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  هاي تجارت دوجانبه ایران اقتصادي بر هزینه هاي گذاري سیاستبررسی اثر 

  )حال توسعه و در یافته توسعهمقایسه تجارت کشورهاي (

  *1میترا ژاله رجبی

2رضا مقدسی
  

  3محمدرضا اسالمی

  09/06/1395: پذیرش تاریخ                                                                                         17/12/1394: دریافت تاریخ

  

  چکیده

جانبه و شناسایی  هاي تجارت دو گیري هزینه مطالعه حاضر با توجه به التزام مدیریت تجارت، به اندازه

و در حال  یافته توسعهجانبه ایران و شرکاي عمده در دو گروه کشورهاي  عوامل موثر بر آن در تجارت دو

جانبه ایران و  هاي تجارت دو بر اساس نتایج به دست آمده میانگین موزون هزینه. توسعه پرداخته است

درصدي  30و  1به ترتیب با کاهش  1995-2010و در حال توسعه طی دوره  یافته توسعهشرکاي عمده 

هاي تجارت با ترکیه و چین از گروه کشورهاي در حال توسعه و ژاپن  در این میان هزینه. مواجه بوده است

بر اساس نتایج رگرسیون برآورد . اند ها را داشته کمترین سطح هزینه یافته توسعهو اسپانیا از گروه کشورهاي 

و در حال توسعه با متغیرهاي فاصله،  یافته توسعهجانبه در هر دو گروه کشورهاي  هاي تجارت دو شده، هزینه

بل رابطه مستقیم و با همجواري و جزیره بودن هاي تجارت متناظر در دوره ق جانبه و هزینه هاي دو نرخ تعرفه

شود در تنظیم روابط تجاري به عامل  می در پایان بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد . رابطه عکس دارد

  .هاي تجارت توجه خاص مبذول گردد هزینه

  

   .هاي ترکیبی، ایران جانبه، جاذبه، داده هاي تجارت دو هزینه: واژگان کلیدي

Keywords: Bilateral Trade Costs, Gravity, Panel Data, Iran. 

JEL Classification: C02, C23, F13. 
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  مقدمه -1

رشد تجارت جهاني در شرايط نوين از مسائل عمده شكل گيري نظم جديد جهاني است و روند 
 1در جدول . صعودي ارزش صادرات و واردات جهان طي چند دهه اخير مؤيد اين واقعيت است

ها طي  و نرخ رشد آن) برحسب ميليارد دالر(ميانگين ارزش صادرات و واردات كل در جهان 
  . شان داده شده استهاي ده ساله ن دوره
سال طي  50 مدتاساس اطالعات اين جدول، ارزش صادرات و واردات در كل جهان در  بر

به  1961-1970ميليارد دالر در دوره  8/209و  5/204روندي صعودي بترتيب از ميانگين 
  . رسيده است 2001-2010ميليارد دالر در دوره  7/11134و  3/10931
  

  19611-2010هايي  طي سال )دالر اردميلي(در جهان  كل كاالهاي تجاريارزش صادرات و واردات ميانگين  :1جدول 
  رشد  ميانگين ارزش واردات  رشد ارزش صادراتميانگين   دوره

1970-1961  5/204  - 8/209  - 

1980-1971  3/1018  397%  5/1025  388%  
1990-1981  6/2366  132%  6/2425  136%  
2000-1991  9/4880  106%  3/4951  104%  
2010-2001  3/10931  124%  7/11134  125%  
  )FAO( ملل متحد سازمان خواروبار كشاورزي :مأخذ

  

سال جنگ  8هاي خاص و تجربه وقايع تاريخي نظير انقالب اسالمي،  ايران نيز عليرغم ويژگي
صادرات و واردات را تجربه  هاي گوناگون در مسير جهاني شدن روند صعودي تحميلي و تحريم

 1961-2009هاي  ايران را طي سال وارداتو  صادرات ارزش و نرخ رشد 2جدول . نموده است
- 1970ميليون دالر در دوره  1517جدول ميانگين ارزش صادرات از اين بر اساس  ،دهد نشان مي

صادرات در نرخ رشد ارزش . رسيده است 2001-2010ميليون دالر در دوره  64856به  1961
هاي جهاني نفت افزايش قابل توجهي را  به دليل افزايش قيمت) شمسي 50دهه ( 1970-1980دوره 

با توجه به وقوع جنگ تحميلي و اعمال ) 60دهه ( 1980-1990دوره . تجربه نموده است
درصدي مواجه بوده و  10هاي نفتي عليه ايران ارزش صادرات به طور ميانگين با كاهش  تحريم
هاي نفتي روند  نفتي، افزايش قيمت هاي حمايت صادرات غير از اين دوره و با گسترش سياست بعد

  . ايم زش صادرات ايران را شاهد بودهرافزايشي ا

                                                 
  .به دليل محدوديت اطالعات، بازه زماني به دوره ذكر شده محدود شده است .1
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  1961-2010هاي  طي سال )دالر ميليون( ايرانارزش صادرات و واردات ميانگين  :2جدول 

 رشد  وارداتارزش ميانگين   رشد  ارزش صادراتميانگين   دوره زماني

1970-1961 1517 - 995  - 

1980-1971 16032 956% 8499  754%  
1990-1981 14270 10%- 13131  54%  
2000-1991 19778 38% 16625  26%  
2010-2001 64856 227% 41608  150%  

 )FAO(ملل متحدسازمان خواروبار كشاورزي:مأخذ
  

اي، واسطه و  واردات گروه كاالهاي مختلف سرمايهتوجه به وابستگي ايران به  ارزش واردات با
ميليون دالر  41608به  1961- 1970ميليون دالر در دوره  995مصرفي روندي صعودي داشته و از 

 نفت، به ارزي و صادراتي درآمد باالي وابستگي به توجه با. رسيده است 2001-2010در دوره 
 براي محدوديتي عنوان به و يافته شكاه ارزي ميزان عايدات نفت، قيمت كاهش دوره در

 بين از ها محدوديت اين نفتي درآمدهاي مازاد بروز است با بديهي شود و مي محسوب واردات
و ) شمسي 50دهه ( 1971-1980هاي  رو در دوره  از اين .يابد مي افزايش نيز واردات رفته و
واردات ايران از رشد هاي جهاني نفت، ارزش  و افزايش قيمت) شمسي 80دهه ( 2010-2001

  .چشمگيري برخوردار بوده است
زندگي،  سطح شدن و يكپارچگي جهاني با اهداف ارتقاي با گسترش تجارت جهاني، جهاني

تجارت،  و توليد توسعه عضو سازمان تجارت جهاني، كشورهاي در كامل اشتغال تأمين
 سهم و افزايش زيست محيط حفظ برداري بهينه از منابع جهاني همسو با توسعه پايدار، بهره

 ادبيات روز المللي، موضوع بين تجارت از رشد يافته توسعه كمتر و توسعه حال در كشورهاي
 كه است پويا و دار حركتي دامنه شدن جهاني. است شده در جهان فرهنگي و تجاري سياسي،

 جهاني مساله. باشد مي ها آن تأثيرگذاري بر حال در يا و برگرفته در را اقتصادي هاي جنبه همه
 مبادالت همزمان و شوند ناپديد مي رفته رفته مرزها آن طي كه دارد اشاره فرآيندي به شدن
منابع  از آنچه ملتي هر مرزها، شدن گشوده با). 1388شكيبايي و بطا، (يابد  مي افزايش المللي بين

 با و نمايد مي عرضه جهانيانبه  دارد اختيار در فنون و علوم و تكنولوژي مصنوعات، طبيعي،
 به. يابد مي افزايش بشري جوامع رفاه طبيعي، و امكانات توليدي تمامي به همگان دسترسي
مندي از  و بهره جهان سطح در شده ايجاد رقابتي فضاي چنين در كه است تشخيص قابل وضوح
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ستگي شديد به با تجارت تك محصولي و واب ايران مانند رقابتي غير اقتصادهاي ،اين مزايا
  . اند شده روبرو اساسي مشكالت با درآمدهاي نفتي و واردات زياد،

در اين بين گسترش و رونق تجارت جهاني و موفقيت در فرآيند جهاني شدن، به عنوان هدف 
هاي مترتب بر تجارت  اي چون ايران بدون توجه به هزينه حال توسعه و در يافته توسعهكشورهاي 

به بيان ديگر يكي از داليل افزايش رشد تجارت تجربه شده در . المللي ممكن نخواهد بود بين
حال توسعه و يكي از مهمترين راهكارهاي موفقيت و رقابت در  و در يافته توسعهكشورهاي 

هاي  توان بي ترديد به كاهش هزينه حال توسعه و بسته را مي هاي جهاني در اقتصادهاي در عرصه
بر اساس تعريفي . ها نسبت داد هاي حمل و نقل و كاهش تعرفه الملل نظير كاهش هزينه تجارت بين

اي و غير  تعرفه(هاي تجارت شامل موانع سياسي  هزينه) 2004( 1از اندرسون و وان وينكوپ
هاي ارتباطات و اطالعات،  ، هزينه)هاي حمل و نقل و زمان ينههز(هاي حمل ونقل  هزينه ،)اي تعرفه
بر اين اساس . هاي توزيع محلي است هاي ارز، حقوقي، نظارتي و هزينه هاي اجرايي، هزينه هزينه

الملل و در نتيجه از مهمترين عناصر  هاي تجارت بين گيري هزينه يكي از مهمترين عناصر در شكل
   .اقتصادي كشورهاست هاي گذاري ياستس، الملل بينمديريت تجارت 

اقتصادي ايران به دنبال  هاي گذاري سياستبدين ترتيب مطالعه حاضر در راستاي بررسي 
جانبه و بررسي عوامل موثر بر آن در تجارت با گروه كشورهاي  هاي تجارت دو گيري هزينه اندازه
اي است كه در بخش  العه به گونهدهي مط بر اين اساس سازمان .استو در حال توسعه  يافته توسعه

تجارت و تجارت و در بخش سوم معيار  هاي هزينهدوم مروري بر مطالعات انجام شده در خصوص 
هاي تجارت ايران با گروه  گيري هزينه در بخش چهارم، نتايج اندازه. شود مي  هزينه تجارت معرفي 

و بخش پنجم  خواهد شد و در حال توسعه و بررسي عوامل موثر بر آن ارائه يافته توسعهكشورهاي 
  . پردازد گيري و ارائه پيشنهادات و راهكارهاي كاربردي مي به نتيجه

  

  مروري بر مطالعات انجام شده -2

هاي تجارت  گيري هزينه به اندازه) 2011( 2، وو و مونيساميهاي صورت گرفته بر اساس بررسي
ايشان در مطالعه خود . يع غذايي نواحي مهم آمريكا با كشورهاي ديگر پرداختندمحصوالت صنا

هاي تجارت را به كليه عوامل محدودكننده مبادله كاالها و خدمات ميان كشورها نظير موانع  هزينه

                                                 
1. Anderson and Van Wincoop (2004) 
2. Wu and Munisamy (2011) 
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ساختاري، جغرافيايي و سياسي نسبت داده و به اين منظور معادله جاذبه ارائه شده توسط اندرسون و 
در چارچوب ارائه شده نه تنها تغييرات . اند اي بسط داده را به سطح منطقه) 2004(ينكوپ وان و

گيري است، بلكه شرايط بررسي بيشتر منابع مهم ديگر  زماني تجارت ميان كشورها قابل اندازه
دست  نتايج به. شود مي  هاي تجارت نظير عوامل سياسي، ساختاري و جغرافيايي نيز فراهم  هزينه
هاي  كه هزينه آن استحاكي از  1998-2009جفت منطقه و كشور طي دوره  1426ه براي آمد

هاي تجاري  بر اساس نتايج به دست آمده هزينه. اي داشته است تجارت تغييرات زماني و منطقه
ترين شركا بوده است و  دوجانبه موزون ميان آمريكا و كانادا كمترين مقدار هزينه تجارت ميان مهم

هاي تجارت دوجانبه ميان آمريكا و كانادا و ميان آمريكا و مكزيك مشاهده  كاهش هزينه بيشترين
 وري بهرههاي تجارت و  اي تحت عنوان هزينه در مطالعه) 2012( 1ميرودوت و همكاران. شده است

وري بخش  هاي تجارت و بهره گيري هزينه در بخش خدمات، براي نخستين بار ضمن اندازه
باال در  وري بهرههاي تجارت پايين و  اي مختلف، به بررسي رابطه ميان هزينهخدمات در كشوره

بخش  29كشور و  61هاي تركيبي  نتايج مطالعه ايشان بر اساس داده. اند بخش خدمات پرداخته
باال و  وري بهرههاي تجارت پايين با  حاكي از تاكيد فرضيه ارتباط هزينه 1995-2007براي دوره 

هاي غير  بر اساس اين نتايج و با بكارگيري داده. باشد ريع تر در بخش خدمات ميس وري بهرهرشد 
درصدي در  5هاي تجارت در بخش خدمات و كاال با افزايش  درصد كاهش در هزينه 10تجمعي، 

  .هر دو بخش همراه بوده است
هاي تجارت دو  هاي تركيبي به استخراج معياري از هزينه در مطالعه خود با داده) 2012( 2يونو

هاي تجاري  هاي تجارت از داده مستقيم به استنتاج حساسيت  طور غير جانبه پرداخت كه اين معيار به
ترين  هاي تجارت آمريكا با مهم بر اساس نتايج به دست آمده هزينه. پردازد قابل مشاهده مي

درصد كاهش داشته است كه مكزيك و  40به طور متوسط  2000تا 1970شركاي تجاري از سال 
در مطالعه خود ) 1393(ژاله رجبي و همكاران . اند كانادا در اين بين بيشترين كاهش را تجربه نموده

اي ي در تجارت كاالهتجار يشركا نيتر مهم و رانيا جانبه تجارت دوبه مقايسه هزينه و منابع رشد 
هاي  بر اساس نتايج به دست آمده ميانگين موزون هزينه. كشاورزي، غير كشاورزي و كل پرداختند

تجارت دوجانبه ايران و شركاي عمده در تجارت كاالهاي كشاورزي، غير كشاورزي و كل طي 

                                                 
1. Miroudot (2012) 
2. Novy (2012) 
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در اين ميان . درصدي مواجه بوده است 5/13و  13، 14به ترتيب با كاهش  1995-2010دوره 
هاي  ي تجارت كاالهاي كشاورزي با امارات متحده عربي، برزيل، سوئيس و چين، هزينهها هزينه

تجارت كاالهاي غير كشاورزي و كل ايران با چين، امارات متحده عربي و هند بيشترين كاهش را 
هاي  بر اساس نتايج تجزيه رشد تجارت دوجانبه ايران و شركاي عمده تجاري در گروه. اند داشته

درصد  51، 67، 3دهنده  شاورزي، غير كشاورزي و كل، رشد درآمد به ترتيب توضيحكاالهاي ك
درصد تغييرات تجارت دوجانبه  48و  32، 97 دهنده توضيحهاي تجارت به ترتيب  و كاهش هزينه

  .ايران و شركاي تجاري بوده است
جام و د ضرورت انؤيم ،هاي صورت گرفته در خصوص مطالعات داخلي و خارجي نتايج بررسي

هاي تجارت  اقتصادي بر هزينه هاي گذاري سياستنوآوري مطالعه حاضر با هدف بررسي اثر 
   .باشد حال توسعه مي و در يافته توسعهمقايسه تجارت كشورهاي  و دوجانبه ايران

  

  ها مواد و روش -3

  هاي تجارت دوجانبه زه گيري هزينهاندا -3-1

 ارائه) 2012(جانبه استخراج شده در مطالعه نووي هاي تجارت دو  در اين بخش معيار هزينه
بر اساس مدل . گذاري شده است پايه) 1979(بر مدل معروف اندرسون و وان وينكوپ  كه شود مي   

ارائه شده توسط ايشان هر كشور داراي يك كاالي منفرد است كه با كاالي توليد شده توسط 
ل حداكثر نمودن مطلوبيت از مصرف طيف كننده به دنبا مصرف. كشورهاي ديگر متفاوت است

كنندگان در  ست كه ترجيحات مصرفا فرض بر اين. وسيعي از كاالهاي داخلي و خارجي است
ايشان . شود و توسط كشش ثابت جانشيني مطلوبيت محاسبه مي 1ميان كشورها يكسان بوده

زماني كه كاال از . اند هاي تجارت دو جانبه جهاني را به عنوان عنصر كليدي معرفي نموده هزينه
هاي حمل و نقل متغير دو جانبه و موانع تجاري ديگر،  ، هزينهشود مي  ارسال  jبه كشور  i كشور

هاي تجارت، قيمت كاالها در ميان  در نتيجه هزينه. دنماي واحد ارسال شده را ايجاد ميهزينه هر 
                                                 

هاي حمل و نقل و تعرفه در توضيح  تاثير ترجيحات داخلي مصرف كنندگان در مقايسه با هزينه) 2007(بر اساس مطالعه ايوانس  .1
ثير ترجيحات داخلي در ترجيحات شواهد آشكاري از تا) 1999(بر اساس مطالعه هلپمن . باشد جريانات تجاري قابل اغماض مي

گيري  تمايالت داخلي در ترجيحات مصرف كنندگان را در مدل ارائه شده اندازه) 2003(وارنوك . مصرف كنندگان وجود ندارد
بر اساس نتايج وي اثرات وجود تمايالت داخلي در ترجيحات مصرف كنندگان هم ارز موانع . هزينه تجارت وارد نموده است

جانبه نسبت به موانع تجارت داخلي را  از آنجا كه معيار هزينه تجارت ارائه شده، موانع تجارت دو. كمتر خواهد بود تجارت داخلي
 .شود مي هاي تجارت دوجانبه منجر  گيرد، وجود تمايالت داخلي در ترجيحات مصرف كنندگان به بزرگنمايي هزينه در نظر مي
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 iقيمت خالص عرضه شده در كشور  Pبه طور خاص اگر . كشورهاي مختلف متفاوت خواهد بود
Pباشد، آنگاه  = P t قيمت اين كاال براي مصرف كننده كشور j بوده و در آن t > عامل  1

) 1979(بر اساس اين چارچوب اندرسون و وان وينكوپ . هزينه تجارت ناخالص دو جانبه است
   :نمودند خرد به صورت زير استخراجهاي  اي مبتني بر اطالعات و داده مدل جاذبه

  x =                                                                                  )1(   
  

درآمد  i، y درآمد اسمي كشور j، yبه  iنشان دهنده صادرات اسمي از كشور  xكه در آن 
yجهاني به صورت  = ∑ y ،σ > به ترتيب شاخص  Pو  πكشش جانشيني كاالها،  1

معادله جاذبه بر تجارت با فرض ثابت بودن ساير عوامل، . باشند مي j و 	iها در دو كشور  قيمت
تجارت دو  ،tجانبه  هاي تجارت دو هزينه. كشورها داللت دارد ديگربيشتر كشورهاي بزرگتر با 

 Pو  πورها هاي قيمت كش دهد اما اين كاهش بايستي در برابر شاخص جانبه را كاهش مي
هاي تجارت  هاي قيمت كه شامل هزينه اين شاخص) 1979(اندرسون و وان وينكوپ . سنجيده شود

هاي تجارت تفسير شود را متغيرهاي  تواند به صورت متوسط هزينه با ديگر شركا بوده و مي
متغير  Pكه  است در حالي 1متغير محدوديت چند جانبه بيروني π. نامند محدوديت چند جانبه مي

  ). 2012نووي، ( باشد مي 2محدوديت چند جانبه دروني
هاي تجارت، يافتن ابزاري براي  با توجه به در دسترس نبودن معيارهاي مستقيم متوسط هزينه

هاي تجارت  هزينه) 1979(اندرسون و وان وينكوپ . متغيرهاي محدوديت چند جانبه مشكل است
در نظر  -موانع مرزي و فاصله جغرافيايي -جارت خاصدو جانبه را تابعي از دو مولفه هزينه ت

tبه طور خاص ايشان تابع هزينه تجارت را به صورت . گيرند مي = b d نمايند كه  فرض مي
. باشند كشش فاصله مي kفاصله دو جانبه و  dمتغير شاخص مرتبط با موانع مرزي،  bدر آن 

بر اساس فرض . هاي تجارت دوجانبه مبتني است هزينه عالوه بر اين، مدل ارائه شده بر فرض تقارن
يعني (باشند  هاي چند جانبه بيروني و دروني يكسان مي تجارت، محدوديت هاي هزينهتقارن  π = P .( در نتيجه مشروط به اين فروض اندرسون و وان وينكوپ)راه حلي تلويحي ) 1979

اول . وجود دارد ارتباط با فروض اعمال شده ايراداتي در. اند هاي چند جانبه يافته براي محدوديت
                                                 

1. Outward Multilateral Resistance Variable 
2. Inward Multilateral Resistance Variable 
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به طور مثال . تابع هزينه تجارت انتخاب شده، داراي خطاي تصريح باشد اين كه ممكن است
ها در  ممكن است فرم تابع انتخاب شده نادرست بوده و يا عوامل هزينه تجارت مهمي مانند تعرفه

جانبه ممكن است نامتقارن بوده و به عنوان دوم اين كه، هزينه تجارت دو . نظر گرفته نشده باشد
سوم اين كه، در عمل . هاي باالتري نسبت به كشور ديگر تحميل و اعمال نمايد مثال كشوري تعرفه

ها در طول زمان تغيير  موانع تجاري در طول زمان متغير بوده و به طور مثال با توقف تدريجي تعرفه
هزينه تجارت مانند فاصله در طول زمان ثابت  هاي نجايگزياين در حالي است كه . خواهند داشت

هاي تجارت متغير در طول زمان مفيد خواهد بود  بوده و بنابراين به ندرت در به دست آوردن هزينه
در ادامه راه حل تحليلي براي متغير محدوديت چند جانبه معرفي شده توسط نووي ). 2012نووي، (
اين روش بر هيچ تابع هزينه تجارت خاصي . نمايد ادات غلبه ميكه بر اين اير شود مي   بيان) 2012(

هاي تجارت از  در عوض، هزينه. كند تكيه نداشته و فرض تقارن هزينه تجارت را اعمال نمي
گردند كه در طول زمان قابل تغيير بوده و به راحتي قابل مشاهده  هاي تجاري استخراج مي داده
بر اين بينش استوار است كه تغيير در موانع تجاري دو جانبه تنها  تلويحاً، روش اتخاذ شده. باشند مي

براي مثال، فرض كنيد كه . باشند تجارت داخلي نيز مي ي الملل نبوده و نتيجه متاثر از تجارت بين
براي  iدر اين مورد، برخي كاالها كه كشور . يابد با ديگر كشورها كاهش مي i موانع تجاري كشور

بنابراين نه تنها تجارت . شود كرد، اكنون به كشورهاي خارجي منتقل مي مصرف داخلي استفاده مي
دهد، بلكه تجارت داخلي را نيز تحت تأثير  الملل را كه به موانع تجاري وابسته است توسعه مي بين

براي تجارت  iتواند توسط معادله جاذبه  مي) 2012(راه حل ارائه شده توسط نووي . دهد قرار مي
   :و حل آن براي حاصلضرب محدوديت چند جانبه دروني و بيروني ديده شود xالمللي  بين

  x = x		و		 =   

π P = t                                                                                )2(  

  

tبا هزينه تجارت داخلي يكسان مواجه بوده  j و 	iكشور  2فرض كنيد براي مثال  = t  و اندازه
yيكساني دارند  = y.  اما از آنجا كه كشورi	 تري است  اقتصاد بستهx > x از . خواهد بود

π) باالتر و بيشتر است 	iشود كه محدوديت چند جانبه كشور  چنين نتيجه مي 2معادله  P > π P).  بر اين نكته داللت دارد كه براي  2معادلهt گيري تغيير در  مفروض، اندازه
هاي هزينه تجارت ثابت در طول زمان يعني فاصله  محدوديت چند جانبه در طول زمان كه به مولفه
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  . بستگي ندارد، آسان خواهد بود
اي تجارت دو جانبه ه تواند براي حل مدل هزينه راه حل ساده متغيرهاي محدوديت چند جانبه مي

شامل حاصلضرب محدوديت چند جانبه بيروني يك ) 1(معادله جاذبه . مورد استفاده قرار گيرد
πكشور و محدوديت چند جانبه دروني كشور ديگر يعني  P راه ) 2(كه معادله   در حالي. است

πحل  P بنابراين مفيد است تا براي به دست آوردن يك معادله جاذبه دو جانبه . نمايد را ارائه مي
را در ) 1(كه شامل متغيرهاي محدوديت چند جانبه دروني و بيروني كشورهاست، معادله جاذبه 

  . ، ضرب كنيمxمعادله جاذبه متناظر جريان تجارت در خالف جهت، 
  x = و   x =  	x x =                                                                         )3(  
  

  :، داريمو مرتب كردن معادله) 3(در رابطه ) 2(با جايگذاري رابطه 
  =                                                                                          )4(  
  

tبتواند نا متقارن باشد  j و 	iهاي حمل و نقل بين كشور  چنانچه هزينه ≠ t هاي  و هزينه
tها متفاوت باشد  تجارت داخلي ميان كشور ≠ t،  گرفتن ميانگين هندسي موانع در دو

   :مفيد خواهد بود 1براي به دست آوردن عبارتي براي معادل تعرفه 1جهت و كسر كردن 
  τ = / − 1 = ( ) − 1	                                                     )5(  
  

tهزينه تجارت دو جانبه  τكه در آن  t تبط با هزينه تجارت داخلي مرt t گيري  را اندازه
xاگر جريانات تجارت دوجانبه . كامالً واضح و مبرهن است τهاي  نوآوري. نمايد مي x  نسبت

xبه جريانات تجارت داخل  x  افزايش يابد، بايستي تجارت با يكديگر نسبت به تجارت داخلي
هاي تجارت را در يك مسير  ابراين معيار معرفي شده، هزينهبن. تر شده باشد براي هر دو كشور آسان

از آنجا كه . آورد ها از جريانات تجارت قابل مشاهده به دست مي غير مستقيم و توسط استنتاج آن
                                                 

1. Tariff Equivalent 
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تواند نه تنها براي  مي ،τهاي تجارت  باشند، هزينه اين جريانات تجارت در طي زمان متغير مي
اين . هاي تركيبي نيز قابل محاسبه باشد هاي سري زماني و داده داده ايرهاي مقطع زماني بلكه ب داده

است كه ) 1997(مزيت معيار استخراج شده بر روش ارائه شده توسط اندرسون و وان وينكوپ 
تاكيد بر اين نكته حائز اهميت است كه موانع تجاري . گيرد هاي مقطع زماني را بكار مي تنها داده

t دممكن است نامتقارن باشن ≠ t كه جريانات تجارت دو جانبه ممكن است نامتعادل  و اين
xباشند  ≠ x . مولفهτ  نشان دهنده ميانگين هندسي موانع تجاري دو جانبه نسبي در دو جهت
  ). 2012نووي، (است 

  

  هاي تجارت دوجانبه عوامل موثر بر هزينه -3-2

شركاي عمده تجاري در حال  جانبه ايران وهاي تجارت دو به منظور بررسي عوامل موثر بر هزينه
توان به دو گروه تقسيم  هاي تجارت دوجانبه را مي هاي موثر بر هزينه ، مولفهيافته توسعهتوسعه و 

گروه اول شامل متغيرهاي جغرافيايي نظير لگاريتم فاصله بين دو كشور در يك مشاهده، . كرد
امكان دسترسي به (، متغير مجازي جزيره بودن متغير مجازي نشان دهنده داشتن مرز زميني مشترك

هاي  و گروه دوم شامل متغيرهاي نهادي در برگيرنده ويژگي) آزاد و حمل و نقل دريايي هاي آب
جانبه، متغير مجازي براي  سياسي و تاريخي مانند متغير مجازي زبان مشترك، متغير تعرفه دو

 . باشند ك ميمتغير مجازي پول مشترو موافقتنامه تجارت آزاد، 

هاي  سه نوع برآورد براي داده كه هاي تركيبي برآورد گرديد در اين راستا، رگرسيون با داده
 الگوهايمحاسبه تغييرات زماني با بكارگيري و  با گروه تركيبي OLSبرآورد به صورت  تركيبي

تعيين گردد كه كداميك از اين سه و بايستي  شود پيشنهاد مي اثرات تصادفي و اثرات ثابت
گروه  OLSبراي انتخاب بين برآوردگر  F-Test زمونآاز . برآوردگر بيشترين كارايي را دارد

براي انتخاب يكي از دو مدل  هاسمنآزمون  و از و اثرات تصادفي تركيبي با الگوي با اثرات ثابت
   .شود مي  استفاده  اثرات ثابت و اثرات تصادفي

  

  ها هداد -3-3

جانبه و بررسي عوامل موثر بر آن  گيري هزينه تجارت دو با توجه به هدف مطالعه مبني بر اندازه
بر اساس . جانبه ايران با كشورهاي جهان مورد بررسي قرار گرفت هاي گذشته، تجارت دو طي دهه

حال توسعه و توسعه يافته به  كشورها در دو گروه كشورهاي در ،بررسي اطالعات تجارت دوجانبه
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 4و  3هاي تجاري كشورهاي منتخب در جدول  سهم. شدندانتخاب  ايران عنوان شركاي تجاري
   .گزارش شده است

  
  2011-1995طي دوره  يافته توسعهسهم تجارت ايران و كشورهاي  :3جدول 
  كل  كشور  قاره

  آمريكا
 64/0  كانادا

  32/0  ت متحده اياال
 49/13  ژاپن  آسيا

  اروپا

 90/0  اتريش

 88/4  فرانسه

 07/6  آلمان

  45/7  ايتاليا
 50/3  اسپانيا

 09/1  سوئد

 46/1  سوئيس

  61/1  بريتانيا

  اقيانوسيه
 42/0  استراليا

 09/0  نيوزيلند

  91/41    كل
  سازمان ملل :ماخذ  

                        

ت متحده از قاره آمريكا، اياال و كشورهاي كانادا يافته توسعهبر اين اساس از ميان كشورهاي 
بريتانيا از قاره اروپا و كشورهاي  و كشورهاي اتريش، فرانسه، آلمان، ايتاليا، اسپانيا، سوئد، سوئيس،

  .اند ايران در نظر گرفته شده يافته توسعهاستراليا و نيوزلند از قاره اقيانوسيه به عنوان شركاي تجاري 
حال توسعه جهان، كشورهاي كنيا و  هاي صورت گرفته از ميان كشورهاي در مطابق بررسي

آفريقاي جنوبي از قاره آفريقا، كشور برزيل از قاره آمريكا، كشورهاي چين، برزيل، كره جنوبي، 
 و امارات متحده عربي از اندونزي، فيليپين، تايلند، هند، پاكستان، سري النكا، كويت، عمان، تركيه

  .قاره آسيا به عنوان شركاي تجاري ايران در اين گروه كشورها انتخاب و مورد بررسي قرار گرفت
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  2011-1995سهم تجارت ايران با كشورهاي در حال توسعه طي دوره  :4جدول 
 كل كشور حوزه قاره

 04/0 كنيا آفريقاي شرقي  آفريقا
 17/3  آفريقاي جنوبي آفريقاي جنوبي

28/1 برزيل آمريكاي جنوبي آمريكا

  آسيا

92/15 چين  آسياي شرقي
69/8 كره جنوبي

  آسياي جنوب شرقي
 63/0  اندونزي

 98/0  فيليپين

 70/0  تايلند

  آسياي جنوبي
14/7 هند

76/0 پاكستان
75/0 سري النكا

  آسياي غربي

40/0 كويت
30/0 عمان
56/6 تركيه
76/10  عربيامارات متحده

 09/58   كل
 سازمان ملل:ماخذ    

  

 σ به طور بالقوه به پارامتر كشش جانشيني) 5(نتيجه معيار هزينه تجارت محاسبه شده از رابطه 
پرداخته و چنين  σهاي مختلفي از  به بررسي تخمين) 2004(اندرسون و وان وينكوپ . بستگي دارد

هاي مفروض، در اين مطالعه  با تخمين. يابد نوسان مي 10تا  5عموماً در دامنه  σنتيجه گرفتند كه 
σدر به كارگيري ) 2004(رويكرد اندرسون و وان وينكوپ  = اين . به كار گرفته شده است 	8

گونه  همان. تواند به عنوان مقدار پارامتر تخميني براي جريانات كلي تجارت ديده شود ضريب مي
كامالً به مقادير  τچه سطوح هزينه تجارت  بحث شده است، اگر) 2012(ي كه در مطالعه نو

پارامترهاي انتخاب شده حساس است، تغييرات معيار هزينه تجارت در طي زمان به ندرت تحت 
بر اساس نتايج به دست آمده در مطالعه وي . گيرد تاثير مقادير انتخاب شده براي پارامترها قرار مي

نبه آمريكا و عمده شركاي تجاري به ازاي مقادير مختلف پارامترها تغيير هزينه تجارت دوجا
 تيساآمار ارزش تجارت دوجانبه ايران و عمده شركاي تجاري از . 1داري نداشته است معني

تواند به صورت درآمد كل منهاي صادرات  تجارت داخلي مي. آوري شده استگرد 2ملل سازمان
                                                 

حاكي از آن است كه تاثير ) 2006(در خصوص وضعيت كشش جانشيني متغير در طول زمان، نتايج برودا و وينتين  .1
تجمعي به طور جزئي  دار نبوده و در مورد توابع كاهش كشش جانشيني در طول زمان در مورد توابع غير تجمعي معني

 .هاي تجارت دوجانبه منجر خواهد شد به كاهش سرعت كاهش هزينه
2. www.un.org 
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xكل،  = y − x ،ارزش توليد به عنوان ) 2011( 1اساس روش پيشنهادي ويبر . تعريف شود
توليد كل در نظر گرفته شده و با كسر صادرات گروه مورد نظر اطالعات تجارت داخلي به دست 

هاي تجارت دوجانبه در گروه محصوالت مختلف متغيرهاي  در بررسي عوامل موثر بر هزينه. آمد
 هاي آبهاي دوجانبه گروه محصول مورد تجارت، فاصله، امكان دسترسي به  چون تعرفه متفاوتي

آزاد، عضويت در سازمان تجارت، مجاورت و زبان مشترك به عنوان متغيرهاي توضيحي 
ميان  فاصله  هاي فاصله از وب سايت ادهد. هاي تجارت دوجانبه بررسي گرديد گذار بر هزينه تأثير

. به دست آمد 3هاي تجارت دوجانبه از وب سايت سازمان ملل هاي تعرفه دادهو  ،2ها شهرها و مكان
و  4اطالعات در خصوص عضويت در سازمان تجارت از وب سايت سازمان تجارت جهاني

متغيرهاي مجازي مجاورت، متغير مجازي زبان مشترك و جزيره از بررسي اطالعات كشورهاي 
مجازي مجاورت، شريك تجاري هم مرز عدد يك و در در متغير . دست آمده است منتخب وي به

متغير مجازي زبان مشترك نيز در صورت اشتراك زبان . غير اين صورت عدد صفر گرفته است
اگر يكي از شركاي  ،متغير جزيرهدر مورد . گيرد صورت عدد صفر مي  عدد يك و در غير اين

صورت  باشد عدد يك و در غير اين آزاد داشته هاي آبجزيره باشد و امكان دسترسي به  تجاري
ها با توجه به عدم تغييرات متغيرهاي عضويت در سازمان  بر اساس بررسي. گيرد عدد صفر مي
و زبان مشترك در هر دو گروه و متغير همجواري در گروه كشورهاي  پول ،تجارت جهاني

ك در هر دو گروه و زبان مشتر ، پولهاي عضويت در سازمان تجارت جهاني يافته، متغير توسعه
يافته حذف  يافته و در حال توسعه و متغير همجواري در گروه كشورهاي توسعه كشورهاي توسعه

  . گرديد
  

  نتايج و بحث -4

  هاي تجارت گيري هزينه اندازه -4-1

تا  1995 هاي سالجانبه ايران و هر يك از شركاي تجاري براي هر يك از  تجارت دو هاي هزينه
جانبه ايران با كشورهاي در  هاي تجارت دو هزينه. محاسبه گرديد 5با به كارگيري رابطه  2011

                                                 
1. Wei (1996) 
2. www.distancefromto.net 
3. www.un.org 
4. www.wto.org 
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  . ارائه شده است 1در نمودار  1995- 2011هاي  حال توسعه شريك تجاري ايران طي سال
  

 
  هاي تحقيق يافته: مأخذ             

  1995-2011هاي  ميانگين هزينه تجارت ايران و شركاي تجاري در حال توسعه طي سال :1نمودار 
  

نمودار هزينه تجارت دوجانبه ايران و هر يك از شركاي تجاري در حال توسعه نشان دهنده 
ثباتي تجارت ايران با كشورهاي برزيل و فيليپين و ثبات تجارت با كشورهاي تركيه، چين و  بي

اس نمودارهاي هزينه تجارت ايران و شركاي تجاري در حال توسعه طي بر اس. كويت است
هاي تجارت  ، هزينه تجارت با كشورهاي چين و تركيه روند كاهشي و هزينه1995-2011هاي  سال

  .با كشورهاي تايلند و آفريقاي جنوبي روند افزايشي داشته است
شركاي تجاري در حال توسعه  و ايران سطح و درصد كاهش معيار هزينه تجارت دو جانبه نسبي

هاي تجارت دو جانبه  ، ميانگين موزون هزينه5بر اساس نتايج جدول  .ارائه شده است 5در جدول 
 92به  1995درصد در سال  133درصدي از  30ايران و كشورهاي در حال توسعه با كاهش ساالنه 

جانبه ايران با  ي تجارت دوها ست كه هزينها نتايج حاكي از آن. رسيده است 2011درصد در سال 
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هاي تجارت با كشورهاي  كشورهاي سريالنكا، عمان و چين بيشترين كاهش را داشته و هزينه
   .ها را داشته است امارات متحده عربي، كره جنوبي و تركيه در هر دو دوره كمترين سطح هزينه

  
  )درصد معادل تعرفه(ميانگين هزينه تجارت ايران و شركاي تجاري در حال توسعه : 5جدول 

  تغييرات  2011  1995  كشور  قاره

  آفريقا
  -16  227  270  كنيا

 20  138 115  آفريقاي جنوبي

  37  206 150  برزيل  آمريكا

  آسيا

  -46  86  158  چين
  -36  70  110  كره جنوبي
 -14  153  177  تايلند

 -30  167  237  اندونزي

 10  150  137  فيليپين

 -24  101 133  هند

 -4  155  161  پاكستان

 -55  120  266  سريالنكا

  -2  166  169  كويت
 -51  154  312  عمان

 -37  77  121  تركيه

  -28  69  91  امارات متحده عربي
  -18  136  174    ميانگين ساده
  -30  92  133    ميانگين موزون

  هاي تحقيق يافته :ماخذ             
  

هاي  يافته شريك تجاري ايران طي سال كشورهاي توسعههاي تجارت دوجانبه ايران با  هزينه
   .ارائه شده است 2در نمودار  2011-1995

يافته نشان دهنده ثبات  شركاي تجاري توسعه جانبه ايران و هاي تجارت دو بررسي نمودار هزينه
با آلمان، ثباتي شديد الگوي تجارت  تجارت ايران و كشورهاي ژاپن، فرانسه، ايتاليا و استراليا و بي

