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چکیذه
ٞسف ایٗ ٔمبِ ٝثطضؾی تأثیط ٔعیت ٘ؿجی فؼبِیتٞبی ٔرتّف ثط تِٛیس ٘بذبِم زاذّی اؾتبٖٞب زض ثبظٜ
ظٔب٘ی  1383-1393اؾت .ثطای ایٗ ٔٙظٛض اظ زازٜٞبی ؾبِٙبٔٞٝبی آٔبضی  ٚحؿبةٞبی ٔٙغمٝای ٔطوع
آٔبض ایطاٖ ثطای  30اؾتبٖ اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ثطآٚضز ٔسَٞب زض لبِت ٔسَ پبُ٘ پٛیب ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ
ٌكتبٚضٞبی تؼٕیٓ یبفت ٝاضظیبثی قس ٜاؾت٘ .تبیح ثطآٚضز ٔسَٞب ٔؤیس آٖ اؾت و ٝقبذم ٔعیت ٘ؿجی
زض ؾ ٝثرف ػٕس ٜوكبٚضظی ،ؾبذتٕبٖ  ٚذسٔبت تأثیط ٔثجت ٔ ٚؼٙبزاضی ثط ضقس التهبزی اؾتبٖٞب ثٝ
تطتیت ثٔ ٝیعاٖ  0/07 ٚ 0/08 ،0/49زضنس زاض٘س .زض حبِی و ٝقبذم ٔعیت ٘ؿجی ثرف نٙؼت،
ٔؼسٖ  ٚا٘طغی تأثیط ٔٙفی ثٔ ٝیعاٖ  0/15ضا ثط ضقس التهبزی اؾتبٖٞب ٘كبٖ ٔیزٞس ،و ٝایٗ تأثیط ٔٙفی
ٔیتٛا٘س ٘بقی اظ اثطٌصاضی ثیكتط ؾبیط ثرفٞب ثط تِٛیس ٘بذبِم زاذّی اؾتبٖٞب ثبقس .ثب تٛخ ٝثٝ
یبفتٞٝبی تحمیك  ٚتفبٚت ٔیعاٖ اثطٌصاضی ٔعیت ٘ؿجی ثط ثرفٞبی ٔرتّف ،پیكٟٙبز ٔیقٛز زض ٔؿیط
تجسیُ ٞط اؾتبٖ یب قٟطؾتبٖ ث ٝلغت التهبزی ظیطثرفٞبی ٔرتّف ،السأبت الظْ نٛضت پصیطز.
طبقهبنذی F10, O21, C2 :JEL

واشگان کلیذیٔ :عیت ٘ؿجی ،ضقس التهبزی ،پبُ٘ پٛیب ،فؼبِیتٞبی التهبزی.
 1ایٗ ٔمبِٔ ٝؿترطج اظ ضؾبِ ٝزوتطی ؾیس٘ ٜطٌؽ آلبٔحٕسی ث ٝضإٙٞبیی زوتط غالٔؼّی حبخی ٔ ٚكبٚض ٜزوتط ٞبزی غفبضی
 ٚپیٕبٖ غفبضی آقتیب٘ی زض ٌط ٜٚالتهبز زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس اضان ٔی ثبقس.
*زا٘كدٛی زوتطیٌ ،ط ٜٚالتهبزٚ ،احس اضان ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ،اضان ،ایطاٖ ،پؿت اِىتط٘ٚیىی:
s.n.aghamohammadi@iaub.ac.ir
** اؾتبزیبضٌ ،ط ٜٚالتهبزٚ ،احس اضان ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ،اضان ،ایطاٖ( ٘ٛیؿٙسٔ ٜؿئ ،)َٛپؿت اِىتط٘ٚیىی:
g-haji@iau-arak.ac.ir
 +زا٘كیبضٌ ،ط ٜٚالتهبز ،زا٘كٍب ٜپیبْ ٘ٛض ٔطوع اضان ،اضان ،ایطاٖ ،پؿت اِىتط٘ٚیىی:
ghafari@pnu.ac.ir
 ++زا٘كیبضٌ ،طٔ ٜٚسیطیت ثبظضٌب٘یٚ ،احس اضان ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ،اضان ،ایطاٖ ،پؿت اِىتط٘ٚیىی:
p-ghafari@iau-arak.ac.ir
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 .1مقذمه
زض ٔىبتت التهبزی والؾیه ٘ ٚئٛوالؾیه ،تٟٙب ٘یطٚی وبض  ٚحدٓ ؾطٔبیٟٓٔ ٝتطیٗ ػٛأُ
ٔؤثط ثط ضقس التهبزی لّٕساز ٔیقس٘س؛ أب ثب ظٟٛض ٘ظطیبت ضقس زضٖٚظا ػٛأُ زیٍطی اظ
لجیُ ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی ،ؾطٔبیٞٝبی اختٕبػی ،تىِٛٛٙغی  ٚػٛأُ زیٍط ٘یع ثط ضقس التهبزی ٔؤثط
قٙبذت ٝقسٜا٘س .ثب تٛخ ٝث٘ ٝظطی ٝضقس ٘بٔتؼبزَ التهبزی  ٚثٝزِیُ ٔحسٚزیت ٔٙبثغ الظْ اؾت
ؾطٔبیٌٝصاضی زض ثرفٞبی ٔرتّف ثب تٛخ ٝث ٝظیطؾبذتٞب ٔ ٚعیتٞبی ٞط ثرف ا٘دبْ قٛز
(ؾ( ٚ )19561،ِٛٛؾٛآٖ.)1956 2،
قٙبذت ٔعیتٞبی ٞط ثرف زض ٞط ٔٙغم ٝأىبٖ ثط٘بٔٝضیعی ثٟتط ٛٞ ٚقٕٙسا٘ٝتط ضا ثطای
تحمك اٞساف تٛؾؼ ٝفطأ ٓٞیوٙس .زض ثط٘بٔٝضیعیٞبی ّٔی تٛؾؼ ،ٝث ٝتٛإ٘ٙسیٞبی التهبزی
ٔٙبعك تٛخ ٝچٙسا٘ی ٕ٘یقٛز  ٚایٗ ٔؿئّٔ ٝب٘غ اظ ؾیبؾتٌصاضی  ٚثط٘بٔٝضیعی ٔغّٛة ثطای
تٛؾؼٙٔ ٝغمٝای ٔیقٛز .ایٗ اؾت و ٝثب ٚخٛز اخطای ثط٘بٔٞٝبی ٔتؼسز تٛؾؼّٔ ٝی ٙٔ ٚغمٝای،
ٕٞچٙبٖ ض٘ٚس تٛؾؼ٘ٝیبفتٍی ٔٙبعك ازأٔ ٝییبثس (ؾجحب٘ی  ٚزضٚیكیِ .)1384 ،صا قٙبذت ایٗ
ٔعیتٞب ثطای تسٚیٗ  ٚاخطای ؾیبؾتٞبی وبضأس تٛؾؼ ٝالتهبزی الظْ  ٚضطٚضی اؾت .زض
ایٗ ضاؾتب ،ایٗ ٔمبِ ٝتالـ زاضز ؤ ٝعیت ٘ؿجی ثرفٞبی ٔرتّف التهبزی ضا زض اؾتبٖٞبی
وكٛض ایطاٖ ثطضؾی وٙس  ٚث ٝایٗ ؾؤاَ پبؾد زٞس و ٝتأثیط ٔعیت ٘ؿجی فؼبِیتٞبی ٔرتّف
التهبزی ثط ضقس التهبزی اؾتبٖ ٞب چٍ ٝ٘ٛثٛز ٜاؾت؟ فطضیٛٔ ٝضز ثطضؾی زض ٔمبِ ٝایٗ اؾت
ؤ ٝعیت ٘ؿجی ثرفٞبی ٔرتّف التهبزی ثط  GDPاؾتبٖٞب تأثیط ٔثجت زاضز.

