثنگبههبی اَتكبدی ثر حدیثبؾد ْر مندس ثر َبنوس ثبشدهی نصولی نؿودی
 ثر غسمبیر انػبنی و آموشؼ نیسوی ْبز دز ثنگبههبیاَتكبدی توخر ثیؿتسی ؾودی
 ثر منظوز ايصایؽ ثهسه وزی نیسوی ْبز غیبغتهبیی ْرمندس ثر ايصایؽ غغی دزخر ثبشثودس اَتكبد ،غسمبیر
انػبنی و ؾدت غسمبیر می سندد ،اتلبذ سدندی
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