هاي تجارت با كانادا و  هزينه 2 بر اساس نمودار. است 1995-2011هاي  اسپانيا و نيوزلند طي سال
افزايش شديدتر تجارت داخلي در ايران و اين كشورها . سوئد و استراليا روند صعودي داشته است

هزينه تجارت  موجبات افزايش معيار 2011تا  1995نسبت به تجارت متقابل اين كشورها از سال 
و سطح و درصد كاهش معيار هزينه تجارت دو جانبه ايران . معادل تعرفه را فراهم نموده است

ست ا حاكي از آن 6نتايج ارائه شده در جدول  .ارائه شده است 6يافته در جدول  كشورهاي توسعه
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در اين . است درصد كاهش داشته 1يافته ساالنه  هاي تجارت با كشورهاي توسعه كه ميانگين هزينه
هاي تجارت  هاي تجارت دوجانبه با كانادا و سوئد بيشترين افزايش را داشته و هزينه ميان هزينه

   .ايران با كشورهاي ايتاليا، فرانسه و آلمان در هر دو دوره كمترين سطح را داشته است
  

  
  هاي تحقيق يافته: مأخذ                  

  1995-2011هاي  طي سال يافته توسعهميانگين هزينه تجارت ايران و شركاي تجاري  :2نمودار 
  

 )درصد معادل تعرفه( يافته توسعهميانگين هزينه تجارت ايران و شركاي تجاري  :6جدول 
  تغييرات  2011 1995 كشور قاره

 82  257 141 كانادا  آمريكا
 -10 467420 ت متحدهاياال

 -9  116 127 ژاپن آسيا

  اروپا

 14  172 151 اتريش
 -3  109 112 فرانسه
 -1  115 117 آلمان
 -7  97 103 ايتاليا
 -10  114 127 اسپانيا
 53  194 127 سوئد
 16  168 145 سوئيس
 23  175 142 بريتانيا

 35  239 178 استراليا  اقيانوسيه
 18  242 205 نيوزلند

 15  186 165  ميانگين ساده
 -1  125 125  موزونميانگين

 هاي تحقيقيافته:ماخذ
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جهت  يافته توسعهجانبه با كشورهاي در حال توسعه و  هاي تجارت دو خالصه ميانگين وزني هزينه
هاي تجارت ايران با  بر اين اساس ميانگين موزون هزينه. ارائه شده است 7مقايسه در جدول 

  . است يافته توسعههاي تجارت با شركاي عمده  كشورهاي در حال توسعه كمتر از هزينه
  

   1995-2011هاي  يافته در سال تجارت با كشورهاي در حال توسعه و توسعه  ميانگين هزينه :7جدول 
  )درصد معادل تعرفه(

  يافته توسعه  در حال توسعه سال يافتهتوسعه در حال توسعه سال
1995133 125 2004104  112  
1996128 123 2005103  111  
1997123 121 200694 111  
1998119 123 200799  115  
1999116 125 200891  116  
2000113 116 200998  121  
2001111 116 201093  118  
2002115 120 201192  125  
  118 108 ميانگين 114 106 2003

 هاي تحقيقيافته :ماخذ
  

  
  )1995- 2011(يافته  هاي تجارت كشورهاي در حال توسعه و توسعه مقايسه ميانگين وزني هزينه: 3نمودار 

  
ميانگين موزون هزينه تجارت با كشورهاي  1997از سال  ،3بر اساس نتايج به دست آمده از نمودار 

تجارت كل با . يافته بيشتر از هزينه تجارت ايران و كشورهاي در حال توسعه بوده است توسعه
نوسانات بيشتري داشته كه بيانگر الگوي  ،كشورهاي در حال توسعه عليرغم روند كاهشي بيشتر

  .سعه استثبات ايران و كشورهاي در حال تو تجاري بي
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هاي تجارت دو جانبه به  تاكيد به اين نكته حائز اهميت است كه اين اعداد بيانگر معياري از هزينه
، 2011به عنوان مثال چنانچه معيار هزينه ايران و امارات متحده عربي در سال . تجارت داخلي است

اال براي مصرف كننده دالر باشد، قيمت اين ك 10درصد باشد و قيمت تمام شده كاال در ايران  69
69/1t(دالر  9/16در كشور امارات متحده عربي  اين مثال بر اساس ميانگين كل . خواهد بود) =

در عمل هزينه تجارت به طور قابل مالحظه در ميان كاالها . گردد بوده و به همين صورت تفسير مي
به جاي انتقال زميني و دريايي  به عنوان مثال كاالهاي فاسد شدني احتماالً بايستي. باشد متغير مي

چن و نووي، (جا شود و هزينه تجارت باالتري داشته باشند  تر به صورت هوايي جابه هزينه كم
2011 .(  

روش پيشنهادي و اتخاذ شده در محاسبه هزينه تجارت دوجانبه، افزايش نسبي جريانات  بر مبناي
داخلي نمايانگر و دليل كاهش  تجارت دوجانبه ميان دو شريك تجاري به حاصلضرب تجارت

تواند از سه منبع رشد  افزايش جريانات تجارت دوجانبه مي. هاي تجارت دوجانبه خواهد بود هزينه
هاي چند جانبه با ديگر  هاي تجارت دوجانبه و افزايش هزينه درآمد كشورها، كاهش هزينه

نه تنها  τهزينه تجارت  اشاره به اين نكته ضروري است كه معيار. كشورها نشات گرفته باشد
گيرد بلكه  مي هاي حمل و نقل را در بر ها و هزينه هاي تجارت در مفاهيم محدود تعرفه هزينه
. دهد هاي هزينه تجارت مانند موانع زبان مكالمه، سياسي، پول رايج و غيره را نيز نشان مي مولفه
بررسي تغييرات تجارت . ساسي هستنداي مهم و ا دهند كه چنين موانع غير تعرفه ها نشان مي بررسي

دهنده ريشه و منبع تغييرات و  تواند نشان داخلي كشورها و جريانات تجارت دو جانبه كشورها مي
به . نوسانات هزينه تجارت دوجانبه ايران و هر يك از شركاي تجاري نسبت به تجارت داخلي باشد

ارت دوجانبه ايران و امارات متحده هاي تج دليل كاهش هزينه ،ها عنوان مثال بر اساس بررسي
ها و  نسبت به توليد داخل افزايش واردات ايران از اين كشور به واسطه عوامل مختلفي چون تحريم

هاي  در حالي كه در خصوص هزينه. واسطه تلقي شدن امارت متحده در واردات ايران بوده است
تجارت ميان دو كشور نسبت به تجارت دوجانبه كشاورزي ايران و چين افزايش هر دو جريان 

هاي تجارت  هاي تجاري و سياسي باعث كاهش هزينه توليدات داخلي به داليلي چون توافق نامه
   .دوجانبه نسبي شده و دليل نوسانات نيز نوسانات واردات ايران از چين بوده است
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  هاي تجارت دوجانبه نتايج بررسي عوامل موثر بر هزينه -4-2

  حال توسعه تجارت دوجانبه ايران و كشورهاي در هاي هزينهل موثر بر عوام -4-2-1

تجارت دوجانبه، ايستايي متغيرهاي كمي موجود  هاي هزينهعوامل موثر بر  قبل از برآورد مدل
هاي تركيبي با  هاي ايستايي داده ها از آزمون به منظور افزايش دقت بررسي. بررسي شده است

هاي كمي رگرسيون  هاي ايستايي متغير نتايج آزمون. هاي صفر مخالف استفاده شد فرضيه
   .1ارائه شده است 8عه در جدول هاي تجارت دوجانبه ايران با كشورهاي در حال توس هزينه

  
  )1995-2011(نتايج آزمون ايستايي متغيرهاي مدل تجارت با كشورهاي در حال توسعه : 8جدول 
 تفاضل مرتبه اول سطح آزمون فرضيه صفر متغير

لگاريتم هزينه تجارت 
  دوجانبه

 وجود ريشه واحد

Im, Pesaran, Shin W-stat 10/0-  ***78/8- 

ADF- Fisher Chi-square 92/22  ***29/124 

PP- Fisher Chi-square 
**28/45 ***62/175 

 Hadri Z-stat عدم وجود ريشه واحد
***45/23 89/0-  

 لگاريتم تعرفه

 وجود ريشه واحد

Im, Pesaran, Shin W-stat 28/0  ***38/4- 

ADF- Fisher Chi-square 81/13  ***37/45 

PP- Fisher Chi-square 
*54/23 ***56/59 

 Hadri Z-stat عدم وجود ريشه واحد
***08/12 43/0  

  هاي تحقيق                يافته :ماخذ
  درصد 1و  5، 10دار در سطح  بترتيب معني*** ،**،*
  

گيري ايستا  هر دو متغير در سطح داراي ريشه واحد بوده و با يك بار تفاضل ،مطابق نتايج
گزارش شده  9هاي تركيبي در جدول  هاي تشخيصي الگوهاي با داده نتايج آزمون. گردند مي

   .است
  

  هاي تركيبي هاي رگرسيون با داده نتايج آزمون :9جدول 
 p-value  آماره  فرضيه صفر  آزمون

  00/0  42/3  هاي تركيب شده داده  )CHOW(راستنمايي آزمون نسبت 
  00/0  75/24  با اثرات تصادفي  آزمون هاسمن

  هاي تحقيق يافته: ماخذ
            

                                                 
 .الزم به ذكر است كه كليه الگوها با اشكال تبعي مختلف برآورد و نتايج بهترين الگو گزارش شده است. 1
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شده و اثرات تصادفي رد و الگو با اثرات  هاي تركيب ها هر دو فرضيه صفر الگو با داده بنابر آماره
   .ارائه شده است 10نتايج برآورد در جدول عنوان الگوي مناسب انتخاب شده و  ثابت به

  
  )1995- 2011 ( هاي تركيبي هزينه تجارت دو جانبه ايران و شركاي عمده در حال توسعه رگرسيون با داده :10جدول 

  داري سطح معني tآماره   ضريب  متغير
  20/0  -26/1  -22/0  عرض از مبدا

  09/0  67/1  04/0  لگاريتم تعرفه دوجانبه
  48/0  -69/0  -02/0  همجواري

  38/0  87/0  02/0  لگاريتم فاصله
  48/0  -42/0  -01/0  جزيره بودن

  00/0  30/24  91/0  وقفه لگاريتم هزينه دوجانبه
90/0  
***38/44 

  هاي تحقيق              يافته :ماخذ  
  درصد 1و  5، 10دار در سطح  ترتيب معنيه ب*** ،**،*  

      

هاي تجارت دوجانبه  درصد تغييرات لگاريتم هزينه 90منتخب با اثرات ثابت مطابق نتايج الگوي 
مطابق نتايج به . شود هاي مستقل الگو توضيح داده مي ايران و كشورهاي در حال توسعه توسط متغير

دار  هاي تجارت دوجانبه تأثير مثبت و معني دست آمده لگاريتم تعرفه دوجانبه و وقفه لگاريتم هزينه
در  ،بر اساس نتايج. هاي تجارت دوجانبه ايران و كشورهاي در حال توسعه دارد يتم هزينهبر لگار

هاي تجارت  درصدي هزينه 91/0و  04/0پي افزايش يك درصدي اين متغيرها به ترتيب افزايش 
مطابق انتظار بر اساس نتايج به دست . دوجانبه ايران با كشورهاي در حال توسعه رخ خواهد داد

دار  اريتم فاصله اثر مثبت و همجواري و جزيره بودن شريك تجاري اثر منفي و غير معنيلگ ،آمده
هاي گسترش  استراتژي. هاي تجارت دوجانبه ايران و كشورهاي در حال توسعه دارد بر هزينه

هاي تجارت ناشي از  هاي اخير و محدوديت حال توسعه طي دهه تجارت ايران و كشورهاي در
توان دليل  نتيجه آن كاهش دامنه شركاي تجاري را مي ده عليه ايران و درهاي اعمال ش تحريم
هايي چون فاصله، همجواري و جزيره بودن شريك تجاري در حال توسعه  دار نبودن اثر متغير معني

  . ستاند
   .ارائه شده است 11هاي رگرسيون در جدول  هاي ايستايي باقيمانده نتايج آزمون
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  1995-2011نتايج آزمون ايستايي متغيرهاي مدل تجارت با كشورهاي در حال توسعه طي دوره  :11جدول 
 تفاضل مرتبه اول سطح آزمون فرضيه صفر متغير

  باقيمانده رگرسيون
 وجود ريشه واحد

Im, Pesaran, Shin W-stat 
**45/1- - 

ADF- Fisher Chi-square 
**26/24 - 

PP- Fisher Chi-square 
***14/49 - 

 -  -Hadri Z-stat 96/0 عدم وجود ريشه واحد

  هاي تحقيق            يافته :ماخذ
 درصد 1و  5، 10دار در سطح  ترتيب معنيه ب*** ،**،*

 
هاي رگرسيون در سطح و عدم وجود ريشه واحد و در نتيجه  دهنده ايستايي باقيمانده نتايج نشان

كاتوس و همكاران، (توضيحي و متغير وابسته رگرسيون است وجود همگرايي ميان متغيرهاي 
2001( .  

  

  يافته توسعهتجارت دوجانبه ايران و كشورهاي  هاي هزينهعوامل موثر بر  -4-2-2

هاي تجارت  هاي كمي رگرسيون هزينه هاي ايستايي بر متغير دهنده نتايج آزمون نشان 12جدول 
تجارت دوجانبه   مطابق نتايج، متغيرهاي لگاريتم هزينه. است يافته توسعهدوجانبه ايران و كشورهاي 

  .گردند مي  گيري ايستا يافته و لگاريتم تعرفه دوجانبه با تفاضل ايران و شركاي توسعه
  

  )1995-2011( يافته توسعهنتايج آزمون ايستايي متغيرهاي مدل تجارت با كشورهاي  :12جدول 
 مرتبه اولتفاضل  سطح آزمون فرضيه صفر متغير

  لگاريتم هزينه تجارت دوجانبه
 وجود ريشه واحد

Im, Pesaran, Shin W-stat 20/0  ***98/4- 

ADF- Fisher Chi-square 01/13  ***90/51 

PP- Fisher Chi-square 93/18  ***01/94 

  Hadri Z-stat ***77/6 72/0 عدم وجود ريشه واحد

 لگاريتم تعرفه دوجانبه
 واحدوجود ريشه 

Im, Pesaran, Shin W-stat 07/0  ***49/2- 

ADF- Fisher Chi-square 08/8  ***69/24 

PP- Fisher Chi-square 15/34  ***79/44 

  -Hadri Z-stat ***07/5 67/1  عدم وجود ريشه واحد
                                هاي تحقيق يافته :ماخذ

  درصد 1و  5، 10سطح دار در  ترتيب معنيه ب*** ،**،*
  

   .ارائه شده است 13هاي انتخاب الگو در جدول   نتايج آزمون
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  هاي تركيبي هاي رگرسيون با داده نتايج آزمون :13 جدول
  سطح معني داري  آماره  فرضيه صفر  آزمون

  02/0  05/2  هاي تركيب شده داده  )CHOW(آزمون نسبت راستنمايي 
  00/1  00/0  با اثرات تصادفي  آزمون هاسمن

  هاي تحقيق يافته: ماخذ  
           

شود، دليلي براي رد فرضيه  هاي تركيب شده رد مي در حالي كه فرضيه صفر داده ،مطابق نتايج
لذا الگو با اثرات تصادفي به . ها با اثرات تصادفي وجود ندارد هاسمن مبني بر رد الگو صفر آزمون 

   .خالصه شده است 14و نتايج برآورد در جدول سازي انتخاب  عنوان الگوي مناسب مدل
  

  )1995-2011( يافته توسعههاي تركيبي هزينه تجارت دو جانبه ايران و شركاي عمده  رگرسيون با داده: 14جدول 
  داري سطح معني tآماره   ضريب  متغير

  03/0  -12/2  9/0  عرض از مبدا
  13/0  49/1  09/0  لگاريتم تعرفه دوجانبه

  03/0  11/2  10/0  لگاريتم فاصله
  06/0  -87/1  -06/0  آزاد هاي آبدسترسي به 

  00/0  24/15  83/0  وقفه لگاريتم هزينه دوجانبه
90/0  

***85/204 

 هاي تحقيق                         يافته :ماخذ

  درصد 1و  5، 10دار در سطح  ترتيب معني هب*** ،**،*
  

هاي تجارت دوجانبه  مطابق نتايج رگرسيون منتخب، مطابق با انتظارات و مطالعات قبلي، هزينه
هاي تجارت دوجانبه  با لگاريتم تعرفه دوجانبه، لگاريتم فاصله و وقفه هزينه يافته توسعهكشورهاي 

 90. آزاد رابطه معكوس دارد هاي آبرابطه مستقيم و با دسترسي به  يافته توسعهايران و كشورهاي 
نتايج . درصد تغييرات متغير وابسته توسط متغيرهاي وارد شده در مدل توضيح داده شده است

با افزايش يك  يافته توسعههاي تجارت دوجانبه ايران با كشورهاي  كه هزينه آن استحاكي از 
هاي تجارت  و لگاريتم هزينه، لگاريتم فاصله يافته توسعهدرصدي لگاريتم تعرفه دوجانبه كشورهاي 

درصدي و با امكان دسترسي به  83/0و  10/0، 09/0دوجانبه با اين كشورها در دوره قبل، افزايش 
هاي الگو  نتايج آزمون ايستايي باقيمانده. درصدي را تجربه خواهد نمود 06/0آزاد كاهش  هاي آب

د و مؤيد وجود سيون فاقد ريشه واحهاي رگر بر اين اساس باقيمانده. ارائه شده است 15در جدول 
   .هاست همگرايي ميان متغير
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  1995-2011يافته طي دوره  نتايج آزمون ايستايي باقيمانده مدل تجارت با كشورهاي توسعه :15جدول 
 تفاضل مرتبه اول سطح آزمون فرضيه صفر متغير

  باقيمانده رگرسيون
 وجود ريشه واحد

Im, Pesaran, Shin W-stat ***72/6- - 

ADF- Fisher Chi-square ***55/59 - 

PP- Fisher Chi-square ***10/61 - 

 -  Hadri Z-stat 16/1 عدم وجود ريشه واحد

  هاي تحقيق            يافته :ماخذ
 درصد 1و  5، 10دار در سطح  ترتيب معني به*** ،**،*

 
   گيري و پيشنهادات نتيجه - 5

  دهنده ثبات  جانبه ايران و هر يك از شركاي تجاري نشان هزينه تجارت دونمودار ميانگين
حال توسعه و كشورهاي  تجارت با كشورهاي تركيه، چين و كويت از گروه كشورهاي در

هاي تجارت با كشورهاي در  بر اساس نتايج هزينه. ژاپن، فرانسه، ايتاليا و استراليا است يافته توسعه
عربي، كره جنوبي و تركيه و كشورهاي ايتاليا، فرانسه و آلمان ازگروه  حال توسعه امارات متحده

هاي  ست كه هزينها نتايج حاكي از آن. ها را داشته است كمترين سطح هزينه يافته توسعهكشورهاي 
هاي تجارت  تجارت دوجانبه ايران با كشورهاي سريالنكا، عمان و چين بيشترين كاهش و هزينه

 .سوئد بيشترين افزايش را داشته است دوجانبه با كانادا و

 2010تا  1995هاي  هاي تجارت ايران طي سال عدم كاهش ميانگين وزني هزينه از نتايج حاكي 
هاي تجارت ايران با كشورهاي در حال  و روند نزولي ميانگين وزني هزينه يافته توسعهبا كشورهاي 
 . توسعه است

 هاي تجارت ايران با كشورهاي در حال توسعه كمتر از  بر اساس اين نتايج ميانگين موزون هزينه
 .است يافته توسعههاي تجارت اين محصوالت با شركاي عمده  هزينه

  و ) 2012(، دان و گرانت )2011(مطابق نتايج به دست آمده در مطالعات هوتكمن و نيكاتا
حال  يافته و در در تجارت با گروه كشورهاي توسعهها  در خصوص رگرسيون) 2012(نووي 

جانبه  هاي تجارت دو دار بر هزينه جانبه محصوالت تأثير مثبت و معني هاي دو توسعه، افزايش تعرفه
هاي تجارت با  اقتصاد بر هزينه هاي گذاري سياستاين نتيجه مويد اهميت به سزاي . داشته است

  .روند رشد تجارت ايران و اين كشورهاست شركاي عمده تجاري و به تبع تاثير بر
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  و ) 2012(، دان و گرانت )2011(مطابق نتايج به دست آمده در مطالعات هوتكمن و نيكاتا
يافته و  هاي تجارت دوجانبه با گروه كشورهاي توسعه ها، فاصله با هزينه در رگرسيون) 2012(نووي 

 . در حال توسعه رابطه مستقيم و مثبت داشته است

 و ) 2012(، دان و گرانت )2011(بق نتايج به دست آمده در مطالعات هوتكمن و نيكاتا مطا
تأثير  همجواريآزاد، جزيره بودن و  هاي آبهاي دسترسي به  و مطابق با انتظار متغير) 2012(نووي 

  .هاي تجارت داشته است منفي و كاهشي بر هزينه
 هاي تجارت  ن، فاصله و همجواري بر هزينههاي جزيره بود ست كه متغيرا ها حاكي از آن بررسي

توان به التزام و  دليل اين امر را مي. داري نداشته است ايران با كشورهاي در حال توسعه تأثير معني
هاي تجاري با  هاي گسترش تجارت ايران با كشورهاي در حال توسعه، محدوديت اجراي استراتژي

ال شده عليه ايران و محدوديت تركيب كاالهاي هاي اعم به دليل تحريم يافته توسعهكشورهاي 
  .تجاري با اين كشورها نسبت داد

 و در حال توسعه به طور  يافته توسعههاي تجارت دوجانبه ايران با كشورهاي  مطابق نتايج هزينه
به طوري كه يك درصد افزايش . هاي متناظر در دوره قبل وابسته است دار و مثبتي به هزينه معني
ها در دوره  درصدي هزينه 84/0تجارت دوجانبه در دوره قبل به طور ميانگين به افزايش هاي  هزينه

كاراي اقتصادي بر تغيير  هاي گذاري سياستتواند مويد اثربخشي  اين نتيجه مي. انجامد جاري مي
  .هاي تجاري آتي باشد روند هزينه

  هاي تجارت دوجانبه با گروه كشورهاي در  كه تأثير وقفه هزينه آن استمقايسه نتايج حاكي از
 يافته توسعههاي تجارت اين گروه محصوالت با كشورهاي  حال توسعه بيشتر از اثر متناظر بر هزينه

 .است

  :باشند بر پايه نتايج به دست آمده پيشنهادات زير قابل ارائه مي
 هاي تجارت دوجانبه بر  تي و تأثير كاهش هزينهبا توجه به وابستگي شديد واردات به صادرات نف

هاي مختلف به  تا در واردات كاالها در گروه شود مي  قيمت كاالها و در نتيجه خروج ارز پيشنهاد 
هاي تجارت دوجانبه ميان  ويژه كاالهاي داراي جانشين جهاني وارداتي، بازارها با توجه به هزينه

  .كشورها انتخاب گردند
 هاي متفاوت  جانبه ميان كاالهاي مختلف با ويژگي هاي تجارت دو اوت هزينهبا توجه به تف

تر محاسبه و تجارت در  هاي تجارت دو جانبه در گروه كاالهاي جزئي كه هزينه شود مي  پيشنهاد 
 .هاي تجارت محاسبه شده مقصد يابي و مبادله گردد هر گروه كاال بر اساس هزينه
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 هاي تجارت ايران با كشورهاي در حال توسعه كمتر از  هزينه ميانگين موزون ،بر اساس نتايج
با توجه به تأثير كاهش . است يافته توسعههاي تجارت اين محصوالت با شركاي عمده  هزينه
هاي تجارت بر كاهش خروج ارز از طريق واردات و افزايش ارزآوري صادرات محصوالت  هزينه

 .شود مي  در حال توسعه پيشنهاد  مختلف توجه خاص بر توسعه تجارت با كشورهاي

 يابي و  هاي صورت گرفته در خصوص نحوه تأثير عوامل، بايستي در مقصد بر اساس بررسي
هاي وضع شده، وجود مرز مشترك، دسترسي به حمل و  بازاريابي صادرات كاالها به فاصله، تعرفه
  .دجانبه توجه الزم صورت گير نقل دريايي و وجود توافق نامه تجارت دو

 هاي تجارت ايران با كشورهاي در حال توسعه تحت تأثير فاصله، جزيره  هزينه ،بر اساس نتايج
هاي متناظر  هاي دوجانبه و هزينه دار متاثر از افزايش تعرفه بودن و همجواري نبوده و به طور معني

سعه در نتيجه با توجه به ضرورت گسترش تجارت با گروه كشورهاي در حال تو. دوره قبل است
ها انتخاب شده و از طريق اقداماتي چون  تا مبدا و مقصد تجارت بر اساس تعرفه شود مي  پيشنهاد 

ها در هر دوره نسبت به قبل  هاي تجاري ترجيحي با اين گروه كشورها هزينه نامه انعقاد توافق
ها در طول  هاي متناظر آتي شرايط كاهش تدريجي هزينه كاهش يافته و با توجه به تأثير بر هزينه

 .زمان فراهم گردد

 جانبه محصوالت به ويژه در خصوص تجارت ايران با  هاي تجارت دو تأثير وقفه هزينه
اقتصادي در اين زمينه و انجام  هاي گذاري سياستضرورت اصالح  ،كشورهاي در حال توسعه

 . دساز هاي تجارت دوجانبه را نمايان مي اقدامات مختلف در خصوص كاهش هزينه
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  مقدمه -1

مد و بهبود توزيع درآمد آبه منظور حمايت از اقشار كم دردولت  يپرداخت انتقال ينوع يارانه
 مختلفي هاي كلشيارانه به طوالني  هاي سالدر ايران طي . است اقتصادي مختلف هاي گروه

در  هاي انرژي ظه آن پرداخت يارانه به حاملنمونه بسيار بارز و قابل مالح. ستشده ا پرداخت
 يارانه انرژي را در جهان ايران بيشترين ،در مطالعات تطبيقي به طوري كه متمادي بوده هاي سال

پرداخت يارانه اقتصاددانان معتقدند كه  ).2004 ،1ون مولكت و همكاران( رده استك پرداخته
. شود مي محسوبمانعي جدي براي توسعه اقتصادي كشور منفي زيادي به دنبال داشته و پيامدهاي 

 هاي توسعه در برنامهاهداف كليدي ها همواره يكي از  هدفمند نمودن يارانهحذف و يا از همين رو 
و بعد از آن در برنامه  شده آغاز برنامه سوماز ي به صورت عمليات در ايران بعد از انقالب مطرح و

گيرد  صورت ميي مختلفهاي  به روش ها يارانههدفمند نمودن . است دنبال شدهبه طور جدي پنجم 
طرح حذف يارانه پيامد . خاص خود است مثبت و منفي پيامدهاي اقتصاديهر كدام داراي كه 

قابل در همين راستا  آغاز شده 1389دي ماه سال كه از نقدي يكسان به خانوارهاو پرداخت  كاالها
بخش اول حذف يارانه به : توان به دو بخش تقسيم كرد را مي چنين سياستياثرات . تامل است

پرداخت يارانه  و بخش دوم )يا رويكرد هزينه محور( هاي مشمول يارانهصورت افزايش قيمت كاال
اولين از آنجايي كه . دارندبر اقتصاد اي  كه هر كدام اثرات جداگانه ،)رويكرد تقاضا محور( نقدي
اثرات تورمي همان  ها يا وي سطح عمومي قيمتر برانرژي يارانه و واقعي كردن قيمت حذف  اثر

ويژه ه مختلف ب هاي روشبه و  در مطالعات متعدد ها يارانهحذف  اين بعد از سياست ،است
دل تعادل داده ستانده، ماتريس حسابداري اجتماعي و م: تعادل عمومي نظيرقيمت هاي  دلم

 ،حسيني نسب و حاضري :به عنوان نمونه( قرار گرفته است كنكاشمورد عمومي قابل محاسبه 
 بعد ديگر سياست. )1384 ،پرمه و 1387 ،بانويي و پروين ؛1390 ،شاه مرادي و همكاران ؛1391

تعادل  هاي مدلگروه ديگري از نيازمند معرفي  ست كهحذف يارانه، پرداخت نقدي به خانوارها
به . اند فمعرو) فيزيكي(مقداري به مدل  كه است )قالب ماتريس حسابداري اجتماعي در( عمومي
، يديتول يها يتفعال يها حساببر روي درآمد نقدي رداخت يارانه پ اثرمقداري  هاي مدلكمك 

ر هاي سه گانه زي ها از كانال بخشيگونه اثر اين .گيرد ميمورد سنجش قرار  نهادها و ،عوامل توليد
  عوامل  يدي،تول يتفعال يعني ياجتماع يحسابدار يسماتر يدرآمد سه حساب اصلموجب تغيير 

                                                 
1. Von Moltke (2004) 
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  :گردد مي و نهادها يد،تول
كاال و  يتوليدي مثل تقاضا هاي فعاليت يها حسابساير تقاضاي ) يا كاهش(اثرات افزايش  ،اول

  توليدي ايه فعاليتگذاري  سرمايهو يا  كاالها و خدمات صادرات ،خانوارهاخدمات 
عوامل توليد نظير درآمد عوامل توليد از خارج  يها حسابساير ) يا كاهش( اثرات افزايش ،دوم
  بالعوض دولت به عوامل توليد هاي كمكو يا 
يارانه ( بالعوض دولت هاي كمك يرنظنهادها  يها حساب يرسا )كاهش يا( يشاثرات افزا، سوم

   .خانوارهابه  ...) نقدي و
در قالب مدل ماتريس حسابداري اجتماعي دو رويكرد  سه گانه فوق ن اثراتجهت سنجش ميزا

متعددي مورد استفاده  هاي پژوهشكه در  ضريب فزاينده حسابداريماتريس ) الف: وجود دارد
، )1384( يي، بانو)1382(، پرمه و دباغ )1380(و پرمه  يسالم: يرنظ يمطالعات ،قرار گرفته است

 .نمود يبند طبقه توان ميگروه  ينرا در ا )1391(فريدزاد و همكاران  و )1389( يو مومن ييبانو
 واست  مطالعات نسبتا محدودكه در اين خصوص  ضريب فزاينده به قيمت ثابتماتريس ) ب
ثابت  يمتبه ق يندهفزا يبضر يساتركه از م اشاره كرد) 1391(به مطالعه عباسيان نيگجه  توان مي

 برضريب فزاينده حسابداري ماتريس رويكرد . شده است فادهاستفقر  هاي شاخصجهت سنجش 
تنها منبع و  ستااستوار  خانوارها )هزينه(درآمد متوسط به نهايي و ميل ساوي فرض نمودن ممبناي 
كه با در دسترس بودن آن براحتي  استماتريس حسابداري اجتماعي يك آن  مورد نياز آماري
ضريب ماتريس در حالي كه در رويكرد . اي نياز ندارد و به اطالعات اضافه است هسباحم قابل

اند و هرگونه  خانوارها متفاوتفزاينده به قيمت ثابت ميل نهايي به مصرف و ميل متوسط به مصرف 
بر اساس  موجب افزايش در مصرف آنها )مثل دريافت يارانه نقدي(تغييري در درآمد خانوارها 

و  ،درآمدكه با افزايش  خانوارها كوتاه مدت رفتاربا لي چنين تحلي. گردد ميالگوي تقاضاي آنها 
 ها قيمتيافته و  يشافزا يزن) يخال يها يتبه شرط وجود ظرف( و در نتيجه توليدمصرف آنها سپس 

ت در نظر گرفتن ميل نهايي و ميل متوسط به مصرف ومتفا .داردبيشتري ، همخواني ماند ثابت مي
هاي  كششاطالعات مربوط به  مندنيازفزاينده به قيمت ثابت، در محاسبه ماتريس ضريب خانوارها 

در مقاله حاضر در همين راستا، . دباش مي، كنند درآمدي تمامي كاالهايي كه خانوارها مصرف مي
شده  گرفته هاز رويكرد ضريب فزاينده به قيمت ثابت جهت سنجش ميزان اثرات نوع سوم بهر

بر به خانوارها  ينقد يارانهپرداخت درآمدي  سنجش ميزان اثرات توليدي وهدف و  است
   .توليدي و عوامل توليد و نهادها است هاي فعاليت يها حساب



 
 

 1396بهار و تابستان  هفدهم، شماره نهم، سال ،اقتصاديگذاري  سياست نشريه   32

 

پيشينه به در قسمت دوم : زير سازماندهي شده است هاي بخشمقاله به  اين هدف، جهت دستيابي به
، بخش چهارمدر . دهد ميتحقيق بخش سوم مقاله را تشكيل روش شناسي  .شود پرداخته مي تحقيق
را تشكيل  مقاله پنجمبخش  نتايج برآورد مدل و تحليل. شود آماري تحقيق معرفي مي هاي پايه
  . دارداختصاص  يريگ يجهنتمقاله به بخش آخر و . دهد مي

  

  پيشينه تحقيقادبيات موضوع و  -2

ي از به عنوان يكخصوصا پرداخت يارانه  اقتصادي هاي سياستمطالعات زيادي در خصوص اثرات 
ن در چند دهه اخير صورت گرفته كه در دو و ايرادر سطح بين المللي دولت  هاي سياستمهمترين 

را  ها يارانهمطالعاتي كه اثرات قيمتي حذف : گروه اول .آنها را دسته بندي كرد توان ميگروه 
رسي قرار مورد بر ت رفاهي و يا درآمدي خانوارها رامطالعاتي كه اثرا: گروه دوم. برآورد كردند

تا در گروه اول قرار دارند اما مطالعات نسبكه در ايران صورت گرفته  نسبتا زيادي مطالعات. اند داده
از آنجايي كه موضوع مطالعه حاضر در گروه دوم جاي . يافت گروه دومدر  توان ميخوبي هم 
  . شود اشاره مياي از آنها  خالصهدارد لذا به 

را بر روي خانوارهاي ايراني  ها يارانهاثرات رفاهي حذف  ،)2012(خليلي عراقي و برخورداري 
ند كه آنها ابتدا تابع مخارج را براي انرژي و غير انرژي برآورد كردند و نتيجه گرفت .مطالعه كردند

را به خانوارها به صورت نقدي بپردازد و در مقابل قيمت  پرداختي درصد يارانه 30اگر دولت 
 هاي حاملاما اگر قيمت . ر شود آنگاه رفاه خانوارها افزايش خواهد يافتانرژي دو براب هاي حامل

در . انرژي چهار برابر شود و همان مبلغ به خانوارها پرداخت شود رفاه آنها كاهش خواهد يافت
بر وضعيت درآمدي خانوارها  ها يارانهاثرات حذف  ،)2012( 1همكاران دو واري گرانمطالعه ديگ

دالر  0.25نشان دادند كه حذف  آنها. قابل مالحظه برآورد نمودندتوسعه را در كشورهاي در حال 
مختلف خانوار در اين كشورها را پنج درصد كاهش  هاي گروهيارانه به ازاي هر ليتر، درآمد 

در سناريوهاي مختلف  ها يارانهنشان داد كه در صورت حذف  ،)2001(همچنين صبوحي  .دهد مي
يابد و به چه ميزان بايد به آنها پرداخت شود تا آن  وارها كاهش ميچه ميزان قدرت خريد خان

را  ها يارانهحذف تدريجي و حذف ناگهاني  ،)2012( 2حشام الشهابيهمچنين، . كاهش جبران شود
مدت بر بازار  در كوتاه ها يارانهحذف ناگهاني اثر در ايران مورد بررسي قرار داده و نشان داد كه 

                                                 
1. Granado (2012) 
2. Hesham Alshehabi (2012) 
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هاي دوره را  هزينه ها يارانهدر حالي كه حذف تدريجي  استمدت مثبت دكار منفي و در بلن
، )2009( 1در مطالعه ديگري ادلستين و كيليان. كاهش و اثر كمتري بر روي بازار كار دارد

افزايش قيمت نفت در دو دوره (هاي نفتي  را در مقابل شوك مريكاييآخانوارهاي حساسيت رفتار 
كه شوك قيمت انرژي به  دهد ميمطالعه آنها نشان  .رسي كردندمريكا برآدر ) 1986و  1979

مريكايي بوده ليكن عامل غالب نبوده آلحاظ تاريخي عامل مهمي در مصرف واقعي خانوارهاي 
انرژي را بر روي مخارج  هاي حاملنان و موضوع حذف يارانه  ،)1389(حيدري و پرمه . است

 33ار شهري مخارج خانو ها يارانهاد كه با حذف كامل نتايج آنها نشان د. خانوارها بررسي كردند
نيز با استفاده از رويكرد  ،)1387(بانويي و پروين  .يابد صد افزايش ميدر 40درصد و روستايي 

 كاالهاي گروه هفت هاي مالي ناشي از حذف يارانه سياست آثار ماتريس حسابداري اجتماعي
 چارچوب در روستايي و شهري وارهايخان دهك زندگي هزينه شاخص افزايش بر اساسي
بر افزايش  كه اثر حذف يارانه دهد مينتايج آنها نشان . اند را برآورد نموده) قيمت( هزينه رويكرد

ي زندگي دهك كم درآمد خانوارهاي شهري و روستايي از خانوارهاي پر درآمد  شاخص هزينه
اثرات افزايش قيمت  ،)1390(همكاران  مرادي و شاه  در مطالعه .شهري و روستايي بيشتر بوده است

توليدي با استفاده از  هاي بخشانرژي در كنار پرداخت يارانه نقدي به خانوارها و  هاي حامل
با در نظر گرفتن سناريوهاي آنها . استگرفته  مورد بررسي قرارپذير   هاي محاسبه  الگوي تعادل

هاي انرژي و پرداخت يارانه نقدي   د كه در سياست افزايش قيمت حاملنده  نشان ميمختلف 
ها  شود نيمي از كاهش در رفاه خانوار  درصد باعث مي 10درصد به  20كاهش سهم دولت از 

جايگاه با مروري بر مطالعات پيشين . جبران شده و كاهش در توليد نيز تا حدي جبران گردد
است  ينده به قيمت ثابتاستفاده از رويكرد ضريب فزاكه مربوط به تحقيق حاضر و نوآوري آن 

  .شود مي آشكار
  
  روش شناسي تحقيق -3

در دهـه   2ريچـارد اسـتون   توسـط  اجتمـاعي كـه   يهـا  حسابتفكر ماتريس حسابداري اجتماعي به 
بعـدها  . گـردد  ميبر  ،يافته مطرح شد براي بريتانياي كبير و سپس براي ساير كشورهاي توسعه 1960

توسعه بيشـتري پيـدا كـرد تـا در خصـوص       1970رين در دهه اين تفكر توسط پيات و تربك و ساي

                                                 
1. Edelstein and Kilian 
2. Stone  



 
 

 1396بهار و تابستان  هفدهم، شماره نهم، سال ،اقتصاديگذاري  سياست نشريه   34

 

پيـات و  (توسعه را ياري نمايد  حال مبارزه با فقر، كشورهاي در هاي سياستتحليل توزيع درآمد و 
مـاتريس حسـابداري اجتمـاعي بـراي تعيـين ميـزان اثـرات يـك         الگوي معموال از  .)1976 ،1ربكت

آن درآمـد   كـه در  شـود  ريب فزاينده استفاده ميماتريس ضشوك واقعي بر تعادل جزيي به كمك 
خصوصا ظرفيت اضافي توليد و بيكـاري  (اگر مجموعه شرايط برقرار باشد . زا است درون ها حساب