چبضچٛة وّی ٔمبِ ٝزض پٙح ثرف تٙظیٓ قس ٜاؾت .ثؼس اظ ٔمسٔ ،ٝازثیبت ٔٛضٛع ٚ
پیكی ٝٙتحمیك ،ؾپؽ زض ثرف ؾ ْٛضٚـقٙبؾی تحمیك اضائ ٝقس ٜاؾت .ثرف چٟبضْ ثٝ
ثطآٚضز ٔسَ  ٚثرف پٙدٓ ث٘ ٝتیدٌٝیطی  ٚپیكٟٙبزٞب اذتهبل یبفت ٝاؾت.
 .2ادبیات پصوهػ
ٔعیت ٘ؿجی ثٚ ٝؾیّ ٝضیىبضز 3ٚالتهبززاٖ اٍّ٘یؿی پبیٌٝصاضی قس  ٚایٗ ٘ظطی ٝپؽ اظ ٘ظطیٝ
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«ٔعیت ٔغّك» اؾٕیت 1زض ٔجحث ٔعایبی تدبضت آظاز ثیٗإِّّیٔ ،غطح قس .ثطاؾبؼ ٔفْٟٛ
ٔعیت ٘ؿجی ،چٙب٘چ ٝوكٛضی یه وبال ضا ٘ؿجت ث ٝزیٍط وبالٞب اضظاٖتط تِٛیس وٙس ،ایٗ وكٛض
زض تِٛیس چٙیٗ وبالیی ٔعیت ٘ؿجی زاضز .ث ٝػال ،ٜٚاٌط وكٛض یبز قس ٜثتٛا٘س وبالی ٔٛضز ٘ظط ضا
زض ٔمبیؿ ٝثب ؾبیط وكٛضٞب ثب ٞعی ٝٙپبییٗتطی نبزض وٙس زض ٔمبیؿ ٝثب ؾبیط وكٛضٞب اظ ٔعیت
٘ؿجی زض نبزضات ثطذٛضزاض ذٛاٞس ثٛز (زضٚیكی  ٚػؿىطی.)1385 ،
اِٚیٗ فؼبِیت ػّٕی ثطای ا٘ساظٌٜیطی ٔعیت ٘ؿجی ث ٝالیع٘ط 2زض ؾبَ ٘ 1958ؿجت زاز ٜقسٜ
اؾت .ثب تؼسیُ ضٚـ الیع٘ط ،قبذهی ث ٝنٛضت ٘ؿجت ؾ ٟٓنبزضات یه وبال تٛؾظ یه
وكٛض ثط ؾ ٟٓنبزضات وبالٞبی نٙؼتی زض یبظز ٜوكٛض نٙؼتی تؼطیف قس و ٝث ٝػٛٙاٖ ٔؼیبض
ٕٟٔی زض تدبضت ثیٗإُِّ اضائٌ ٝطزیس ( ثبالؾب .)1956 3،زض ٟ٘بیت ،ثب اقبض ٜث ٝقبذمٞبی
لجّی اظٟبض قس و ٝقبذمٞبی الیع٘ط  ٚثبالؾب ثیفتط ثط تِٛیس  ٚنبزضات وكٛضٞبی پیكطفتٝ
تٕطوع زاقت ٚ ٝثطای وكٛضٞبی وٓتط تٛؾؼٝیبفت ٚ ٝالتهبزٞبی ٔتىی ث ٝوكبٚضظی  ٚذسٔبت
وبضثطز چٙسا٘ی ٘ساضزِ .صا ثب ِحبػ وطزٖ  ٕٝٞوكٛضٞب  ٚوبالٞبی تدبضیٔ ،ؼیبض ثبالؾب ثطای
ٔٙؼىؽ وطزٖ ٔعیت ٘ؿجی خٟب٘ی ٌؿتطـ یبفت  ٚثب ػٛٙاٖ قبذم«ٔعیت ٘ؿجی آقىبض
قسٔ 4»ٜؼطفی قس (ِٚطات.)1991 5،
زض ازثیبت التهبز ثیٗإُِّ ز ٚزیسٌب ٜوّی زضثبض ٜا٘ساظٌٜیطی ٔعیتٞبی ٘ؿجی ٚخٛز زاضز .زیسٌبٜ
ؾٙتی  ٚزیسٌبٔ ٜؼبنط .زض زیسٌب ٜؾٙتی ثب اؾتفبز ٜاظ اعالػبت لجُ اظ تدبضت  ٚثٝنٛضت پیفٍ٘ط
) (ex-anteث ٝتؼییٗ ٔعیتٞبی ٘ؿجی وكٛض زض ٔیبٖ فؼبِیتٞبی ٕٔىٗ التهبزی ٔیپطزاظ٘س .أب
زیسٌب ٜزٔ ،ْٚعیتٞبی ٘ؿجی ضا ثب اؾتفبز ٜاظ اعالػبت پؽ اظ تدبضت  ٚثطاؾبؼ آٔبض ثبظضٌب٘ی
ذبضخی  ٚث ٝنٛضت پؽٍ٘ط )ٔ (ex-postحبؾجٔ ٝیوٙس و ٝایٗ ضٚـ ٕٞبٖ ضٚـ ٔعیت
٘ؿجی آقىبض قس (RCA) ٜاؾت .قبذم ٔعیت ٘ؿجی آقىبض قس ٜث ٝثطضؾی ؾبذتبض نبزضات
ّٔی زض ٔمبثُ ؾبذتبض نبزضات خٟب٘ی ثطای وبالی ٔٛضز ٘ظط ٔیپطزاظز  ٚاظ ضاثغ ٝظیط ٔحبؾجٝ
ٔیقٛز.
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()1
و ٝزض آٖ
خٟب٘ی وبالی ٚ