ات در آن صورت از ماتريس حسابداري اجتماعي براي بـرآورد اثـر   )نيروي كار وجود داشته باشد
، مخـارج دولـت يـا    و خدمات توسط خانوارهـا  براي كاالها مثل افزايش تقاضا زا برونغييرات ت كل

هر گونه افزايش در تقاضا منجر به  ردتا زماني كه ظرفيت خالي وجود دا. شود استفاده ميصادرات 
اين بـراي هـر   بنـابر . ته باشدداش ها قيمتبر روي تاثيري كه   بدون آنشود  مي و درآمد افزايش توليد

داري اجتماعي، اثرات كل از جمع اثـرات مسـتقيم   ماتريس حساب يها حسابتزريقي در هر يك از 
توليدي، درآمد عوامل توليـد،   هاي فعاليتيعني، حساب  زا درون يها حسابو غير مستقيم بر روي 

). 2000 ،تربـك (آيـد   اقتصادي از طريق فرآيند ضريب فزاينده بدسـت مـي   -اجتماعي هاي گروهو 
در چــارچوب مــاتريس  هــا حســابكــه بــراي اســتخراج ايــن اثــرات در روش شناســي الزم اســت  

مرسـوم  . تفكيك شـوند  زا درون يها حسابو  زا برون يها حسابحسابداري اجتماعي به دو گروه 
 يهــا حســابو  زا بــرون يهــا حســابجهــان خــارج را و دولــت، ســرمايه،  يهــا حســاباســت كــه 

را ) هــا و شــركت نوارهــادرآمــدي خا هــاي گــروه( نهادهــاتوليــدي، عوامــل توليــد، و  هــاي فعاليــت
معمول  ،گذاري بخش خصوصي ضمنا در غياب رفتار سرمايه .گيرند ميدر نظر  زا درون يها حساب

در نهايت در . فرض شود زا برونبخش خصوصي و الگوي رفتاري آن  گذاري سرمايهاين است كه 
بـه   ،و مبـادالت مربوطـه  ) نه واردات(خصوص حساب دنياي خارج فرض بر اين است كه صادرات 

تربـك و  ( در نظـر گرفتـه شـود    زا بـرون د به عنوان توان ميو بنابراين  ردارتباط داهاي خارجي متغير
كه در  آيد در مي 1 جدولبه شكل با اين تقسيم بندي ماتريس حسابداري اجتماعي . )1996 ،2جون
در  Xبـردار  و  در سـطر  L ادغام شده و جمع آنها به صورت يـك بـردار   زا برون يها حسابآن 
   .اند آمده ها حسابتحت عنوان ساير تون س
  
  
  
  

                                                 
1. Pyatt and Thorbecke (1976) 
2. Thorbecke and Jung (1996) 
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  زا برونو  زا درون يها حسابماتريس حسابداري اجتماعي بر اساس : 1 جدول

   جمع
  ها ورودي

يهاحساب
  زا درون يها حساب  زا برون

  ورودي
  

  خروجي        
 ها حسابساير 

انباشت و دنياي (
  )خارج

حساب 
  دهانها

حساب عوامل 
  حساب توليد  توليد

1Y
 1X13N

 
٠  11N

  
  حساب توليد

ب
حسا

  يها 
 

ون
در

  زا

2Y
 2X

 
٠  ٠  21N

  
  حساب عوامل توليد

3Y
 3X

 33N
 32N

 
  حساب نهادها  ٠

xY  R  3L  2L  1L 

 ها حسابساير 
 ،واردات، يارانه(

  )غيره ماليات و

ب
حسا

 يها 
ون

بر
  زا 

  xY   3Y   2Y   1Y   ها جمع خروجي  
  Thorbecke, 2000 :منبع

  

. سـت ا 3L و 1L، 2L داراي سه زيـر مـاتريس   L طريبردار س ،1در ماتريس حسابداري جدول 
1L 2 ،شامل مصرف سرمايه، ماليات بر توليد، واردات كاالها و خدماتL امل پرداختي عوامـل  ش

. انداز داخلي نهادها و پرداختي نهادها به دنيـاي خـارج اسـت    امل پسش 3Lدنياي خارج و توليد به 
امل تشكيل سـرمايه و  ش 1X. ستا 3X و 1X ،2X م داراي سه زير ماتريسه Xبردار ستوني 

ريافـت عوامـل توليـد از    د 2Xتغيير در موجودي انبار حساب توليد، صادرات كاالها و خـدمات،  
ريافت نهادها از دنياي خارج و يا هر منبع ديگري غير از حساب عوامـل مثـل   د 3X دنياي خارج و

عوامـل توليـد و نهادهـاي داخلـي     (درآمدي  –تراز تركيبي توليد . دريافت يارانه نقدي دولتي است
  : شوند ميه به صورت زير نوشت زا برونو  زا درون يها حساببر اساس ) جامعه

  

XNY en          )1(  
  

 يهـا  حسـاب قسـمت درآمـد    از دو زا درون يهـا  حسـاب كـه كـل درآمـد     دهـد  مينشان ) 1(رابطه 
بـراي  . تشـكيل شـده اسـت    X زا بـرون  يهـا  حسـاب درآمد  و eN زا درون يها حساببا  زا درون

تبديل به ماتريس ميل متوسط به مصرف يا  eN ي ماتريس مبادالتزا دروناهداف تحليلي قسمت 
و  درآمـد سـتون متنـاظرش تقسـيم     كـل  هـر عنصـري بـه   به همين منظـور  . گردد ميضرايب مستقيم 
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اي  هايي است كـه هـر كـدام مفهـوم جداگانـه      داراي زير ماتريس و آيد بدست ميضرايب ماتريس 
   :دارند
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مان ماتريس ضرايب فنـي در داده سـتانده اسـت كـه بيـانگر ارزش كاالهـاي       ه 11A، )2(در رابطه 
مـاتريس   21A .توليـدي اسـت   هـاي  فعاليـت اي براي توليد يك واحـد پـول كـاالي بخشـي      واسطه
پـول از   اي كه براي توليـد يـك واحـد    هاي اوليه متوسط درآمد عوامل توليد يا ارزش نهاده ضرايب

ماتريس ضرايب متوسط مصرف خانوارها يا  13A. توليدي استفاده شده است هاي فعاليتكاالهاي 
مـاتريس ضـرايب    32A .توليـدي اسـت   هـاي  فعاليـت ميل متوسط به مصرف خانوارها از كاالهـاي  
ماتريس ضرايب متوسط مبادالت درون نهادي و  33A. متوسط درآمد نهادهاي داخلي جامعه است

ماتريسي بر اساس ميـل متوسـط مصـرف سـه حسـاب       nA، ماتريس )2(در رابطه . بين نهادي است
  :شود بازنويسي مي) 1(كه بر اساس آن رابطه  اصلي است

XYAY nnn   
XAIYn

1)(         )3(  

XMY an   
 ،پيـات ( اسـت  1ماتريس ضريب فزاينده حسابداريساختار  ر ايند aMماتريس ) 3(بر طبق رابطه 

و نـه  اسـت  زيرا فرآيند محاسبه آن از ماتريس حسابداري بدسـت آمـده   . 2)2000 ،توربكو  1985
بـر مبنـاي چنـدين مـاتريس     بايـد مـدل پويـا    صورت كه درآن  شوند ميمحاسبه  اغلبفرآيندي كه 

مـاتريس ضـريب فزاينـده حسـابداري      .شناسايي شودو متغيرهاي اضافي ديگر حسابداري اجتماعي 
بـر روي متغيـر    X يزا بـرون گذاري بر حسب تغييـرات متغيـر    قادر است كه در سه سطح سياست

عـدم  ) محـدوديت عرضـه عوامـل، ب   عدم ) الف: تحت سه فرض aM را از طريق nYي زا درون
بـه عبـارت ديگـر    (ميل نهايي و ميل متوسـط بـه مصـرف    برابري ) جتغيير تكنولوژي توليد، و نهايتا 

                                                 
1. Accounting Multiplier Matrix 
2. Pyatt, 1985 and Thorbecke (2000) 
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 1ات و رونـد پيـ (د مـورد سـنجش قـرار دهـ     زا درون يهـا  حسابكليه براي ) كشش درآمدي واحد
 يـرا اسـت ز  يكـاربرد  يتدچار محـدود  يحسابدار يندهفزا يبضر يسراستا ماتر يندر هم). 1985
متوسـط بـه    يلم يعني(واحد فرض شده است  يخانوار به طور ضمن هاي گروه يدرآمد يها كشش

چـه ممكـن اسـت     اگـر ). است nA يساز ماتر يبه مصرف با هم برابر و بخش يينها يلمصرف و م
مصـرف   يالگـو  يامـا بـرا   حساب توليد و عوامل توليد در كوتاه مدت صادق باشد يفرض برا ينا
جهـت رفـع محـدوديت فـوق      .باشـد صـادق  د توانـ  مين 13Aخانوارها  يدرآمد هاي گروه) ينههز(

و  nA را به جاي nC و ماتريسپژوهشگران كشش درآمد غير واحد خانوارها را جايگزين نموده 
 هـاي  گـروه هاي نهايي به مصرف  اتريس ميلم 13C. تعريف كردند 13Aبه جاي  ار 13Cدر نتيجه 

لـف اسـت كـه توسـط     مخت كاالهـاي هاي درآمـدي آنهـا بـراي     كششر اساس درآمدي خانوارها ب
خانوارهـا بـر روي    در درآمـد  يتغييـر از آنجايي كه هر گونـه   .شوند ميعرضه  توليدي هاي فعاليت

در  ،رفي داردكـاالي مصـ   بسـتگي بـه مقـدار كشـش درآمـدي     آن ميزان مصرف آنها تاثير داشته و 
شـان داده  ن hiyبـا نمـاد   ام iمحصـول  بـراي  ام h اگر كشش درآمدي خانوار گـروه  همين راستا

آيد  بدست مي) 13Aيعني ( hiAEPبه ميل متوسط به مصرف  hiMEPشود كه از نسبت ميل نهايي 
ام بـراي  h خـانوار گـروه   كشـش درآمـدي  . كـرد حسـاب   توان ميرا  13Cبه كمك آنها ماتريس 

   :آيد ام از رابطه زير بدست ميiمحصول 
  

hihihi AEPyMEP          )4 (  
  

3232 صـــورته بـــ nA و nC هـــاي دو مـــاتريس مـــاتريس زيـــررابطـــه  CA  ،3333 CA  ،
2121 CA  ،2222 CA   1313و CA  جهت مدل سـازي ضـريب فزاينـده بـه قيمـت      . است

   :به صورت زير نوشت توان ميرا اصلي  يها حساباز  معادله تراز حسابداريثابت، 
XTYn          )5(  

   :داريم ،)5(از رابطه  گيري رانسيلبا ديف
  

dXdTdYn          )6(  
dXdYCdY nnn         )7(  

                                                 
1. Pyatt, and Round (1985) 
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 نسبت T مشتق جزيي ماتريس nC اگر هر عنصر از ماتريس آيد بدست مي) 6(رابطه از ) 7(رابطه 
 تـوان  مـي آنگـاه  . شود اتريس ميل نهايي به مصرف تلقي ميم nCاتريس مشد با اين مفهوم با Yبه 

  :نوشت
  

dXCIdY nn
1)(         )8(  

  

يس فـرض ايـن كـه مـاتر     ا بـه ر dXاشـي از تغييـر در تزريقـات    ن ndYتغيير در درآمد ) 8(رابطه 
)( nCI  نوشت توان ميآنگاه  نمايد، قابل محاسبه مي اراي معكوس باشدد:   
  

dXMdY cn          )9(  
  

و  )2000 ،توربـك ( شـود  ماتريس ضريب فزاينده بـه قيمـت ثابـت شـناخته مـي      cM) 9(در رابطه 
از اثر اعمال هر شوك سياستي درآن ين است كه ابداري فزاينده حسابرتري آن به ماتريس ضريب 

ان كشـش درآمـدي مـورد    ي مدل با توجه به ميـز زا درونبر روي متغيرهاي  زا برونناحيه متغيرهاي 
و نـه   اسـت  قابل ذكر است كه در اين مورد تابع مصرف تابعي از كل درآمد. گيرد ميسنجش قرار 

بايـد بـه عنـوان    هاي درآمدي  در نتيجه كشش. باشد هكه ماليات از آن كسر شد درآمد قابل تصرف
حـذف شـده   نيـز  اثرات قيمتي عالوه بر اين . باشند تابعي از درآمد كل به جاي درآمد قابل تصرف

حسابداري ايـن  با ضريب فزاينده مزيت غير قابل انكار ضريب فزاينده قيمت ثابت در مقايسه . است
  . است كنندگان مصرف رت واقعينسبتا كننده رفتار  است كه منعكس

 يهـا  حسابدرآمد ي نقدي بر ها يارانهبرآورد اثر سياست پرداخت اين مطالعه نجايي كه هدف آاز 
مــاتريس حســابداري اجتمــاعي اســت، ايــن امــر بســتگي بــه تكنولــوژي مــورد اســتفاده   اصــلي در 

 -اجتمـاعي   هـاي  گـروه توسـط  كـه   ياقتصادي، ميـزان اسـتفاده از عوامـل اوليـه توليـد      هاي فعاليت
 هـاي  گـروه اقتصادي و نهايتا ميـان   هاي فعاليت، و ميزان ارتباط متقابل ميان شود عرضه مياقتصادي 

هاي جزئـي آن   با ماتريس) nC(ماتريس ميل نهايي به مصرف ابتدا اگر به اين منظور . مختلف دارد
  : نوشته شود، داريمافراز شده  يسماتر بر اساس) 7(سپس معادله و  شدهبازنويسي به صورت زير 

  



 
 

  39ضريب فزاينده به قيمت ثابت  : سنجش اثرات درآمدي پرداخت يارانه نقدي رويكرد ماتريس حسابداري اجتماعي



































































3

2

1

3

2

1

3332

21

1311

3

2

1

0

00

0

dX

dX

dX

dY

dY

dY

CC

C

CC

dY

dY

dY

   )10       (                       
 


















3332

21

1311

0

00

0

CC

C

CC

Cn

 
  

   :آيد به صورت زير بدست مي ي سه گانهزا درون يها حساب تغيير در درآمد
  

)11 (                                                               
3

1
33232

1
333

21212

1
1

11313
1

111

)()()

)

)()()

dXCIdYCCIdYc

dXdYCdYb

dXCIdYCCIdYa










  

  

گـذاري بـر حسـب تغييـرات متغيرهـاي       قادر اسـت كـه سـه سـطح از سياسـت     ) 11(روابط سه گانه 
ــر روي متغيرهــاي  3dX و ،1dX ،2dX )زا بــرون( گــذاري سياســت  و 1dY ،2dY زا درونرا ب

3dY بـر روي پرداخـت يارانـه نقـدي      حاضـر  مقالـه  تمركـز . )2008 ،1روساريا وگا( نمايدحاسبه م
 3dXبـا  ) 11( رابطـه و در  هشـد  رهـا تلقـي  خانوا آمـد است كه نوعي افزايش در به خانوارها دولت

ثابـت   زا بـرون  يهـا  حسـاب سـاير   به شرط آن كـه ، 3dXاز ناحيه اعمال شوك با . شود تعريف مي
)0(باشد يعني 21  dXdX  دنآي به صورت زير در مي) 12(روابط شماره:  

   

)12 (                                                              
3

1
33232

1
333

1212

313
1

111

)()()

)

)()

dXCIdYCCIdYc

dYCdYb

dYCCIdYa










  

  

از  1dYبه جاي و  گيردقرار  cدر معادله ) 12(شماره معادالت  bاز رابطه  2dYمعادل اگر حال 
  : داده شود قرار) 13(عادالت رابطه م a رابطه

  

)13(                                           3
1

33313
1

112132
1

333 )(])[()( dXCIdYCCICCCIdY    
  

                                                 
1. Rosari Vega (2008) 
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   :آوريم را بدست مي 3dY) 13(از معادله 
  

)14   (3
1

33
1

13
1

112132
1

333 )(})()({ dXCICCICCCIIdY    
  

و درآمـد   2dY ا بـر درآمـد عوامـل توليـد    ر 3dXي زا بروناثر تغيير متغير  توان ميبه همين روش 
  : بدست آورد 1dY توليدي هاي فعاليت) توليد(
  

3
1

33
1

13
1

112132
1

3313
1

111 )(})[()({)( dXCICCICCCIICCIdY     )15  (             

3
1

33
1

13
1

112132
1

3313
1

11212 )(})[()({)( dXCICCICCCIICCICdY     )16(               
  

 هـاي  گـروه (ي حسـاب درآمـد نهادهـا    زا بـرون اثرات مسـتقيم و غيـر مسـتقيم تغييـرات     ) 14(رابطه 
در حـالي  . سـازد  شكار مـي آ 3dYرا بر تغييرات درآمد نهادها  3dX )اقتصادي اجتماعي خانوارها

 هـاي  گـروه (ي حسـاب درآمـد نهادهـا    زا بـرون اثرات مستقيم و غير مستقيم تغييرات ) 15(كه رابطه 
شـكار  آ1dYوليدي ت هاي فعاليت) درآمد(را بر تغييرات توليد  3dX )اقتصادي اجتماعي خانوارها

ي حساب درآمـد نهادهـا   زا بروناثرات مستقيم و غير مستقيم تغييرات ) 16(چنين رابطه هم. سازد مي
مـورد   2dY را بـر تغييـرات درآمـد عوامـل توليـد      3dX )اقتصادي اجتماعي خانوارهـا  هاي گروه(

)( از طريـق معكـوس مـاتريس    اثرات مستقيم و غير مستقيم فرآيند. دده ميسنجش قرار  nCI 

  . شده استداده نشان ) 9(ر رابطه د CM باكه باشد  مي
   

  منابع آماري  -4

  . استفاده شده است زير منبع آماريستيابي به اهداف پژوهش حاضر از سه به منظور د
مجلـس تهيـه شـده     هـاي  پـژوهش كه توسط مركـز   1385 سالسابداري اجتماعي ماتريس ح، اول

بخـش و   48ماتريس حسابداري اجتماعي فوق در سطح  ).1391 ،مجلس هاي پژوهشمركز (است 
اطالعـات موجـود در قسـمت محاسـبه     كـه متناسـب بـا     توليدكننده اسـت قيمت به  1385براي سال 

 ؛ماهيگيري، دامداري) 2 ؛جنگلداري ،زراعت) 1: بخش 20به  ابعاد آن ،ضريب فزاينده قيمت ثابت
 ؛محصوالت چـوبي ) 6 ؛منسوجات، كفش و پوشاك) 5 ؛محصوالت غذايي) 4 ؛استخراج معدن )3
) 13 ؛آب) 12 ؛سـاختمان ) 11 ؛برق و گاز) 10 ؛وسايل نقليه) 9 ؛رسانه) 8 ؛آالت فلزات و ماشين) 7
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) 18 ؛بهداشــت ودرمــان ) 17 ؛بيمــه) 16 ؛آمــوزش) 15 ؛پســت و مخــابرات ) 14 ؛حمــل و نقــل 
ايـن   .، تقليـل داده شـده اسـت   خـدمات ) 20 ؛ وهـاي مـالي   گـري  بانك و واسـطه ) 19 ؛فروشي خرده
جبـران خـدمات    :به سه زير حسـاب  حساب عوامل توليد. دهند ها حساب توليد را تشكيل مي بخش

هاي خانوار شهري و  روهگ.بندي شده است كاركنان، درآمد مختلط و مازاد عملياتي ناخالص گروه
دهنـد كـه بـه     را تشكيل مـي  هاهاي درآمدي بيست گروه زير حساب نهاد روستايي بر حسب دهك

دو بـه صـورت    هـاي درآمـدي   دهك ،خانوارها حدوديت آماري در بخش كشش درآمديعلت م
 داريدر نهايت پس از تـراز كـردن، مـاتريس حسـاب    . اند ادغام شدهخانوار شهري و روستايي  گروه

 هـاي  گـروه بخـش، سـه زيـر حسـاب عوامـل توليـد و دو زيـر حسـاب          20، بـا  1385اجتماعي سال 
  . استخراج گرديد ها حساباقتصادي اجتماعي خانوارها و يك حساب به صورت ساير 

منظـور در  ايـن  بـه   .باشـد  مـي ضـرايب فزاينـده قيمـت ثابـت      آمار مربوط به فرآينـد محاسـبه   ،دوم
بط بـا مـاتريس   مـرت  هـاي  بخشهاي درآمدي  كشش به تماعي نيازماتريس حسابداري اج چارچوب

آن  دركـه   جـامع و كـاملي  از آنجايي كـه مطالعـه   . وجود دارد در قسمت اول حسابداري اجتماعي
وجـود   شده باشد،جتماعي محاسبه گانه ماتريس حسابداري ا بيست هاي بخشدرآمدي  هاي كشش
اسـتفاده   ،بدست آمـده گوناگون مطالعات كه در درآمدي  هاي كشش ازدر اين مطالعه لذا  نداشت

 مقادير ،است 1385ي اجتماعي مربوط به سال ماتريس حسابدار در اين مقاله كهاز آنجا . شده است
  . سازماندهي شده است، 2ها به طور خالصه در جدول  و منابع آماري آندرآمدي كشش 
 است كه از مركز آمار ايـران  آمار جمعيت كل كشور به تفكيك جمعيت روستايي و شهري، سوم

بر اساس محاسبات . كنند شهري هستند اخذ شده و فرض بر اين است افرادي كه يارانه دريافت نمي
درصـد درآمـد خـانوار روسـتايي در      33/2و  درصد درآمد خانوار شـهري  50/5يارانه نقدي معادل 

  . است 1390سال 
  
  برآورد مدل و تحليل نتايج -5

ي سياست پرداخت يارانه نقدي، ابتدا ضـريب فزاينـده حسـابداري و ضـريب     جهت محاسبه اثربخش
طور مشروح توضيح داده شـد محاسـبه و نتـايج    ه آماري كه ب هاي پايهبراساس  فزاينده قيمت ثابت،

  :اشاره كرد يره مشاهدات زتوان ب مي 3بر اساس جدول . سازماندهي شده است 3ول شماره در جد
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  )hiy( وارهاي شهري و روستاييكشش درآمدي خان :2 جدول
كد 
 بخش

 فعاليت اقتصادي
مناطق
 شهري

مناطق 
 روستايي

 ماخذ

 )1386(گودرزيو  باريكاني 0005/0 0005/0 )گوشت قرمز و ماهي(دامداري 1
 )1385( داوودي و قاسمي مند 05/305/3وسايل نقليه 2
 )1386( كشاورز حداد 17/0 17/0 گاز 3
 )1387( )والس -پوالك(صالحي نيا  47/0 47/0 آب 4
 )1383( گودرزي، كفايي،اقبالي گسكري و 2/017/0)ايريلي، هوايي، جاده(حمل و نقل 5
 )1376( صدر آبادي، فوالديان كاردگر، 63/0 63/0 )حمل ونقلعمر،(بيمه  6
 )1378( ستوده 77/0 77/0 مكالمات شهري 7
 )1386( گودرزي 758/096/0مواد خوراكي 8
 )1386( گودرزي 99/0 94/0 غالت 9
 )1390( يوسف آملي ،گودرزي 027/0 029/0 پوشاك، كفش 10
)1386(گودرزي  3/11)لوازم خانگي(فلزات و ماشين آالت 11
 )1386( گودرزي 12/1 43/1 آموزش 12
)1386( گودرزي 797/082/0بهداشت و درمان 13
 )1381( گيلدا و عبدلي،نادران  68/1 41/1 روزنامه 14
 )1390( يوسف آملي 006/1 42/0 چوب و مبل 15
)1389(ها  كيايي 562/0562/0خرده فروشي 16
 )1389( ها كيايي 12/0 12/0 ...)عمومي، اجتماعي،هايفعاليت(خدمات 17
 )1389(ها  كيايي 05/1 882/0 ساختمان 18
)1389(ها  كيايي 128/0120/1يهاي مالگريبانك و واسطه 19
 )1389(ها  كيايي 057/0 672/0 استخراج معدن 20

  محقق محاسبات :ماخذ
  

بـه   ينـده فزا يباز ضر يو شهر ييهر دو گروه خانوار روستا يبرا يحسابدار يندهفزا يبضر )الف
ــتق ــت  يم ــل  65/4(ثاب ــرا 68/3در مقاب ــا يب ــتا يخانواره ــل  63/4و  ييروس ــ 62/3در مقاب  يراب

 طمربـو  ينـده فزا يبمحاسـبه دو ضـر   يتاختالف به ماه ينعلت ا. بزرگتر است) يشهر يخانوارها
 دشـو  يهمه كاالها واحد در نظر گرفته م يكشش درآمد يحسابدار يندهفزا يبشود كه در ضر يم

 زيـ ن يزانهمه كاالها به همان م) مصرف( يدرآمد خانوار، تقاضا يشافزا يزانكه با هر م يمعن ينبه ا
مـواد   يـژه وه بـ  يضـرور  يثابـت كاالهـا   يمـت بـه ق  يندهفزا يبكه در ضر يدر حال. يابد يم يشافزا

تـاثير  كمتـر   ،كمتـر از واحـد دارنـد    يكشـش درآمـد  كـه  خـانوار   يدر سـبد مصـرف   ياصـل  غذايي
و  ييروسـتا  يخانوارهـا  يبـرا  يحسـابدار  يندهفزا يبها در محاسبه ضر سهم بخش )ب. پذيرند مي
و  يـو راد ي،و عمده فروش يكه چهار بخش خدمات، خرده فروش يبه طور. ت استيزمتفاون يشهر
در  دارنـد،  يشهر يحسابدار يندهفزا يبدر ضر را سهم يشترينب يو محصوالت كشاورز يزيونتلو
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خـدمات و   ي،محصوالت كشـاورز  ي،چهار بخش خرده فروش ييروستا رهايخانوا يكه برا يحال
 يهمخـوان  ييو روسـتا  يشهر يدارند كه با ساختار مصرف زندگ سهم را يشترينب يزيونوتلو يوراد
 ينـده فزا يبضـر بنـدي   رتبـه  يجثابت كماكان با نتـا  يمتق يندهفزا يبدر ضربندي بخشي  رتبه. دارد

   .دارد يخوانهم يحسابدار
  

   ها حسابنهادها بر درآمد كليه  اثرتزريق يك واحد درآمد: 3جدول 

 كد بخش
  ضريب فزاينده حسابداري  زاينده قيمت ثابتضريب ف

  روستايي  شهري روستايي شهري
  درصد  مقدار  درصد  مقدار درصد مقدار درصد مقدار

1 155/0 5/10 225/0 4/14 212/0 5/10 261/0 7/12 

2 002/0 1/0 003/0 2/0 021/0 1/1 047/0 3/2 
3 046/0 1/3 042/0 7/2 092/0 6/4 104/0 1/5 
4 111/0 5/7 162/0 4/10 160/0 9/7 194/0 4/9 
5 005/0 4/0 007/0 4/0 042/0 ½ 059/0 9/2 
6 011/0 8/0 019/0 2/1 020/0 0/1 022/0 1/1 
7 046/0 1/3 045/0 9/2 043/0 2/2 047/0 3/2  
8 164/0 1/11 201/0 9/12 219/0 8/10 228/0 1/11 
9 160/0 9/10 116/0 5/7 059/0 9/2 045/0 2/2 

10 012/0 8/0 015/0 9/0 041/0 0/2 039/0 9/1 
11 012/0 8/0 009/0 6/0 018/0 9/0 017/0 8/0 
12 034/0 3/2 034/0 2/2 049/0 4/2 049/0 4/2 
13 036/0 5/2 046/0 0/3 121/0 0/6 148/0 2/7 
14 035/0 4/2 028/0 8/1 050/0 5/2 041/0 0/2 
15 060/0 0/4 032/0 0/2 047/0 3/2 031/0 5/1 
16 059/0 0/4 071/0 6/4 095/0 7/4 103/0 0/5 
17 089/0 0/6 073/0 7/4 123/0 1/6 103/0 0/5  
18 068/0 6/4 246/0 7/15 220/0 9/10 269/0 1/13 
19 006/0 4/0 013/0 8/0  023/0 1/1 018/0 9/0  
20 346/0 7/24 175/0 2/11 365/0 1/18 235/0 4/11 

  100  06/2  100 02/2  100  56/1  100  47/1  اثر كل بر توليد
  -  03/1  - 04/1  -  72/0   74/0  عوامل توليد
    44/0   46/1    31/0   33/1  خانوار شهري

    13/1   11/0    09/1   08/0  خانوار روستايي 
    57/1   57/1    40/1   41/1  اثركل بر نهادها

    65/4   63/4    68/3   62/3  جمع اثرات 
  محاسبات محقق  :ماخذ
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 هـاي  بخـش شـود كـه بـه اسـتثناي برخـي       مشـخص مـي    ضريب فزايندههر دو اهده مقادير با مش )ج
خدماتي ضريب فزاينده خانوارهاي روستايي همواره از ضريب فزاينده متناظرشان براي خانوارهـاي  
شهري بزرگتر است كه با مباني نظـري رفتـار مصـرف كننـده كـه خانوارهـاي كـم درآمـد درصـد          

  . كنند منطبق است مصرف مي باالتري از درآمدشان را
مقايسه دو ضريب فزاينده ما را به سمت استفاده از ضـريب فزاينـده بـه قيمـت ثابـت بـه دليـل بيـان         

ميزان يارانه  ،جهت برآورد اثر درآمدي يارانه نقدي. كند كننده هدايت مي رفتار مصرفتر از  واقعي
 زا بـرون متغيـر  به صـورت شـوك   ي پرداختي و سهم آن براي دو گروه خانوارهاي شهري و روستاي

3dX 1ي زا درونو تغيير متغير وارد  )16(الي ) 14( ابطورمدل در ه بdY 2 وdY  3وdY  محاسبه
اجـراي   كـه  ددهـ  مـي نشان  4ارقام جدول طور كلي، ه ب. سازماندهي شده است 5و نتايج در جدول 

 عوامـل توليـد  درآمـد  ، 1dYتوليـدي   هـاي  فعاليتتوليد  بر يارانه نقدي چه ميزانرداخت پسياست 
2dY 3ها رخانوا اقتصادي و اجتماعي هاي گروه حساب، و درآمدdY مستقيم  طور مستقيم و غير هب

   :به موارد زير اشاره نمود توان مي 4ر اساس نتايج جدول ب. اثرگذار است
ميليارد ريـال  1430923 ها حسابكل درآمد شود  ميموجب پرداخت يارانه نقدي توسط دولت  -1

اجـزاي افـزايش   . است درصد 20به  نزديك 1391سال  GDPكه اين مقدار نسبت به ، افزايش يابد
فـوق   در اثـر تزريـق يارانـه    توليـدي  هـاي  فعاليـت  حسـاب توليـد  ) الف: بدين قرار استدرآمد كل 

) ب .است 1391سال  GDPاز  درصد 8معادل كه اين مقدار  يابد ميريال افزايش  دميليار 590593
از  درصـد  4.03كـه معـادل بـا    يابـد   مـي ميليارد ريـال افـزايش    288126 درآمد حساب عوامل توليد

GDP  ميليـارد   522203اعي اقتصادي خانوارها اجتم هاي گروهدرآمد حساب ) ج .است 1391سال
   .است 1391سال  GDP درصد 87ريال افزايش يافته كه اين مقدار نيز معادل با 

 روسـتايي از درآمـد خـانوار    بـيش  شـهري خانوار اعمال سياست پرداخت يارانه نقدي بر درآمد  -2
ده بـه قيمـت ثابـت    ي كـه داراي ضـريب فزاينـ   هـاي  بخـش توليدي  هاي فعاليتاز بين . گذار استاثر

 و خــدمات، محصــوالت كشـاورزي، وســايل خـانگي، محصــوالت غــذايي  : مثـل بزرگتـري بودنــد  
  .اند داشتهبيشتري  پذيرياثرفروشي  خرده
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  رويكرد ضرايب فزاينده قيمت ثابت - ها حسابانواع اثر پرداخت يارانه نقدي بر درآمد : 4 جدول
كد 
 بخش

 فعاليت اقتصادي
 مقدار

 )ميليارد ريال(
 برصد افزايش درآمددر

  GDPحسب 
 رتبه

97/0 69288 جنگلداري.زراعت 1  2 
01/0 796 ماهيگيري دامداري 2  20 
25/0 17593 استخراج معادن 3  11 
69/0 49642 محصوالت غذايي 4  5 
03/0 2236 منسوجات،كفش و پوشاك 5  19 
07/0 5297 محصوالت چوبي 6  15 
25/0 18032 فلزات و ماشين آالت 7  10 
96/0 68915 راديو و تلويزيون 8  3 
81/0 57889 وسايل نقليه 9  4 

07/0 4920 برق و گاز 10  16 
06/0 4433 ساختمان 11  17 
19/0 13319 آب 12  13 
22/0 15484 حمل و نقل 13  12 
18/0 13049 پست و مخابرات 14  14 
28/0 20251 آموزش 15  9 
34/0 24539 بيمه 16  8 
46/0 33223 درمان بهداشت و 17  7 
66/0 47480 خرده فروشي 18  6 
04/0 3089 بانك 19  18 
69/1 121118 خدمات 20  1 

 -  8 590593  جمع درآمد حساب فعاليت توليدي
03/4 288126 جمع درآمد حساب عوامل توليد  - 

 - 5.64 403063  خانوار شهري
 - 2.09 149140 خانوار روستايي

 -  8 552203  هاجمع حساب درآمد خانوار
 -  20.03 1430923 ها حسابجمع درآمد كل 

  )9( اساس رابطه بر محاسبات محقق :ماخذ
  

  گيري نتيجه -6

اقتصادي در سـه دهـه   توسعه  هاي برنامهدر  اهميتبا همواره يكي از مباحث  ها يارانههدفمند نمودن 
ان داده اسـت كـه   تجريـه نشـ  . پرداخـت آن اسـت   هـاي  روشگذشته بوده و پرسش اصلي بـر روي  

روش . بـه خـودش را دارد  خصـوص  اجتمـاعي م -هر يك پيامدهاي اقتصاديو  اند مختلف ها روش
كنون ادامـه  شـده و تـا   شروع 1389از دي ماه سال كه  به خانوارها و مستقيم پرداخت نقدي يكسان

آن بر روي اثر فوري  .هاي مختلف اقتصادي بوده است داراي پيامدهاي بسيار متنوعي در اليه ،دارد
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افـزايش  . د داشـته باشـد  توانـ  ميدر كنار آن اثر توليدي با اهميتي نيز  واست  ها قيمتسطح عمومي 
و در نتيجـه تركيـب توليـد در    درآمد خانوارها در اثر پرداخت يارانه نقـدي تركيـب هزينـه خـانوار     

اثـرات آن بـر   ه مطالعـ يعنـي   هـا  يارانـه اين بعد از سياست حذف . كند ميدگرگوني دچار اقتصاد را 
نظيـر خانوارهـا و صـاحبان     اجتمـاعي - اقتصـادي نهادهـاي  درآمـد  توليدي،  هاي فعاليتتوليد روي 

تحليـل و سـنجش    .باشـد  حاضر مي مقالهاهميت تلقي شود كه هدف اصلي  د باتوان مي دعوامل تولي
اط بـين  ارتبـ  كـه  اثرات با استفاده از رويكرد ضريب فزاينـده مـاتريس حسـابداري اجتمـاعي اسـت     

از  را سياست تزريق درآمدي و توزيـع درآمـد در چـارچوب مـدل مـاتريس حسـابداري اجتمـاعي       
در همين راستا بـه محـدوديت اسـتفاده از    . كند برقرار ميطريق ماتريس ضريب فزاينده قيمت ثابت 

خانوار به طور ضمني  هاي گروهدرآمدي  هاي كششماتريس ضريب فزاينده حسابداري كه در آن 
كـه اعمـال سياسـت پرداخـت      دهـد  مينشان اين مطالعه نتايج  .شدنيز پرداخته  شود فرض ميواحد 

از بـين  . ي اثـر گـذار اسـت   روسـتاي بيشـتر از درآمـد خـانوار     شـهري يارانه نقدي بر درآمـد خـانوار   
: ي كه داراي ضريب فزاينده به قيمت ثابـت بزرگتـري بودنـد مثـل    هاي بخشتوليدي هم  هاي فعاليت

والت كشاورزي، وسايل خـانگي، محصـوالت غـذايي و خـرده فروشـي اثرپـذيري       خدمات، محص
  .اند بيشتري داشته
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  و مĤخذ منابع

  منابع و مĤخذ فارسي) الف

قيمتي و  هاي كششمحاسبه " .)1386( فشينامجدي، ا و .اهرخشجري، ش .لهامباريكاني، ا .1
اقتصاد  ."ايده آل پويا اًي تقريبتقاضاي مواد غذايي در ايران با استفاده از سيستم تقاضا درآمدي

 . 125-145): 60( كشاورزي و توسعه

بررسي رابطه بين توزيع درآمد و افزايش توليد در اقتصاد ايران با " .)1384( لي اصغربانويي، ع .2
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  چکیده

اقتصادي اعم از کالسیک، کینزین سنتی و یا  يها مدل، کدام شود میدر بیشتر مطالعات اقتصادي بحث 

یکی از ایراداتی که به الگوهاي کینزین جدید وارد . شکست بازار را توضیح دهند تواند میکینزین جدید 

مقاله از یک  این .بینی نمایند را پیش 2008اند بروز بحران سال  نتوانسته ها مدلباشد این است که، این  می

مالی را  سیاست کارایی ، تاکند میهاي بیکاري تعادلی در حالت باثبات استفاده  مدل پیوسته براي نرخ

همچنین در این تحقیق وجود تعادل . ، مورد بررسی قرار دهدشود میکه اقتصاد دچار بحران  هنگامی

. شود میداده  استخدام و سهم آنها در اشتغال توضیح و جستجو هاي ت باثبات، بوسیله هزینهچندگانه در حال

 کاهش انتظارات عامالن اقتصادي بازار مالی؛ بدلیل بروز بحران مدل آن است که، این از دلیل استفاده

ن تحقیق با بسط مدل نتایج ای. ، موجب بروز بیکاري باال در اقتصاد خواهد شدها دارائیقیمت  درباره سرمایه

، مدل جستجوي نیروي کار کاربرد مفیدي براي بررسی دهد میبراي اقتصاد ایران نشان ) 2009( فارمر

همچنین این . خواهد داشت که بازار سهام با نااطمینانی روبرو شده است، ، هنگامیعملکرد بازارهاي دارائی

   بحران کاربرد مناسبی دارد؟ از براي خروج الیم ، آیا سیاستبه این پرسش است کهپاسخ به دنبال مقاله 
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 مقدمه -1

خود را براي  مالي هاي كسري در تالشند اندازه جهان سراسر در ها دولت، 2008 مالي بحران از پس
 از عمدتاً صحبت هاي جديد كينزين يها مدل براي دو دهه در. دهند خود افزايش اقتصاد احياي
 كينزينپولي  يها مدلدر  مالي سياست اثرات روي بر است؛ البته، تحقيقات بوده پولي هاي سياست
ري پولي براي احياي اختيا هاي سياستاز  گذاران سياستبه همين سبب  .است جديد نسبتاً جديد

 به متوسل ناگزير گذاران سياستاخير موجب شد مالي برند اما بحران  بهره ميمجدد اقتصاد 
  . شوند اختياري مالي سياست

ادوار تجاري استفاده  درك براي واقعي ادوار تجاري مدل از اقتصاددانان سال پيش،25از 
ه جديد ب كينزين پولي از مدلهاي  سياست درك بهتر براي ولي امروزه اقتصاددانان. كردند مي

 شد زيادي تصور مي مدت براي ها مدلدر اين  .كنند ميجاي الگوهاي ادوار تجاري واقعي استفاده 
 هاي تامين راه بستگي به چگونگي ادوار تجاري واقعي، مدل در ماليهاي  سياست نظري اثرات كه

 دلم در ماليهاي  سياست درباره خود مقاله در) 2009( 1ديويگ و ليپر. ها دارد مالي اين سياست
 تعامل به بستگي چارچوب، اين در مالي سياست قدرت تاثيرگذاري جديد نشان دادند كه كينزين

در ) 2009(2همچنين كريستيانو و همكاران .پولي در بين كشورها دارد و مالي سياست الگوهاي بين
هاي  سياستدر  اگر نشان دادند كه) 2002( 3وودفورد و اگلتسون مدل از همين راستا با استفاده

 .باشد موثر و كارا تواند مي بسيار ماليهاي  سياست صفركاهش يابد؛ حد به بهره نرخ پولي،
زياد توليد بالقوه  از بالفعل توليد، فاصله ها قيمتتعديل با كاهش سرعت  همچنين نتيجه گرفتند كه

خواهد بود؛ تاييد به عبارت ديگر با افزايش چسبندگي قيمت، تغييرات توليد بيشتر (خواهد شد 
ه جديد بكينزين  مدل عنوان يك نتيجه مهم دره اين ب ؛)ي پول در الگوهاي كينزين جديدايغيرخنث

  . )1390فخرحسيني،( آيد ميحساب 
نرخ بيكاري در اقتصاد به صورت طبيعي است، اما ايراد  كنند ميكينزين جديد فرض  يها مدل

قعي اين فرض ممكن است صادق نباشد، زيرا انحراف آن است كه در دنياي وا ها مدلوارد بر اين 
همچنين انحراف نرخ . نرخ بيكاري از حالت بهينه و يا تعادلي خود ممكن است دائمي باشد

طور مثال مطالعات نشان ه هاي رفاهي زيادي باشد؛ ب همراه با زيان تواند مي بيكاري از حالت بهينه،

                                                 
1. Davig and Leeper (2009) 
2. Christiano (2009) 
3. Eggersston and Woodford (2002) 
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درصد از حالت باثباتش منحرف  20رف را بيش از متغير مص تواند ميكه اين انحراف  دهند مي
چسبندگي قيمت با  كنند مي جديد فرض كينزين پولي يها مدل ،همچنين. )2009 ،1فارمر( سازد

 يعبارتي با فرض وجود چسبندگي قيمت نبايد نرخ بيكاري باالي بههاي باال همراه نيست؛  بيكاري
 يبيكاري باالينرخ هستيم كه  يشاهد اقتصادهايدر دنياي واقعي در اقتصاد وجود داشته باشد اما 

 يكاري در حالت باثبات همراه باشدهر نرخ ببا  تواند ميهر مقدار تورم  شود مي، لذا فرض دارند
  . )1391بوستاني،(
 ارزش سقوط. معرفي شده است آن ناگهاني شروع 2008 سال مالي بحران مهم هاي ويژگي از

بازارها در  اگرچه و اتفاق افتاد 2009فوريه  و 2008 سپتامبر بين% 40 حد تا جهان سراسر در دارايي
خانواده و ضرر و  ثروت رفتن دست اما از اند، كرده آغاز بازيابي خود را به تازگي بيشتر كشورها
 كه كالن اقتصاد يها مدلبيشتر . بوده است توجه قابل ها خاطر اين بحرانه هاي آنها ب زيان دارايي

توانايي  راحتي و درستي به ،شود مي تعيين )فقط يك نقطه تعادل( فرد به منحصر تعادل نقطه آن در
منبع معين و ثابتي براي بروز اين شوك  هيچ زيرا ،ندارند را وقايع اقتصادي ناشي از بحرانتوضيح 

باً بر اقتصاد كه بحران مالي اخير تقري از آنجا). 2009 فارمر،( و يا بروز بحران مشخص نشده است
بيشتر كشورهاي دنيا اثر گذاشته است و همه اين كشورها براي خروج از اين بحران و يا آثار منفي 

است پاسخ به اين سوال  دنباله ، اين تحقيق باند كردهمختلف  هاي سياستآن اقدام به استفاده از 
لذا اين تحقيق  يا خير؟ كاربرد دارد دولت سياست مالي ،كه آيا براي كاهش احتمالي آثار بحران

؟ همچنين اثر سياست مالي كند ميخروج از بحران را تسهيل  دولت، آيا سياست مالي دهد مينشان 
كه  كند ميپويا را معرفي  عمومي يك مدل تعادل حاضر بر توليد و رفاه خانوار چيست؟ مقاله

 يها مدلتري براي  توان آن را جايگزين مناسب مي كه جستجوي كار است يها مدلشامل ويژگي 
بر اثرات رفاهي و همچنين نرخ  مالي سياست اثر مطالعه همچنين اين. اقتصاد كالن متعارف دانست

  .دهد ميبيكاري در حالت باثبات را مورد بررسي قرار 
در بخش بعدي ادبيات موضوع به اختصار معرفي شده . اين مقاله در پنج بخش تدوين شده است

در بخش چهارم، . و تصريح مدل تعادل عمومي اختصاص يافته است بخش سوم به معرفي. است
گيري و پيشنهادات  نتيجهو در نهايت، بخش پنجم به . ه شده استئمقداردهي و برآورد مدل ارا

  . يابد اختصاص مي
  

                                                 
1. Farmer (2009) 
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  ادبيات موضوع  -2

گردند تا با  اي نظريه جستجو اين است كه افراد درگير در يك بازار به دنبال شركايي مي ايده پايه
اي از يك زوج  تواند شامل موارد ساده اين امر مي. هاي مشترك را به انجام برسانند آنها پروژه

كار يا  جويندگانتر بين كارفرمايان و  خريدار و فروشنده يك محصول باشد، ولي روابط پيچيده
 مدل در چندگانه تعادلمفهوم  .گيرد بر مي كنندگان منابع اوليه آنها را نيز در ها و تامين بين كارخانه

در دو مقاله ) 1984و  1982( 1دياموند. است شده شناخته زمان زيادي است كه براي كار يجستجو
 ،كار بازار چندگانه هاي تعادلهاي جستجو، در برخي موارد  در دنيايي با هزينهخود نشان داد 

تواند بهترين مورد  ها مي تعادلتوضيح داد كه تنها يكي از اين  وي .تواند وجود داشته باشد مي
مناسب را بيابند  هايي راه ،تا تالش كننداست  ها دولتباشد و همين، دليلي براي  براي اقتصاد ممكن

تعدد در  اين همچنين وي نتيجه گرفت كه. سوق دهند ممكن تعادلبه سوي بهترين  رااقتصاد  تا
براي  دولت چرا درك اين موضوع باشد كه براي اي پايه است موجود در بازار ممكن هاي تعادل

  . كند كل بايد دخالت تقاضاي مديريت
اثرات خارجي  در مطالعات خود به) 1984( 3پيساريديس و) 1984( 2و مورنسن) 1982( دياموند

ه كار اين اثرات خارجي توسط يك جويند. 4اند اشاره نموده، استخدام وجود دارد روند در كه
آنها در تئوري خود كه الگوي مسلط در مطالعه بازارهاي كار است،  .دشو منفرد در نظر گرفته نمي

تري پيدا نمايند و كارفرمايان  تا شغل مناسب كنند ميكارگران زمان زيادي صرف  دهند مينشان 
. ، كه اين موجب افزايش بيكاري خواهد شدهستنددنبال كارگران بهتر و ماهرتر ه س بنيز بالعك

ها هركدام به  اين است كه كارگران و بنگاه پيساريديس -مورنسن-فرض كليدي در مدل دياموند
كه نتايج اين جستجو براي بازار كار  كنند ميهاي تجاري مختلفي را جستجو  زعم خود فرصت

  . نامشخص باشد تواند مياقتصاد 
نام ) DMP( با عنوان پيساريديس -مورنسن-مربوط به بازار كار، از مدل دياموند مطالعات در بيشتر

گيري دستمزد و  پركاربردترين ابزار براي تحليل بيكاري، شكل DMP امروزه، مدل. شود ميبرده 

                                                 
1. Diamond (1982 and 1984) 
2. Mortensen (1984) 
3. Pissarides (1984) 

 جستجوي خود را افزايش دهد؛ يافتن كار براي ديگراگر فرد بيكار فعاليت منظور از اثرات خارجي آن است كه . 4
گردد، پر كردن  نفس مي جويندگان كار سخت خواهد شد و در همان زمان براي شركتي كه به دنبال نيروهاي تازه

 .تر خواهد بود هاي شغلي خالي ساده فرصت
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نفس  نيروي تازهفعاليت جستجو براي افراد بيكار، جستجوي  DMP مدل .هاي شغلي است موقعيت
هنگامي كه يك  كند مياين مدل بيان  .دهد شريح ميها را  گيري قيمت ارخانجات و شكلبراي ك
 شود كنند، دستمزد بر مبناي وضعيت بازار كار تعيين مي كار و كارفرما همديگر را پيدا مي جوينده

 . )2012، 1هال( )هاي شغلي تعداد كارگران بيكار و تعداد موقعيت(

 هاي تعادلبراي  فقط نه 3دوجانبه انحصار نشان دادندكه مسئله مشكل) 1987( 2مكافيهويت و 
پاسخ . چندگانه محدود وجود دارد بلكه براي حالت باثبات نرخ بيكاري پيوسته خواهد بود

اي بر اساس  اين بود كه بايد معادالت پايه) 1987( اقتصاددانان به اين ناسازگاري هويت و مكافي
 داد نشان) 2005( 4شيمر .عنوان منبع ايجاد شوك، به مدل اضافه نموده ترجيحات را بتكنولوژي و 

 نامعقول نوسانات به ، منجردهد ميوري رخ  بهره هاي شوك زماني كه كار يجستجو مدل يك در
براي برطرف نمودن اين نوسانات  حل ترين راه رايج وي نشان داد .بيكاري خواهد شد در كوچكي

 كارگر يك و بنگاه توليدي يك فرض شود بين كه است نش در مدل زني چانه نامعقول، وجود
كار همراه با اين ي جستجو يها مدل براي هر دو طرف ثابت است؛ وي بيان نمود زني چانه وزن

ي دستمزد پذير انعطاف، موجب خواهد شد )عنوان مكانيسم تعيين دستمزده ب( نش زني چانهمدل 
ي ئچسبندگي يا تعديالت جز يها مدل) 2005( اما هال .واقعي بيشتر گردد يها نسبت به داده

هاي اقتصادي  براي توضيح واقعيت پذير انعطافدستمزد را پيشنهاد نمود كه نسبت به دستمزد 
  .ترند موفق
استاندارد نش پيشنهاد  زني چانه رويكرد براي هاي ديگري راه حل )2005( هال -شيمر نتايج از پس
ارائه ) 2008( 5وسيله هگدورن و منوفسكيه كم باشد كه ب كارگرزني  چانه وزن له اينكهجم از شد

براي  يبا انتخاب مقدار باالي توان ميشيمر را  -آنها نشان دادند كه معماي تغييرپذيري هال. گرديد
كم براي كارگران تاثير  زني چانهقدرت . اختيار اخراج كارگران توسط كارفرمايان، بهتر پاسخ داد

هاي خالي در اقتصاد خواهد داشت كه اين مطلب نتايج تحقيق آنها بوده  زيادي بر بيكاري و شغل
كار پرداختند و نتيجه گرفتند متغير  وري نيروي بيني بهره آنها همچنين در مقاله خود به پيش. است

ي دارد يلي و دستمزدها همبستگي باالهاي خا نسبت توليد به اشتغال با متغير اشتغال، بيكاري، شغل
  . باشد هاي واقعي اين همبستگي كم مي اما در داده

                                                 
1. Hall (2012)  
2. Howitt and McAfee (1987) 
3. Bilateral Monopoly 
4. Shimer (2005) 
5. Hagedorn and Manovskii (2008) 
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در يك  كندي حركت دستمزدها تبيين براي) 2009( 2گرتلر و تريگري و) 2008( 1هال و ميلگروم
گو نشان دادند كه با مقداردهي مناسب ال آنان. اند استفاده كرده پويا زني چانهاقتصاد، از ساختارهاي 

   .توان رفتار ادواري دستمزد و فعاليت بازار كار را توضيح داد راحتي ميه ب
با چسبندگي ) DSGE( در مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي) 2004( 3هورست فارمر و هولن

خوبي نشان ه گذاري و مصرف را ب دستمزد تغييرپذيري ساعات كار، توليد ناخالص داخلي، سرمايه
هاي خالي، در زمان ادوار بسيار به هم نزديك  تغييرپذيري بيكاري و تغييرات شغلهمچنين . دادند

هاي خالي در جهت  مريكا مشخص شد كه بيكاري ضد ادواري و شغلآهاي  براي داده. بوده است
چسبندگي دستمزد موجب افزايش در تغييرپذيري بيكاري و نوسانات كم در توليد . ادوار هستند

دالر براي  86/20هاي رفاهي حدود  چسبندگي دستمزد همراه با هزينه. شد ناخالص داخلي خواهد
   .آيد ميحساب ه ب يهر فرد خواهد بود كه رقم باالي

كه ركود اخير موجب كاهش اطمينان در بازار  رسد ميدر مقاله خود به اين نتيجه ) 2009( فارمر
وي در اين مقاله عامل سرمايه در . رقم زد ها دارائيدر قيمت  را سهام شد و اين امر كاهش زيادي

وي نشان داد كه سياست مالي ناكارا است و . تابع توليد را مطابق لوكاس حذف نموده است
  . اشتغال كامل را تغيير دهد تواند مين

 هاي سياستدر مقاله خود با استفاده از مدل تعادل عمومي به بررسي ) 2000( 4الوارز و وراسرتو
هاي  در اين تحقيق نشان دادند كه تفاوت. بازار كار در يك مدل جستجوي كار پرداختند

در مقاله ) 2009( 5بران. كار ايجاد كند ي در عملكرد بازاريها تفاوت تواند ميكار  بازار هاي سياست
و بيكاري  ها دارائيمدل جستجوي كار به بررسي وضعيت قيمت در يك مقاله تعادل چندگانه 

آنگاه دل جستجوي كار تغيير كند، نش در م زني چانهايج نشان داد كه اگر پارامتر نت. پرداخت
. ها واقعي و نرخ بيكاري، هم حركت و هم جهت خواهند بود تغييرات متغيرهاي قيمت دارائي

بيكاري باالتر  و ها دارائيتغييرات پارامتر ترجيجات فراغت در تابع مطلوبيت منجر به كاهش قيمت 
همچنين وي نتيجه گرفت كه كاهش اطمينان در . يابد ا سطح اشتغال كل كاهش ميو ي شود مي

   .بازار سهام در يك مدل جستجوي شغل، بر عملكرد بازار دارائي بسيار موثر بوده است

                                                 
1. Hall and Milgrom (2008) 
2. Gertler and Trigari (2009) 
3. Farmer and Hollenhorst (2004) 
4. Alvarez and Veracierto (2000) 
5. Brown (2009) 
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در براي جستجوي نيروي كار  DMP چارچوباز در مقاله خود ) 2013( 1كوهن و همكارن
آنها نتيجه . پذير استفاده نمودند با ترجيحات برگشت DSGEالگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي 

م و نرخ بهره پايين و باثبات را در اين سها وسانات بازارمدل صرف سهام واقعي، نكه  ندگرفت
در بازار كار،  2صرف سهام در هنگام انقباض نتايج مقاله نشان داد كه. توان ارايه نمود چارچوب مي

   .تر است بيني قابل پيش
در مقاله خود با عنوان چسبندگي قيمت و دستمزد و سياست پولي ) 1390( فخرحسيني و همكاران

در صورت وجود  بر توليد و تورم پولي و مالي هاي سياست اثرات در اقتصاد ايران به بررسي
اقتصاد ايران فروض مربوط به اين تحقيق نشان داد كه براي . اند پرداختهقيمت و دستمزد چسبندگي 

 )2003( 4والش مطالعه مطابق با ، لذا3اسمي دستمزد صادق و سازگار نيست هاي چسبندگيع نو
نمونه دستمزد اسمي خود را با توجه به دستمزد اسمي سال گذشته و اختالف  انوارخ نمودند، فرض

بروز شوك  تدر صوراين است كه،  از نتايج اين تحقيق. كند در تفاضل قيمت دو سال تصور مي
 و دهند مي افزايش را خود كار نيروي تقاضاي دستمزد، گيچسبند علته ب ها بنگاه تكنولوژي

  .شد خواهد بيشتر توليد

كار  در يك مدل تعادل عمومي پوياي تصافي با فرض وجود بازار) 1393( اسفندياري و همكاران
رسمي  بخش غير ،نتايج تحقيق بر اساس .هاي مختلف در اقتصاد پرداختند دوگانه به بررسي شوك

گير عمل نموده و حركت مخالف  د يك ضربهنبازار كار در ادوار مختلف كسب و كار همان
مدت خنثي نبوده و بر  همچنين با فرض چسبندگي دستمزد در الگو، پول در كوتاه. اي دارد چرخه

   .متغيرهاي واقعي اقتصاد تاثير دارد
الگوي در چارچوب  دولت هاي فزايش هزينها كه دهد ميواقعيت را نشان  اين مدل اين تحقيق،

اشتغال  و واقعي بهره نرخ براي مهمي پيامدهاي كار تعادل چندگانه در مدل جستجوي نيروي
 به هاي انتقالي دولت پرداختمالي دولت مانند  هاي سياستدر هنگام بروز بحران . خواهد داشت

زيرا  ،كنند  خريداريكنندگان كاالها و خدمات بيشتر  موجب خواهد شد مصرف مردم،

                                                 
1. Kuehn (2013) 
2. Tightness 

كنند  در يك بازار رقابت انحصاري نيروي كار خود را عرضه مي هاخانواردهد  در مقاله خود نشان مي )1996( كيم .3
و هر خانوار قدرت آن را دارد كه در مورد عرضه كار خود تصميم گيري كند و دستمزد خود را بر اساس شاخص 

  .دستمزد كل اقتصاد تعيين كند
4. Walsh (2003) 
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مدل  با مقايسه در. دهد مي افزايش درآمد مردم را خالص فعلي ارزش ،انتقالي هاي پرداخت
 كمتر نرخ بيكاري و باالتر واقعي بهره نرخ با جديد تعادل به را اقتصاد ،تقاضا افزايش اين والراس،
بيكاري را  تواند ميمالي دولت  هاي سياستبه عبارت ديگر در اين چارچوب  .دهد مي حركت

   .كاهش و نرخ بهره را افزايش دهد
  

  تحقيق يمعرفي الگو -3

اين الگو بسط مطالعه . شود ميداده  توضيح كار بازار تعادل چندگانه اقتصادي اين قسمت محيط در
در اين  .است درآمدهاي نفتي به بودجه دولت،، با اضافه كردن براي اقتصاد ايران) 2009( فارمر

 را توسعه داده و كار بازار در استخدام و جستجو هزينه مدل كار، بازار تحقيق براي مطالعه
مالي  فرضيات براي تاثير سياست اين .گيريم در نظر مي جمعيتي ساختار مورد در ييها پيشفرض

 نسل از افراد يك بسياري شود ميجمعيت، فرض  ساختار براي معرفي. بسيار اهميت خواهند داشت
بستگي به  كه متفاوت دارد مصرفي الگوي نسلي يك هر. دوره مورد بررسي زنده خواهد ماند در

 عدم توان مي فرض اما با دو دارد، وجود فردي سطح در تجانس عدم اگرچه. دارد 1تولدش زمان
ثروت خود در نظر  تابع خطي از را خود مصرف نسلي هر اول، .تجانس را در كل ناديده گرفت

 مفهوم رو تنها يك اين از و مرگ يكساني دارند احتمال عاملين اقتصادي تمام اينكه، دوم. گيرد مي
 متغيرهاي براي معادالت از اي مجموعه دهد مي اجازه فرض دو اين .دارد وجود انساني ثروت از

 معادله مصرف كل جايگزين معادله .باشندتعادل در اقتصاد  خواص كننده توصيف كالن اقتصادي،
 تاثير مصرف روي حالت باثباتر ب ثروت و درآمد آن، در كه شود مياويلر خانواده منتخب 

براي هر . ماند براي دوره بعد زنده مي π با احتمال β خانوار منتخب با عامل تنزيل هر .گذارد مي
1) دوره − π) 1) ميميرند و از خانوارها − π)  اين. شوند خانوارهاي جديد متولد مياز 
همچنين رشد جمعيت و عدم اطمينان در . است ثابت جمعيت كه درسان مي را مفهوم اين فرض پيش

. با اضافه كردن معادالت جبري بر طرف نمود توان مي را ها ويژگي البته اين اقتصاد وجود ندارد،
   .اند شده تمام اين فروض براي تسهيل نمودن معادالت در الگو فرض

خانوار نمونه اين تابع را . تابع مطلوبيت انتظاري خانوار منتخب تابعي از مصرف است :خانوار
  : سازد يعني حداكثر مي

  

                                                 
1. Depends on its date of birth 
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   با توجه به قيد
  

π A = A + (1 − τ )L − p c 	,			s = t, … ,∞  )2(  
  

زمان  s و t هاي نشان دهنده زمان تولد و انديس بروي متغير  h عامل تنزيل، β≤0	≥1 كه
قيمت  s ،pدر زمان  بازدهي اوراق قرضه ي مالي، ها دارائيخالص  . تقويمي هستند

درآمد نيروي كار را نشان  Lماليات پرداختي خانوار و  s ،τ مصرف كاال در زمان cكاال، 
 رو اين از. شده استزماني يك در نظر گرفته  گيري اندازه واحد ها براي همه خانواده .دده مي

≥( شود مينظر گرفته  در 1 سپري شده براي خانواده منتخب زمان  صرف شده در زمان). 1
1 يا براي فراغت H فعاليت بازار آن است كه عامالن اقتصادي تا  دهنده نشان A. است −
=زنده هستند؛ كه در آن  t+1همه عاملين تا زمان  Aو  t زمان ∑ . است ∋

1) خانوار منتخب تنها به اندازه − و مابقي آن  كند مياز ثروت خود را در هر دوره مصرف  (
   :يعني .شود ميبه دوره بعد منتقل 

  ≡ = (1 − )[ + ℎ ]	     )3(  
  

   :شود ميصورت زير تعريف ه عنوان ثروت انساني معرفي و ب به h كه در آن
  ℎ = (1 − ) + ℎ       )4(  
  

  :آيد ميلذا ثروت انساني كل از مجموع ثروت انساني افراد بدست 
  ℎ = ∑ ℎ         )5(  
  

صورت ه كه همه خانوارها داراي ثروت انساني يكساني هستند، لذا تابع ثروت انساني كل ب از آنجا
   :زير خواهد بود

  ℎ = (1 − ) + ℎ       )6(  
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   :توان قيد بودجه را اين گونه نوشت براي همه خانوارها مي
  Q = + (1 − ) −      )7(  
  

   :صورت زير نوشته توان ب همه خانوارها مي را براي) 3( و معادله
  C = (1 − βπ)[A + h ]																											     )8(  
  

   :صورت زير خواهد بوده تابع مصرف ب) 8( در رابطه) 7(و ) 6( حال با جايگذاري روابط
  C ( ) = (A + (1 − τ )L )(1 − π) + ( )    )9(  
  

=: شود ميكه براي تسهيل در روابط، تعريف  ( ) 	و = ( )( )( ) .  
  

. اجاره سرمايه است ميزان دهنده نشان  و دستمزد پولي wt كاال، قيمت pt :هاي توليدي بنگاه
  :كند ميتوليدي سود خود را حداكثر  بنگاه هر

  max{ , , , } p K X − w L − rr K     )10             (  
  

   با توجه به قيد
  L = X + V L	و	 = q V       )11          (  
  

 L تعداد ،كند ميرا اجاره  Kي   سرمايه مقدار توليدي منتخب بنگاه ؛ يككند ميبيان ) 11( رابطه
و مابقي از اين  توليدي، بخش به كارگر مربوط X، گيرد، و از اين تعداد استخدام مي به كارگر را

از كارگران در جستجوي شغل  آن تعداد دهنده نشان q .هستنددر جستجوي شغل  Vتعداد يعني 
 بنگاه يك به اين متغيرها مربوط .استخدام گردند بنگاه توليدي يك توسط توانند مي كه است

 توسط  توان براي نشان دادن كل اقتصاد، فرض نمود هر متغير اما مي .فردي است نه كل اقتصاد
  . شود ميروي آن نشان داده ر باشد كه با عالمت بار ب xها برابر  جمعگر بروي همه بنگاه

  :شود ميداگالس معرفي  كاب تابع وسيله يكه ب حال تابع توليد براي كل اقتصاد
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 K توليد كل كاالها، z اينجا، در. اقتصاد است متغير كل دهنده نشان عالمت بار بروي متغيرها
 كارگرفته شده براي به كارگران تعداد كل X و كاالها توليد تمام براي سرمايه واحدهاي ميزان

   .شود ميكاال معرفي  بخش توليد
  z = g + c         )13           (  
  z يا توسط مخارج دولت ،كل كاالهاي توليد شده در اقتصاد g  يا توسط خانوارc  مصرف

 U كل كارگران كه به كار اشتغال دارند و Lكل نيروي كار موجود در بازار كار،  H. گردد مي
   :هستند كارگران بيكار

  H = L + U         )14           (  
 

كارگراني كه به توليد كاال و خدمات  X ،دنشو ميهستند به دو قسمت تقسيم  شاغل كه كارگراني
   :در جستجوي شغل جديد هستند؛ لذا داريم قسمتي از كارگراني كه V اشتغال دارند و

  L = X + V         )15             (  
  

نيروي كار براي شغل جديد از تابع بازدهي به مقياس ثابت كاب داگالس پيروي  يجستجو
   :كند مي

  L = H (ΓV )       )16             (  
  H كارگران در اقتصاد كه در جستجوي شغل هستند و Γ كه است خالي جاي مشاغل تعداد 

 شيب از شواهد. كه در جستجوي شغل جديد است اشغال گردد كارگر يك توسط تواند مي
 نيز كه در اين مقاله است 5/0 با برابر براي اقتصادها تقريباً θ كه دهد مي نشان 1بوريج منحني

θ =    .در نظر گرفته شده است 0.5

                                                 
بازار كار بين كند كه  بيان مي اقتصاددان انگليسي )Beveridge( برگرفته شده از نام ويليام بوريجمنحني بوريج . 1

اگر . هاي شغلي زياد نوسان دارد هاي شغلي كم يا بيكاري كم و فرصت هاي نرخ باالي بيكاري و فرصت موقعيت
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 آنجا از چيست؟ اقتصاد اين در اجتماعي ريز برنامهوظيفه  :اجتماعي ريزي برنامه سازي بهينه
 انتقال دهند ي غير از زمان حال،ديگر  توانند به زمان مينرا اوقات فراغت خود  خانوارها كه

 آنجا از و لذا ممكن است از اين اوقات به نحو كارآمدي استفاده نمايند،) برخالف مصرف كاال(
لذا خانوار براي  هاي ديگر انتقال دهند، را به زمان ندارد كه منابع زماني وجود راهي هيچ كه

سازي استفاده  بهينه دوره با توجه به اوقات فراغت، از طرح هر در حداكثر نمودن توليدات خود
 .كه در آن توليد و رفاه اجتماعي حداكثر گردد اي عبارت ديگر، انتخاب نرخ بيكاري به .دكن مي

Hفرض شد و با فرض  5/0برابر  θمقدار ) 16( در معادله ≤  ريز برنامه ؛ فرم تابع توليد توسط1
   :صورت خالصه شده زير در خواهد آمده ب اجتماعي

  z = K 1 −      )17              (  
 

 كار است، لذا نيروي واحد يك و سرمايه تجديدپذير غير واحد يك شامل اقتصاد كه آنجا از
در بيشترين  17زير را انتخاب نموده تا معادله  مقداررفاه،  رساندن اجتماعي براي حداكثر ريز برنامه

  .مقدار خود بدست آيد
  

 = Γ 2⁄         )18            (  
  

=و  1يعني  Hحال با فرض بيشترين مقدار براي  Γ كه   برايمقدار زير ، 14در معادله  ⁄2
   :آيد ميبدست  شود ميرخ بيكاري طبيعي معرفي به عنوان ن

  = 1 − Γ 2⁄ 							 = 1, ….																														    )19(              
  

 افراد در مصرف تخصيص است، فرد به منحصر دوره هر حداكثرسازي توليد حل راه چه اگر
مختلف در  هاي راه با مصرف اختصاص وجود دارد كه اجتماعي رفاه توابعتعدادي . يكسان نيست

جا كه براي هر انتخاب پارتو وزني در تابع رفاه  از آن. هريك از اين توابع متفاوت خواهد بود

                                                                                                                   
دهنده  توان به عنوان بازتاب ت را ميهاي مخالف هم حركت كنند، آنگاه تغييرا هاي شغلي در جهت بيكاري و موقعيت

هاي  با اين حال، اگر بيكاري و فرصت. افتد تغييرات در تقاضاي كار در نظر گرفت كه در يك چرخه تجاري اتفاق مي
شغلي همزمان با هم افزايش يابند، طبيعي خواهد بود كه به دنبال توصيفي از جنس تغييرات در عملكرد بازار كار 

  .تر بيكاري در يك وضعيت خاص بازار تواند كارايي پايين تطابق باشد، براي مثال دوره طوالني مييك دليل . بگرديم
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Γاجتماعي، بيكاري برابر  دوره را  هر بيكاري انتخاب شده، توليد نرخشود، اين  انتخاب مي ⁄2
    .است طبيعي بيكاري نرخ سازد كه اين نرخ تعريف حداكثر مي

از  آن تعداد دهنده نشان q طور كه گفته شد همان :جستجو آثار خارجي و استخدام هزينه
معادله . استخدام گردند بنگاه توليدي يك توسط توانند مي كه استكارگران در جستجوي شغل 

  :شود تعريف ميزير 
  Θ = (1 − 1 q⁄ )																														     )20           (  
  

معمولي به شكل خالصه شده زير  بنگاه يك Π سود ،)10( درون معادله) 11( معادله با جايگزيني
   :خواهد بود

  Π = Z − L − rr K       )21              (  
  

   در آن كه
  Z = p Θ K W	و = 1																																	    )22       (                       
  

بين مدل والراسي با بازار  براي درك بهتر تفاوت) 20( معادله. توليد است پولي ارزش دهنده نشان
) 11( با تابع فردي معادله) 16(در تعادل سازگاري تابع اجتماعي معادله . است 1كار ضروري

   :نتيجه خواهد داد Θ عبارت زير را براي
  Θ = (1 − )       )23              (  
  

 به تصميم كه هنگامي فردي هاي رفتار بنگاه. كار است كل نيروي دهنده عالمت بار نشان آن در كه
كار  تاثيري بر بازار كل نيروي استخدام كارگراني كه در جستجوي شغل هستند، داشته باشند،

 شرايطي فراهم رقابتي، تعادل رفاه عدم تاثير در بازار موجب خواهد شد كه در تئوري اين .دندار
 رساندن حداكثر با بنگاه سود .اجتماعي هستند رقابتي، همان بهينه هاي تعادل آن تحت كه كند مي

   :به صورت زير خواهد بود
  

                                                 
1. Spot Market 
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=   و 0 ⟹ Z = ( )       )25               (  
  

) 25( معادله .هستندنشان دهنده شروط مرتبه اول در يك بازار رقابتي  )25(و ) 24( هاي معادله
   .فرض شده است 1در معادله ظاهر نشد چون مقدار آن  w. است كار مرتبه اول براي نيروي شرط

Gصورت ه ارزش پولي مخارج دولت ب :دولت = p g  و شود ميتعريف τ متناسب ماليات 
كه ماليات  شود ميو فرض  كشش است كار بي عرضه نيروي. درآمد اشخاص نيروي كار است با

 شود ميدر اينجا فرض . ارزش ريالي درآمدهاي نفتي دولت است OR .بر سرمايه وجود ندارد
   :شود ميمحدوديت دولت با بودجه زير تعريف . كسري بودجه دولت وجود ندارد

  = B +	G − τ L − OR       )26(               
  

   :توان اينگونه نوشت مي را شرط بدون پونزي
  log → Q B ≤ 0      )27             (  
  

   :برابر با رابطه زير خواهد بودشرط مرتبه اول عرضه نيروي كار 
  L = (1 − α)Z        )28              (  
  

   :توان بازنويسي نمود را مي) 26(معادله
  B = R (B +	G − OR − τ (1 − α)Z )			t = τ, ….  )29              (  
  

   :نامحدود انتخاب دولت بدست خواهد آمد-محدوديت افقي، )29(و ) 27( معادلهاز تركيب 
  ∑ [Q G ] + B ≤ ∑ Q τ (1 − α)Z + OR     )30               (  
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G} حاصل خواهد شد )30( دولت از نتايج اين متغيرها از رابطه يك سياست مالي , τ , B } .
 اين چگونگي تاثير و در اين مطالعه كند مياتخاذ  را مالي دولت يك سياست شود ميفرض 

   .گيرد قرار ميبررسي مورد تعادل  واقعي در بازدهي نرخ و توليد سياست بر
 عمومي از تعادل مدل دهنده يك قبل كه نشان حال معادالت نهائي در قسمت :خالصه مدل

 زا درون متغير پنج رفتار توصيف كننده معادله پنج. دهيم اقتصاد است را در كنار يكديگر قرار مي
 بخش اين در. اشتغال است و دولت بدهي بهره واقعي، نرخ داخلي، ناخالص توليد مصرف، يعني

  . شود ميبه طور خالصه آورده  آنها از هريك
تشكيل شده است، آنها تابعي از  و   پارامتر مصرف كل كه از دو معادله :معادله مصرف -الف

هر  شود ميفرض . اند هاي قبل معرفي شده هستند؛ كه در قسمت π و احتمال بقا α عامل تنزيل
و همچنين ثروت انساني مستقل از سن خواهد  كند ميخانوار، قسمتي از ثروت خود را مصرف 

   :است) 31( بود؛ لذا معادله مصرف برابر با معادله
  = + + , + − (1 − )     )31          (      
  

1 ثابت است جمعيت كه هنگامي خاص مورد در. است كل مصرف هزينه پولي ارزش  كه 0 كه  و هنگامي از خانوار نمونه تبديل خواهد شد اويلر معادله مصرف به) 31( معادله ،= < <   انتظاري آتي و درآمد و ثروت با ضريب به مصرف بستگي كل مصرف باشد، 1
   .دارد
,معادله  و) 24( از تركيب معادله: بازدهي واقعي نرخ معادله -ب , = ≡ R 

   :صورت معادله زير خواهد بوده ب است و بازدهي واقعي نرخ Rtآيد كه  به دست مي
  R = , ,        )32               (  
  

 t-1و  t هاي دوره بين اوراق دولتي ناخالص نگهداري واقعي برابر با بازدهي عبارت اين چپ سمت
p قيمت با سرمايه يك واحد خريد ناخالص بازدهي راست سمت .است . است t-1 زمان در ,
p با قيمت سرمايه را توان ميوجود ندارد  مدل اين در شده مستهلك سرمايه كه آنجا از  فروخته ,
داگالس -كاب تكنولوژي فرض با متناسب آن در بدست آورد كه αZعايدي سرمايه برابر  و

  .است
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   :صورت زير خواهد بوده دولت ب بودجه محدوديت طور معادله همين -ج
  B = R (B +	G 	−	OR − τ (1 − α)Z )   )33           (     
  

G} دولت پيامد شود ميفرض  , τ , B   :كند ميرا انتخاب  {
  [Q G ] + B ≤ Q τ (1 − α)Z + OR  
  

  :خواهد بود) GDP(معادله زير همان شرط برابري توليد كل  -د
  Z = C +	G         )34              (  
  

صورت زير  معادله نهائي شرط مرتبه اول براي انتخاب نيروي كار به: معادله منحني عرضه كل -ه
   :خواهد شد

  Z = L          )35             (  
  

را توصيف   در هر سطح از تقاضا و اين معادله اشتغال  شود ميفرض  برابر يك دستمزد پولي
   .شود ميكه به آن منحني عرضه كل گفته  كند مي

  

  حالت باثبات
   :نويسيم صورت كلي مي  در حالت باثبات را به 35و  34 ،33 ،32 ،31 حال تمام معادالت

  1 − = + + 1 − (1 − )     )36      (                         = ( − 1)      )37   (                            = ( ) [ + − ]										     )38              (  = + 																					     )39        (                       = 																															      )40              (  
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}اگر متغيرهاي  , , . درونزا فرض خواهند شد و  R,Z,C,Lمتغيرهاي  ،زا فرض شوند برون {
   :كنيم را تعريف مي H 1 براي توصيف و تحليل مدل، تابع كاهشي

  ( ) = ( )         )41      (          
  

را با يكديگر تركيب نمود و معادالت ) 37(تا  )34( معادالتتوان  با استفاده از اين تعريف، مي
   :خالصه شده حالت باثبات را نوشت

  

)42(                                                          = ( ) +   معادله تسويه بازار      +
)43(                                                                           	 = (   عادله نرخ بهره واقعيم      (
)44(                                        = ( ) + ( )   عادله بودجه دولتم         −
  

} براي تواند مي) 42( و )44( معادله ∗,  و واقعيبازدهي  نرخ مقادير حالت باثبات شود، حل {∗
همان  )44( معادله. خريدهاي دولت است G و  انتظاري از تابعي عنوان به داخلي ناخالص توليد

يعني دو ) 43( و) 42( با استفاده از معادالت) 1( نمودار. معادله بودجه متوازن دولت است تعريف
 بازار تسويه نحنيم. معرفي شده است )نرخ بازدهي واقعي( NA معادالت و ME بازار معادله تسويه

اين موقعيت . دهد ميداخلي را نشان  ناخالص توليد بين نرخ بازدهي واقعي و با شيب منفي رابطه
 نرخ بازدهي واقعي منحني. دارد B و G دولت هاي سياست و pk سرمايه، نسبي قيمت به بستگي

داخلي را نشان  ناخالص توليد بين نرخ بازدهي واقعي و داراي شيب مثبت است كه آن نيز رابطه
 .سرمايه است با بازدهي اوراق دولتي بهره دليل مثبت بودن شيب اين منحني برابري .دهد مي

يابد و  سرمايه افزايش مي اجاره نرخ داخلي باشيم، ناخالص شاهد افزايش در توليد كه هنگامي
  .تفاوت باشند دارايي بي دو بين ها بهره اوراق دولتي بايد افزايش يابد تا خانواده طور همين

  
  
  
  
  

                                                 
)، Rبراي مقادير مختلف . مقدار تابع كاهش يابد xكاهشي است كه با افزايش  تابعي. 1 ) , ∞ 	→ ∞,  
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  پارامترها و تحليل الگو مقداردهي -4

 Matlabدر محيط ، مقادير حالت باثبات متغيرها )1( با توجه به مقادير تعريف شده در جدول
=اگر . شود محاسبه مي π و 0.98 = سال  50خانوار  1باشد يعني طول عمر مورد انتظار 0.98