نبزضات وبالی تٛؾظ وكٛض ،

نبزضات

وُ نبزضات وكٛض ،

وُ نبزضات خٟبٖ اؾت .ایٗ قبذم اٌط زض فبنّ ٝنفط تب یه لطاض

ٌیطز ،ثیبٍ٘ط ػسْ ٔعیت ٘ؿجی اؾت  ٚاٌط ثعضيتط اظ یه ثبقس ٘كبٖزٙٞسٚ ٜخٛز ٔعیت ٘ؿجی
آقىبض قس ٜزض نبزضات وبالی ٔٛضز ٘ظط اؾت .اظ آ٘دب و ٝخبٔؼٞ ٝسف ٔٛضز ثطضؾی
اؾتبٖٞبی وكٛض ایطاٖ اؾت  ٚاعالػبت ٔطثٛط ث ٝنبزضات وبالٞب زض ثیٗ ٔٙبعك زاذّی ٚخٛز
٘ساضزٔ ،یتٛاٖ اظ اضظـ افعٚز ٜایدبز قس ٜزض ثرفٞبی ٔرتّف التهبزی ث ٝػٛٙاٖ خبیٍعیٗ
نبزضات وبالٞب اؾتفبز ٜوطز.
ضقس  ٚتٛؾؼ ٝالتهبزی ٞسف ٔحٛضی ؾیبؾت التهبزی زض  ٕٝٞوكٛضٞبی تٛؾؼٝیبفتٝ
اؾت ٔ ٚؼیبضی ثطای ؾٙدف ػّٕىطز التهبزی یه خبٔؼٔ ٝحؿٛة ٔیقٛز  ٚافعایف ٘طخ آٖ
ث ٝثٟجٛز ضفب ٜاختٕبػی ٔٙدط ٔیقٛز (پػٚیبٖ  ٚفمی٘ ٝهیطیٔ .)1388 ،غبِؼبت زض ظٔی ٝٙضقس
التهبزی قبُٔ ؾ ٝخطیب٘ی اؾت و ٝاظ ٘ظط تبضیری  ٚضٚـقٙبذتی ٔتفبٚت ٞؿتٙس.
اِٚیٗ خطیبٖ ،خطیبٖ والؾیه اؾت و ٝپیكٍبٔبٖ آٖ ٞی ٚ 1ْٛاؾٕیت ٞؿتٙس و ٝزض لطٖ
ٞدس ٓٞقىُ ٌطفت  ٚثب اؾتٛاضت ٔیُٔ ٚ 2بضوؽ 3زض اٚاؾظ لطٖ ٘ٛظز ٓٞپبیبٖ یبفت .خطیبٖ
ز٘ ْٚئٛوالؾیه اؾت و ٝث ٝتحمیك زض ظٔی ٝٙضقس ثب زازٜٞبی آٔبضی خسیس و ٝثؼس اظ خًٙ
خٟب٘ی ز ْٚفطا ٓٞقس٘ ،یطٚی خسیسی ث ٝتحّیُٞبی ضقس التهبزی ثركیس٘ .ظطیبت
٘ئٛوالؾیىی پیكطفت تىِٛٛٙغی ضا ػبُٔ ثطٖٚظا  ٚا٘جبقت ؾطٔبی ٝضا ػبُٔ زضٖٚظای ضقس
تِٛیس زض ٘ظط ٔیٌیط٘س .آثبض ٔؤثط زض ایٗ خطیبٖ ٔتؼّك ث ٝؾ ،ِٛٛوٛظ٘تؽ 4،آثطأٛتیع 5،چٙطیٚ 6
 ٚز٘یؿ 7ٖٛاؾت (زغپؿٙس .)1389 ،ؾٔٛیٗ  ٚخسیستطیٗ خطیبٖ ،خطیبٖ زضٖٚظاؾت وٝ
فطضیبت والؾیه ٘ ٚئٛوالؾیه زض ٔٛضز ثبظاضٞبی ایسئبَ  ٚثبظز٘ ٜعِٚی ػٛأُ ثٚٝیػ ٜؾطٔبیٝ
ضا ضز ٔیوٙس .ػجبضت ضقس زضٖٚظا زض ٔدٕٛػٔ ٝتٛٙػی اظ وبضٞبی ٘ظطی  ٚتدطثی پسیس آٔسٜ
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زض زٚ 1980 ٝٞاضز ػطن ٝالتهبز قس ٜاؾت .ضقس زضٖٚظا ثب تأویس ثط ایٗ ٘ىت ٝو ٝضقس
التهبزی پیبٔس ؾیؿتٓ التهبزی اؾت ٘٘ ٝتید٘ ٝیطٞٚبی ٚاضز ٜاظ ذبضج ،ذٛز ضا اظ ضقس
٘ئٛوالؾیىی ٔتٕبیع ٔیوٙس (اثطیكٕی ٙٔ ٚظٛض.)1378 ،
٘ظطیبت ضقس زضٖٚظا ثط ثبظز ٜفعایٙس ٜتحمیك  ٚتٛؾؼ ٚ ٝا٘تمبَ زا٘ف  ٚاعالػبت ،فطاٌیطی
اظ عطیك تدطث ٚ ٝا٘تكبض تىِٛٛٙغی ٔتٕطوع ٞؿتٙس (ثبض ٚ ٚؾبال ٔبضتیٗٔ .)2003 1،غبِؼبت اذیط،
فؼبِیتٞبی ٔجتٙیثط ٘ٛآٚضی ثب خٟتٌیطی تدبضت زض ٚاوٙف ثٔ ٝحطنٞبی التهبزی ضا ٔٛتٛض
انّی پیكطفت تىِٛٛٙغی  ٚضقس التهبزی زض ٘ظط ٔیٌیط٘س (ضٔٚط ،19902 ،وطٚ 1979 3،ٌٕٗٚ
ّٞپٕٗ.)1993 4،
چٟطٜٞبی انّی ایٗ خطیبٖ ضٔٚطِٛ ،وبؼٌ 5،طٚؾّٕٗٞ ٚ6،پٕٗ ٞؿتٙس .ثب تٛخ ٝث٘ ٝمبط
لٛت ٘ظطی ٝضقس ٘بٔتؼبزَ التهبزی (٘ظطیٞ ٝیطقٕٗ) زض ٔمبثُ ضقس ٔتؼبزَ ،و ٝثٝزِیُ ٘جٛز
ؾطٔبی ٝوبفی ثطای ؾطٔبیٌٝصاضی زض تٕبٔی ثرفٞب زض وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾؼٔ ،ٝسِی
ٔٙبؾتتط ث ٝقٕبض ٔیضٚز (ِكىطی)1388 ،؛ ِصا زض ایٗ ٔمبِ ٝث ٝز٘جبَ ثطضؾی ٔعیت ٘ؿجی تِٛیس
ثرفٞبی ٔرتّف  ٚاثطٌصاضی آٖ ثط ضقس التهبزی ث ٝتفىیه اؾتبٖٞبی وكٛض ٞؿتیٓ تب ثب
تٛخ ٝثٔ ٝحسٚزیت ٔٙبثغ ،أىبٖ ثط٘بٔٝضیعی ٛٞقٕٙسا٘ٝتط ثطای تحمك اٞساف تٛؾؼ ٝزض ٔٙبعك
ٔرتّف فطا ٓٞقٛز.
ثطضؾی ٔمٔ ِٝٛعیت ٘ؿجی  ٚضقس التهبزی اظ ظٚایبی ٔرتّفٛٔ ،ضز تٛخٔ ٝحممبٖ زاذّی
 ٚذبضخی لطاض ٌطفت ٝاؾت .خٛاٞطی ٕٞ ٚىبضاٖ زض ؾبَ  1396زض ٔغبِؼٝای ثب اؾتفبز ٜاظ
قبذم ضطیت ٔىب٘ی ٔ ٚعیت ٘ؿجی آقىبض قس ٜزض اؾتبٖ وطزؾتبٖ اظ ثیٗ نٙبیغ تِٛیسی
ٔرتّف ث ٝایٗ ٘تید ٝضؾیس٘س و ٝنٙؼت ٔجّٕبٖ اظ حیث تِٛیس ،اقتغبَ  ٚنبزضات زاضای ٔعیت
٘ؿجی اؾت .ؾیتبٍ٘ 7ًٙزض ؾبَ  2015ثب اؾتفبز ٜاظ قبذم ضطیت ٔىب٘ی زض ؾٛاتطای
ا٘س٘ٚعی ،ثرف وكبٚضظی ضا ٔؤثطتطیٗ ثرف زض تٛؾؼ ٝالتهبزی تكریم زاز.

1

Barro & Sala-i- Martin
Romer
3
Krugman
4
Helpman
5
Lucas
6
Grossmn
7
Sitanggang
2