∗ريز اجتماعي  است در نتيجه، برنامه = نرخ بهينه اگر فرض شود . كند ميرا انتخاب  0.5
Γ باشد% 5بيكاري برابر  = ∗Z روي محور افقي 1كه در نمودار ،1.9 = د بود و خواه 1.6

∗و % 7/3برابر  روي محور عمودي همچنين نرخ بهره بدون ريسك = قيمت سرمايه  31.8
   .استسازي اجتماعي  كه اين بهينه بدست خواهد آمد

  
  2)شده  كاليبره( شده دهي پارامترهاي مقدار :1جدول 

  منبع يا دليل  مقدار  تعريف  پارامتر
  )1382( صادقي  7/0  سهم نيروي كار در توليد

  )1388( كاوند  98/0  عامل تنزيل در تابع مطلوبيت
  -  98/0 احتمال بقا

  
  

  
  هاي تحقيق يافته :ماخذ                     

  ∗و  ∗حل بهينه براي : 1نمودار 
                                                 
1. Expected Lifespan 

بكارگرفته شده در اين مدل توسط محققين ديگر در مطالعاتشان برآورد گرديده كه برخي از پارامترهاي  ازآنجا .2
ذكر  مجدد آنها نيست و تنها با اني ندارد؛ ديگر نيازي به برآورداست و مقادير آنها در طول زمان كوتاه تغيير چند

  . گردد ماخذ از آنها استفاده مي
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  حساسيت تحليل -4-1

روي ر ب مالي سياست اثر و شود مياستفاده  Matlabدر محيط  شده كاليبره از مدل بخش، اين در
 تواند مي مالي هاي سياست. گيرد قرار مي تحليل و برخي متغيرهاي كالن اقتصادي مورد تجزيه

. است دولت هاي تغيير هزينه مقاله، اين در مالي منظور از سياست. متفاوتي داشته باشد معناي
كار، فروش اوراق  درآمد نيروي بر وسيله مالياته كه ب ،متوازن بودجه سياست به توجه همچنين

 مصرف از دولتي خريدهاي شود ميفرض  گردد و تامين مالي مي دولتي و درآمدهاي نفتي
 اين پارامترهاتحليل حساسيت از طريق اتخاذ  .تابع مطلوبيت خانوار منتخب جدا است در خصوصي

مورد نظر خود از طريق تغيير آنها سياست  تواند ميدولت  كه طوريه است بسياستي  داراي اهميت
  .دنبال كند را

آينده بدليل بروز بحران  دوره در هايشان سرمايه ارزش رسند كه اين باور مي به مجموع مردم در
انتظارات آنها در  در دائمي اين امر موجب تغيير. افزايش نخواهد يافت هرگز ترخواهد آمد و پايين

 براي اول اينكه چه تغييراتي .شود ميدو سوال مطرح  هايشان خواهد شد و بدين ترتيب مورد سرمايه
دولت يعني افزايش  سياست مالي دوم، بازدهي واقعي، توليد و اشتغال ايجاد خواهد شد؟ نرخ

  كنندگان را تغيير دهد؟ رفاه مصرف تواند ميمخارج دولتي آيا 
 در متغير حالت تنها )B( بدهي دولت اول،. دليل است دو متوازن به بودجه مالي سياست مطالعه

 تغيير دولت موجب خريدهاي تغييرات نظر گرفته شود، ثابت در بدهي دولت اگر و مدل است
 .كنيم ديگري حركت مي تعادل باثبات بهتعادل در حالت  يك از فوري در تعادل خواهد شد يعني

 مالي تامين .ديگر نخواهد شد نسلي به نسل از منابع انتقال متوازن دولت، شامل بودجه سياست دوم،
فعلي خواهد  مصرف در 1كمتر موجب اثر جايگزيني و جامعه را افزايش داده رفاه بدهي دولت،

 آينده هاي نسل آينده موجب خواهد شد،هاي  هاي دولت و انتقال آن به نسل افزايش بدهي. شد
هم بخاطر اينكه پيشينيان در  تر شوند آن پايين مصرف و باالتر هاي ماليات صورته ب متحمل هزينه

   .اند مصرف خود مالحظاتي نداشته
 چنينهم. دهد مي نشان را يدولت مخارجاثر  و ي در دست مردمها دارائيارزش  سقوط )2( نمودار
 ماليات توسط دولتي هاي خريدها يا هزينه .دهد ميرا نشان ) B( صفر براي دولت ، بدهي)2( نمودار
. گردد مي مالي درآمد نيروي كار، درآمدهاي فروش نفت و يا انتشار اوراق دولتي تامين بر متناسب

                                                 
1. Crowding Out 
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يا  نقطه بهينه اجتماعي  =∗8/31p ، مقداردهد ميرا نشان  NA و ME منحني تقاطع A نقطه
   .خاطر اين مقداردهي پارامترها استه ب حداكثر رفاه اجتماعي

 NAبه سمت راست شده و منحني  MEبا اعمال محرك مالي موجب انتقال منحني ) 2( در نمودار
طور  و همين شود مي اين انتقال موجب افزايش نرخ بازدهي واقعي. شود ميبه سمت چپ منتقل 

 كه، دهد ميحالتي را نشان  B نقطه .يابد جايگزيني كاهش ميهاي بخش خصوصي با اثر  هزينه
اش كاهش  از مقدار بهينه% 20به  ∗pيعني  يافتهشان كاهش  مردم باور كنند ارزش سرمايه وقتي
اين قسمت  در .دهد ميداخلي را نشان  ناخالص توليد و بازدهي واقعي نرخ بر اين باوراثر  لذا يابد،

در . به چپ شده است NA و ME ها موجب انتقال دو منحني داراييدر ارزش % 20يك كاهش 
از خود % 20 داخلي كاهشي برابر ناخالص توليد دولت كه صفر بود بدهي اوليه سطح نتيجه در

 آيا اعمال سياست كه است اين اصلي سوال. ماند تغيير بدون بازدهي واقعي اما نرخ نشان داده و
  دهد؟ حركت اجتماعي بهينه را به سمت اقتصاد تواند ميمالي 
 اگر. استبر متغيرها  دولتي خريدهاي در دائمي افزايش اثر دهنده نشان ،)2( در نمودار C نقطه

به سمت راست خواهد شد كه  ME باشد، موجب انتقال منحني% 50 خريدهاي دولت افزايش در
 48 معادل افزايش اين. هم نرخ بازدهي واقعي و هم توليد ناخالص داخلي افزايش خواهد يافت

    .خواهد بود داخلي ناخالص توليد از درصد
با قطعيت  ،باشد دولت صفر هاي بدهي كه شرايطي دررا  مصرف بر محرك مالي دولت اثر
 دليل بروز بحران موجب كاهشه هم ب آن% 20 سهام معادل بازار ارزش كاهش. توان بيان نمود نمي
 دولت هاي هزينه افزايش ،)1955( ساموئلسونكينزين  اساس مدل بر .مصرف خواهد بود در% 20

ي كه در درآمد نيروي كار ا فزاينده اثر طريق از مصرف خواهد شد آن هم در موجب افزايش
 با مدل اما در يك. است 1 از بزرگتر ضريب فزاينده شود ميدر مدل كينزين فرض  .كند ميايجاد 
كمتر از يك  موجب كاهش دولت مخارج در افزايش واحد پولي يك تنها ريكاردويي، خانواده

در مدل . است صفر ضريب فزاينده برابر ريكاردويي، مدل در .گردد مصرف مي واحد پولي در
 ضريب فزاينده بودجه متوازن دولت برابر ، كه در بين دو مدل ذكر شده قرار داردحاضر تحقيق 

  .شود ميدر نظر گرفته 
  
  
  



  
  

 71.......كاربرد الگوي تعادل چندگانه: بر عملكرد بازار دارائي در اقتصاد ايراناثرات سياست مالي دولت  بررسي  

  
   هاي تحقيق يافته :ماخذ                    

  هاي دولت هزينه% 50ارزش انتظاري سرمايه و افزايش % 20اثر كاهش : 2 نمودار
  

 چگونه بوده است؟ مالي تغيير در سياست از بعد و قبل طور متوسطه ها ب وضعيت زندگي خانواده
 به سياست مالي،كردند اما با اين  منابعي از دولت دريافت نمي هيچ ها خانواده اين سياست از قبل

و  را تشكيل داده كاال و خدمات جريان از درصد 80 تنها رمصرف خانوا سهام، بازار سقوط خاطر
 نرخ به بيكاري نرخ اعمال سياست مالي، از پس .يافته است  افزايش% 20ها بيكاري خانواده تعداد

ز افزايش در مخارج و بعد ا .افزايش يافته است% 20 درآمد خانوار كاراي خود باز خواهد گشت و
  .يابد افزايش مي% 4به % 3دولت، نرخ بازدهي بدون ريسك از 
 كامل اشتغال كه است درست ها را بهتر خواهد نمود؟ قطعاً آيا اين سياست مالي وضعيت خانواده

در اين  .اي از بهتر شدن رفاه اجتماعي نيست نشانه مدل اين در اما به وضعيت قبل بازگشته است
 مالي اعمال سياست از قبل .مستقيمًا بر تابع مطلوبيت اثر ندارد دولتي شده كه خريدتحقيق فرض 

مصرف  اعمال اين سياست، از پس نمود اما داخلي را مصرف مي ناخالص توليد درصد 80 خانواده
مصرف  دولت توسط داخلي ناخالص توليد از درصد 48 عالوه بر اين. خواهد بود% 52تنها  آنها
   .شود مي
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  هاي تحقيق يافته :ماخذ                 

  هاي دولت هزينه% 50ارزش انتظاري سرمايه و افزايش % 25اثر كاهش : 3نمودار 
  

در تمام كشورها بانك مركزي در شرايط مختلف در بازارهاي دارائي دخالت خواهد نمود به 
 هاي وارده بر شوكعبارت ديگر در صورت واكنش شديد بازارهاي مختلف مانند بازار سهام به 

 ها دارائيهاي مركزي با مداخله در اين بازارها با ابزارهاي موجود سعي در كنترل ارزش  آنها، بانك
با افزايش دارائي  گذشته، دهه در مسكن، و بورس بازار كه باورند اين بر بسياري. خواهند نمود
 ها توانستند ارزش خانوارها و بنگاهبرخي  2009 و 2008 با بروز بحران سال حتي اما. اند روبرو بوده

ل آن اين است كه مردم انتظار ييكي از دال .افزايش دهند حتي ي خود را حفظ كنند ياها دارائي
 راه يك .سهام خواهند شد موجب تغيير در بازار ارزش سهامشان كاهش يابد كه اين دارند كه

ي  ه مقامات پولي و مالي كشور دامنهاين است ك بازارها اين به نفس به اعتماد بازگرداندن براي
خارج از اين ها  قيمتدر صورت مشاهده اينكه  .دندر بازار دارائي تعيين نماي ها قيمتنوسان براي 

   .حفظ شود سهام ارزش د تا شاخصنكن دامنه در نوسان هستند، بايد در بازار مداخله
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  هاي تحقيقيافته :ماخذ                

  هاي دولت هزينه% 50ارزش انتظاري سرمايه و افزايش % 15كاهش  اثر: 4نمودار 
  

 اي بيانيه صدور كه مقامات پولي و مالي با بود خواهد بازار اين از حمايت سياست مدل، اين در
اين امر موجب افزايش ارزش دارائي . ∗اعالم نمايند كه قيمت سرمايه ثابت خواهد ماند در 

 .به سمت راست منتقل خواهند شد NAو  ME منحني) 2( نمودارلذا در . خصوصي خواهد شد
ها  قيمت ثبات حفظ مركزي است يعني براي بانك هاي اصلي نقش سنتي در بازار يكي از دخالت

نوع  اين از دليلي وجود ندارد كه بانك مركزي مداخله اما. كنند ميمقامات پولي در بازار مداخله 
تغيير در اجزاء ترازنامه  با هر .عرضه پول در اقتصاد تغيير كند است،در بازار داشته باشد كه ممكن 

گذاري تورم تغيير  هاي بهره و يا عرضه پول به منظور هدف بانك مركزي و يا پايه پولي، نرخ
گذاري  تغيير در ترازنامه بانك مركزي، ارزش بازار سهام به منظور هدف با همچنين. خواهد نمود

  .   ر خواهد گرفتبيكاري تحت تاثير قرا
هاي  هزينه% 50و افزايش در ارزش انتظاري سرمايه  %15و % 25كاهش  )4(و ) 3( نمودارهاي

 ∗pيعني  شان كاهش يابد انتظارات مردمي از ارزش سرمايهاگر  B در نقطه. دهد مي نشان را دولت
 ناخالص توليد و واقعي ثابت بهره نرخ بر اش كاهش يابد، اثر آن از مقدار بهينه% 15و % 25به 

به سمت راست  ME هاي دولت موجب انتقال منحني هزينه% 50 اما افزايش. دبيا داخلي كاهش مي
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 C شده كه اين انتقال موجب افزايش نرخ بازدهي واقعي و توليد خواهد شد؛ اين حالت در نقطه
  .استداده شده  نشان

شان مورد مقايسه قرار گرفته  مردم از ارزش سرمايهدر اين دو نمودار وضعيت كاهش در انتظارات 
نسبت به حالتي %) 25( يابد كه مردم انتظار داشته باشند ارزش سهامشان بيشتر كاهش  هنگامي. است

سمت چپ بيشتر بوده، لذا سطح توليد ه ب NAاست، انتقال منحني % 15كه كاهش انتظارت مردم 
افزايش دهد % 50هاي خود را  حالت اگر دولت هزينه در اين). Bنقطه ( بيشتر كاهش خواهد يافت

از ) 4( هر دو متغير توليد و نرخ بازدهي واقعي افزايش خواهند يافت اما افزايش توليد در نمودار
به عبارت ديگر وضعيت رفاهي مردم هنگامي كه كاهش در انتظارات . بيشتر بوده است) 3( نمودار

   .شود ميي بهتر آنها كمتر باشد، با اعمال سياست مال

  
  هاي تحقيقيافته :ماخذ                   

  هاي دولت هزينه% 40ارزش انتظاري سرمايه و افزايش % 20اثر كاهش : 5نمودار 
  

هاي  در هزينه% 60و % 40و افزايش  در ارزش انتظاري سرمايه% 20كاهش  )6(و ) 5( نمودارهاي
نمودار وضعيت كاهش در انتظارات مردمي از ارزش در هر دو  B نقطه. دهند مي نشان را دولت
يابد، كه موجب كاهش  كاهش مي% p∗،20 كه در اين دو حالت يعني دهد ميشان را نشان  سرمايه
در % 60و % 40ايش اما با افز. ماند مي بهره واقعي ثابت نرخ داخلي شده ولي ناخالص توليد
 اما اين انتقال متفاوت خواهد بود كند ميدا به سمت راست انتقال پي MEهاي دولت منحني  هزينه
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) 5( براي دو نمودار C واقعي و توليد خواهد شد؛ اين حالت در نقطه كه موجب افزايش نرخ بهره
   .استداده شده  نشان) 6(و 

  
  هاي تحقيقيافته: ماخذ                     

  هاي دولت هزينه% 60ارزش انتظاري سرمايه و افزايش % 20اثر كاهش : 6نمودار 
  

افزايش دهد، % 60هاي خود را بعد از بروز بحران در انتظارات مردمي به  كه دولت هزينه هنگامي
سمت چپ بيشتر بوده، لذا سطح توليد و نرخ بهره واقعي بيشتر افزايش ه ب ME انتقال منحني
  . خواهد يافت

 

  تغييرات مقداردهي پارامترها -4-2

الگو سه پارامتر . الگو سعي در تاييد و صحت الگو داريم يپارامترهابا تغيير در ) 2( در جدول
  . α	و π ،β: عبارتند از

  
  تغيير حالت باثبات متغيرها بر اثرات افزايش محرك مالي: 2 جدول

  افزايش در مخارج دولت  احتمال بقا  عامل تنزيل
 )GDPاز (% 

افزايش منابع درآمدي 
  دولت

  كاهش مصرف
  )GDPاز (% 

β = 0.98 985/0  51  72/1  31  
β = 0.98 98/0  48  61/1  28  
β = 0.98 975/0  46  53/1  26  
β = 0.98 95/0  40  35/1  20  

  محاسبات تحقيق :ماخذ            
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α اگر . در نظر گرفته شده است 7/0 سهم نيروي كار در توليد اقتصاد ايران برابر مقدار ثابتπ  را
چهار . سال خواهد بود 50در نظر بگيريم براي زندگي خانوار يعني طول عمر انتظاري برابر  98/0
 20سال و  40سال،  50سال،  65يعني مقادير متوسط اميد به زندگي  π ر متفاوت براي پارامترامقد

آمده را ) 2( مقادير مختلف كه در جدول ،β در مقابل پارامتر عامل تنزيل شود ميدر نظر گرفته 
با افزايش احتمال بقا، افزايش در مخارج دولت رخ خواهد داد و از آن طرف . كند ميانتخاب 

   .كاهش در مصرف بيشتر خواهد شد
  

  ؟دهد ميرفاه را افزايش  دولت هاي آياهزينه -4-3

 كاهش مصرف دليل آنكه به دهد مي كاهش را رفاهي محرك مالي سطح يك كهشود مياستدالل 
 يابد؟ رفاه را افزايش دهد يا اينكه مصرف كاهش مي تواند ميهاي دولت  آيا افزايش هزينه. يابد مي

 رسد مين نظر به اما باشد، اين مطلب درست پارامترها، مقادير از برخي براي است ممكن هرچند
   .است پذيرش اين موضوع قابل منطقي و معقول مفروضات تحت كه

داگالس پيروي -واحد در نظر گرفته شود و رفاه از يك تابع كابفرض كنيد توليد اقتصاد برابر 
   :كند

  = × (1 + )      )45    (            
+  كه = = 1      )46   (                           

  

 لگاريتمي تابع يك مطلوبيت برابر تابع. باشد دولت بهينه اندازه از انحراف عنوان به gفرض كنيد 
 تابع اين براي. باشد خريدهاي دولت و مصرف به روي يكسان هاي وزن با افزايشيپذير جدا

داشته باشند و به مصرف اختصاص درآمد  واحد يك تنها اگر خانوار باشد و g=0مطلوبيت، اگر 
   :دده

  = 1 × 1 = 1       )47             (  
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 يابد كاهش 8/0 به y خواهد شد كهانتظارات مردم از بازار سهام موجب  كاهش در مثال، عنوان به
خواهد كاهش  به  زدولت صورت نگيرد؛ مطلوبيت خانوار ا هاي اگر تغييري در هزينه و

   :يافت، يعني
  = 0.8 < = 1	 
  

تا به  و براي جبران مصرف دهند ميازمصرف را از دست % 20حدود  B حالت در هاخانوار
واحد از مصرف و صفر واحد  B ،8/0 حالت در. واحد دارند 2/0بازگردند احتياج به  Aوضعيت 

الهاي واحد كا 48/0انتخاب كند براي دريافت  تواند ميباشد، خانوار  هاي دولت مي براي هزينه
ه خانوار حاضر ك در صورتي. دكاهش ده 52/0دولتي اگر تمايل داشته باشد، مصرف خود را به 

   :است بادر اين حال مطلوبيت برابر  ،رخ خواهد داد Cد وضعيت به اين معامله باش
  = 0.52 × 1.48 = 0.77 < = 0.8 < = 1																			 )49              (  
  

وسيله واحدهاي ه در حالت توسعه بودجه متوازن دولت ب كامل اشتغال بازسازي ديگر، عبارت به
د، هاي ديگر را داشته باش خانوار حق انتخاباگر . هزينه خواهد شد) 8/0-77/0% (3 مصرفي اضافي

   .د دادراي منفي خواه سياست به اين
  

  گيري و پيشنهادات نتيجه -5

اقتصادي اعم از كالسيك، كينزين سنتي  يها مدلكدام  شود ميدر بيشتر مطالعات اقتصادي بحث 
الگوهاي  وارده بريكي از ايرادات . شكست بازار را توضيح دهد تواند ميو يا كينزين جديد 

  .بيني نمايد را پيش 2008نتوانسته است بروز بحران سال  ها مدلكينزين جديد اين است كه اين 
هم از طريق كاهش اطمينان عاملين  سهام بدليل بروز بحران آن سقوط يا افت بازار اين مقاله، در

يك نقطه تعادلي براي شركت در اين بازار موجب انتقال از يك مقدار بيكاري كم در تعادل به 
 كه بازار شكست دليله هم ب است اتفاق بيافتد آن ممكن چندگانه تعادل. بيكاري باالتر خواهد شد

مدل معرفي شده در اين تحقيق دقيقاً  اگرچه .آيد ميكارگران و استخدام بوجود  يجستجو به دنبال
در چارچوب مدل كينزي  كمي بازار نيست؛ اما اين مقاله تالش دارد يك مدل نمونه كاملي از كل

صورت كمي نشان دهد ه اين مدل توانست با مقداردهي پارامترها، ب. براي تحليل بروز بحران باشد
 دهد مينتايج نشان . ها و يا فوايدي براي اقتصاد خواهند داشت هاي مالي چه هزينه كه محرك
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حالت بدبينانه شاهد كاهش  در يابد يعنيشان كاهش  هرگاه مردم انتظار داشته باشند ارزش سرمايه
ارزش سرمايه افراد باشيم، موجب خواهد شد توليد كاهش يابد و هر چقدر اين كاهش بيشتر باشد، 

همچنين براي . د داشتدر بازيابي و بهبود اقتصاد خواه مالي دولت نقش كمتري هاي سياست
موجب افزايش بيشتر در  هاي دولتي جبران در كاهش ارزش بازار سهام، افزايش بيشتر در هزينه

   .نرخ بازدهي واقعي و توليد خواهد شد
كه دچار ركود و افت  ييبازارهاگذاران درباره  اطمينان دادن به سرمايه براي شود ميپيشنهاد 

و در بازار دارائي تعيين نمايد  ها قيمتي نوسان براي شاخص  مركزي يا دولت دامنه بانك ،اند شده
 ارزش كند تا شاخص ، بايد در بازار مداخلهها قيمت زياد شاخص در صورت مشاهده نوسانات

هاي دولت، توليد  ريزان توجه كنند، با افزايش بيشتر هزينه از طرفي بايد برنامه .حفظ شود سهام
 هاي سياست همچنين،. شود ميدليل كاهش مصرف كمتر ه بيشتر خواهد شد اما رفاه خانوار ب

موجب افزايش ارزش دارائي  يهاي بيانيه صدور امات پولي و مالي باتوسط مق اين بازارها از حمايتي
  . خصوصي مردم خواهد شد
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هاي  مالیاتی با نرخ هاي پایهشناسایی شده است و از این  متعددي مالیاتی هاي کنون در اقتصاد ایران پایهتا

 بهینه هستند؟ ها نرخت که آیا این رسد این اس سوالی که در اینجا به ذهن می .شود مالیات اخذ می ،متفاوت
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 هاي نرخالزم است میانگین  ،متفاوت وجود دارد هاي نرخمالیاتی متعدد با  هاي پایهنظر به اینکه در کشور 

ات باید با مالحظاتی صورت گیرد و شرایط رکود البته این تغییر. مالیات موجود به نرخ بهینه نزدیک گردد

مالیاتی در تعیین  هاي نرخاز آنجا که . مختلف مالیات دهنده مورد توجه قرار گیرد هاي بخشو رونق در 

گیري  درآمدهاي مالیاتی موثر هستند و از سوي دیگر افزایش آنها ممکن است اثرات منفی بر تصمیم

  .بود نیز مالیاتی جدید هاي پایهاست که در پی عامالن اقتصادي داشته باشد الزم 

  

   .اصل ماکزیمم، مالی هاي سیاستت، نرخ بهینه مالیا :واژگان کلیدي

Keywords: Optimal Tax Rate, Fiscal Policy, Maximum Principle. 
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  مقدمه -1

زارهاي سياست مالي هستند كه با ايجاد تغييرات در مخارج و درآمدهاي مالياتي دولت از جمله اب
  . يابند و يا گسترش ميشوند  مياقتصادي محدود  هاي فعاليتآنها 

به عنوان مثال هر افزايشي در . گردد تا درآمد قابل تصرف تغيير نمايد باعث مي ها مالياتتغيير در 
ردن در اختيار آنهاست كاهش ماليات پرداختي به وسيله خانوارها، درآمدي را كه براي خرج ك

، با ها مالياتكاهش . آورد و در نتيجه مخارج مصرفي خانوارها و مطلوبيت آنها را پائين مي دهد مي
اثر عكس آنچه گفته شد درآمد قابل تصرف و در نتيجه مخارج مصرفي و مطلوبيت خانوار را 

ماليات به عنوان ابزاري براي  هدف از اخذ ماليات تنها تامين مالي دولت نيست،. دهد ميافزايش 
وقتي دولت ماليات را افزايش . گيرد رشد، ثبات و كاهش نابرابري در اقتصاد مورد استفاده قرار مي

 گذاري سرمايه، امكان ها شركتكند يا با كاهش ماليات  و آنرا صرف توسعه زيربناها مي دهد مي
د توان ميافزايش ماليات بر مصرف . كند ميبرد، هدف رشد را تعقيب  بخش خصوصي را باال مي

عالوه بر اين دولت . ها صورت گيرد ابزاري براي كاهش تقاضاي كل و در تعقيب ثبات قيمت
تا تداوم عرضة كاالها  كند ميبراي تأمين هزينة كاالي عمومي، به وضع ماليات و دريافت آن اقدام 

و هم آثار  بت بر مطلوبيت استلذا اخذ ماليات هم داراي اثر مث. و خدمات دولتي تضمين شود
  ).122: 1389ابونوري و همكاران، (منفي بر مطلوبيت دارد 

همواره موجب افزايش درآمد دولت  ها مالياتاز سوي ديگر بر اساس منحني الفر افزايش 
د و ادامه افزايش ماليات باي با افزايش نرخ ماليات تا سطح بهينه درآمد دولت افزايش مي. گردد مين

كاهش درآمدهاي دولت خواهد شد لذا افزايش درآمدهاي دولت بر اساس يك سطح موجب 
  .بهينه امكان پذير است

د توان مياين آثار . گذارد مردم اثر مي هاي انتخابها و  ، بر رفتار، انگيزهگيرد ميوقتي دولت ماليات 
به عنوان   ماليات. سازد را از نقطه بهينه دورتر رايي بيشتر سوق دهد، يا اقتصادجامعه را به سمت كا

اثر بر  از طريق يكي ،گذارد ميمختلفي بر كل اقتصاد اثر  طرقاز يكي از ابزارهاي سياست مالي 
. ر نهايت از طريق اثر بر درآمدهاي دولتو دهاي توليدي  اثر بر بنگاه از طريق ديگريخانوارها، 

بود و دولت درآمد الزم براي پائين باشد، درآمدهاي دولت كم خواهد  ها مالياتچنانچه نرخ 
و از انجام برخي از وظايف خود باز  شود ميانجام مخارج خود را نداشته و كسري بودجه ايجاد 

از سوي ديگر اخذ ماليات زياد هم قدرت خريد مردم و رفاه آنان را كاهش خواهد داد و . ماند مي
جر به كاهش درآمدهاي دولت و كه خود مجددا من كند مياين امر توان ماليات دهي مردم را كم 
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ست كه نبايد مورد بهينه براي اخذ ماليات موضوع مهمي ا لذا تعيين نرخ. گردد ميكسري بودجه 
  ).12 :1390 اكبري و همكاران،(غفلت قرار گيرد 

درآمدهاي مالياتي  است و يافتن نرخ بهينه براي هدف اصلي مطالعه حاضر تعيين نرخ بهينه ماليات
به همراه داشته باشد مورد تحقيق قرار  براي خانوار رامطلوبيت بيشتري كه بتواند  به شكلي دولت

نرخ ماليات بهينه نرخي است كه مطلوبيت كل حاصل از مصرف  اين چارچوبدر . خواهد گرفت
، اين نرخجهت يافتن . كاالهاي توليد شده توسط بخش خصوصي و بخش دولتي را حداكثر نمايد

بخش  گذاري سرمايههاي  هزينه) 1993( 2و فوتاگامي و همكاران) 1970( 1كورزدر ادامه كار ارو و 
با اين تفاوت كه در اين  ؛شود ميبخش خصوصي در نظر گرفته  گذاري سرمايههمراه با  دولتي

اهميت اين تحقيق از آن جهت است كه در . گيرد مي، مورد استفاده قرار زا درونمقاله مدل رشد 
   .نمايد مي محاسبه نرخ ماليات بهينهستفاده از روش كنترل بهينه پويا اقدام به يك محيط پويا و با ا

خواهيم  مختصر بر مطالعات انجام گرفته پس از بيان ادبيات موضوع، مرورياين بحث،  در ادامه
سپس روش كنترل بهينه پويا شرح داده خواهد شد و با استفاده از آن مدل تصريح  .داشت
  .شود ميتصريح شده نرخ بهينه ماليات محاسبه  با حل مدل .گردد مي

  

  مروري بر مطالعات پيشين -2

  تحقيقات داخلي -2-1

ها، يا اثر اين متغير را بر روي رشد اقتصادي مورد توجه  اغلب تحقيقات انجام شده در حوزه ماليات
عموال بررسي اثر م. اند اند و يا نرخ بهينه يك نوع خاص از پايه مالياتي را بدست آورده قرار داده
به همين دليل اثر . مالي خود را نشان داده است هاي سياستبر روي اقتصاد، در قالب  ها ماليات

هاي مختلفي مورد بررسي محققان قرار گرفته و هر يك از  سياست مالي بر اقتصاد ايران، در زمينه
تحقيقات متعددي اثر عالوه بر اين در . اند آوردهاي خاص سياست مالي بهينه را بدست  زاويه

مالي و ابزارهاي آن يعني مخارج و درآمدهاي دولت بر روي متغيرهاي مختلف  هاي سياست
اثر سياست مالي بر رشد اقتصادي توسط دل انگيزان و . اقتصاد كالن مورد توجه قرار گرفته است

چاالك ، عرب مازار و )1389(، سعدي و همكاران )1390(، فرهاد و سرگلزايي )1391(خزير 

                                                            
1. Arrow and Kurz (1970) 
2. Futagami (1993) 
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و  )1387(، حسيني و همكاران )1388(، فالحتي و همكاران )1388(، سلماني و محمدي )1389(
نتيجه كلي حاصل از اين تحقيقات اثر مثبت . مورد تحقيق قرار گرفت) 1385(شفيعي و همكاران 

د اما افزايش مخارج مصرفي معموال منجر به ده مخارج عمراني دولت را بر روي رشد نشان مي
مالي بر  هاي سياستكه  شود ميبندي كلي مشخص  به هر حال در يك جمع. گردد ميش رشد كاه

نشان دادند كه ) 1390(عالوه بر اين مشيري و همكاران . اند روي رشد اقتصادي ايران تاثير داشته
مالي  هاي سياستاين خود اهميت  درصد است 77ي مالي در اقتصاد ايران ها سياستميزان تسلط 

مالي دارند بررسي  هاي سياستاستدالل كرد كه با توجه به نقشي كه  توان ميلذا . دهد مي را نشان
  .اثر اين سياستها بر مطلوبيت خانوار بسيار جذابيت دارد

 ، فرازمند و همكاران)1393(اثر سياست مالي بر روي توزيع درآمد توسط فوالدي و ستايش 
نتايج . مورد بررسي قرار گرفت) 1388(همكاران  فالحتي و و) 1390( ، اكبري و همكاران)1392(

اين  هاي يافتهبر اساس . مالي بر توزيع درآمد دارد هاي سياستاين تحقيقات نشان از اثر قوي 
  .كنند مالي با بهبود رشد توزيع درآمد را بهتر مي هاي سياستتحقيقات، 

مورد ) 1391( وي و همكاراناي توسط موس هبر روي بخش كشاورزي در مطالع ها مالياتاثر تغيير 
 15به اين معني كه وضع ماليات  اين اثر منفي است دهد مينتايج نشان . بررسي قرار گرفته است

  .رفاه كشاورزان را كاهش خواهد داد ،درصد بر محصوالت كشاورزي
اند  اي بوده در راستاي رهايي از اقتصاد نفتي در پي سياست مالي بهينه )1392( عباسيان و همكاران

كه تركيب مخارج و درآمدهاي دولتي به نحوي محاسبه شود كه مخارج دولت از درآمدهاي نفتي 
آنها مسير بهينه مخارج و درآمدهاي مالياتي را در افق . مستقل و به درآمدهاي مالياتي وابسته باشد

   .اند محاسبه نموده 1404
در هيچ يك از آنها به طور مستقيم  در تحقيقات داخلي عليرغم ارزشمند بودن مطالعات انجام شده

سياست مالي بهينه و مسير حاضر، در تحقيق . تابع هدف، مطلوبيت خانوار در نظر گرفته نشده است
آيد كه تابع مطلوبيت خانوار را حداكثر  زماني مخارج و درآمدهاي دولت به نحوي به دست مي

سنجي  هاي اقتصاد انجام شده از روش از نظر روش مورد استفاده نيز اغلب مطالعات داخلي. نمايد
 ، فرازمند و همكاران)1392(اند و تنها روش تحقيق در مطالعه عباسيان و همكاران  استفاده نموده

 1كنترل بهينه است كه در آنها از روش معادالت بلمن) 1388(و فالحتي و همكاران ) 1392(

                                                            
1. Bellman 
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براي بدست آوردن سياست مالي بهينه استفاده شده است اما در اين تحقيق از روش اصل ماكزيمم 
   .گردد مياستفاده 

در تحقيق خود از روش كنترل بهينه تصادفي استفاده  )1383( جعفري صميمي و طهرانچيان
هاي متغيرهاي اقتصاد كالن مانند حجم نقدينگي، مخارج مصرفي، و  بيني آنها پيش. اند كرده
نتايج اين مطالعه نشان . اند نها مقايسه كردهآبهينه دولت را در برنامه سوم با مقدار  گذاري سرمايه

 پيشنهاد مقادير به نسبت دولت، بهينه گذاري سرمايه و مصرفي مخارج نقدينگي، بهينه داد كه حجم
 برنامه در آن شده پيشنهاد مقادير از بيشتر بهينه، مالياتي درآمدهاي و كمتر سوم برنامه در آنها شده
ت تحقيق حاضر با مطالعه آنها اين است كه در اينجا به دنبال يك نرخ تفاو .باشد مي توسعه سوم

رشد بهينه براي مخارج دولت هستيم كه هم بتواند وضعيت قبل را ارزيابي كند و هم بتوان براي 
نيز با استفاده از روش كنترل  اين دو محقق در تحقيق ديگري. بيني از آن بهره برد آينده براي پيش
 شرايط در كالن هاي بر شاخص مالي يها سياست ادالت بلمن به بررسي تاثيربهينه پويا و مع

 و ثابت نرخ نظام شرايط كه در دهد مينتايج آن تحقيق نشان . زا پرداختند درون پولي يها سياست
 تر بهينه مالي، يها سياست فعالند، غير و زا درون پولي يها سياست آنها در كه ارز، خزنده ميخكوب

 نرخ كننده، همراهي پولي يها سياست غياب در همچنين. باشند مي سوم برنامه مصوب مقادير از
   .شوند مي برخوردار نامطلوبي شرايط از تورم نرخ و دولت بودجه كسري بيكاري،

نيز با استفاده از روش كنترل بهينه به تعيين قواعد سياست پولي و مالي ) 1389(فرازمند و همكاران 
قواعد بهينه سياست پولي و  چنانچه بتوان دهد مينتايج تحقيق آنها نشان . اند اختهبهينه در ايران پرد

آنها معتقدند با . امكان بهبود متغيرهاي اقتصاد كالن وجود دارد فاده از آنمالي را تعيين نمود، با است
تصاد ايران ترين معضالت اق توان به مهار تورم به عنوان يكي از مهم اين قواعد بهينه مي استفاده از

ز پرداخت ضمن آنكه وضعيت متغيرهاي كالن ديگر همچون رشد اقتصادي و توزيع درآمد را ني
  .دبهبود بخشي

 ها مالياتبنا به اهميتي كه نرخ  ،نتايج تحقيقات قبلي ضمن مورد توجه قرار دادن در تحقيق حاضر
رهيافت استفاده . گيرد ميدر اقتصاد دارند دست يافتن به يك نرخ بهينه ماليات مورد هدف قرار 

. شده در اين مقاله نظريه كنترل بهينه پويا با استفاده از تابع هميلتوني و روش اصل ماكزيمم است
نمايد استفاده از  جداي از نوآوري در موضوع مورد تحقيق، آنچه اين مقاله را منحصر به فرد مي

   .روش رياضي كنترل بهينه پويا در حالت گسسته است
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 و از مفاهيم بسياري است قادر و دارد كاربرد كمبود اطالعات شرايط در نترل بهينه پويانظريه ك
 گيري و تصميم كنترل استنتاج، استدالل، براي را زمينه و كند بيان رياضي زبان با را مبهم عبارات

 مدل كردن براي و كاربردي ساده ابزاري اين نظريه در واقع. آورد فراهم پويا شرايط در
 . است واقعي دنياي هاي دگيپيچي

هاي كالن اقتصادي  آخرين رده از سير تكاملي ابزارهاي تحليل پديده ءجز پويا نظريه كنترل بهينه
عامالن فردي به دنبال  در نظريه كنترل بهينه پويا،رفتار عقاليي عامالن اقتصادي با فرض . است

 . هستندنهايت و بين نسلي  در يك دوره زماني بيحداكثرسازي مطلوبيت و يا عايدي خود 
  

  تحقيقات داخلي -پيشينه تحقيق :1 جدول

ف
ردي

  

متغير   محققين
  مستقل

متغير 
ور  وابسته

كش
ني  
زما

ره 
دو

  
  نتيجه  روش

1  

جعفري 
صميمي و 
تهرانچيان 

)1383(  

 هاي سياست
پولي و 
  مالي

هاي  شاخص
عمده 
اقتصاد 
  كالن

ران
اي

  

138
3

-
137

9
  

كنترل 
نه بهي

  تصادفي

 با مقايسه در بهينه و مالي پولي يها سياست
 به سوم، برنامه در شده پيشنهاد كالن يها سياست
 نسبت ،اقتصادي رشد نرخ توجهي قابل طور
 و داخلي ناخالص توليد به دولت بودجه كسري
همچنين  .بخشند مي بهبود را جاري تراز حساب

 بيني شده حجم مخارج بهينه كمتر از مخارج پيش

2  

جعفري 
صميمي و 
تهرانچيان 

)1385(  

سياست 
  مالي

هاي  شاخص
ران  كالن

اي
  

138
3

-
137

9
  

كنترل 
بهينه 

تصادفي و 
معادالت 
  بلمن

 ارز، خزنده ميخكوب و ثابت نرخ نظام شرايط در
 و زا درون پولي يها سياست ها آن در كه

 مقادير از تر بهينه مالي، يها سياست غيرفعالند،
 غياب در همچنين. باشند مي سوم برنامه صوبم

 بيكاري، نرخ كننده، همراهي پولي يها سياست
 شرايط از تورم نرخ ودولت بودجه كسري

3  
شفيعي و 
همكاران 

)1385(  

سياست 
  مالي

رشد 
ران  اقتصادي

اي
  

138
2

-
133

8
  

ARDL & VDCF1  

ميان ن است كه از آتايج تحقيق حاكي از ن
ابزارهاي سياست مالي دولت، مخارج عمراني و 

مستقيم و معكوس  ها به ترتيب داراي اثر ماليات
معناداري بر رشد اقتصادي هستند، وليكن مخارج 

  .مصرفي اثر معناداري بر رشد اقتصادي ندارد

                                                            
1. Autoregressive Distributed Lags & Variance Decomposition Function 
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4  
ماني و 
 همكاران

)1388(  
بازارهاي   ها ماليات

  مالي و رشد

65 
هان

ر ج
شو
ك

  

200
8

-
199

2
  

ع تواب
  .تاثير منفي بر روي رشد دارند ها ماليات  رگرسيوني

5  
مشيري و 
همكاران 

)1390(  

درجه 
تسلط 

سياست 
  مالي

ران  -
اي

  

138
7

-
137

7
  

مدل تعادل 
عمومي 
پوياي 

تصادفي 
با استفاده 

 77ي مالي در اقتصاد ايران ها سياستميزان تسلط 
  .درصد است

6  
موسوي و 
همكاران 

)1391(  
فعاليت   تماليا

ران  كشاورزي
اي

  137
8

  

الگوي 
تعادل 

عمومي 
مبتني بر 
ماتريس 

هاي كشاورزي  از فعاليت% 15ريافت ماليات د
هاي  موجب كاهش محسوس توليد در بخش
  .شود مي كشاورزي و صنايع وابسته به كشاورزي

7  
عباسيان و 
همكاران 

)1392(  

سياست 
  مالي بهنيه

رفع 
وابستگي از 

آمدهاي در
  نفتي

ران
اي

  

فق 
ا

140
4

  
ريزي  برنامه

پويا و 
معادالت 
بلمن

 درآمدهاي بهينه بر اساس نتايج تحقيق مسير
 است شده حاصل 1404 افق در ايران براي مالياتي

 عمومي مخارج رفته رفته بتوان كه اي به گونه
  .نمود مالي تأمين ها ماليات محل از را دولت

8  
فرازمند و 
 همكاران

)1392(  

واعد ق
سياست 
پولي و 
  مالي بهينه

توليد، تورم 
و توزيع 
  درآمد

ران
اي

  

139
4

-
139

0
  

ظريه ن
كنترل 
  بهينه

دهد با استفاده از قواعد بهينه پولي و  نتايج نشان مي
توان وضعيت متغيرهاي كالن اقتصادي  مالي مي

مورد هدف را حتي در زمان اجراي طرح اصالح 
اتخاذ اين  با. هاي انرژي بهبود بخشيد قيمت حامل

توان به مهار تورم به عنوان يكي از  قواعد بهينه مي
ترين معضالت اقتصاد ايران پرداخت ضمن  مهم

آنكه وضعيت متغيرهاي كالن ديگر همچون رشد 
  .اقتصادي و توزيع درآمد را نيز بهبود بخشيد

  تحقيق هاي يافته :مأخذ         
  

  تحقيقات خارجي -2-2

در زمينه سياست مالي بهينه، گروهي از محققين به اثر مخارج دولت بر  در تحقيقات ساير كشورها
، با )2005( 2، با استفاده از روش پانل و ياك)2001( 1فولستر و مگناس. اند دادهرشد عالقه نشان 

بر روي رشد اثر ) جاري(استفاده از روش عليت گرنجري به اين نتيجه رسيدند كه مخارج دولت 

                                                            
1. Folster & Magnus (2001) 
2. Yuk (2005) 
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، گريگوريو )2007( 3، جيرانياكول)2006( 2فالك و همكاران - ، هپك)2001( 1ياسين. منفي دارد
 7و كانوفيوا و نيكوالس) 2010( 6، وو و همكاران)2009( 5، كونودو و اسويك)2009( 4و سوگاتا

، با استفاده از روش رگرسيون به اين نتيجه رسيدند كه مخارج دولت اثر مثبتي بر رشد )2013(
، به بررسي اثر مخارج دولت بر مصرف بخش خصوصي )2002( 8ارد و پروتينچبال. اقتصادي دارد

نتايج اين تحقيق كه با روش مدل خودرگرسيون برداري انجام شده، نشان داد . خصوصي پرداختند
بيني نشده در مخارج دولت، داراي اثر مكملي بر توليد و مصرف  كه يك افزايش موقتي پيش

و ) 2011( 11، موتاسكو و دانولتيو)2009( 10، ايناچه)2006( 9كاسترو دي .باشد بخش خصوصي مي
مالي بر  هاي سياستبا استفاده از روش خودرگرسيون به بررسي اثر ) 2014( 12و آتيناسي و كليم

هاي  شوك دهد مينتايج تحقيق آنها نشان . اند متغيرهاي اقتصادي كالن و از جمله رشد پرداخته
بخش خصوصي، نرخ بهره و تورم دارند و  گذاري مايهسرداري بر مصرف و  مالي تاثير قوي و معني

  .گردد ي مالي در كوتاه مدت باعث افزايش رشد ميها سياست
عدم وابستگي اغلب كشورهاي مورد مطالعه به نفت، از نظر ماهيت با به  تحقيقات خارجي، با توجه

عالوه . ام شده استكشور ايران داراي تفاوت هستند لذا تحقيق پيش رو با توجه به اين تفاوت انج
بر اين استفاده از روش كنترل بهينه پويا امكان دستيابي به نتايج مفيدي را در تحقيق پيش رو به 

   .كه تحقيقات فوق الذكر از آن برخوردار نبودند آورد ميارمغان 
  

                                                            
1. Yasin (2001) 
2. Heppke-Falk et al (2006) 
3. Jiranyakul (2007) 
4. Gregoriou & Sugata (2009) 
5. Kondo & Svec 
6. Wu et al. (2010) 
7. Kunofiwa, T. and Nicholas (2013) 
8. Blanchard & Perotti (2002) 
9. De Castro 
10. Enache (2009) 
11. Mutaşcu & Dănuleţiu 
12. Attinasi & Klemm 
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  تحقيقات خارجي -پيشينه تحقيق :2 جدول
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  .بهره و تورم دارند
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OLS آنقدر ارتباط بين سياست مالي و رشد اقتصادي 
كه به عنوان يك منبع اساسي رشد  قوي نيست

  .در نظر گرفته شود
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نرخ ماليات بر درآمد واقعي در مجارستان از   شبيه سازي
  .نرخ بهينه كمتر است

5  
ريهال و 
 همكاران

)2014(  

نرخ بهينه 
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201
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-
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روش 
حداكثر 
  درستنمايي

نرخ ماليات بهينه در فنالند در سطح بهينه 
  .الفر نيست منحني

  تحقيق هاي يافته :خذأم   
  

  مباني نظري و ساختار الگو -3

ابزار  تهاز طريق چهار دس ،هاي بازار ايفاي نقش دولت براي تأمين اهداف اجتماع و جبران نارسايي
  .امكان پذير است

                                                            
1. Organization for Economic Co-operation and Development 
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  .قدرت وضع مقررات و قانون :اول
داند  ي را كه مفيد نميهاي فعاليت سطح د از طريق وضع ماليات و پرداخت يارانهتوان ميدولت  :دوم

به تعديل درآمد و ثروت  ، تشويق كند ودهد ميكه مفيد تشخيص كاهش دهد؛ يا اقداماتي را 
  .دست بزند

  .شود ميدولت جايگزين نظام بازار خدمات است كه درآن  عرضه مستقيم كاال و :سوم
  .هاي صحيح ت از اعتقادات و ارزشحماي :چهارم

فعاليت چون دستيابي به هدف مستلزم اقدام است و هر اقدامي به  .هزينه نيست لبته بيايفاي نقش، ا
منبع . اين پول بايد از منبعي تأمين شود. گيرد ميكاري صورت نمالي محتاج است، بدون منابع مالي 

  .دولت ماليات است هاي هزينهتامين اصلي 
با آشكار شدن آثار اقدامات  ي دولت نيست،اليات تنها تامين مالالبته در حال حاضر هدف از اخذ م

 .گيرد ميمورد استفاده قرار مالي دولت، ماليات به عنوان ابزاري براي رشد، ثبات و كاهش نابرابري 
يا با كاهش ماليات  كند ميرا صرف توسعه زيربناها  و آن دهد ميوقتي دولت ماليات را افزايش 

. كند مي، هدف رشد را تعقيب برد ميا باال بخش خصوصي ر گذاري سرمايه، امكان ها شركت
و در تعقيب ثبات  باشد د ابزاري براي كاهش تقاضاي كلتوان ميافزايش ماليات بر مصرف 

عالوه بر اين دولت براي تأمين هزينة كاالي عمومي، به وضع ماليات و . صورت گيردها  قيمت
پژويان و همكاران، (لتي تضمين شود ها و خدمات دوتا تداوم عرضة كاال كند ميدريافت آن اقدام 

1390 :113.(  
لذا . گيرد ميمصرف ماليات دريافتي، در تعقيب هر سه هدف كارايي، عدالت و اخالق صورت 

تمركز . ان استو نحوه اخذ آن داراي اهميت فراو ، انواع مالياتشود ميمقدار مالياتي كه گرفته 
هاي ماليات از  هنگامي كه نرخر اساس تحليل الفر ب. بهينه ماليات است نرخ بر مقدارمقاله حاضر 

و اگر از انگيزه كار و  دهد ميرود انگيزه كار و تالش را براي افراد كاهش  يك حد فراتر مي
آمد كه در شود ميباعث و همين عامل  شود ميتالش كاسته شود، سطح توليد و درآمد ملي كاسته 

  ).53 :1383رحماني، ( مالياتي دولت نيز كاسته شود
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   1381رحماني،  :مأخذ

  منحني الفر :1 شكل
  

در شكل فوق مالحظه طور كه  همان. بيان كننده تئوري الفر در ارتباط با نرخ ماليات است 1 شكل
 .شود ميه افزود ∗به  ∗كاسته شود، درآمد مالياتي دولت از  ∗به  اگر نرخ ماليات از  شود مي

  .سزايي استه لذا تعيين نرخ بهينه ماليات داراي اهميت ب
  

  اجزاء درآمدهاي مالياتي -3-1

 جدول. شود ميبندي  مستقيم و غير مستقيم تقسيم يها مالياتدرآمدهاي مالياتي دولت در دو دسته 
در . دهد ميئيات درآمدهاي مستقيم و غير مستقيم را نشان جز جزئيات درآمدهاي مالياتي كشور :3

درآمدهاي % 42كل درآمدهاي مالياتي و ماليات غير مستقيم % 58ماليات مستقيم  1393سال 
درآمد  خاص حقوقي،درآمدهاي مستقيم به درآمدهاي اش. مالياتي را به خود اختصاص داده است

و  ،%36ماليات بر درآمد  ،%53 اشخاص حقوقي اتمالي. شود ميتقسيم و ماليات بر ثروت مشاغل 
  . شود ميرا شامل ماليات مستقيم % 11ماليات بر ثروت 

ماليات بر . شود ميي غير مستقيم به ماليات بر واردات و ماليات بر كاالها و خدمات تقسيم ها ماليات
مستقيم را تشكيل  ماليات غير% 69ماليات غير مستقيم و ماليات بر كاالها و خدمات % 31واردات 

 هاي فرآورده بر فروش ماليات بر كاالها و خدمات داراي شش زير مجموعه شامل ماليات. دهد مي

بر  سيگار، ماليات بر فروش افزوده، ماليات ارزش بر كاالها، ماليات ساير ماليات درصد نفتي، دو
م ماليات دريافتي در اين خودرو است كه بيشترين حج گذاري شماره اتومبيل و ماليات انتقال و نقل

   .است% 90 بخش مربوط به ماليات بر ارزش افزوده با سهم
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  جزئيات درآمدهاي مالياتي كشور :3 جدول
  سهم از كل درآمدها   نوع ماليات  رديف

  %100  درآمدهاي مالياتي  
  كل درآمدها% 58  ماليات مستقيم  1

  1رديف % 53  ماليات اشخاص حقوقي  1-1
    دولتي حقوقي اشخاص الحساب علي ماليات  1-1-1
    دولتي حقوقي اشخاص معوقه ماليات  1-1-2
    اسالمي انقالب بنيادهاي و نهادها ماليات  1-1-3
    دولتي غير حقوقي اشخاص ماليات  1-1-4
    دولتي يها شركت عملكرد ماليات  1-1-5
    واگذاري لحا در دولتي هاي شركت الحساب علي ماليات  1-1-6

  1رديف % 36  ماليات بر درآمدها  1-2
    عمومي بخش كاركنان حقوق ماليات  1-2-1
    خصوصي بخش كاركنان حقوق ماليات  1-2-2
    مشاغل ماليات  1-2-3
    مستغالت ماليات  1-2-4
    درآمد متفرقه ماليات  1-2-5

  1رديف % 11  ماليات بر ثروت  1-3
    ارث بر ماليات  1-3-1
    سرقفلي انتقال و نقل ياتمال  1-3-2
    سهام انتقال و نقل ماليات  1-3-3
    امالك انتقاالت و نقل ماليات  1-3-4
  3-1رديف % 32  بهادار اوراق و تمبر حق  1-3-5

  كل درآمدها% 42  ماليات غير مستقيم  2
  2از رديف % 31  ماليات بر واردات  2-1

  1-2رديف % 89  كاالها ساير ورودي حقوق  2-1-1
    خودرو واردات ماليات  2-1-2
    )خرجي – جمعي( اجرائي هاي دستگاه ورودي حقوق  2-1-3

  %69  ماليات بر كاالها و خدمات  2-2
    نفتي هاي فرآورده بر فروش ماليات  2-2-1
    كاالها ساير ماليات درصد دو  2-2-2
  2-2بند % 90  افزوده ارزش بر ماليات  2-2-3
    سيگار بر فروش ماليات  2-2-4
    اتومبيل انتقال و بر نقل ماليات  2-2-5
    خودرو گذاري شماره ماليات  2-2-6

  1393بانك مركزي، گزارش وضعيت بودجه عمومي دولت،  :خذأم
  

در گروه ماليات بر همچنين . است% 8عليرغم اهميت ماليات بر ارزش افزوده نرخ آن در حدود 
بيشتري در تامين درآمدهاي مالياتي را  درصدي نقش 32، حق تمبر و اوراق بهادار با سهم ثروت
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سرمايه و يا اوراق بهادار  002/0ي مستقيم ها مالياتنرخ حق تمبر بر اساس قانون . داشته است
نرخ ماليات بر . ي مستقيم، ماليات بر اشخاص حقوقي سهم بيشتري داردها مالياتدر بين  .1است

متنوع مالياتي متناسب  هاي نرخ شود يمطور كه مشاهده  همان .2است% 25درآمد اشخاص حقوقي 
روز ه ب ،3مالياتي ايه نرخنظر به قديمي بودن قانون برخي از . مالياتي وجود دارد مختلف هاي پايهبا 

ق در اين تحقي. نمودن آنها موجب افزايش درآمدهاي دولت و رشد متوازن اقتصاد خواهد شد
مالياتي  هاي پايهمالياتي ميانگين براي يابي به يك نرخ بهينه به عنوان يك نرخ  صدد دستدر

  .خواهيم بود
  

  مطلوبيت خانوار -3-2

خانواده شبيه هم وجود دارد كه كاالهاي توليد شده  زياديدر يك اقتصاد تعداد  شود  فرض مي
يعني مطلوبيت آنها تابع مصرف دو . كنند ميتوسط بخش عمومي و بخش خصوصي را مصرف 

براي تعريف تابع هدف در جهت رسيدن به مسير بهينه . تنوع كاالي عمومي و خصوصي اس
بهره برده و تابع مطلوبيت به صورت زير ) 2005( 4ماليات و مخارج دولت از روش آلتر و ساموئل

   .شود ميتعريف 
  = ( , )       )1(                 
  

 Sمصرف كاالهاي خصوصي و  Cتابع دو متغير  (U) بر اساس تابع فوق، مطلوبيت خانوارها
از مصرف كاالهاي عمومي توليد  خانوارهايعني . است tمصرف كاالهاي عمومي در دوره زماني 

افزايش  .كنند ميشده توسط دولت و كاالهاي توليد شده توسط بخش خصوصي مطلوبيت كسب 
انوار مصرف كاالها و خدمات اعم از كاالهاي عمومي و خصوصي منجر به افزايش مطلوبيت خ

   :يعني گردد مي
  > 0 , > 0       )2(  

                                                            
 هاي مجلس قانون ماليات بر عايدات و حق تمبر، مركز پژوهش .1
  هاي مستقيم قانون ماليات 105 ماده .2
 .است 1312به عنوان نمونه قانون ماليات بر عايدات و حق تمبر مربوط به سال  .3

4. Alter & Samuel 
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و موجب  دهد ميافزايش مخارج دولت، كاالهاي عمومي بيشتري را در دسترس خانوارها قرار 
 ،با توجه به اثر مخارج و درآمدهاي دولت بر مطلوبيت خانوار. گردد ميافزايش مطلوبيت خانوارها 

  . حائز اهميت است كند ميكه مطلوبيت خانوار را حداكثر ماليات  بهينهتعيين نرخ 
 شود ميمحدود است و فرض هدف حداكثر نمودن مطلوبيت كل خانوارها در افق زماني نا

لذا تابعي هدف به صورت زير خواهد . بين مصرف حال و آينده دست به انتخاب مي زنند خانوارها
   .بود

  ∑ ( , )        )3(  
  

و هرچه براي خانوار ارزش  شود مينرخ ترجيح زماني است كه ثابت فرض  در اين تابعي هدف، 
   .مصرف آتي در مقايسه با مصرف جاري ارزش كمتري داشته باشد بزرگتر است

  

 1كنترل بهينه پويا -3-3

ونتري اگين رياضيدان ، ارائه دهندة آن پباشد ميمسئله كنترل، گسترش مدرن حساب تغييرات 
مهمترين هدف نظريه كنترل بهينه، تعيين مسير زماني بهينه . نابيناي روسي و همكاران او مي باشند

مسير بهينه متغير وضعيت را  توان ميالبته وقتي مسير متغير كنترل بهينه شد . براي متغير كنترل است
ي، جهت دهي اساسي مسئله بهينه يابي پويا لذا حضور متغير كنترل بعنوان بازيگر اصل. نيز پيدا نمود

اين است كه چه چيزي يك متغير را متغير كنترل  شود ميحال سوالي كه مطرح . دهد ميرا تغيير 
اوالً متغيري است كه در معرض : ي دو خاصيت استمتغير كنترل متغيري است كه دارا مي سازد؟

بنابر . دهد مير وضعيت را تحت تاثير قرار انتخاب صالحديدي ماست و ثانياً كنترل كردن آن، متغي
اين متغير كنترل يك ابزار سياستي است كه ما را قادر مي سازد متغير وضعيت را تحت تاثير قرار 

باشد بنابر اين هر مسير انتخاب  تابعي هدف متغير كنترل و  متغير وضعيت،  چنانچه . دهيم
)شده براي متغير كنترل  )ي متغير وضعيت يك مسير برا ( در روش اصل . به ما خواهد داد (

)∗ماكزيمم مسير بهينه متغير كنترل  را به گونه اي انتخاب مي كنيم كه به همراه مسير بهينه  (
)∗متغير وضعيت  ,0]تابعي هدف را در طول زماني معين  (    .بهينه نمايد [
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  تجزيه و تحليل تجربي نتايج -4

  هاي مدل محدوديت -4-1

نرخ رشد سرمايه  ،در جريان توليد، بخش خصوصي و دولتي به سرمايه نياز دارند = (1 − )  دوره فعلي،  يگذار سرمايه نرخ استهالك،  است كه در آن  +
  .موجودي سرمايه دوره بعد خواهد بود موجودي سرمايه دوره فعلي و 

   :نوشت توان ميرابطه درآمد تعادلي را به صورت زير  :قيد بودجه
  = + + → = − −      )6(  
  

مصرف  Cمصرف بخش دولتي،  bليد شده در دوره خاص، كل كاالها و خدمات تو Y كه در آن
  .در آن دوره است گذاري سرمايهمخارج بخش  Iبخش خصوصي و 

تعداد بسياري بنگاه شبيه به هم وجود دارد كه تابع توليد مشابهي به  شود ميدر بخش توليد فرض 
  . سازند شكل زير دارند و شرايط مورد نظر تابع توليد را برآورده مي

  = ( , , , )       )7(  
  

موجودي سرمايه حاصل شده به دليل  موجودي سرمايه بخش خصوصي و  كه در آن 
نيروي كار  . گذارد ميبر روي توليد اثر  يعني مخارج دولت به وسيله . مخارج دولت است

بيانگر پيشرفت فني هيكس  Aو  مر توليد نقش دارداست كه با استفاده از موجودي سرمايه در ا
باشند و سود آنها نصيب خانوارها  ها حداكثر كننده سود هستند و متعلق به خانوارها مي بنگاه. است
   .دشو مي

   .به صورت زير نشان داد توان ميمحدوديت مخارج دولت در دوره بعد را 
  = [1 + (1 − ) ] + (1 − ) ( , ) − −         )8(  

  

ارزش آتي مخارج دولت پس از كسر ماليات  و  tنشان دهنده ماليات در دوره  كه در آن 
   :شود ميبه صورت زير تعريف  Yنرخ بهره است و در آن  rو 
  = [1 + (1 − ) ] + (1 − ) ( , )    )9(  
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  .آن كسر شده است از كه ماليات باشد مي ارزش حال مخارج دوره قبل
در كشور ما تابعي كاهنده از درآمدهاي نفتي  ها مالياتمتاسفانه  1ربر اساس تئوري دولت تحصيلدا

يعني افزايش درآمدهاي نفتي موجب كاهش توجه به ). 111: 1392همكاران،  زراء نژاد و(هستند 
   :بوده است ها ماليات

  = ( ), < 0       )10(  

  

لذا از اين طريق تغييرات . درآمدهاي نفتي است و  ها مالياتنشان دهنده  كه در آن 
و بخشي از اثرات  گذارد ميالياتي كشور اثر درآمدهاي نفتي بر روي نرخ ماليات و درآمدهاي م

   .دهد ميمثبت كسب درآمد از طريق ماليات را كاهش 
  

  يابي ه بهينهئلمس -4-2

هاي مربوط  له حداكثر نمودن مطلوبيت جامعه در يك افق زماني نامحدود با محدوديتئهدف مس
   .به مدل است

  ∑ ( , )       )11(              = (1 − ) +       )12(              = [1 + (1 − ) ] + (1 − ) ( , , , ) − −  )13(              = ( )       )14(              ≥ 0 
  

دولت به عنوان متغيرهاي كنترل در مدل  مسيرهاي زماني بهينه متغيرهاي مخارج و درآمدهاي
شوند كه تابعيِ مفروضي را كه وابسته به مسيرهاي زماني و  ريزي پويا طوري انتخاب مي برنامه

   .متغيرهاي وضعيت است، ماكزيمم نمايد

                                                            
هايشان  هاي مربوط به الگوي توسعه در كشورهايي است كه دولت اي از ايده تئوري دولت تحصيلدار، مجموعه .1

  .آورند نت اقتصادي مربوط به منابع طبيعي سرشار بدست ميبخش قابل توجهي از درآمد خود را از را
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از روش اصل  )14(و) 13(، )12(با مفروضات  )11( براي دستيابي به راه حل بهينه مدل پوياي
  .شود يرهاي گسسته استفاده ميماكزيمم با متغ

   .سيستم معادالت هميلتون به شكل زير خواهد بود
  = ( , ) + [(1 − ) + ] + [1 + (1 − ) ] +(1 − ) ( , , , ) − −      )15(  

  

 و   و هستند متغيرهاي كنترل  و است و متغيرهاي  Uدل متغير وضعيت در اين م
پويا هستند و هم ارز  پارامترهااين . پارامترهاي جديد موسوم به متغيرهاي الحاقي يا هم وضعيت اند

ظر با يك هر متغير الحاقي متنا. اند سازي ايستا، نسبت به قيود داده شده ضريب الگرانژ در بهينه
متغيرهاي الحاقي در حالت . اند تعريف شده و  معادله ديفرانسيل حركت است كه در فاصله 

كه اين متغيرها توابعي پيوسته و غير صفر از  شود ميو فرض  كنند ميكلي بر حسب زمان تغيير 
 .ندهستزمان 
  :ينه در روش اصل ماكزيمم داريمبر اساس شرايط بهو همچنين  زا در نظر گرفتن  با برون

  = 0         )16(  = −        )17(  = −        )18(  

  

   :داريم )16( بر اساس رابطه
  ( , ) =        )19(  = +         )20(  

  

   :خواهيم داشت )17( بر اساس رابطه
  − = (1 − ) + (1 − ) ( , )    )21(  

  

   :داريم) 18(بر اساس رابطه 
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<: و با توجه به ماهيت بودجه خواهيم داشت) 20(طه بر اساس راب 0 , > اين بنابر. 0
قيمت دوگان و يا قيمت سايه باشد  اگر . صفر خواهد شد t+1و  tقيمت سايه آن در دوره 

   :خواهيم داشت
  = = 0        )23(  

  

   :ايط دوگان داريمزيرا براي ضريب الگرانژ بر اساس اصل ماكزيمم و شر
  . = 0 
  

   :داريم) 20( و جايگذاري در رابطه )23(با توجه به رابطه 
  =   , =       )24(  

  

   :خواهيم داشت) 22(و  )21( در روابط )24(با استفاده از روابط 
  1 − + (1 − ) ( , ) = [1 + (1 − ) ]    )25(  

  

   :و يا
  = 1 + ( , )       )26(  

  

   .دهد ميكه حداكثر كننده تابع مطلوبيت است را نشان  tدرآمد مالياتي در زمان  18رابطه 
  = ( , , , ) 
  

بر اساس رابطه فوق درآمد مالياتي تابع نرخ بهره، نرخ استهالك و موجودي سرمايه بخش 
  .خصوصي و دولتي است

  .شودبراي دستيابي به نرخ بهينه مخارج دولتي الزم است كه ابتدا نوع تابع مطلوبيت مشخص 
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صوصي و مصرف كاالها و خدمات خ) C(مطلوبيت خانوارها تابع دو متغير  )1(بر اساس معادله 
)S (و شامل  شود ميكاالهاي عمومي توسط دولت توليد . مصرف كاالها و خدمات عمومي است

  .كليه مخارج دولت است
   :با فرض يك تابع مطلوبيت از نوع برنولي با دو متغير خواهيم داشت

  ( , ) = ( , )       )27(  

  

   :شود فرض مي )24(بر اساس رابطه 
  = =          , ∀        )28(  

  

   :شود و همچنين براي سادگي فرض مي
  =          )29(  

  

   :خواهيم داشت )19( در شرايط بهينه رابطه )29(با استفاده از رابطه 
  ( , ) =         )30(  = 1 − + (1 − ) ( , )      )31(  = (1 − ) ( )( ) ( )     )32(  = (1 − ) ( )( ) ( )     )33(  ( )( ) ( ) = 1 − + (1 − ) ( , ) ( )( ) ( ) )34(    

  
نرخ رشد مصرف كاالهاي توليد شده توسط بخش خصوصي عبارت است  )34( با استفاده از رابطه

   :از
  = 1 − + (1 − ) ( , ) ( )( ) ( )( )( ) )35(  

  

با اين فرض كه نرخ رشد متعادل بين مصرف كاالهاي توليد شده توسط بخش خصوصي و دولتي 
   :وجود دارد خواهيم داشت
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  :به شكل زير خواهد شد )35( با اين فرض رابطه
  = 1 − + (1 − ) ( , )      )37(  

  

بر اساس اين رابطه نرخ رشد مخارج دولتي . دهد مينرخ رشد مخارج دولتي را نشان ) 37(رابطه 
  .تابعي از نرخ ترجيح زماني، نرخ استهالك و نرخ ماليات است

  

  حل مدل -4-3

ط به مقادير تشكيل سرمايه در بخش خصوصي و دولتي در نماگرهاي مربو هاي دادهبا استفاده از 
و بخش ) (بخش دولتي  گذاري سرمايهكه نسبت  شود مياقتصادي بانك مركزي مشاهده 

به بعد  1383و از سال  4/0در حدود  1383اين مقدار تا سال  .1است  ثابت و برابر) (خصوصي 
   :يعني باشد مي 6/0حدود 

  =          )38(  

  

تابع توليد را به صورت پيشرفت فني،  Aو ) نيروي كار( l و ثابت دانستن با استفاده از فرض فوق
   :نوشت توان ميزير 

  ( , ) = ( , ) = ( , )      )39(  

  

   :ن استهاي مدل به وسيله معادالت زير قابل بيا پويايي
  = (1 − ) +                                                                                   = 1 − + (1 − ) ( , ) + (1 − ) ( , ) − −= 1 − + (1 − ) ( , )                                                  )40(  

  

                                                            
 .هاي مختلف ا، سال.ا.نشريه نماگرهاي اقتصادي، بانك مركزي ج .1
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=   :داريم) 40(در دستگاه معادالت پوياي ) 39(با درج روابط  (1 − ) +                                              = [1 − + (1 − ) ́ ( , )] + (1 − ) (= [1 − + (1 − ) ́ ( , )]             , ) − −       )41(  

  

   :مدل زماني بر روي مسير رشد متعادل و تعادل پايدار قرار دارد كه
  = 0 → = = ∗= 0 → = = ∗= 0 → = = ∗       )42(  

  

   :در اين صورت روابط زير را خواهيم داشت
  ∗ = ∗        )43(  ∗ = [ ∗ + ∗ − (1 − ) ( ∗, )]     )44(  (1 − ) ́ ( ∗, ) = − (1 − )      )45(  

  

   :ه شكل زير در نظر گرفته شودچنانچه تابع توليد ب
  ( , ) =        )46(  

  

   :خواهيم داشت )39( آنگاه با توجه به رابطه
  ( , ) = → ́ ( , ) = ( + )    )47(  

  

   :داريم )43(در معادله ) 47(با جايگذاري رابطه 
  

∗ = ( )( ) ( )       )48 (  

  

   :داريم) 44(در  )47( با جايگذاري رابطه
  ∗ = ∗ + ∗ − (1 − ) ( ∗)     )49(  
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∗اگر فرض كنيم در مسير رشد متعادل  )49( بر اساس رابطه =   :از عبارت است ∗آنگاه  0
  ∗ = (1 − ) ( ∗) ∗      )50(  

  

بودجه عمومي دولت در شرايط  ،دست آوردن سطح ماليات بر روي مسير رشد متوازنه براي ب
   :شود گرفته ميمتوازن به صورت زير در نظر 

  ( ∗, ) = ∗ + ℎ∗       )51(  

  

مخارج دولت در  ∗. و سمت راست مخارج دولت استكه در آن سمت چپ رابطه درآمدها 
  .است گذاري سرمايه ∗ℎ توليد كاالهاي عمومي و

 شود ميكه توسط بانك مركزي ارائه شده است، مشخص  sو  cسري زماني  هاي دادهبا استفاده از 
فرض كه  لذا اين. ثابت بوده است 5تا  4هاي گذشته نسبت اين دو متغير در فاصله  در طول سال

   :مقدار ثابتي باشد خواهيم داشت ∗به  ∗نسبت 
  ∗∗ =          )52(  

  

   :عبارت خواهد بود از )51(در اين صورت رابطه 
  ( ∗, ) = ∗ + ∗      )53(  ( ∗, ) = (1 − ) ( ∗) ∗ +  ∗   )54(  

  

   .آيد ارزش بهينه درآمد مالياتي براي حداكثر شدن مطلوبيت خانوار بدست مي) 54(از رابطه 
  ∗ = + ∗( ∗, )       )55(  

  

  :همينطور سطح بهينه مصرف عبارت خواهد بود از
  ∗ = [ ( ∗, ) − ( + ) ∗]  )56(                                                             
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اطالعات  1اگينيبه هر نحو كاربرد رهيافت كنترل بهينه پويا و استفاده از روش اصل ماكزيمم پونتر
نرخ ماليات  37در رابطه . دهد ميمناسبي در ارتباط با متغيرهاي موثر بر ابزارهاي سياست مالي ارائه 

  .ينه به شرح زير بدست آمده استبه
)و  ∗با جايگذاري  ∗,    :خواهيم داشت )55( در معادله (

  = + ( )( ) ( )      )57(  

  

  :مشخص است كه نرخ ماليات بهينه تابع عوامل زير است )57( بر اساس رابطه
  ∗ = ( , , , , , , )      )58(  

  

تغييرات درآمد مالياتي را  توان ميبا كاليبره كردن مقدار هر يك از پارامترها و متغيرهاي فوق 
  .محاسبه كرد

مشخص است كه نسبت مصرف بخش خصوصي به بخش دولتي، نسبت  )58( از رابطه
و بخش دولتي به خصوصي، استهالك، موجودي سرمايه، ضريب پيشرفت فني،  گذاري سرمايه

  . بخش دولتي و خصوصي بر روي نرخ ماليات بهينه اثر دارند گذاري سرمايهكشش توليد نسبت به 
  

  تجربي هاي يافتهو كاربرد مدل  -4-4

 نرخ بهينهسازي عددي، رفتار ديناميكي   يابي آن، با استفاده از روش شبيه پس از بيان مدل و بهينه
,پارامترهاي مدل در ابتدا الزم است . شود ميبررسي  ها ماليات , , , مقدار دهي  ,

در مطالعات مختلف خارجي و داخلي در اين زمينه عمدتاً از مقادير عددي  .شوند) كاليبراسيون(
استفاده از اين مقادير كه ممكن است برآورد . شود ميمحاسبه شده در ساير مطالعات استفاده 

، چرا كه جايگزيني كند ميروند اصلي مطالعه ايجاد نتقريبي از پارامترهاي اصلي باشد، خللي در 
، در مسيرهاي حاصله و انجام تحليل حساسيت به راحتي قابل دير حاصل از مطالعات موجودمقا

     .در اينجا مقدار پايه پارامترهاي مدل بر اساس جدول زير مقدار دهي شده است. انجام است
  

                                                            
1. Pontryagin's 
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  ون پارامترهاكاليبراسي :4 جدول
 نام پارامتر
  055/0 045/0 مقدار

  165: 1390، پوركاظمي و لطفي :مأخذ                              
  

اخلي و نظر به متفاوت بودن دوره مورد بررسي و مدل انتخاب شده در برخي از مطالعات د
 هاي دادهبا استفاده از . استبا استفاده از روش رگرسيون محاسبه شده  خارجي، برخي از پارامترها

كه توسط بانك مركزي ) 1376-1391(ساالنه تشكيل سرمايه ثابت بخش خصوصي و دولتي 
  .ارائه گرديده است 5 جدولين زده شد و نتايج در رابطه زير تخم گردد ميمنتشر 

  ( , ) =  = + +       )59(  

  
 كاليبراسيون پارامترها:5جدول

 نام پارامتر
  006/0  -15/1 64/46/058/2 مقدار

 هاي تحقيقيافته:مأخذ
  

 ت فنيپيشرف مقدار ضريب دهد ميكه كاليبراسيون پارامترهاي مدل را نشان  5بر اساس جدول 
كشش تابع   .اين ضريب نشان دهنده اثر سطح دانش بر توليد است .دست آمده استه ب 006/0

دست آمده است كه ه ب -15/1مقدار اين ضريب . بخش دولتي است گذاري سرمايهتوليد نسبت به 
يكي از داليل اين امر اثر . نشان از تاثير منفي افزايش سهم دولت در جريان توليد است

crowding out  زيرا با افزايش سهم دولت در اقتصاد و  ،باشد مييا بيرون راني بخش خصوصي
كشش تابع توليد نسبت به  . ماند مييند توليد باز آكمبود منابع، بخش خصوصي از حضور در فر

بخش دولتي  گذاري سرمايهنسبت  . باشد مي 58/2بخش خصوصي است كه برابر  گذاري سرمايه
نسبت مصرف بخش  مقدار . دست آمده استه ب 6/0است كه مقدار آن به بخش خصوصي 

ير و محاسبه بر اساس بر پايه مقادير اين دو متغ و  مقدار . است 64/6خصوصي به بخش دولتي 
  .جداول آماري بانك مركزي محاسبه شده است
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)و از طريق جايگذاري  )55( مسير ماليات بهينه از طريق رابطهمقدار  ∗,  ∗و ) 41(از رابطه  (
استفاده  1افزاري ميپل از بسته نرمبراي حل اين دو معادله . آيد دست ميه در آن ب) 48(از رابطه 

   :كنيم و داريم مي
  ∗ = + ∗( ∗, )

∗ = ( )( ) ( )           )60(  

  

= ( )( ) ( ) ( )
( )                       )61(  

  

= ( )( ) ( ) ( )
( )                       )62(  

  

   :با جايگذاري مقدار پارامترها داريم
  = .. . .