92

فصلنامه مذلعازی اقتصادی (ظال پانسدهم ،ؼماره « 2پیاپی  »54تابعتان )1400

ٔحٙتفط ٕٞ ٚىبضاٖ ؾبَ  1394ثب ضٚـ زازٜٞبی تبثّٛیی ث ٝایٗ ٘تید ٝضؾیس٘س و ٝثرف
وكبٚضظی ثط ضقس التهبزی اؾتبٖٞبی وكٛض ،تأثیط ٔثجت ٔ ٚؼٙبزاضی زاضز.
ػؿىطپٛض وجیط ٕٞ ٚىبضاٖ ؾبَ ٔ 1394عیت ٘ؿجی تِٛیس  ٚنبزضات ػؿُ ضا زض اؾتبٖ
اضزثیُ  ٚآشضثبیدبٖ غطثی ثب اؾتفبز ٜاظ  ٚ RCAضطیت ٔىب٘ی ٞ ٚعیٙٔ ٝٙبثغ زاذّی ثطضؾی
وطز٘س .اؾتبضتیٗ  ٚضٔیىیٗ 1ؾبَ  2014ثب اؾتفبز ٜاظ قبذم  ،RCAاثط ٔثجت ٔعیت ٘ؿجی
نبزضات ٔحهٛالت نٙؼتی ثط ضقس  ٚتٛؾؼ ٝالتهبزی وكٛض ِیتٛا٘ی ضا ٘تیدٌ ٝطفتٙس .قٟبة
 ٚعبضق ٔحٕٛز 2زض ؾبَ  2013ثب قبذم  ،RCAزض ثطضؾی ثطای وكٛضٞبی آؾیبیی ث ٝایٗ
٘تید ٝضؾیس٘س و ٝنٙؼت چطْ زض پبوؿتبٖ ،چیٗ ٙٞ ٚس زاضای ٔعیت ٘ؿجی ثٛزِ ٚ ٜعْٚ
ؾطٔبیٌٝصاضی زض ایٗ نٙؼت ثطای وكٛض ایطاٖ تأییس قس.
خؼفطی نٕیٕی  ٚنبِحی( )1391ثب تىٙیه زازٜٞبی تبثّٛیی ث ٝثطضؾی اثط ٔعیت ٘ؿجی
ثرف خٍّٙساضی ثط تٛؾؼ ٝاؾتبٖٞب پطزاذتٙس و ٝث ٝاثط ٔٙفی ٔ ٚؼٙبزاضی ضؾیس٘س و ٝثیبٍ٘ط
٘مف ٟٔٓتط ؾبیط ثرفٞب ٘ؿجت ث ٝثرف خٍّٙساضی ثٛز ٜاؾت .خؼفطی نٕیٕی ٕٞ ٚىبضاٖ
(ٔ )1391عیت ٘ؿجی ثرف ٞتّساضی ضا زض اؾتبٖ ٔبظ٘سضاٖ ثطضؾی وطز٘س  ٚث٘ ٝتیدٔ ٝثجت ٚ
ٔؼٙبزاض ثرف ٔصوٛض زض اؾتبٖ ٔبظ٘سضاٖ زض ٔمبیؿ ٝثب ؾبیط اؾتبٖٞب ضؾیس٘س .فطقبزفط ٚ
انغطپٛض ( )1389زض اؾتبٖ وطٔب٘كب ٜث ٝضقس ٘بٔتٛاظٖ ثرف ذسٔبت  ٚوبٞف ٔعیت ٘ؿجی
نٙؼت ضؾیس٘س ٕٞ ٚچٙیٗ ٔعیت ٘ؿجی ثرف وكبٚضظی ٘ؿجت ث ٝؾبیط ثرفٞب زض خصة
قبغالٖ افعایف ٔحؿٛؾی ضا ٘كبٖ ٔیزٞس.
فّؿفیبٖ ٕٞ ٚىبضاٖ ( ) 1389ثب ضٚـ ػّیت ٌط٘دط ثٚ ٝخٛز ضاثغ ٝثّٙسٔست زٚؾٛی ٝثیٗ
ضقس ثرف وكبٚضظی  ٚضقس التهبزی وكٛض زؾت یبفتٙسٔ .حٕسضضبیی ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1388ثب
قبذم وبضایی فٙی ٔ RCA ٚعیت ٘ؿجی تِٛیسات ذطٔب ضا زض وكٛض تأییس وطز٘س.
یبٚضی ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1388ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ پبُ٘ ایؿتب  ٚپٛیب زض وكٛضٞبی ػضٛ
وٙفطا٘ؽ اؾالٔی ضاثغٔ ٝثجت ٔ ٚؼٙبزاض ثیٗ ٔربضج ٌطزقٍطی  ٚضقس التهبزی وكٛضٞبی
ػض ٛضا ٘تیدٌ ٝطفتٙس .زضٚیكی  ٚػؿىطی ( )1385ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ زازٜٞبی تبثّٛیی زض
وكٛضٞبی ٔٙب ث ٝایٗ ٘تید ٝضؾیس ؤ ٝعیت ثرف نٙؼت ٔٙدط ث ٝضقس التهبزی قس ٚ ٜزض
Startiene & Remeikiene
Shahab & Mahamood Tariq

1
2
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ایطاٖ تأویس ثیفتط ثط ثرف وكبٚضظی اؾت .خؼفطی نٕیٕی  ٚذجط )1383( ٜثب ضٚـ
زازٜٞبی تبثّٛیی ٘كبٖ زاز٘س ؤ ٝعیت ٘ؿجی ثرف ٔصٞجی ثط ضقس التهبزی اؾتبٖ ٞبی وكٛض
اثط ٔثجت ٔ ٚؼٙبزاضی زاضز.
حبخی ضحیٕی  ٚتطوٕب٘ی ( )1382ث ٝاثط ٔثجت ٔ ٚؼٙبزاض ٔعیت ثرف وكبٚضظی ثط ضقس
التهبزی وكٛض ضؾیس .فطتٛٞ ٚ ٛثبضز )2002( 1ثب اؾتفبز ٜاظ قبذم  RCAزض وكٛض
ٔدبضؾتبٖ ٚخٛز ٔعیت ٘ؿجی ضا ثیٗ ٔحهٛالت ٔرتّف ثرف وكبٚضظی ثطضؾی وطز .تبوٖٛٙ
ٔغبِؼبت ظیبزی ثطای قٙبؾبیی  ٚثطضؾی ػٛأُ ٔؤثط ثط ضقس التهبزی ا٘دبْ قس ٜاؾتٔ .عیت
٘ؿجی ٘یع یىی اظ ٕٞیٗ ٔتغیطٞبؾت ؤ ٝعیت یه ثرف یب ظیطثرف ث ٝتفىیه ثطضؾی قسٜ
اؾت ،أب پػٞٚكی ؤ ٝعیت  ٕٝٞثرفٞبی التهبزی ضا زض وٙبض یىسیٍط  ٚثب زض ٘ظط ٌطفتٗ
ؾبیط ٔتغیطٞب  ٚزض  ٕٝٞاؾتبٖٞبی وكٛض ٔغبِؼ ٝوطز ٜثبقس ،تبو ٖٛٙا٘دبْ ٘كس ٜاؾت.
 .3روغ تحقیق
ایٗ تحمیك اظ ٘ٛع تحّیّی -تٛنیفی  ٚوبضثطزی اؾت .اثتسا ثب اؾتفبز ٜاظ آٔبض  ٚاعالػبت
حؿبةٞبی ٔٙغمٝای  ٚؾبِٙبٔٞٝبی آٔبضی ٔطوع آٔبض ایطاٖ ،زازٜٞبی ٔٛضز ٘ظط ثطای  30اؾتبٖ
وكٛض (غیط اظ اؾتبٖ اِجطظ) 2عی ؾبَٞبی  1393 - 1383خٕغآٚضی  ٚقبذمٞبی ٔٛضز
اؾتفبز ٜزض تحمیكٔ ،حبؾج ٝقس ٜاؾت .ثطای ثطضؾی اثط ٔعیت ٘ؿجی فؼبِیتٞب ثط ضقس التهبزی
ٔٙبعك اظ ضٚـ زازٜٞبی تبثّٛیی 3ثب اؾتفبز ٜاظ ٘طْافعاض ایٛیٛظ 4اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
 .1-3تصریح مذل

ثطاؾبؼ تبثغ تِٛیس وبة زاٌالؼ ٚ )1928( 5ثب اؾتفبز ٜاظ ٔغبِؼٙٔ ٝىی ،ٛضٔٚط ٚ ٚیُ)1992( 6
تبثغ تِٛیس ظیط ثطای اؾتبٖٞبی وكٛض پیكٟٙبز ٔیقٛز.
()2
Ferto & Hubbard
 2آٔبض اؾتبٖ اِجطظ اظ ؾبَ  1390ث ٝثؼس ث ٝنٛضت ٔدعا اضائ ٝقس ٜاؾتِ .صا زض ایٗ تحمیك ثب اؾتبٖ تٟطاٖ ازغبْ قس ٜاؾت.