.                       )63(  

  

∗و جايگذاري آن در رابطه ماليات، نرخ بهينه ماليات در مقدار  kبا محاسبه  = ه ب 0.1999058
به اين معني كه نرخ بهينه ماليات جهت حداكثر شدن رشد اقتصادي و رفاه در . دست خواهد آمد

   .درصد بايد باشد 20حدود 
  

  نسبت به پارامترها ماليات تحليل حساسيت نرخ بهينه -4-5

ه و مقدار پارامترها را تغيير داد ،نسبت به پارامترهاي موثر بر آن مالياتدر تحليل حساسيت نرخ 
نرخ ) 58(بر اساس رابطه  .گيرد ميبهينه نسبت به آن مورد ارزيابي قرار  سپس تغييرات نرخ ماليات

 ، )بخش دولتي به بخش خصوصي گذاري سرمايهنسبت (  ماليات بهينه تابع متغيرهاي

                                                            
1. Maple 
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 ، )پيشرفت فني هيكس( ، )نرخ ترجيح زماني افراد بين حال و آينده( ، )استهالك(
حساسيت توليد نسبت به ( و ) بخش دولتي ريگذا سرمايهحساسيت توليد نسبت به (

   .است) بخش خصوصي گذاري سرمايه
  

  εتحليل حساسيت نرخ ماليات نسبت به پارامتر : 6جدول 
β α A δ μ θ ε k *τ  رديف  

15/1-  58/2  006/0  055/0  045/0  6/0  64/8  38910082 13/0  1  
15/1-  58/2  006/0  055/0  045/0  6/0  64/6  41700376 15/0  2  
15/1-  58/2  006/0  055/0  045/0  6/0  64/447191798 199/0  3  
15/1-  58/2  006/0  055/0  045/0  6/0  64/2  62743820 29/0  4  
15/1-  58/2  006/0  055/0  045/0  6/0  64/0  257689764 61/0  5  

 محاسبات تحقيق :مأخذ                     

  

اين  سومدر رديف . دهد مينشان  تغييرات نرخ بهينه ماليات را به ازاي تغيير پارامتر  6دول ج
مقدار پارامترها بر پايه محاسبات تحقيق درج شده است كه بر اساس آنها نرخ ماليات بهينه  ،جدول

افزايش دهيم نرخ ماليات  64/8و  64/6به  64/4را از  حال اگر مقدار . دست آمده استه ب 199/0
اين اتفاق شايد به اين دليل باشد كه با كاهش نسبت . يابد كاهش مي 13/0و 15/0به  199/0بهينه از 

مخارج بخش خصوصي به مخارج بخش دولتي نياز به اخذ ماليات بيشتر وجود دارد و الزم است 
كاهش مخارج دولت و امكان كاهش  افزايش اين نسبت به معني. افزايش يابدكه نرخ ماليات 

به  64/4دولتي از عدد  مقدار نسبت مخارج بخش خصوصي به بخش چه چنان. خواهد بود ها ماليات
. افزايش خواهد يافت 61/0و  29/0به  199/0يات بهينه از نرخ مال يابد،كاهش  64/0و  64/2مقدار 

   .ه خواهد شد و برعكسكاهش نرخ ماليات بهين منجر به به اين معني كه افزايش 
  

  θتحليل حساسيت نرخ ماليات نسبت به : 7جدول 
β  α A δ μ θ ε k *τ رديف  

15/1-  58/2  006/0  055/0  045/0  1  64/4  193096865  21/0  1  
15/1-  58/2  006/0  055/0  045/0  8/0  64/4  104074402  20/0  2  
15/1-  58/2  006/0  055/0  045/0  6/0  64/447191798  199/0  3  
15/1-  58/2  006/0  055/0  045/0  4/0  64/4  15613444  192/0  4  
15/1-  58/2  006/0  055/0  045/0  2/0  64/4  2392784  184/0  5  

 محاسبات تحقيق :مأخذ              
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بخش دولتي به  گذاري سرمايهنسبت  ،يكي ديگر از متغيرهاي موثر در محاسبه نرخ ماليات بهينه
درج  سومشرايط اوليه بر اساس محاسبات تحقيق در رديف  7جدول در . بخش خصوصي است

افزايش  1 و 8/0حال اگر مقدار اين پارامتر به عدد . است 6/0در اين رديف  مقدار . شده است
كاهش اين  .افزايش خواهد داشت 21/0سپس به و  20/0به  199/0يابد مقدار ماليات بهينه از 

 توان ميلذا . كاهش خواهد داد 184/0و  192/0ات بهينه را به نرخ مالي ،2/0و  4/0به  6/0پارامتر از 
بخش دولتي به بخش خصوصي منجر به افزايش نرخ ماليات  گذاري سرمايهگفت افزايش نسبت 

   .گردد مي
   تهالكاس تحليل حساسيت نرخ ماليات نسبت به: 8جدول 

β α A δ μ θ ε k *τ  رديف  
15/1-  58/2  006/0  055/0  005/0  6/0  64/4  46988149  20/0  1  
15/1-  58/2  006/0  055/0  025/0  6/0  64/4  47089910  20/0  2  
15/1-  58/2  006/0  055/0  045/0  6/0  64/447191798  199/0  3  
15/1-  58/2  006/0  055/0  065/0  6/0  64/4  47293811  199/0  4  
15/1-  58/2  006/0  055/0  085/0  6/0  64/4  47395949  199/0  5  

 محاسبات تحقيق :مأخذ              

  

در . حساسيت نرخ ماليات نسبت به تغييرات استهالك مورد ارزيابي قرار گرفته است 8جدول  در
با كاهش . در نظر گرفته شده است 045/0عدد  سوماستهالك در رديف  حالت پايه، نرخ

و با  ماند ميثابت باقي  20/0نرخ ماليات بهينه در حدود  ،005/0و  025/0به  045/0استهالك از 
ثابت  199/0مقدار نرخ ماليات بهينه در عدد  ،085/0و  065/0به  045/0افزايش استهالك از 

بيشتر جهت  گذاري سرمايهبا افزايش نرخ استهالك نياز به  رسد ميبه نظر  هر چند در ابتدا. ماند مي
بيشتر مخارج دولت را افزايش داده و نياز  گذاري سرمايهحفظ موجودي سرمايه الزم است و اين 

بر  داري معنيتغييرات نرخ استهالك اثر  8دول جبه ماليات بيشتر حس خواهد شد، اما با توجه به 
   .روي نرخ ماليات ندارد

  
  δ تحليل حساسيت نرخ ماليات نسبت به: 9جدول 

β α A δ μ θ ε k *τ رديف  
15/1-  58/2  006/0  095/0  045/0  6/064/4  12653479  21/0  1  
15/1-  58/2  006/0  075/0  045/0  6/064/4  22430275  20/0  2  
15/1-  58/2  006/0  055/0  045/0  6/0  64/447191798  199/0  3  
15/1-  58/2  006/0  035/0  045/0  6/064/4  138054743  191/0  4  
15/1-  58/2  006/0  015/0  045/0  6/064/4  1012523074  183/0  5  

 محاسبات تحقيق :مأخذ              
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تحليل حساسيت نرخ ماليات بهينه نسبت به نرخ ترجيح زماني مورد بررسي قرار  9جدول در 
 20/0به  199/0نرخ ماليات از  ،095/0و  075/0 به 055/0خ ترجيح زماني از با افزايش نر. گيرد مي
با تغيير نرخ ترجيح  لذا. يابد يابد و با كاهش آن نرخ ماليات بهينه كاهش مي افزايش مي 21/0و 

به اين شكل كه با افزايش نرخ . جهت اما محدود خواهد داشت تغيير هم ها مالياتزماني افراد، نرخ 
   .يابد ترجيح زماني نرخ ماليات بهينه نيز افزايش مي

  
  A تحليل حساسيت نرخ ماليات نسبت به: 10جدول 

β α A δ μ θ ε k *τ رديف  
15/1-  58/2  002/0  055/0  045/0  6/064/4  607366509  199/0  1  
15/1-  58/2  004/0  055/0  045/0  6/064/4  121166087  199/0  2  
15/1-  58/2  006/0  055/0  045/0  6/0  64/447191798  199/0  3  
15/1-  58/2  008/0  055/0  045/0  6/064/4  24171929  199/0  4  
15/1-  58/2  01/0  055/0  045/0  6/064/4  14385971  199/0  5  

 محاسبات تحقيق :مأخذ              

  

. نشان داده شده است 10دول جدر  ها مالياتبه عنوان پيشرفت فني بيطرف هيكس بر مسير  Aتاثير 
ش با افزاي. ندارد ها اتمالييابد تاثيري بر مسير بهينه  بر اين اساس وقتي پيشرفت فني افزايش مي

. ماند ميباقي  199/0، مقدار ماليات بهينه بدون تغيير 002/0و  004/0به  006/0مقدار اين پارامتر از 
   .آيد دست ميه در هنگام افزايش اين پارامتر نيز نتيجه يكساني ب

  
  α تحليل حساسيت نرخ ماليات نسبت به: 11جدول 

β α A δ μ θ ε k *τ رديف  
15/1-  58/4  006/0  055/0  045/0  6/064/4  79958/22  199/0  1  
15/1-  58/3  006/0  055/0  045/0  6/064/4  01414/203  199/0  2  
15/1-  58/2  006/0  055/0  045/0  6/0  64/447191798  199/0  3  
15/1-  58/1  006/0  055/0  045/0  6/064/4  0000016/0  199/0  4  
15/1-  58/0  006/0  055/0  045/0  6/064/4  007911/0  199/0  5  

 محاسبات تحقيق :مأخذ              

  

تا  58/4بخش خصوصي در دامنه  گذاري سرمايهتغييرات كشش توليد نسبت به  11جدول  بر اساس
تغييرات كشش توليد  هاي دادهنين بر اساس همچ. ندارد ها مالياتبر نرخ بهينه  داري معنيتاثير 58/0

بر روي نرخ بهينه  داري معنينيز تاثير  15/1تا  -15/3بخش دولتي در دامنه  گذاري سرمايهنسبت به 
  .ندارد ها ماليات
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  β تحليل حساسيت نرخ ماليات نسبت به: 12جدول 
β α A δ μ θ ε k *τ رديف  

15/3-  58/2006/0  055/0  045/0  6/064/4  0151652/0  199/0  1  
15/2-  58/2006/0  055/0  045/0  6/064/4  000003589/0  199/0  2  
15/1-  58/2  006/0  055/0  045/0  6/0  64/447191798  199/0  3  
15/0-  58/2006/0  055/0  045/0  6/064/4  1785/290  199/0  4  

15/1  58/2006/0  055/0  045/0  6/064/4  86622/24  199/0  5  
  محاسبات تحقيق :مأخذ              

 

  گيري و پيشنهادات سياستي نتيجه -5

و با روش كنترل بهينه پويا اطالعات مفيدي در ارتباط  زا درونمدل تعيين نرخ بهينه ماليات در يك 
بر اساس مدل انتخاب شده و پارامترهاي موجود . دهد ميارائه  بهينه با عوامل موثر در نرخ ماليات

تري در تعيين في است كه برخي از آنها نقش موثرنرخ بهينه ماليات تابع متغيرهاي مختل ،در مدل
متغيرهايي مانند نسبت مخارج در ايران . ندتر هستثيردارند و برخي ديگر كم تأه ماليات نرخ بهين

بخش دولتي به بخش خصوصي  گذاري سرمايهنسبت  و بخش خصوصي به مخارج بخش دولتي،
نقش زيادي در تعيين نرخ ماليات دارند اما متغيرهايي مانند استهالك، پيشرفت فني بيطرف 

و كشش توليد نسبت به  بخش خصوصي گذاري هسرمايهيكس، كشش توليد نسبت به 
   .تعيين نرخ بهينه ماليات موثر نيستند بخش دولتي در گذاري سرمايه

متغير نسبت مخارج  .دست آمده درصد ب 20نرخ بهينه ماليات حدود  اين تحقيق هاي يافتهبر اساس 
با افزايش اين . داردنرخ ماليات بهينه  ارتباط معكوس بابخش خصوصي به مخارج بخش دولتي 

نرخ ماليات بهينه كاهش خواهد داشت و با كاهش آن نرخ ماليات بهينه افزايش خواهد  ،نسبت
به معني افزايش مخارج بخش خصوصي و نياز به ماليات بيشتر  ،زيرا كاهش اين نسبت. داشت
 ها مالياتارتباط مستقيم با نرخ بهينه  بخش دولتي به بخش خصوصي گذاري سرمايهنسبت . است
  .شود ميهر چه اين نسبت بيشتر باشد نياز به اخذ ماليات بيشتري احساس  دارد،

بيشتر جهت حفظ  گذاري سرمايهبا افزايش نرخ استهالك به  رسد ميهر چند در ابتدا به نظر 
بيشتر مخارج دولت را افزايش داده و نياز به  گذاري سرمايهاست و اين  نيازموجودي سرمايه 
بر  داري معنياما با توجه به نتايج تحقيق تغييرات نرخ استهالك اثر  ،خواهد شد ماليات بيشتر حس
  .نداردبهينه روي نرخ ماليات 

جهت دستيابي به اين نرخ در . درصد بايد باشد 20 ها مالياتتحقيق نرخ بهينه  هاي يافتهبر اساس 
الزم  رسد ميلياتي به نظر ما هاي پايهدر بعد انواع . چند بعد مختلف اقداماتي بايد صورت بگيرد
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تا بر اساس آن بتوان سطح  شودمالياتي موثر و جديد اقدام  هاي پايهاست نسبت به شناسايي 
به يك نرخ ميانگين،  رسد ميمالياتي به نظر  هاي نرخدر بعد . درآمدهاي مالياتي را بهبود بخشيد

 .باشد بايد درصد 20نگين در حدود مالياتي نياز باشد به شكلي كه اين نرخ ميا هاي پايهبراي كليه 
 35درصد تا  2مالياتي آنها از  هاي نرخپايه مالياتي وجود دارد كه  29در كشور ما در حال حاضر 

  .درصد تعيين شده است
مالياتي در تامين درآمدهاي دولت، تغيير نرخ ماليات آنها به  هاي پايهبا توجه به سهم هر يك از 
همچنين افزايش نرخ مالياتي . لبته اين تغيير نبايد يكباره صورت پذيردا. سمت نرخ بهينه الزم است

براي بسياري  رسد ميمالياتي منجر به افزايش درآمدهاي دولت خواهد شد كه به نظر  هاي پايهساير 
  .پائيني دارند مالياتي بسيار هاي نرخاند و  شدهمالياتي موجود قوانين بازنگري ن هاي پايهاز 

هاي مالياتي به حداقل  است كه الزم است با تقويت اطالعات دستگاه معضالتينيز از فرار مالياتي 
  .برسد چرا كه بهبود نرخ مالياتي بدون توجه به بحث فرار مالياتي نتايج مفيدي را ارائه نخواهد داد

نابع شناسايي م : موضوعاتي مانند به  بايستي در كنار توجه هاي دخيل در حوزه ماليات ستاني دستگاه
مباحثي مانند ميزان مشموليت يا اصابت مالياتي،  ،تپرداخ   ميزان بهينه ماليات قابل مالياتي، تعيين 

مالياتي، بخش مهمي از كارايي نظام مالياتي كشور را در پديد آوردن  هاي معافيت  مالياتي و تمكين 
 ماليات   ه به ازاي هر واحدد كه با دقت، سرعت، كمترين ميزان هزيننشرايطي جستجو كن و  ها زمينه

  .ودشده، و كمترين ميزان سوء استفاده بتوان ماليات تعيين شده را وصول نم وصول 
آوري ماليات نيز از جمله مباحث مهم ديگري است كه  جمع هاي هزينهتالش در جهت كاهش 

  .گرددد منجر به افزايش درآمدهاي مالياتي در كنار بكارگيري نرخ مالياتي بهينه توان مي
نرخ ماليات بهينه تعيين شده در اين مقاله با توجه به نرخ رشد مخارج و توجه به رفع وابستگي 

دست ه كشور به درآمدهاي نفتي و در نهايت رفع كسري بودجه در يك افق زماني تعيين شده ب
بي به ساير چه بتوان شرايط را براي عملياتي نمودن اين نرخ تغيير داد امكان دستيا آمده است و چنان

با  .شود مياهداف ذكر شده از جمله رفع كسري بودجه و وابستگي به درآمدهاي نفتي نيز حاصل 
دو عامل نسبت مخارج بخش خصوصي به بخش دولتي و نسبت  دار معنيتوجه به اثر 

بخش دولتي به بخش خصوصي بر نرخ بهينه ماليات، دولت بايد در تعيين اين دو  گذاري سرمايه
  .اي تدبير نمايد كه نرخ ماليات در سطح بهينه خود قرار گيرد گونهنسبت به 

ارتباط معكوس بين درآمدهاي نفتي و توجه به وصول درآمدهاي مالياتي باعث  رسد ميبه نظر 
ستاني عاجز باشد زيرا استفاده از درآمدهاي  شده دولت از دست زدن به اقدامات پيچيده ماليات
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مالياتي  هاي پايهمالياتي در كشور  هاي پايهبه همين دليل عمده . تر است نفتي به مراتب سهل
بايد پذيرفت كه تجربيات مختلف كشور در زمينه نوسانات قيمت نفت و . الوصول است سهل

 هاي پايهستاني را ضروري ساخته است و در انتخاب  لزوم اجتناب از اين سبك ماليات ،تحريم
  .دنمودن توجه الوصول بو مالياتي تنها نبايد به سهل
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  پيوست -1
  به متغيرهاي موثر نمودارهاي تحليل حساسيت نرخ ماليات نسبت

  

  
  حساسيت نرخ ماليات نسبت به  :2 نمودار

  هاي تحقيق يافته :ماخذ

  
  حساسيت نرخ ماليات نسبت به  :1 نمودار

  هاي تحقيق يافته :ماخذ

   حساسيت نرخ ماليات نسبت به  :4 نمودار
  هاي تحقيق يافته :ماخذ

  حساسيت نرخ ماليات نسبت به  :3 نمودار
  هاي تحقيق يافته :ماخذ

  حساسيت نرخ ماليات نسبت به  :6 نمودار
  هاي تحقيق يافته :ماخذ

 
   حساسيت نرخ ماليات نسبت به  :5 نمودار

  هاي تحقيق يافته :ماخذ

  
  حساسيت نرخ ماليات نسبت به  :7 نمودار

  هاي تحقيق يافته :ماخذ



  

  اقتصاديگذاري  پژوهشی سیاست -علمی نشریه                       

 1396بهار و تابستان  هفدهم، شماره نهم، سال                                                                                                           

نفتی  بازرگانی بر صادرات غیرریسک ارزیابی تأثیر ریسک سیاسی و 

   ترین کشورهاي هدف صادرات به عمده ایران

  )با تأکید بر بیمه اعتبار صادراتی(
  

  ١احمد گوگردچیان

 *٢زهره میرجابري

  09/07/1395: پذیرش تاریخ                                                                                         19/07/1394: دریافت تاریخ

  

  چکیده 

 الملل بعد جدیدي به آن اضافه تمام انواع کسب و کار شامل عناصري از ریسک است، اما در تجارت بین

صادراتی در اثر وجود دو نوع ریسک مهم در فضاي تجارت تأخیر و یا عدم پرداخت وجه کاالي . شود می

ی سیاس هاي ریسکهدف از این پژوهش، بررسی تأثیر . استلل، ریسک سیاسی و ریسک بازرگانی الم بین

نفتی  ، بر صادرات غیراعتبار صادراتی ي بیمهمالیات /یارانهو همچنین تأثیر   و بازرگانی کشورهاي واردکننده

 به مربوط تابلویی هاي از مجموعه داده ،به همین منظور .است هدف صادرات يکشورها نتری به عمده ایران

 و اقتصادي سیاسی، ریسک آمارهاي و نفتی عمده هدف صادرات غیر کشور 30 به ایران نفتی غیر صادرات

تا  1384براي دوره زمانی ) ICRG( 3يکشور یسکر المللی ینب يراهنما هاي شاخص از برگرفته مالی

در برآورد الگو،  .این ارزیابی صورت پذیرد جاذبه الگوياستفاده شده است، تا از طریق برآورد یک  1391

جهت  د شامل دو الگوي ایستا و موندالكیتم ایستا خورکه الگوهاي ایستا و پویا استفاده شد از الگوریتم

رهیافت اثرات تصادفی و الگوي پویا  ي ایستا با استفاده ازالگو .استو بلندمدت  مدت کوتاهتفکیک اثرات 

 در بلندمدت ، ریسک سیاسینتایج بر اساس .برآورد شد) SGMM( ي سیستمی یافته روش گشتاور تعمیم با

ریسک بازرگانی هم از منظر شاخص ریسک اقتصادي و ولی  داشته مثبتنفتی ایران تأثیر  بر صادرات غیر

بیمه  بررسی تأثیر سیاستهمچنین . نفتی ایران اثر منفی داشته است هم از منظر ریسک مالی بر صادرات غیر

طریق به این از  ولی اگردولت در این مدت سیاست مالیاتی اعمال کرده نشان داد،  اعتبار صادراتی

   .نفتی ایران تأثیر مثبت داشته باشد ست بر صادرات غیرتوان میصادرکنندگان یارانه اعطا نموده بود، 

  . صادرات، ریسک سیاسی، ریسک بازرگانی، بیمه اعتبار صادراتی، الگوي جاذبه: واژگان کلیدي

Keywords: Export, Political Risk, Commercial Risk, Export Credit 
Insurance, Gravity Model.  
JEL Classification: F13, C33, G22.  

__________________  
             دانشگاه اصفهان ،گروه اقتصاد استادیار. 1
   دانشگاه اصفهان ،ارشد علوم اقتصادي کارشناس. 2

 )Email: zmirjaberi@yahoo.com  :یسنده مسئولنو - (*

DOI: http://dx.doi.org/10.29252/jep.9.17.119 
3. International Country Risk Guide (ICRG) 
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  مقدمه -1

هاي بزرگ  و دستيابي به استقالل اقتصادي از آرمان يكاهش اتكاي اقتصاد ملي به درآمدهاي نفت
با توجه به وابستگي شديد صادرات ايران به  نفتي، عملكرد صادرات غير اما. انقالب اسالمي است

منابع عظيم نفت و گاز مطابق انتظارات نيست، به نحوي كه بر اساس آمارهاي سازمان توسعه 
درصد اهداف اين سال را محقق نموده و  64تنها  نفتي صادرات غير 1391تجارت ايران در سال 

بنابراين بررسي و رفع موانع موجود بر سر راه  .1درصد رسيده است 77به  1392اين عدد براي سال 
   .اي دارد فتي ايران اهميت ويژهن ي صادرات غير توسعه

رار گرفته، نفتي كشور كه كمتر مورد توجه ق ي صادرات غير يكي از عوامل مؤثر بر عدم توسعه
عدم . هاي صادركننده است وجود ريسك در بازارهاي صادراتي و تأثير آن بر فروش بنگاه

هاي اعتباري به آن ريسك اعتبار صادراتي اطالق  كه در فروش پرداخت وجه كاالي صادراتي
ممكن است خريدار  .الملل است ناشي از وجود دو نوع ريسك مهم در فضاي تجارت بين شود، مي

اين قبيل . ته شود يا در پرداخت وجه ناتوان شده يا نخواهد در موعد سررسيد پرداخت كندورشكس
از طرف ديگر ممكن است اقداماتي نظير . گيرند قرار مي 2رخدادها در گروه ريسك بازرگاني

جنگ، شورش و يا حوادث طبيعي در كشور  ،سازي قرارداد، استرداد جواز واردات خنثي
اتفاقاتي نظير اين در گروه  ،شود ميكه مانع عمل به مفاد قرارداد صادراتي  واردكننده صورت گيرد

  ).110: 2013، 4كلمان( گيرند قرار مي 3ريسك سياسي
تصميمات صادركنندگان را در انتخاب بازار هدف و حتي  دتوان ميوجود اين دو گروه ريسك 

ي  صادركنندگان از توسعه شود ميتأثير قرار دهد، زيرا باعث  استراتژي فروش و بازاريابي تحت
. به ويژه استفاده از راهبرد فروش اعتباري خودداري كنند ،ريسكسهم بازاري خود در بازارهاي پر

سياسي و بازرگاني موجود در  هاي ريسكچه بتوان از صادركنندگان در مقابل  بنابراين چنان
ي ايجاد شده و همين موضوع بازارهاي خارجي محافظت كرد، امكان بيشتري براي فروش اعتبار

يكي  اي بيمه هايقرارداد. شود ميبا گسترش بازارهاي صادراتي باعث افزايش صادرات كل كشور 
گر اعتبار صادراتي،  نهادهاي بيمه .تاس تيراصاد اعتبار ريسك پوشش هاي روش ترين از اصلي

__________________  
  .1392و  1391ا، سال هاي .ا.نمايه آماري سازمان توسعه تجارت ايران، بر اساس آمارهاي كارشناسي نشده گمرك ج. 1

2. Commercial Risk 
3. Political Risk 
4. Coleman (2013) 
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كه عموماً  كنند ميسياسي و بازرگاني محافظت  هاي ريسكصادركنندگان را در مقابل گروهي از 
نهادهاي عمومي بيمه اعتبار  .گيرند نميتجاري تحت پوشش قرار  اي بيمه هاي شركتتوسط 

كه پرداخت اين  كنند ميصادراتي معموالً مبالغي را جهت پوشش زيان خود از دولت دريافت 
چالش اين سياست در ميزان و . شود مياي حمايت از صادرات شناخته  مبالغ نوعي سياست يارانه

  .اي و يا حتي مالياتي داشته باشد شكل يارانه دتوان مينوع تعامل دولت با اين مؤسسات است كه 
و سياسي و بازرگاني مربوط به كشورهاي واردكننده  هاي ريسكاين مطالعه درصدد ارزيابي تأثير 

اعتبار صادراتي كه خود نوعي سياست حمايتي جهت كنترل ريسك از  ي بيمههمچنين تأثير يارانه 
از اين منظر  اين بررسياهميت . نفتي ايران است بر صادرات غير ،شود ميجانب دولت محسوب 
و يارانه بيمه اعتبار صادراتي ها  ي تأثير پذيري صادرات از اين ريسك است كه با تبيين نحوه

ر صادراتي به عنوان يكي از ابزارهاي مديريت ريسك و به طور ويژه اعتبا هاي بيمهبه نقش  توان مي
ي  جامعه. نفتي پي برد به قابليت استفاده از اين ابزار توسط دولت در تشويق و تسهيل صادرات غير

نفتي ايران است، كه از آمار و  كشورهاي هدف صادرات غير ترين عمدهآماري اين پژوهش 
از بين كشورهاي . استفاده شده است 1391الي  1384ماني ي ز اطالعات مرتبط براي دوره

رين ارزش صادرات كه هدف بيشت انتخاب شدند كشور 30نفتي ايران،  واردكننده كاالهاي غير
مدت به طور  نيگروه كشورها در ا نيا .1اند بوده 1384-91ي زماني  ايران در دوره غير نفتي

   .2اند را به خود اختصاص داده رانيا ينفت ريصادرات غ يدرصد از ارزش دالر 81از  شيب نيانگيم
، پيشينه پژوهش 2در بخش : شوند معرفي ميهاي مختلف اين پژوهش به اين ترتيب  در ادامه، بخش

اعتبار  ي بيمه، اعتبار صادراتي هاي ريسك مباني نظري پژوهش شامل معرفي انواع 3 در بخش
در  .و نتايج آن ارائه شده است الگوبرآورد  4و در بخش  صادراتي و چارچوب نظري پژوهش،

   .است بيان شدهگيري مطالعه  و نتيجه نيز خالصه 5نهايت در بخش 
  
  
  
  

__________________  
، اندونزي، گكن بلژيك، كانادا، چين، آلمان، اسپانيا، فرانسه، انگلستان، هنگآذربايجان، ارمنستان، شامل كشورهاي . 1

هند، عراق، ايتاليا، ژاپن، كويت، هلند، عمان، پاكستان، فيليپين، قطر، روسيه، عربستان سعودي، سنگاپور، سوريه، 
  . ويتنامامريكا و   عربي، اياالت متحده متحده  تركيه، اماراتتايوان، 

  .ساس آمارهاي اتاق بازرگاني ايرانهاي پژوهش، بر ا يافته .2
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  پيشينه پژوهش -2

به منظور بررسي خود  ي مطالعهدر ) 1394( آذربايجاني و همكاراندر ميان مطالعات داخل كشور، 
از  با استفاده ،صادراتي ي بيمه ي يارانهنفتي با  بين صادرات غير مدت كوتاهارتباط بلندمدت و 

هاي گسترده  و با بكارگيري رهيافت خودتوضيح با وقفه 1390تا  1374ي  هاي ساالنه داده
)ARDL (صادرات بر تأثيري بلندمدت و مدت كوتاه در صادراتي بيمه آيا يارانه به اين سوال كه 

 بيمه يارانه كه داد  نشان مطالعه، اين از آمده دست به نتايج. پاسخ دادنداست،  داشته كشور نفتي غير
 حسني و كرباسي. دارد نفتي غير صادرات عرضه بر مثبت تأثير مدت كوتاه و بلندمدت در صادراتي

 به نظري آن مقاله الگوي بيان ضمن ،)2002( 1توروي و رينسترا مقاله بر مبتني يا مطالعه در) 1388(
 تأثير تجربي آزمون در آنها نتايج. پرداختند ايران مورد در آن رگرسيوني الگوي تجربي آزمون
 ايران كشاورزي غير و كشاورزي محصوالت صادرات بر واردكننده كشورهاي اعتباري ي درجه
 دو اين براي آن بزرگي اما است، معنادار و مثبت كااليي گروه دو هر براي ارتباط اين كه داد نشان
 ي بيمه ي يارانهخود به بررسي تأثير  ي مطالعهدر ) 1388( همكاراناستخر و . است متفاوت گروه

و با  1384تا  1362ي  صادرات محصوالت كشاورزي در ايران در دوره ي عرضهاعتبار صادراتي بر 
صادرات محصوالت  ي عرضهآنها با برآورد يك تابع . پرداختند ARDLاستفاده از رهيافت 

اثر مثبت و  مدت كوتاهصادراتي هم در بلندمدت و هم در  ي بيمه ي يارانهكشاورزي نشان دادند كه 
  .صادرات محصوالت كشاورزي دارد ي عرضهمعناداري بر 

مطالعاتي تجربي صورت  نيز شود مياي استفاده  اعتبار به طور گسترده ي بيمهدر كشورهايي كه از 
اعتبار صادراتي  ي بيمهخود به بررسي ارتباط  ي مطالعهدر ) 2014( 2در فرفان . گرفته است

ي اعتبار خصوصي و  هاي بيمه او با استفاده از مجموعه داده. خصوصي و صادرات پرداخت
كشور مقصد و با بكارگيري يك الگوي جاذبه  183كشور صادركننده به  25، مربوط به  صادرات

) 2009( 3بالتنسپرگر و هرگر .اعتبار صادراتي خصوصي را بر صادرات نشان داد ي بيمهتأثير مثبت 
هاي بين المللي هم  جاذبه كه به آن احتمال نكول پرداخت الگويبر اساس يك  خود ي مطالعهدر 

جريان صادرات  ،اي بيمهي تجربي پارامترهاي مختلف سياست  اضافه شده، با برآوردي از اندازه

__________________  
1. Rienstra‐Munnicha & Turvey (2002) 
2. Van der Veer (2014) 
3. Baltensperger & Herger (2009) 
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را بررسي  2005تا  1999هاي  بين سال 1هاي اقتصادي و توسعه مان همكاريكشورهاي عضو ساز
صادراتي عمومي، ريسك نكول، از  ي بيمههاي  كه حتي با وجود طرح نتايج آنها نشان داد. كردند

برند ممانعت  صادرات به كشورهايي كه از سطوح باالي ناپايداري سياسي و بازرگاني رنج مي
  .كند مي

با وارد كردن ريسك سياسي در الگوي خود، نشان خود  ي مطالعهدر ) 2008( 2موزر و همكاران
در  است ريسك سياسي كشور واردكننده اثري منفي و معنادار بر صادرات آلمان داشتهدادند كه 
هاي اعتبار صادراتي اثري مثبت و معنادار بر صادرات دارد و ورود ريسك  ضمانتحالي كه 

اي  در مطالعه) 2006( 3ايگر و يورل .كاهد ها بر صادرات مي نامه تأثير ضمانتسياسي تنها اندكي از 
توانند  ميهاي اعتبار صادراتي عمومي  نامه به بررسي اين موضوع پرداختند كه آيا واقعاً ضمانت

اي و يا ساختار صنعتي تجارت  اي ايجاد كنند و آيا ساختار منطقه افزايش صادرات قابل مالحظه
هاي  جاذبه براي داده الگويآنها اين موضوع را از طريق برآورد يك  ؟دهند ميغيير خارجي را ت

و در  بوده است مهم ولي اندك مدت كوتاهصادراتي آزمون كرده و نشان دادند كه اثر آنها در 
خود  ي مطالعهدر ) 2002(رينسترا و توروي . اند اي بر صادرات داشته بلندمدت تأثير قابل مالحظه

 4كه از طريق شاخص يوروماني(ه برآورد تجربي تأثير درجه اعتباري كشورهاي واردكننده اقدام ب
اي كشورهاي مورد مطالعه  ي محصوالت كشاورزي و كارخانه بر صادرات سرانه) گيري شده اندازه
ثبت ي اعتبار و صادرات هر دو نوع محصول م كه ارتباط ميان درجه دادنشان  مطالعهنتايج . كردند

 . كننده در امر صادرات است ها يك عامل تعيين ريسك بازپرداختو معنادار است، كه اين يعني 

، اين است كه مطالعات صورت گرفته ژوهش حاضر نسبت به مطالعات داخليدر مجموع، امتياز پ
راي نخستين بسيار محدود است و پژوهش حاضر بنفتي ايران  اثر ريسك بر صادرات غيرمورد  در
. پردازد نفتي ايران مي يارانه بيمه اعتبار صادراتي بر صادرات غير به بررسي همزمان تأثير بار

همچنين مزيت آن بر مطالعات خارجي هم در اين است كه تا به حال در مطالعات اين حوزه، از 
براي بررسي تأثير ريسك بر تجارت  )ICRG( المللي ريسك كشوري هاي راهنماي بين شاخص

سياسي و بازرگاني به تفكيك مورد ارزيابي  هاي ريسكاستفاده نشده و از همين رو، تأثير الملل  بين
   .اند قرار نگرفته

__________________  
1. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
2. Moser (2008) 
3. Egger & Url (2006) 
4. Euromoney 



 
 

 1396بهار و تابستان  هفدهم، شماره نهم، سال ،گذاري اقتصادي سياست نشريه   124

  مباني نظري پژوهش -3
به  كه قرار دارند 1از ريسك، به نام ريسك اعتبار صادراتيگروهي هاي اعتباري در معرض  فروش

طور كلي به صورت احتمال عدم پرداخت يا تأخير در پرداخت وجه كاالي صادر شده تعريف 
  .شود مي

بندي  سياسي طبقه/خريدار و كشوري/بازرگاني هاي ريسكرا به دو گروه  پژوهشگران اين ريسك
: ، به عنوان نمونهاند ارائه دادهريسك سياسي را تعاريف مختلفي از ، مطالعاتيمنابع  .اند كرده

ريسك سياسي اقداماتي از طرف دولت كشور هدف است كه باعث عدم پرداخت يك قرارداد «
احتمال وقوع برخي وقايع سياسي كه «و همچنين ) 4: 2008موزر و همكاران، (» شود ميصادراتي 

ابراين بن). 6: 2،1996وست(» دهد گذاري داده شده را تغيير مي انداز سودآوري يك سرمايه چشم
توان گفت در مورد نقش دولت كشور خريدار در ميزان و اهميت ريسك سياسي اتفاق نظر  مي

در مورد ريسك بازرگاني، اغلب مطالعات آن را مربوط به اقدامات انفرادي بنگاه  .وجود دارد
 ،3گرات(دانند  واردكننده يعني اعسار يا نكول در پرداخت و يا عدم پذيرش كاال از طرف وي مي

توان  به سختي ميبا اين وجود ). 4: 2008 ،و موزر و همكاران 110: 2013 ،؛ كلمان18: 2008
هاي مقامات  ريسك بازرگاني و سياسي را تفكيك نمود، زيرا تصميمات سياسي يا ساير فعاليت

و  22: 2008 ،گرات( كند ميها و توانايي آنها را در ايفاي تعهدات قرارداد متأثر  داخلي، شركت
ي ريسك را در ارتباط با صادرات  دو گروه عمده توان مي، بنابراين). 12: 1992 ،4ريج و جوزفدلب

هاي  به كشورهاي خارجي تشخيص داد؛ ريسك سياسي كه عمدتاً مربوط به عوامل و زمينه
هاي  حاكميتي و كالن كشور هدف است و ريسك بازرگاني كه گرچه به رفتار انفرادي بنگاه

هدف  يهاهاي اقتصاد كالن كشور منشأ آن را در شاخص توان ميولي  شود ميواردكننده مربوط 
   .يافت

  

  ي اعتبار صادراتي بيمه -3-1
اعتبار صادراتي حفاظت از صادركنندگان كاالها يا خدماتي است كه محصول  ي بيمههدف از 

ي  ناشي از دامنه هاي زيانصادركننده در مقابل . رسانند ميخود را در شرايط اعتباري به فروش 

__________________  
1. Export Credit Risk 
2. West (1996) 
3. Grath (2008) 
4. Delbridge and Joseph (1992) 
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بازرگاني و سياسي هستند،  هاي ريسك به طور كلي همانكه  شود ميها بيمه  اي از ريسك گسترده
بازرگاني را ارائه  هاي ريسكگران اعتبار داخلي تنها پوشش  اين در حالي است كه بسياري از بيمه

  ). 2: 1992 ،دلبريج و جوزف( دهند مي
 يصادرات ي بيمهدولت طرح  يوقت« شود مي، به اين صورت تعريف اعتبار صادراتي ي بيمه ي يارانه
 نيتفاوت باست با معادل  كند مي ييجو كه بنگاه صرفه يا نهي، هزكند مي يسازمانده اي يبانيرا پشت
 .)27: 1990 ،1آبراهام(» شود ميپرداخت  يكه در بازار خصوص اي بيمهو حق  مهيبه ب يواقع يياهدا

 دهند ميرا پوشش  ياعتبار صادرات ي بيمه ساتمؤس انيدر واقع ز يصادرات ي بيمه يها ارانهي
ها عبارتند از  اي كه بايد به آن توجه شود اين است كه يارانه نكته). 9: 2000 ،2تيآبراهام و دو(

اعتبار   هاي منتشره توسط مؤسسات بيمه حساب كه به صورت خالص در صورت "عمدي" هاي زيان
شوند، زيرا اين گونه  عمدي يارانه محسوب نمي غير هاي زيانبنابراين، . شوند صادراتي منعكس مي

ي  از اين رو، به منظور ارائه). 57: 1380خرمي، ( كنند ميها در بلندمدت يكديگر را خنثي  زيان
در . شوند ها حمايت مي كه رسماً از طرف دولت هاي اعتبار صادراتي نهادهايي وجود دارند مهنا بيمه

  .هاي اعتبار صادراتي است نامه ي بيمه متولي ارائهايران صندوق ضمانت صادرات ايران، 
 

  چهارچوب نظري پژوهش -3-2

يا به طور كلي ي اثرگذاري ريسك نكول  از نظر تئوريك مطالعات متعددي در رابطه با نحوه
ها  ي برخورد بنگاه با اين ريسك، بر توليد و صادرات بنگاه ريسك درآمد و همچنين تأثير نحوه

كه توسط فان نيومن و  3اغلب اين مطالعات با استفاده از تئوري مطلوبيت مورد انتظار. وجود دارد
 ازارهاي خارجي و بهكه وجود عدم اطمينان در ب دهند ميگذاري شده است نشان  پايه 4مورگنسترن

 شود ميهاي صادركننده  طور خاص ريسك نكول بنگاه خريدار، باعث كاهش توليد بنگاه
 ،9؛ دويت1996 ،8؛ دويت و الندايو1999 ،7؛ وانگ1996، 6؛ فورد و همكاران1986 ،5فوناتسو(

   ).2002 و رينسترا و توروي، 1996
__________________  

1. Abraham (1990) 
2. Abraham and Dewit (2000) 
3. Expected Utility Theory 
4. Von Neumann–Morgenstern 
5. Funatsu (1986) 
6. Ford (1996) 
7. Wong (1999) 
8. Dewit and Landau (1996) 
9. Dewit (1996) 
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اعتبار صادراتي قادر است با تغيير رفتار بنگاه  هاي بيمهكه  دهند ميمطالعات نشان  از همچنين برخي
؛ 1986 فوناتسو،(خنثي باعث افزايش صادرات بنگاه صادركننده شود   گريز به ريسك از ريسك

. 1)2002 و رينسترا و توروي، 1996 ؛ دويت،1996 الندايو، و ؛ دويت1996فورد و همكاران، 
ها قادر است تحت  بيمه اعتبار صادراتي در قالب كاهش حق ي بيمه ي يارانهاين، اعطاي  عالوه بر
 فوناتسو،( خصوصي باعث تشويق صادركنندگان و در نتيجه افزايش صادرات شوده شرايط ب

   ).2002 و رينسترا و توروي،1996 الندايو، و ؛ دويت1996؛ فورد و همكاران، 1986
به پيروي  ،يسك نكول در بازارهاي هدفپذيري صادرات بنگاه از ر ي تأثير به منظور بررسي نحوه

كاال صادر j كه به كشور را  iگريز  يك بنگاه داخلي ريسك توان مي) 1996( و الندايو از دويت
در  توان ميرفتار اين بنگاه صادركننده را  .گرفتو با ريسك نكول مواجه است در نظر  كند مي

، دويت و )1996(شرايط وجود ريسك نكول يا به طور كلي ريسك درآمد به پيروي از دويت 
در . اي بررسي نمود در يك چارچوب دو مرحله) 2000(و آبراهام و دويت ) 1996( الندايو
و  شود ميگر تعيين  و سقف پوشش بيمه توسط نهاد بيمه اي بيمهسياست  ي بيمهاول حق  ي مرحله