1
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5
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و ٝزض آٖ

تِٛیس ٘بذبِم زاذّی،

ٔٛخٛزی ؾطٔبی ٝفیعیىی،

تؼساز ٘یطٚی وبض قبغُ،

ٔربضج آٔٛظقی،

٘طخ قٟط٘كیٙی،

ٔعیت ٘ؿجی آقىبض قس ٜثرفٞبی وكبٚضظی ،ذسٔبت ،ؾبذتٕبٖ ،نٙؼت ٔ ٚؼسٖ  ٚا٘طغی،
ثیبٍ٘ط اؾتبٖ  ٚثیبٍ٘ط ؾبَ،

ذغبی ٔسَ ٔٛضز ٘ظط اؾت .ثب ٌطفتٗ ٍِبضیتٓ اظ عطفیٗ ضاثغٝ

ثبال ذٛاٞیٓ زاقت:
()3

تصویر  .1ؼاخص مسیت نعبی آؼکارؼذه بخػهای عمذه اقتصادی اظتانهای کؽور
منبع :یبفتٞٝبی پػٞٚف
 RCA1قبذم ٔعیت ٘ؿجی آقىبض قس ٜثرف وكبٚضظی؛
 RCA2قبذم ٔعیت ٘ؿجی آقىبض قس ٜثرف نٙؼتٔ ،ؼسٖ  ٚا٘طغی؛
 RCA3قبذم ٔعیت ٘ؿجی آقىبض قس ٜثرف ذسٔبت؛
 RCA4قبذم ٔعیت ٘ؿجی آقىبض قس ٜثرف ؾبذتٕبٖ.
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قبذم  RCAاظ ٘ؿجت ؾ ٟٓاضظـ افعٚزٞ ٜط ثرف زض ٞط اؾتبٖ ٘ؿجت ث ٝؾ ٟٓاضظـ افعٚزٜ
ٕٞبٖ ثرف زض وكٛض ثٝزؾت ٔیآیس .ثب اؾتفبز ٜاظ زازٜٞبی ؾبِٙبٔٞٝبی آٔبضی  ٚحؿبةٞبی ٔٙغمٝای
ٔطوع آٔبض ایطاٖ ،قبذم  RCAث ٝتفىیه چٟبض ثرف ػٕس ٜفؼبِیتٞبی التهبزی ثطای اؾتبٖٞبی وكٛض
ثٝنٛضت ٔدعا ٔحبؾج ٝقس ٜاؾت .تهٛیط ( )1ثیبٍ٘ط ٚضؼیت ٚخٛز یب ٘جٛز ٔعیت ٘ؿجی زض
اؾتبٖٞبؾت.
 .2-3روغ گؽتاورهای تعمیمیافته ()GMM

1

ایٗ ضٚـ یىی اظ ٔٛضٛػبت وبضثطزی زض التهبزؾٙدی اؾت .ضٚـ زازٜٞبی تبثّٛیی ثب ِحبػ
٘بٍٕٙٞی زض ٔمبعغ ،تٛضـ ثطآٚضز ٓٞ ٚذغی ضا وبٞف  ٚوبضایی ،زضخ ٝآظازی  ٚتغییطپصیطی
ضا افعایف ٔیزٞس ٘ ٚؿجت ث ٝضٚـٞبی زازٜٞبی ٔمغؼی  ٚؾطی ظٔب٘ی ضٚـ ثٟتطی اؾت
(ؾٛضی .)1392 ،اظ ٔؼطٚفتطیٗ اٍِٞٛبی پٛیبٔ ،یتٛاٖ ثٔ ٝسَٞبی ذٛزضٌطؾی٘ٛی اقبض ٜوطز
و ٝزض آٟ٘ب ٔتغیط ٚاثؿت ٝثب یه یب چٙس ٚلف ٝظٔب٘ی ث ٝنٛضت ٔتغیط ٔؿتمُ زض تهطیح اٍِ،ٛ
ِحبػ ٔیقٛز (وطیٕی تىبّ٘ ٚ ٛض٘ح پٛض .)1392،ایٗ ضٚـ یىی اظ ضٚـٞبی ترٕیٗ ٔٙبؾت
زض زازٜٞبی تبثّٛیی ثٛز ،ٜث ٝعٛضی و ٝایٗ ضٚـ آثبض تؼسیُ پٛیبی ٔتغیط ٚاثؿت ٝضا زض ٘ظط
ٔیٌیطز (نبزلی .)1392 ،ضٚـ پبُ٘ پٛیبی ٌكتبٚضٞبی تؼٕیٓیبفت ٝظٔب٘ی وبضثطز زاضز و ٝزض
زازٜٞبی پبُ٘ تؼساز ٔمبعغ ثیكتط اظ تؼساز ؾطی ظٔب٘یٞب ثبقس (ثبِتبخی( ،)2008 2،آضال٘ٚ ٛ
ثب٘س .)1991 3،اظ ٔعایبی ضٚـ  GMMپٛیب ٘ؿجت ث ٝضٚـٞبی زیٍط ٔیتٛاٖ حُ ٔكىُ
زضٖٚظا ثٛزٖ ٔتغیطٞب ،وبٞف یب ضفغ ٓٞذغی ،حصف ٔتغیطٞبی ثبثت زض عی ظٔبٖ  ٚافعایف
ثُؼس ظٔب٘ی ٔتغیطٞب ضا ٘بْ ثطز (ٌطیٗ.)2008 4،
 .4برآورد مذل و تحلیل نتایج براظاض برآورد مذلها
ثطای ثطضؾی قبذمٞبی ٔؼطفی قس ٜزض ٔسَ (ٔ )3تغیطٞبی ظیط ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌطفتٝ
اؾت:
1

)Generalized Method of Moments (GMM
Baltagi
3
Arellano & Bond
4
Greene
2
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ٔعیت ٘ؿجی ٞط ثرف اظ ٘ؿجت ؾ ٟٓاضظـ افعٚز ٜثرف ٔٛضز ٘ظط زض اؾتبٖ ٘ؿجت ث ٝؾٟٓ
اضظـ افعٚز ٜزض وكٛض ث ٝزؾت ٔیآیس و ٝث ٝتفىیه ثطای چٟبض ثرف انّی التهبز ٔحبؾجٝ
ٔیقٛزٔ .تغیط ٘یطٚی وبض اظ خٕؼیت ٘یطٚی وبض قبغُ ؾبِیب٘ٞ ٝط اؾتبٖ ،ؾطٔبی ٝفیعیىی اظ
ٔٛخٛزی ؾطٔبی ٝفیعیىی ؾبِیب٘ٞ ٝط اؾتبٖ ،ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی اظ ٔربضج آٔٛظقی ٚالؼی ؾبِیب٘ٞ ٝط
اؾتبٖ  ٚقٟط٘كیٙی اظ ٘ؿجت خٕؼیت قٟط٘كیٙی ؾبِیب٘ٞ ٝط اؾتبٖ ث ٝوُ خٕؼیت اؾتبٖ ٔحبؾجٝ
قس ٜاؾت.
زض ا٘دبْ انِٛی ٞط تحمیك ،پیف اظ تجییٗ اٍِٛی ٔٛضز ٘ظط الظْ اؾت و ٝپبیبیی ٔتغیطٞب
1

ثطضؾی قٛز .ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح آظٔ ٖٛپبیبیی ِٛیِٗ ،یٗ  ٚچ (L. L. C) ٛؤ ٕٝٞ ٝتغیطٞب زض
ؾغح پبیب  ٚا٘جبقت ٝاظ ٔطتج ٝنفط ٞؿتٙس .ایٗ ثساٖ ٔؼٙبؾت ؤ ٝیبٍ٘یٗ ٚ ٚاضیب٘ؽ ٔتغیطٞب زض
ع َٛظٔبٖ  ٚوٚٛاضیب٘ؽ ٔتغیطٞب ثبثت ثٛز ٜاؾت .ثٙبثطایٗ زض ثطآٚضز ٔسَ احتٕبَ ثطٚظ
ضٌطؾی ٖٛوبشة ٚخٛز ٘ساقت٘ ٚ ٝتبیح ثطآٚضز لبثُ اػتٕبز ذٛاٞس ثٛز ( ثبِتبخی2005 ،؛ ٌطیٗ،
.)2001
ثطای ثطضؾی چٍٍ٘ٛی اثطٌصاضی ٔعیت ٘ؿجی ثط تِٛیس ٘بذبِم زاذّی ،ثط اؾبؼ ٔجب٘ی
٘ظطی ٔٛضٛعٔ ،سَ التهبزؾٙدی ٔٛضز اؾتفبزٔ ،ٜسَٞبی تؼسیُ قس ٜثٛوىی  ٚؾٍط)2011( 2
 ٚتجّیٙی )2010( 3اؾت و ٝپؽ اظ ٌطفتٗ ٍِبضیتٓ عجیؼی ث ٝتفىیه ثطای چٟبض ثرف ػٕسٜ
التهبزی ایٗ اثطٌصاضی آظٔٔ ٖٛیق٘ٛس.
ثٙٔ ٝظٛض ثطضؾی اثط ٔعیت ٘ؿجی ثرف وكبٚضظی ثط ضقس التهبزی عجك ٔتغیطٞبی ٔؼطفی
قسٔ ٜؤثط ثط ضقس ،ثطاؾبؼ ٔؼبزِ ٝظیط ٔسَ ضا ثطآٚضز ٔیوٙیٓ٘ .تبیح ترٕیٗ ضاثغ )4( ٝثب
اؾتفبز ٜاظ اٍِٛی پبُ٘ پٛیب ث ٝضٚـ  GMMزض خس٘ )1( َٚكبٖ ٔیزٞس و ٝضطایت ث ٝزؾت
آٔس ٜثطای تٕبٔی ٔتغیطٞب ٔؼٙبزاض ٞؿتٙس.
()4

)

(

1

Levin Lin Chu
Bucci & Segre
3
Tabellini
2
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ضطیت قبذم ٔعیت ٘ؿجی ثرف وكبٚضظی ٔثجت ٔ ٚؼٙبزاض اؾت ٔ ٚف ْٟٛآٖ ایٗ
اؾت و ٝثب افعایف یه زضنسی آٖ ،تِٛیس ٘بذبِم زاذّی ٚالؼی حسٚز  0/07زضنس افعایف
ٔییبثس .ضطیت ٔتغیط ٚلفٝزاض ٚ GDPالؼی ٘یع ٔثجت ٔ ٚؼٙبزاض  ٚثطاثط ثب  0/294اؾت  ٚحسٚز
 30زضنس اظ تغییطات ٔتغیط ٚاثؿت ٝضا تٛضیح ٔیزٞسٔ .ف ْٟٛآٖ ایٗ اؾت و٘ ٝؿجت تؼسیُ
ضقس التهبزی ث ٝؾٕت ٔمساض ٔغّٛة آٖ  0/706زضنس اؾت٘ .تبیح حبنُ اظ آظٔ ٖٛؾبضٌبٖ
 ٚآٔبض ٜآضال٘ -ٛثب٘س ٘یع ثیبٍ٘ط تأییس ٘تبیح حبنُ اظ ترٕیٗ ٔسَ ٔصوٛض اؾت.
جذول  .1نتایج برآورد اثر مسیت نعبی بخػها بر رؼذ اقتصادی اظتانها ،روغ گؽتاورهای
تعمیمیافته
رابطه8

رابطه 7

رابطه 6

رابطه 5

رابطه 4

0/3378

0/2957

0/2957

0/2683

0/294

()0/024

()0/022

()0/019

()0/024

()0/017

0/0087

0/0101

0/0155

0/0872

0/0092

()0/002

()0/001

()0/001

()0/034

()0/002

0/5344

0/2529

0/3521

0/0936

0/1806

()0/044

()0/057

()0/048

()0/030

()0/043

0/1727

0/2215

0/199

0/167

()0/029

()0/022

()0/017

()0/032

0/2268

- 0/062

0/613

0/374

()0/065

()0/010

()0/094

()0/097

------

-----

------

-----

------

--------0/1675
()0/029
0/1457
()0/016
0/6332
()0/066

------

0/1997

- 0/153

()0/079

()0/039

0/4938
()0/060
------

0/0766

0/0679
()0/019

متغیرها
)LnGDP(-1

LnLabor

LnCapital
LnEducatio
)n(-1
LnUrban

)RCA(Agri

------

)RCA(Build

-----

-----

)RCA(Serv

-----

-----

)RCA(Indu

()0/009
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رابطه8

رابطه 7

رابطه 6

رابطه 5

رابطه 4

متغیرها

28/1819

29/3325

29/0105

28/831

29/3885

آٔبضJ ٜ

- 2/983

- 3/911

-3/365

-3/728

-3/363

M1

- 1/396

0/244

0/1038

0/0099

0/047

M2

ٔٙجغ :یبفتٞٝبی پػٞٚف؛ ٔمبزیط زاذُ پطا٘تع ثیبٍ٘ط ا٘حطاف ٔؼیبض ضطایت ثطآٚضز قس ٜاؾت.زض ضاثغٔ )4( ٝتغیط
ؾطٔبی ٝفیعیىی ثب یه تأذیط ٚاضز ٔسَ قس ٜاؾت ٕٝٞ .ضطایت زض ؾغح اعٕیٙبٖ  99زضنس اظ ٘ظط آٔبضی ٔؼٙبزاض
ٞؿتٙس.

ثٙٔ ٝظٛض ثطضؾی اثط ٔعیت ٘ؿجی ثرف ؾبذتٕبٖ ثط ضقس التهبزی عجك ٔتغیطٞبی ٔؼطفی قسٜ
ٔؤثط ثط ضقس ،ثطاؾبؼ ٔؼبزِ ٝظیط ٔسَ ضا ثطآٚضز ٔیوٙیٓ٘ .تبیح ترٕیٗ ضاثغ )5( ٝثب اؾتفبز ٜاظ
اٍِٛی پبُ٘ پٛیب ث ٝضٚـ  GMMزض خس٘ )1( َٚكبٖ ٔیزٞس و ٝضطایت ث ٝزؾت آٔس ٜثطای
تٕبٔی ٔتغیطٞب ٔؼٙبزاض ٞؿتٙس.
()5

)

(

ضطیت قبذم ٔعیت ٘ؿجی ؾبذتٕبٖ ٔثجت ٔ ٚؼٙبزاض اؾت ٔ ٚف ْٟٛآٖ ایٗ اؾت و ٝثب
افعایف یه زضنسی آٖٚ GDP ،الؼی زضحسٚز  0/08زضنس افعایف ٔییبثس٘ .ؿجت تؼسیُ
ضقس التهبزی ث ٝؾٕت ٔمساض ٔغّٛة آٖ  0/732زضنس اؾت٘ .تبیح حبنُ اظ آظٔ ٖٛؾبضٌبٖ
 ٚآٔبض ٜآضال٘ -ٛثب٘س ٘یع ثیبٍ٘ط تأییس ٘تبیح حبنُ اظ ترٕیٗ ٔسَ ٔصوٛض اؾت.
ثطای ثطضؾی اثط ٔعیت ٘ؿجی ثرف ذسٔبت ثط ضقس التهبزی عجك ٔتغیطٞبی ٔؼطفی قسٜ
ٔؤثط ثط ضقس ،ثط اؾبؼ ٔؼبزِ ٝظیط ٔسَ ضا ثطآٚضز ٔیوٙیٓ٘ .تبیح ترٕیٗ ضاثغ )6( ٝثب اؾتفبز ٜاظ
اٍِٛی پبُ٘ پٛیب ث ٝضٚـ  GMMزض خس٘ )1( َٚكبٖ ٔیزٞس و ٝضطایت ث ٝزؾت آٔس ٜثطای
تٕبٔی ٔتغیطٞب ٔؼٙبزاض ٞؿتٙس.
()6

)

(

ضطیت قبذم ٔعیت ٘ؿجی ثرف ذسٔبت ٔثجت ٔ ٚؼٙبزاض اؾت ٔ ٚف ْٟٛآٖ ایٗ اؾت وٝ
ثب افعایف یه زضنسی آٖٚ GDP ،الؼی زضحسٚز  0/49زضنس افعایف ٔییبثس٘ .ؿجت تؼسیُ
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ضقس التهبزی ث ٝؾٕت ٔمساض ٔغّٛة آٖ  0/704زضنس اؾت٘ .تبیح حبنُ اظ آظٔ ٖٛؾبضٌبٖ
 ٚآٔبض ٜآضال٘ -ٛثب٘س ٘یع ثیبٍ٘ط تأییس ٘تبیح حبنُ اظ ترٕیٗ ٔسَ ٔصوٛض اؾت.
ثٙٔ ٝظٛض ثطضؾی اثط ٔعیت ٘ؿجی ثرف نٙؼتٔ ،ؼسٖ  ٚا٘طغی ثط ضقس التهبزی عجك
ٔتغیطٞبی ٔؼطفی قسٔ ٜؤثط ثط ضقس ،ثطاؾبؼ ٔؼبزِ ٝظیط ٔسَ ضا ثطآٚضز ٔیوٙیٓ٘ .تبیح ترٕیٗ
ضاثغ 7 ٝثب اؾتفبز ٜاظ اٍِٛی پبُ٘ پٛیب ث ٝضٚـ  GMMزض خس٘ 1 َٚكبٖ ٔیزٞس و ٝضطایت
ثٝزؾت آٔس ٜثطای تٕبٔی ٔتغیطٞب ٔؼٙبزاض ٞؿتٙس.
)

() 7

(

ضطیت قبذم ٔعیت ٘ؿجی ثرف نٙؼتٔ ،ؼسٖ  ٚا٘طغی ٔٙفی ٔ ٚؼٙبزاض اؾت ٔ ٚفْٟٛ
آٖ ایٗ اؾت و ٝثب افعایف یه زضنسی آٖ ،تِٛیس ٘بذبِم زاذّی ؾطا٘ٚ ٝالؼی زض حسٚز
 0/153زضنس وبٞف ٔییبثس٘ .ؿجت تؼسیُ ضقس التهبزی ث ٝؾٕت ٔمساض ٔغّٛة آٖ 0/704
زضنس اؾت٘ .تبیح حبنُ اظ آظٔ ٖٛؾبضٌبٖ  ٚآٔبض ٜآضال٘ -ٛثب٘س ٘یع ثیبٍ٘ط تأییس ٘تبیح حبنُ
اظ ترٕیٗ ٔسَ ٔصوٛض اؾت.
ثٙٔٝظٛض ثطضؾی اثط ٕٞعٔبٖ ٔعیت ٘ؿجی  ٕٝٞفؼبِیتٞب ثط ضقس التهبزی عجك ٔتغیطٞبی
ٔؼطفی قسٔ ٜؤثط ثط ضقس ،ثطاؾبؼ ٔؼبزِ ٝظیط ٔسَ ضا ثطآٚضز ٔیوٙیٓ٘ .تبیح ترٕیٗ ضاثغ 8 ٝثب
اؾتفبز ٜاظ اٍِٛی پبُ٘ پٛیب ث ٝضٚـ  GMMزض خس٘ )1( َٚكبٖ ٔیزٞس و ٝضطایت ث ٝزؾت
آٔس ٜثطای تٕبٔی ٔتغیطٞب ٔؼٙبزاض ٞؿتٙس.
)

()8

(

)

(

)

)

(

(

٘تبیح ایٗ ترٕیٗ ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝضطایت ثٝزؾت آٔس ٜثطای تٕبٔی ٔتغیطٞب ٔؼٙبزاض
ٞؿتٙس .اثط ٕٞعٔبٖ ٔعیت ٘ؿجی ثرفٞبی ػٕس ٜفؼبِیتٞب ٘یع ٔؼٙبزاض ٔ ٚثجت اؾت .زض ایٗ
ٔسَ ٘یع ٘ؿجت تؼسیُ ضقس التهبزی ث ٝؾٕت ٔمساض ٔغّٛة آٖ  0/662زضنس اؾت٘ .تبیح
حبنُ اظ آظٔ ٖٛؾبضٌبٖ  ٚآٔبض ٜآضال٘ -ٛثب٘س ٘یع ثیبٍ٘ط تأییس ٘تبیح حبنُ اظ ترٕیٗ ٔسَ
ٔصوٛض اؾت.
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 .5نتایج و پیؽنهادها
زض ثطآٚضزٞبی ثٝزؾت آٔس ٜث ٝتفىیه ثطای چٟبض ثرف ػٕس ٜالتهبزی٘ ،تبیح ظیط ث ٝزؾت
آٔس ٜاؾت :اظ آ٘دب و ٝثیكتط اؾتبٖٞب زض ثرف وكبٚضظی زاضای ٔعیت ٘ؿجی ثٛزٜا٘سٔ ،عیت
٘ؿجی ثرف وكبٚضظی اثطی ٔثجت ٔ ٚؼٙبزاض ثط ضقس التهبزی آٟ٘ب زاقت ٝاؾت .زضذهٛل
ثرف ؾبذتٕبٖ  ٚذسٔبت ٘یع اثطی ٔثجت ٔ ٚؼٙبزاض ثط ضقس التهبزی اؾتبٖٞب تأییس قس وٝ
فطضیبت ٔغطح قس ٜزض ذهٛل اثطٌصاضی ؾ ٝثرف ٔصوٛض ثط ضقس التهبزی اؾتبٖٞب ضز
٘كس .أب ٔعیت ٘ؿجی ثرف نٙؼتٔ ،ؼسٖ  ٚا٘طغی ثط ضقس التهبزی اؾتبٖٞب اثطی ٔٙفی ٚ
ٔؼٙبزاض ضا ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝثیبٍ٘ط ضز فطضی ٝاؾت .اظ آ٘دب و ٝوكٛض ایطاٖ خعء وكٛضٞبی
نٙؼتی ثٝقٕبض ٕ٘یآیسٕٔ ،ىٗ اؾت اثطٌصاضی ٔٙفی ٔعیت ٘ؿجی ثرف ٔصوٛض ٘بقی اظ إٞیت
ثیكتط ؾبیط ثرفٞب زض ٔمبیؿ ٝثب ایٗ ثرف ثط ضقس التهبزی زض اؾتبٖٞب ثبقس .زض ثطضؾی
ٓٞظٔبٖ ٔعیت ٘ؿجی  ٕٝٞثرفٞب ثط ضقس التهبزی اؾتبٖٞب ٘یع اثطٌصاضی ٔعیت ٘ؿجی ٕٝٞ
ثرفٞب ثٝعٛض ٕٞعٔبٖ ٔثجت ٔ ٚؼٙبزاض اؾت .افعایف یه زضنسی زض ٔعیت ٘ؿجی ثرف
وكبٚضظی ،ؾبذتٕبٖ ،نٙؼتٔ ،ؼسٖ  ٚا٘طغی  ٚذسٔبت ثٝتطتیت تِٛیس ٘بذبِم زاذّی ؾطا٘ٝ
ٚالؼی ضا  0/633 ٚ 0/199 ،0/146 ،0/168زضنس افعایف ٔیزٞس.
ثب تٛخ ٝث ٝیبفتٞٝبی تحمیك ،تٛنیٔ ٝیقٛز زِٚت  ٚزؾت ا٘سضوبضاٖ ثط٘بٔٝضیعی وكٛض
زضذهٛل اؾتفبز ٜاظ ٔٙبثغ  ٚأىب٘بت ٔٛخٛز زض اؾتبٖٞبیی و ٝزاضای أتیبظ  ٚضتج ٝثٟتطی
ٞؿتٙس ،تٕطوع ثیكتطی وٙٙس  ٚزض ٔؿیط تمٛیت اضظـ افعٚز ٜثرفٞبی ٔرتّف زض ایٗ اؾتبٖٞب
تالـ ٕ٘بیٙس ،ث٘ ٝحٛی وٞ ٝطیه اظ اؾتبٖٞب تجسیُ ث ٝلغت التهبزی ثرفٞبی ٔرتّف ق٘ٛس
 ٚثب اضتمبی ٔیبٍ٘یٗ وكٛضی ،قىبف ضفب ٜالتهبزی ثیٗ اؾتبٖٞب ٘یع وبٞف یبفت ٚ ٝزض٘تید،ٝ
ظٔی ٝٙتٛؾؼٔ ٝتٛاظٖ ٔیبٖ اؾتبٖٞب  ٚػساِت التهبزی ٔٙغمٝای ٘یع فطا ٓٞقٛز و ٝذٛز یىی اظ
اٞساف والٖ زِٚتٞبؾت.
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 خؼفطی نٕیٕی ،احٕس  ٚنبِحی ،ػّی( .)1391اثط ٔعیت ٘ؿجی خٍّٙساضی ثط تٛؾؼ ٝالتهبزیاؾتبٖٞبی ایطأٖ ،دّ ٝالتهبز ٔٙبثغ عجیؼی.37-52 :)1(1 ،
 خٛاٞطی ،ثرتیبض .فمٔ ٝدیسی ،ػّی ٔ ٚحٕسی ،ؾٕیطا ( .)1396ثطضؾی ٔعیتٞبی ٘ؿجی نٙبیغاؾتبٖ وطزؾتبٖ ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ تؼییٗ  ٚتفىیه پبی ٝالتهبزی (ٔجتٙیثط اقتغبَ  ٚاضظـ افعٚزٚ )ٜ

قبذم ٔعیت ٘ؿجی آقىبض قس ،ٜاِٚیٗ ٕٞبیف ثیٗإِّّی ثط٘بٔٝضیعی التهبزی ،تٛؾؼ ٝپبیساض ٚ
ٔتٛاظٖ ٔٙغمٝای ،ضٚیىطزٞب  ٚوبضثطزٞب ،زا٘كٍب ٜوطزؾتبٖ.
 حبخی ضحیٕیٔ ،حٕٛز  ٚتطوٕب٘ی ،خٛاز( .)1382ثطضؾی ٘مف ضقس ثرف وكبٚضظی زض ضقسالتهبزی ایطاٖ وبضثطز اٍِٛی تحّیُ ٔؿیطٔ ،دّ ٝالتهبز وكبٚضظی  ٚتٛؾؼ.89-71 :)42 ٚ41(11 ،ٝ
 -زضٚیكی ،ثبلط  ٚحكٕتاِ ،ٝػؿٍطی( .)1385خٟتٌیطی ٔعیت ٘ؿجی ثطذی اظ وكٛضٞبی تبظٜ

نٙؼتی قس ٜخٛٙة قطلی آؾیب (ٔ ٚ )NICSمبیؿ ٝآٖ ثب ایطأٖ ،دّ ٝپػٞٚكٙبٔ ٝالتهبزی،
.263-23:297
 زغپؿٙس ،فطٞبز( .)1389ػٛأُ ٔؤثط ثط ضقس التهبزی ایطاٖ ،پػٞٚكٙبٔ ٝالتهبزی.13-47 : ؾجحب٘ی ،حؿٗ  ٚزضٚیكی ،ثبلط ( .)1384ثطضؾی ٔعیتٞبی ٘ؿجی  ٚتحّیُ ؾبذتبضی اقتغبَ زضاؾتبٖ ایالْٔ ،دّ ٝتحمیمبت التهبزی.159-187 :)3( 40 ،
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 ؾٛضی ،ػّی( .)1392التهبز ؾٙدی پیكطفتٕٞ ٝطا ٜثب وبضثطز  : Eviews ٚ Stataا٘تكبضات فطًٙٞقٙبؾی ،تٟطاٖ.
 نبزلی ،ؾیسوٕبَ( .)1392ثطضؾی ػٛأُ ٔؤثط ثط ضقس فطاٌیط زض اؾتبٖٞبی ایطاٖ(ضٞیبفت ٌكتبٚضتؼٕیٓیبفت ٝزض زازٜٞبی تبثّٛیی)ٔ ،دّ ٝالتهبز  ٚتٛؾؼٙٔ ٝغمٝای.205-221 :)6(20 ،
 ػؿىطپٛض وجیط ،فطیس ٚ ٜحطی ،حٕیسضضب  ٚخالیی اؾفٙسآثبزی ،ؾیسػجسإِدیس( .)1394ثطضؾیٔعیت ٘ؿجی ػؿُ عجیؼی ایطاٖ ثب اؾتفبز ٜاظ قبذم ٞعیٙٔ ٝٙبثغ زاذّیٔ ،دّ ٝالتهبز وكبٚضظی،
.87-101 :)34(9
 فطقبزفط ،ظٞطا  ٚانغطپٛض ،حؿیٗ( .)1389ثطضؾی ٔعیت ٘ؿجی اقتغبَظایی ثرفٞبی ػٕسٜالتهبزی زض اؾتبٖ وطٔب٘كبٔ ، ٜدّ ٝزا٘ف  ٚفٙبٚضی.60-75 :)2(1 ،
 فّؿفیبٖ ،آظاز ٚ ٜلطٔبٖظازٔ ،ٜحٕس  ٚغالٔیِ ،یال( .)1389ثطضؾی ضاثغ ٝػّی ثیٗ ضقس ثرفوكبٚضظی  ٚضقس التهبزی زض ایطاٖ ،ػّ ْٛوكبٚضظی.101-91 :)14( 4 ،
 وطیٕی تىبّ٘ ،ٛظٞطا  ٚض٘حپٛض ،ضضب( .)1392التهبزؾٙدی زازٜٞبی تبثّٛیی ،ا٘تكبضات ؾٕت ،تٟطاٖ. ِكىطیٔ ،حٕس( .)1388تٛؾؼ ٚ ٝثط٘بٔٝضیعی ،ا٘تكبضات پیبْ ٘ٛض ،تٟطاٖ. ٔحٕسضضبیی ،ضؾٕٞٚ َٛىبضاٖ( .)1388اضظیبثی ثجبت قبذمٞبی ٔعیت ٘ؿجی نبزضات  ٚتِٛیسذطٔبی ایطأٖ ،دّ ٝزا٘ف وكبٚضظی.165-176 :)2( 19 ،
 ٔحٙتفط ،یٛؾف  ٚؾّیٕب٘ی ،حبٔس  ٚثبثبیی ،ؾیسثیػٖ( .)1394تأثیط اضظـافعٚز ٜثرفٞبی ٔرتّفالتهبزی ثط ضقس التهبزی اؾتبٖٞب زض ثط٘بٔ ٝچٟبضْ تٛؾؼ( ٝثب تأویس ثط ثرف وكبٚضظی) ثب اؾتفبزٜ
اظ زازٜٞبی تبثّٛیی ،پػٞٚكٙبٔ ٝالتهبز والٖ.15-28 :)20(10 ،
ٔ -كىیٟٔ ،سی( .)1390تؼییٗ ػٛأُ ٔؤثط ثط ػّٕىطز قطوتٞبی ثٛضؾی ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ

ٌكتبٚضٞبی تؼٕیٓیبفت ٚ )GMM( ٝحسالُ ٔطثؼبت تؼٕیٓیبفت ٝثطآٚضزی ( ،)EGLSپیكطفتٞبی
حؿبثساضی.91-119 :)1(3 ،
 ٘سیطیٔ ،حٕس ٔ ٚحٕسی ،تیٕٛض( .)1390ثطضؾی تأثیط ؾبذتبضٞبی ٟ٘بزی ثط ضقس التهبزی ثب ضٚـ GMMزازٜٞبی تبثّٛیی پٛیبٔ ،سَؾبظی التهبزی.1-24 :)15( 5 ،
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