گريز نمونه، به اتخاذ تصميم درمورد بازار صادراتي خارجي خود  دوم بنگاه ريسك ي مرحلهدر 
  .شود ميدوم شروع  ي مرحلهپردازد، اما تحليل از  مي

گران خصوصي از پوشش  كه بيمه( j به بازارهاي پرريسك i بنگاهاگر به منظور ترويج صادرات 
  دولت در هنگام وقوع خسارت مقدار گر به نيابت از ، نهاد بيمه)كنند ميريسك آن خودداري 

به ازاي هر واحد پولي بيمه شده، جبران كند و ساكنان كشور   ي بيمهرا در قبال دريافت حق 
حاصل از صدور   ورشكسته شوند، با درنظر گرفتن درآمد ، با احتمال برونزاي jمقصد، 
=  :عبارت است از i انتظار بنگاه صادركننده ، سود موردjكاال به بازار  مقدار  1 − + − −  )1(  

  

≤به نحوي كه  اضافه  ي نهايي توليد  كه به هزينه است موانع تجاري طبيعي و مصنوعي 1
). 4: 2009بالتنسپرگر و هرگر، (تر از يك خواهد بود  و بنابراين به صورت مضربي بزرگ شود مي

 - ي كلي فوق، تابع سود مورد انتظار بنگاه صادركننده به روش ميانگين به منظور تصريح رابطه
__________________  

) 1996( كنند، به عنوان نمونه فورد و همكاران البته مطالعات مختلف اين موضوع را براي شرايط متفاوتي اثبات مي. 1
آن را شرط ) 1996( الندايو و دانند، دويت ي كاهنده نسبت به سطح پوشش مي آن را مشروط به وجود نرخ حق بيمه

   .ي منصفانه اين نتيجه برقرار است معتقد است با پوشش كامل و حق بيمه) 1996(و دويت  تقارن اطالعات دانستهوجود 
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ي  بر اين اساس حداكثر سود مورد انتظار بنگاه صادركننده. 2شود ميبندي  فرمول 1واريانس
   :عبارت است از iگريز  ريسك

  	 = −       )2(  
  

  .بنگاه است 3تابع سود مورد انتظار معادل كه در آن 

در اين حالت، با . گريزي مطلق بنگاه است ريسك) ثابت(ضريب  ، )2(ي  همچنين در معادله
خريداري شده است،  اي بيمهپرداختي متغير و مضربي از سطح پوشش  ي بيمه  فرض اين كه حق

  : شوند سود مورد انتظار و واريانس سود به صورت زير محاسبه مي
  = 1 − + − 	 − =                       )الف-3(  (1 − )( )          )   ب-3(      
 

) الف-3(ي  قسمت آخر رابطه. حجم صادرات به آن مقصد است و  jيمت نهايي در بازار ق 
 شود ميي توليد است كه به منظور جلوگيري از دستيابي به پاسخ نامعين، فرض  هم تابع هزينه

  . ي نهايي فزاينده است هزينه
و واريانس  هم يك متغير تصادفي با ميانگين  شود ميگيري  اندازه ريسك نكول كه توسط 

> است به نحوي كه  0 = > 1 =    ).1996دويت، ( 0
  : و بر اساس شرط مرتبه اول داريم) 2(ي  در رابطه) ب-3(و ) الف-3(با جايگذاري روابط 

  = 1 − + − 	 − − (1 − ) = 0 )4  (  
  

  : است) 5(به صورت رابطه ي توليد بنگاه بيمه شده  اساس آن مقدار بهينه كه بر
  = ( )       )5(  

__________________  
1. Mean-Variance Approach 

ي ميانگين، با تبديل خطي مثبت جمالت مربوط به مشتقات  به اين ترتيب كه پس از بسط تيلور تابع سود حول نقطه. 2
  . آيد ع سود مورد انتظار به دست ميتر، معادل تاب دوم و پايين

3. Equivalent Expected Profit Function 
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گريزي بنگاه  ي ريسك و درجه ,هاي توزيع نكول  ي اخير به وضوح ويژگي در رابطه (  دويت،(در تصميمات صادراتي بنگاه تأثيرگذار هستند  ,و عناصر قرارداد بيمه  (
 شود مي، مشاهده )ب-6(و ) الف-6(ها، روابط  طور كه از طريق عالمت مشتق همان). 5: 1996

گريزي و همچنين افزايش ميانگين ريسك كاهش  ي ريسك مقدار صادرات بنگاه با افزايش درجه
يابد و اين يعني صادرات بنگاه به بازارهاي پرريسك كمتر از صادراتشان به بازارهايي با  مي

بيمه كمتر از مقدار عادالنه است با  تر اينكه، وقتي حق مهم. تر است ي ريسك نكول پائين درجه
	) يابد كاهش مقدار پوشش، ميزان صادرات هم كاهش مي ≤ اگر > ؛ پس (0

   .يابد گر باال رود مقدار توليد و صادرات بنگاه صادركننده افزايش مي هرچه سقف پوشش نهاد بيمه
 

  )الف -6(
= − 1 + (1 − ) − (− ) 1 − + −1 + (1 − ) > 0 

  = ( )( ) <           )ب -6(     0
  

> شود ميبيمه ميزان توليد بنگاه زياد  كاهش حقاز طرف ديگر با  )اگر (0 > اين . 0
نفتي اقدام به  هاي حمايت از صادرات غير چه دولت در قالب سياست دهد چنان موضوع نشان مي

پرداختي  ي بيمه گر صادراتي نمايد، به طرزي كه منجر به كاهش حق اهداي يارانه به مؤسسات بيمه
. هاي صادركننده شود، اين سياست به افزايش توليد و صادرات بنگاه منجر خواهد شد توسط بنگاه

, يارانه اهدا شده است كه هايي زماني در چنين برنامه = − ≥ 0 
<صورت  به 0	,			 < ايت دريافت شده از جانب به ميزان كمتر از حم iباشد، يعني بنگاه  0

 كمتر از حق اي بيمه گر حق بيمه پرداخت كرده باشد يا به عبارت ديگر نهاد بيمه گر حق بيمه نهاد
  : يعني. منصفانه وضع كرده باشد ي بيمه

  = + − = − ,     )7(  
  

 .سقف پوشش ارائه شده توسط آن است گر اعتباري رسمي و  سود نهاد بيمه كه در آن 
در شرايط وجود ريسك  i كه مقدار صادرات بنگاه صادركنندهگفت  توان ميبنابراين، به طوركلي 

هاي توليدكننده، از  ، عالوه بر متغيرهاي معمول اثرگذار بر توليد و فروش بنگاهjنكول به مقصد 



 
 

 129  ترين كشورهاي هدف صادرات  ايران به عمده ارزيابي تأثير ريسك سياسي و ريسك بازرگاني بر صادرات غير نفتي

به طور مثبت و از حق بيمه  اي بيمهريسك موجود در بازار هدف به صورت منفي، از سقف پوشش 
، كند ميصادراتي به صورت مثبت تبعيت  ي بيمه ي يارانهاز  پرداختي به صورت منفي و در نتيجه

  : يعني
  = , , , …        

  

ي اثرگذاري آنها بر صادرات  صادراتي و آنچه تاكنون پيرامون نحوه هاي ريسكبا توجه به ماهيت 
كه در صادرات به دانست ي تجاري  ها را نوعي هزينه اين ريسك توان ميكشورها ارائه شده، 

ابزار اصلي در پيوند موانع تجاري به ميزان  .شود ميكشورهاي پرريسك به صادركنندگان تحميل 
اي از ادبيات جاذبه، اين الگو را به منظور ايجاد تمايز  تجارت الگوي جاذبه است، زيرا مجموعه

اندرسون و فان ( كنند ميهاي تجاري استفاده  هاي تعيين تجارت، فارغ از هزينه ميان تئوري
   .)21: 2004 ،1وينكوپ

به منظور بررسي ) 2009( ستاي پژوهش به پيروي از بالتنسپرگر و هرگربر همين اساس، الگوي اي
نفتي  اعتبار صادراتي بر صادرات غير ي بيمههاي  بازار هدف صادرات و يارانه هاي ريسكتأثير 

   :شود ميتصريح  زير هاي تابلويي به صورت ايران با استفاده از داده
 , = , , + , + , + , +( , ) + + ,      )8(

  

. شوند صادراتي تقسيم مي ي بيمهبه نحوي كه در آن متغيرها به دو گروه متغيرهاي كنترل و 
. شود ميگيري  ها اندازهGDPي اقتصاد است كه توسط حاصلضرب  متغيرهاي كنترل شامل اندازه هاي تجاري نشان  هاي طبيعي و مصنوعي تجاري است كه خود را در قالب هزينه محدوديت ,

. شود ميگيري آن استفاده  ي بين كشورها براي اندازه داده و معموالً در معادالت جاذبه از فاصله
د ميزان خسارات نها ،)λ(پرداخت در صادرات  هاي ريسكصادراتي عبارتند از  ي بيمهمتغيرهاي 

 ي يارانههاي دولتي و از طريق  كه توسط طرح) γ(قابل بيمه » پوشش«حداكثر درصد  و )ρ( گر بيمه

__________________  
1. Anderson and Van Wincoop 
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گيري اجزاي مشاهده نشده، در انتهاي  به منظور اندازه .شود ميپشتيباني S  اعتبار صادراتي ي بيمه
   .جزء اخالل رگرسيون قرار داده شده است ,اثرات ويژه كشور و  ، )8(رابطه 

اعتبار  هاي ريسك، طبق تعاريف ارائه شده از دو گروه )8(در مورد متغير ريسك در الگوي 
خريدار و  بازرگاني ـگروه ريسك دو هر توان ميكالن  هاي ريسكصادراتي و ارتباط آنها با 

 ي مطالعهاز اين رو، در . داد قرارهاي ريسك كالن مورد بررسي  سياسي را با شاخص   ـ  كشوري 
كه توسط گروه  )ICRG( 1ريسك كشوريالمللي  راهنماي بينهاي  حاضر از معكوس شاخص

، در ارزيابي تأثير ريسك شود ميبه صورت ساالنه تهيه و ارائه ) PRS( 2خدمات ريسك سياسي
از سه  تشكلم ICRGشاخص  .نفتي ايران استفاده شده است اعتبار صادراتي بر صادرات غير

كه  شاخص ريسك سياسي، ريسك اقتصادي، ريسك مالي و يك شاخص ريسك تركيبي است
اي است كه مجموع  ي امتيازدهي به گونه نحوه. اند هاي متعددي تشكيل شده هر كدام از مؤلفه

  . باشد ميگر ريسك كمتر  و امتياز باالتر نشان 100ها  حداكثر امتياز تمام مؤلفه
  

  و نتايج الگوبرآورد  -4

 ي مطالعه، به پيروي از 3نگر ي روش گذشته حاضر، بر پايه در پژوهشبيمه اعتبار صادراتي  ي يارانه
گيري به دليل  اين روش اندازه. شود ميمحاسبه  )9(رابطه رت به صو) 2009( بالتنسپرگر و هرگر

عين حال مستلزم  گيري است و در دهد كه فاقد واحد اندازه نسبي بودن، شاخصي را ارائه مي
   :باشد نمي) ادرات جديداً بيمه شدهارزش ص(قابل دسترس در ايران  اطالعات غير

  ( , ) =         )9(  
  

هاي بازيافت  ارزش dدريافتي و  ي بيمهمجموع حق  rگر،  ميزان خسارات نهاد بيمه ρكه در آن 
رگتر از يك بز )9(ي  به نحوي كه اگر حاصل رابطه. صادراتي است اعتبار گر شده توسط نهاد بيمه

باشد، يعني آنچه عمالً از صادركننده دريافت شده كمتر از آن چيزي است كه براي رسيدن به 
گر است و  گر الزم بوده و به معناي اعطاي يارانه از جانب دولت به نهاد بيمه سر بيمه ي سربه نقطه

 ي بيمه  گر بيش از حق بيمه تر از يك باشد، به اين معناست كه نهاداگر حاصل اين عبارت كوچك
__________________  

1. International Country Risk Guide (ICRG) 
2. Political Risk Services (PRS) 
3. Ex-Post 
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دهد از صادركنندگان دريافت كرده و مازاد را به عنوان  عادالنه كه خسارات احتمالي را پوشش مي
  . ماليات به دولت پرداخت نموده است

ي ريسك ها گيرد، يكبار شاخص دو صورت مورد برآورد قرار ميهم به ) 8(ي جاذبه  رابطه
شوند و بار ديگر الگو تنها با شاخص  وارد مي مجزا درون الگو سياسي، اقتصادي و مالي به طور

   :گردد صورت زير بازنويسي ميبه ) 8(ي  بنابراين رابطه. گيرد ريسك تركيبي مورد برآورد قرار مي
 

ln  )الف-8( , = + ln , + ln+ ln( )+ , + ln , + ln ,+ ln , + + ,  
  
ln  )ب-8( , = + ln , + ln+ ln( )+ , + ln , + + ,  
 

ln كه در آن بر حسب ( tدر سال  j نفتي ايران به كشور صادرات غيرلگاريتم طبيعي  ,
ln ،)دالر واقعي كشور ايران و هر كدام از شركاي  GDPلگاريتم حاصلضرب  ,

از  j ي كشور لگاريتم فاصله ln، )2000بر حسب دالر ثابت سال ( tدر سال  j تجاري
)ln ايران، lnو  t اعتبار صادراتي ايران در سال ي يمهب) ماليات(لگاريتم يارانه  ( ,، ln ,، ln lnو  , يسك سياسي، ريسك هاي ر به ترتيب لگاريتم شاخص ,

 در نهايت . است t در سال j اقتصادي، ريسك مالي و شاخص ريسك تركيبي مربوط به كشور
   .جزء اخالل رگرسيون است ,هم اثرات انفرادي ثابت در طول زمان و 

نفتي،  هاي مختلف ريسك سياسي، اقتصادي و مالي بر صادرات غير بررسي دقيق تأثير شاخص
به همين منظور در پژوهش حاضر . و بلندمدت اين متغيرهاست مدت كوتاهتفكيك اثرات مستلزم 

و ايگر و  )2008( موزر وهمكارانو ) 2006( يورل و كه توسط ايگر )1978( 1از تصريح موندالك
 كاره هاي تابلويي ب و بلندمدت در مورد داده مدت كوتاهجهت تفكيك اثرات ) 2004( 2پفافرماير

و  مدت كوتاهگيري اثرات  تصريح موندالك كه براي اندازه. گرفته شده، استفاده خواهد شد

__________________  
1. Mundlak (1978) 
2. Egger and Pfafermayr (2004) 
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 كند ميبلندمدت متغيرها مفيد است با وارد كردن ميانگين زماني هر متغيري كه در طول زمان تغيير 
، و ضريب ميانگين زماني هر يك از مدت كوتاهضريب هر متغير تخميني از اثر . گيرد شكل مي

ي كه در بنابراين با وارد كردن ميانگين زماني متغيرهاي. دهد متغيرها تأثير بلندمدت را به دست مي
و  مدت كوتاهجهت تفكيك اثرات ) 8(ي  ، تصريح موندالك از رابطهكنند ميطول زمان تغيير 

   :شود ميارائه  )10(رابطه بلندمدت به صورت 
  , = + ln , + ln + ln( )+ , +ln , + ln , + ln , + . +. + . + . + + ,              )10(  
  

و نيز متغير ميانگين  .ها با نماد GDP كه در آن ميانگين زماني متغير حاصلضرب
و  .، .يب با هاي ريسك سياسي، اقتصادي و مالي به ترت زماني شاخص

هم اثرات بلندمدت  γو ضرايب  مدت كوتاهاثرات  βضرايب . گنجانده شده است .
اين الگو نيز بار ديگر و با . نفتي ايران نمايش خواهند داد متغيرهاي مذبور را بر صادرات غير

براي سنجش اثر  ,ريسك تركيبي با وارد نمودن متغيرهاي   استفاده از شاخص
   .گيري اثر بلندمدت برآورد خواهد شد براي اندازه .و  مدت كوتاه

ها  كه فرايند ايجاد داده لش روبروست، اول اينتحليل رگرسيوني كه تا به حال معرفي شد با دو چا
دار خواهند  و هم اثر بلندمدت تورش مدت كوتاههاي اثر  به طور بالقوه پوياست، بنابراين هم تخمين

شده باشد كه باعث تورش و  زايي ده ممكن است دچار مشكل دروندوم، تصريح ارائه ش. بود
وي اين مباحث تصريح پويايي از الگوي جاذبه براي برخورد با هرد. شود ميناسازگاري ضرايب 
 ).15: 2009موزر و همكاران، (برآورد خواهد شد 

  :، يعنيشود ميدار در بين متغيرهاي توضيحي مشخص  ي وقفه الگوي پويا با ورود متغير وابسته
  ln , = + ln , + ln , + ln +ln( )+ , + ln , + ln , + ln , ++ ,  )11(  
  

نفتي ايران با يك دوره وقفه است كه  لگاريتم ارزش صادرات غير ,كه در آن 
   .بار هم با شاخص ريسك تركيبي مورد برآورد قرار خواهد گرفت يك
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  الگوبرآورد  -4-1

 هاي دادهاعتبار صادراتي با استفاده از  ي بيمه ي يارانهبه منظور برآورد الگوهاي معرفي شده، ابتدا 
 1391تا  1384هاي  ي صندوق ضمانت صادرات ايران براي سال استخراج شده از گزارشات ساالنه

اخص مثبت مقدار ش 1390تنها در سال  گيري و مشاهده شده كه اندازه) 9(ي  و با كارگيري رابطه
يعني تنها در همين سال از طرف دولت يارانه پرداخت شده بوده و در مابقي . )1( ، جدولاست
 ي بيمه ها بيش از حق گر در اين سال ها مقدار شاخص منفي است، به عبارت ديگر، نهاد بيمه سال

ا به عنوان دهد از صادركنندگان دريافت كرده و مازاد ر عادالنه كه خسارات احتمالي را پوشش مي
و توازن مبلغ  يقطور كه گفته شد، عدم تطب همان ياز طرف. ماليات به دولت پرداخت كرده است

نباشد،  ها يارانهپرداخت  ياستاز س يممكن است ناش مدت كوتاهدر  ها يمهب  ها با مبلغ حق خسارت
 توان مي بنابراين، .باشد منتظره يرغ يها شوك يااز شوك و  يناش يانتظار يبلكه به علت خطاها

 ياستس 1384-91 يزمان  ي دوره يبرا ياعتبار صادرات هاي بيمهدولت را در قبال  يكل ياستس
   .انستداتي مالي

  
  اعتبار صادراتي  ي بيمهماليات /يارانه: 1جدول 

)لگاريتم نرخ معادل يارانه  )Sub(نرخ معادل يارانه سال )  
13842196/05160/1-  
13851748/07440/1-  
13860007/02378/7-  
13877913/02341/0-  
13881591/08383/1-  
13891356/09988/1-  
13900565/10549/0  
13913985/09199/0-  

  محاسبات پژوهش :منبع             
  

با  بررسي شد كههاي تابلويي  براي داده 1از آزمون ريشه واحدمانايي متغيرها با استفاده در ادامه 
كه براي  2برخي از متغيرها در پژوهش حاضر از آزمون فيشر هاي دادهتوجه به نامتوازن بودن 

تمام  داد كهنتايج اين آزمون نشان  .تابلويي نامتوازن نيز قابل بكارگيري است استفاده شد هاي داده
   .)2(، جدول اند متغيرهاي مورد استفاده مانا بوده
__________________  

1. Unit Root Test 
2. Fischer 
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  به روش فيشر آزمون مانايي متغيرهاي الگو ي نتيجه: 2 جدول

  نماد متغير  نرمال معكوس Zآماره  احتمال  وضعيت  انباشتگي ي هم درجه

I(0) 812/144  0000/0  مانا  Irex 

I(0)  230/155  0000/0  مانا  Mgdp 
I(0)  301/11  0000/0  مانا-  Sub 
I(0)  502/4  0000/0  مانا-  Pri 
I(0)  441/7  0000/0  مانا- Eri 
I(0)  162/6  0000/0  مانا- Fri 
I(0) 202/5  0000/0  مانا-  Cri 

  هاي پژوهش يافته :منبع      
 

هاي تابلويي به دو روش اثرات ثابت و اثرات تصادفي   كلي، برآورد الگوهاي مبتني بر داده به طور
هاي  در تمام الگوها نشان داد كه طبق آزمون 1هاي تشخيصي در اين زمينه آزمون. پذير است امكان

رد شده و طبق آزمون  3روش حداقل مربعات معمولي تركيب شده) BP( 2پاگان-ليمر و بروش
 الگويروش اثرات ثابت بر روش اثرات تصادفي ترجيح دارد، با اين وجود از آنجايي كه  4هاسمن

 شده انتخاب كشورهاي است و )كشورها ي فاصله( زمان طول در ثابت متغير مورد استفاده داراي
قابليت كاربرد  تصادفي اثرات رهيافت هستند، ايران تجاري هاي طرف ي اي ازكليه نمونه ،الگو در

 6هاي نسبت درستنمايي نتايج آزمون ).252: 2002 ،5ولدريجوو  1160: 2 ج ،1390 ،گجراتي( دارد
)LR(  ولدريج هم نشان داد كه مشكل ناهمساني واريانس و خودهمبستگي در الگوها وجود وو

 7يافته عملي به منظور رفع اين مشكل، در برآورد الگو از روش حداقل مربعات تعميمدارد كه 
)FGLS (يب در جداول نتايج برآورد الگوهاي ايستا و موندالك به ترت .استفاده شد)2(و ) 1( 

هاي  دهي الگوهاي پژوهش بر اساس دا ي قابل ذكر در مورد برآورد كليه كتهن .خالصه شده است
ي كشورها  اين است كه چون صندوق براي صادرات به كليه صندوق ضمانت صادرات ايران

ي الگوها حذف  در كليه ،,متغير مربوط به آن،  كند ميدرصدي اعمال  100سقف پوشش 
   .شد

__________________  
1. Diagnostic Tests 
2. Breusch and Pagan Lagrangian multiplier (BP) 
3. Pooled Ordinary Least Squares 
4. Hausman Test 
5. Wooldridge (2002) 
6. Likelihood-Ratio (LR) 
7. Feasible Generalized Least Squares (FGLS) 
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  )8الگوي ( الگوي ايستاي پايه نتايج برآورد: 1جدول 
 zضريب برآورد شده و آماره   احتمال  zضريب برآورد شده و آماره   احتمال  متغير  گانه هاي سه الگوي شاخص  الگوي شاخص تركيبي

000/0  ***221/0  
)79/3( 

000/0  ***316/0  
)80/5(  Mgdp  

000/0  ***779/0-  
)19/5-(  000/0  ***898/0-  

)51/6-(  Dis  

354/0  004/0-  
)93/0-(  039/0  **010/0-  

)06/2-(  Sub 

  454/1***  001/0  ـ  ـ
)39/3(  Pri  

  002/0  991/0  ـ  ـ
)01/0(  Eri  

  -583/1***  000/0  ـ  ـ
)70/3-(  Fri  

161/0  697/0-  
 Cri  ـ  ـ  )-38/1(

000/0  ***53/11  
)23/4(  001/0  ***246/10  

)61/3(  _cons  

000/0  )98/30(  000/0  )29/96(  Waldχ^2 

  هاي پژوهش يافته :منبع
معناداري در سطح اهميت  ∗∗∗ درصد و 5معناداري در سطح اهميت  ∗∗درصد،  10معناداري در سطح اهميت  ∗، zاعداد داخل پرانتز مقدار آماره 

   .دهد درصد اطمينان را نشان مي 1
  

 1يافته سيستمياز روش برآورد گشتاور تعميم ) 11( ي در برآورد الگوي پويا، جهت برآورد معادله
)SGMM ( استفاده شد و براي اطمينان از اعتبار روش مورد استفاده آزمون مانايي متغيرها و جهت

 3و آزمون همبستگي سريالي 2هاي سارگان بررسي اعتبار متغيرهاي ابزاري استفاده شده، از آزمون
   ).3(جدول ارند، استفاده و مشاهده شد كه طبق هر دو آزمون ابزارها از اعتبار كافي برخورد

  
  
  
  
  
 

__________________  
1. System Generalized Method of Moments (SGMM)  
2. Sargan Test 
3. Serial Correlation Test 
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 )10الگوي ( الگوي موندالك نتايج برآورد: 2 جدول
 zضريب برآورد شده و آماره   احتمال  zضريب برآورد شده و آماره   احتمال  متغير  گانه هاي سه الگوي شاخص  الگوي شاخص تركيبي

000/0  ***524/0  
)52/3(  001/0  ***445/0  

)43/3(  Mgdp  

000/0  ***718/0-  
)07/4-(  001/0  ***558/0-  

)23/3-(  Dis  

097/0  *011/0-  
)66/1-(  552/0  003/0-  

)6/0-(  Sub 

  -069/1  108/0  ـ  ـ
)61/1-(  Pri  

  -213/0  443/0  ـ  ـ
)77/0-(  Eri  

  -655/0*  086/0  ـ  ـ
)72/1-(  Fri  

054/0  *107/1-  
 Cri  ـ  ـ  )-92/1(

015/0  **411/0-  
)44/2-(  103/0  251/0-  

)63/1-(  Avgmgdp 

  951/2**  027/0  ـ  ـ
)21/2(  Avgpri 

  000/0  ـ  ـ
***604/6  

)72/3(  Avgeri 

  -593/6***  000/0  ـ  ـ
)59/5-(  Avgfri 

001/0  ***682/3  
 AvgCri  ـ  ـ  )20/3(

000/0  ***898/29  
)23/6(  000/0  ***484/17  

)08/4(  _cons  

000/0  )08/71(  000/0  )38/181(  Waldχ^2 

  هاي پژوهش  يافته :منبع
اهميت  معناداري در سطح ∗∗∗ درصد و 5معناداري در سطح اهميت  ∗∗درصد،  10معناداري در سطح اهميت  ∗، zاعداد داخل پرانتز مقدار آماره 

   .دهد درصد اطمينان را نشان مي 1
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  گانه هاي سه الگوي شاخص SGMM الگوي شاخص تركيبي SGMM  ) 11الگوي (الگوي پويا نتايج برآورد : 3جدول 
ضريب برآورد شده و   احتمال  متغير

 احتمال  zآماره 
ضريب برآورد شده و 

 zآماره 

000/0  ***853/0  
)33/126(  000/0  ***745/0  

)89/48(  

637/0  004/0  
)47/0(  000/0  ***038/0  

)18/5(  Mgdp  

000/0  ***031/0-  
)13/11-(  000/0  ***023/0-  

)86/5-(  Sub  

  209/1***  000/0  ـ  ـ
)32/9(  Pri 

  -458/0***  005/0  ـ  ـ
)82/2-(  Eri  

  -703/1***  000/0  ـ  ـ
)62/8-(  Fri  

000/0  ***588/0-  
 Cri  ـ  ـ  )-11/6(

000/0  )06+e48/6(  000/0  )07+e15/1(  Wald (χ^2) 
276/0  785/29  465/0  )961/25(  Sargan Test (χ^2) 
042/0  
085/0  

025/2- :1  
721/1- :2  

044/0  
129/0  

007/2- :1  
515/1- :2  

Autocorrelation Test 
(Z) 

  هاي پژوهش  يافته :منبع      
معناداري در سطح  ∗∗∗ درصد و 5معناداري در سطح اهميت  ∗∗درصد،  10معناداري در سطح اهميت  ∗، zاعداد داخل پرانتز مقدار آماره     

   .دهد درصد اطمينان را نشان مي 1اهميت 
 

  نتايج پژوهش -4-2

بر  راستاي بررسي تأثير متغيرهاي ريسك و يارانه بيمه اعتبار صادراتي نتايج اين پژوهش در
در هر دو  ك سياسيسضريب متغير ري. برآورد گرديد صورتبه اين  نفتي ايران صادرات غير

درصد افزايش  1برآورد الگوي پويا، هر  به نحوي كه طبق .به دست آمدمثبت  الگوي ايستا و پويا
درصد افزايش  21/1نفتي ايران به آن كشور را  در ريسك سياسي كشور واردكننده صادرات غير

نتيجه . در نتايج حاصل از برآورد الگوي موندالك يافت توان ميعلت اين موضوع را . داده است
شده است، نشان ات بلندمدت تفكيك از اثر مدت كوتاهبرآورد الگوي موندالك كه در آن اثرات 

. نفتي ايران اثر معناداري ندارد بر صادرات غير مدت كوتاهد كه ضريب متغير ريسك سياسي در دا
به عبارت ديگر، صادركنندگان ايراني در تصميمات صادراتي خود تحت تأثير ميزان ريسك 
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 .به دست آمدسياسي مثبت  اند، اما ضريب بلندمدت متغير ريسك سياسي كشور مقصد قرار نگرفته
گفت، گرچه ريسك سياسي كشورهاي واردكننده بر رفتار  توان ميپس به طور كلي 

در هاي توليدي  با تضعيف بنيان مدتتأثير بوده است، اما در بلند صادركنندگان ايراني بي
ث موجبات افزايش تقاضاي واردات كاالهاي ايراني را فراهم كرده و باع كشورهاي واردكننده
   .نفتي ايران شده است افزايش صادرات غير

. نفتي ايران به كشورهاي عراق و افغانستان است ي تجربي اين نتيجه حجم زياد صادرات غير نمونه
اند، اما دو مقصد مهم براي  اين كشورها گرچه سطح بااليي از ريسك سياسي را تجربه كرده

نفتي ايران  ارزش دالري صادرات غير 1392در سال كه  به نحوي. اند كاالهاي صادراتي ايران بوده
به  1393 نفتي و در سال درصد از كل ارزش صادرات غير 7/7درصد و به افغانستان 19به عراق 

   .باشد مي آن درصد 8/6و  75/17ترتيب 
نفتي ايران، از دو شاخص ريسك اقتصادي  به منظور بررسي تأثير ريسك بازرگاني بر صادرات غير

يند پويا افزايش ريسك آكه در يك فر داد نشانبرآورد الگوي پويا،  .مالي استفاده شدو ريسك 
اقتصادي و كاهش درآمد ملي كشورهاي واردكننده باعث كاهش تقاضاي واردات از جانب اين 

گرچه طبق  .نفتي ايران شده است كشورها و در نتيجه تأثير منفي ريسك اقتصادي بر صادرات غير
  .رفتار صادركنندگان اثري بگذارد ندالك نتوانسته برنتايج الگوي مو

همچنين در و  الگوي پويا و نتايج برآورد الگوي ايستا هم طبق از منظر شاخص ريسك مالي
و هم در بلندمدت منفي  مدت كوتاهبرآورد الگوي موندالك، ضريب متغير ريسك مالي هم در 

مالي درصد افزايش در ريسك  1به نحوي كه، بر اساس برآورد الگوي پويا هر  .به دست آمد
بنابراين، . درصد كاهش داده است 7/1نفتي ايران به آن كشور را  كشور واردكننده، صادرات غير

در ( ي خود به وضعيت مالي گفت صادركنندگان ايراني در انتخاب كشور طرف معامله توان مي
اند بيشتر با واردكنندگان در كشورهايي وارد  كرده ه كرده و سعي ميآن كشور توج) سطح كالن

تري قرار داشته باشند و در طول زمان هم  معامله شوند كه از نظر ريسك مالي در وضعيت مناسب
افزايش ريسك مالي كشورهاي واردكننده باعث شده كه صادركنندگان ايراني صادرات كمتري 

اي به بررسي تأثير ريسك بازرگاني بر  آنجايي كه تاكنون مطالعه از .به اين كشورها داشته باشند
ي به دست  صادرات به طور جداگانه از ساير ابعاد ريسك اعتبار صادراتي نپرداخته است، نتيجه

   .اولين بررسي پژوهشي در اين زمينه تلقي نمود توان ميآمده را 
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رهاي واردكننده، به طور كلي، به منظور بررسي اين موضوع كه ريسك اعتبار صادراتي كشو
از شاخص ريسك تركيبي در برآورد مجدد  كند مينفتي ايران را متأثر  چگونه صادرات غير
ضريب معناداري براي اين  گرچه نتايج به دست آمده از برآورد الگوي ايستا. الگوها استفاده شد

ك تركيبي منفي ضريب شاخص ريس، شاخص به دست نداد، اما بر اساس برآورد الگوي پويا
 درصد افزايش ريسك اعتبار صادراتي كشور واردكننده صادرات غير 1است، به نحوي كه هر 

سك اعتبار صادراتي، به طور بنابراين، ري. درصد كاهش داده است 59/0نفتي ايران به آن كشور را 
مطالعات كرباسي و ي  اين نتيجه، با نتيجه. نفتي ايران تأثير منفي داشته است بر صادرات غيركلي، 
هايي  كه همگي از شاخص) 2009( و بالتنسپرگر و هرگر) 2013(، فان در فر )1388( حسني

و يا ) OECD(بندي كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي  يوروماني، رتبه(تركيبي 
  .داند، مطابقت دار  استفاده كرده ))ICRG(المللي ريسك كشوري  شاخص تركيبي راهنماي بين

نتايج برآورد الگوي ، هاي اعتبار صادراتي نامه مالياتي دولت از طريق بيمه در مورد تأثير سياست
به . نددنفتي ايران نشان دا ا بر صادرات غيرايستا و پويا هر دو تأثير منفي ماليات دريافت شده ر

درصد و بر 1ا، اعتبار صادراتي بر اساس الگوي ايست ي بيمهدرصد افزايش ماليات  1نحوي كه هر 
ترين كشورهاي هدف صادرات را  نفتي ايران به عمده درصد صادرات غير 3/2اساس الگوي پويا 
دهد، چنانچه دولت در اين مدت از طريق  اين نتيجه به طور ضمني نشان مي. كاهش داده است

 صادرات غير ست برتوان ميهاي اعتبار صادراتي به صادركنندگان يارانه اعطا نموده بود،  نامه بيمه
 همكاراننفتي ايران تأثير مثبت داشته باشد، كه اين نتيجه با دستاورد مطالعات آذربايجاني و 

   .مطابقت دارد) 1388( همكارانو استخر و ) 1394(
در مورد ساير متغيرها، نتايج برآورد الگوها همسو با انتظارات بوده و نشان داد كه حاصلضرب 

GDP ي  ، فاصلهداشتهنفتي ايران  ايران و عمده كشورهاي واردكننده تأثير مثبت بر صادرات غير
هاي تجاري وارد  جغرافيايي بين ايران و عمده كشورهاي واردكننده، كه به نمايندگي از هزينه

نفتي ايران داشته است، يعني هرچه  الگوي جاذبه شده بود، تأثير منفي و معنادار بر صادرات غير
  . شود مينفتي كمتري هم به آن انجام  ي كشور واردكننده از ايران بيشتر باشد، صادرات غير فاصله

  

  گيري  خالصه و نتيجه - 5

 ي بيمههاي اهدايي به  اعتبار صادراتي و همچنين يارانه هاي ريسكتالش شد تأثير  پژوهش در اين
از طريق برآورد الگوهاي اقتصادسنجي در دو الگوريتم نفتي ايران  بر صادرات غيراعتبار صادراتي 
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هاي آماري مربوط به صندوق  ، ابتدا با استفاده از دادهبنابراين .مورد بررسي قرار گيردايستا و پويا 
ي  گيري و مشخص شد كه در دوره اعتبار صادراتي اندازه ي بيمه ي يارانهضمانت صادرات ايران، 

به اين بخش يارانه پرداخته شده بوده و سياست دولت در  1390سال زماني مورد بررسي، تنها در 
بنابراين در ادامه تالش شد كه در . ها دريافت ماليات از اين طريق بوده است مابقي اين سال

هاي اعتبار صادراتي همراه با ساير متغيرهاي الگوهاي ايستا و پويا بر  نامه برآوردها اثر ماليات بر بيمه
  .گيري شود فتي ايران اندازهصادرات غير ن

اعتبار  ي بيمه ي يارانههاي اين مطالعه در بررسي تأثير ريسك سياسي و بازرگاني و همچنين  يافته
نفتي ايران به عمده كشورهاي واردكننده نشان داد كه، ريسك سياسي  صادراتي، بر صادرات غير

داشته، يعني هر چه كشور هدف  نفتي ايران تأثير مستقيم كشورهاي واردكننده بر صادرات غير
علت آن صادرات ريسك سياسي باالتري داشته صادرات بيشتري به آن انجام شده است، كه 

هاي  منفي ناپايداري تأثيرو  مدت كوتاهتفاوتي صادركنندگان نسبت به ريسك سياسي در  بي
در اردات هاي توليدي در كشور واردكننده و در نتيجه افزايش تقاضاي و سياسي بر ظرفيت

   .استبلندمدت 
اين مطالعه همچنين نشان داد كه ريسك بازرگاني كشورهاي واردكننده از منظر ريسك مالي و 

نفتي ايران بيشتر به سمت  نفتي ايران اثر منفي دارد، يعني صادرات غير اقتصادي بر صادرات غير
تري  در وضعيت مطلوب )به ويژه ريسك مالي( كشورهايي بوده است كه از نظر ريسك بازرگاني

از طريق پوشش ريسك بازرگاني كشورهاي هدف صادرات تأثير پس كاهش . قرار داشته باشند
از طرفي . نفتي ايران شود موجب افزايش صادرات غير دتوان ميلقوه ابه طور ببيمه اعتبار صادراتي 

 اتي بر صادرات غيراعتبار صادر ي بيمهنتايج اين پژوهش نشان داد كه دريافت ماليات از طريق 
هاي اعتبار  نامه نفتي ايران اثر منفي داشته، بنابراين، اعطاي يارانه به صادركنندگان از طريق بيمه

  . نفتي ايران شود صادرات غير توسعهباعث  دتوان ميصادراتي 
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  چکیده

بعـد از  هـاي   سـال هـاي اقتصـاد ایـران در     کسري بودجه مزمن و تسلط مالی دولت بر بخش پولی از مشخصه

توضـیح  را  ایـران  در عرضـه پـول  مـداوم و قابـل توجـه     تغییـرات ادبیات اقتصـادي   بر اساسکه  انقالب بوده

و با بانک مرکزي  تابع واکنشِدر چارچوب مقاله حاضر تأثیر ساختار کسري بودجه بر نقدینگی را  .دده می

دهـد کـه    نتـایج بدسـت آمـده نشـان مـی     . کنـد  بررسی می 1389تا  1358طی دوره  VARX مدلاستفاده از 

تصـمیمات دولـت در مـورد افـزایش کسـري      . جهت نیستند تغییرات کسري بودجه کل و نقدینگی الزاماً هم

نقدینگی افزایش کسري بودجه کل و موجب کننده عملیات جاري دولت است،  بودجه عملیاتی که منعکس

ران است، با وجود کننده تحوالت نفتی اقتصاد ای هاي مازاد تراز سرمایه که عمدتاً منعکس شوكاما . شود می

و نه الزامـاً   -کسري بودجه عملیاتی  بنابراین. نداردکسري بودجه کل، تأثیري بر نقدینگی  یا افزایش کاهش

مدت و بلندمدت محرك اصلی تغییرات نقدینگی است و  در کوتاه -کسري بودجه کل یا مازاد تراز سرمایه

براي موفقیت در مهار تورم  ،بدین ترتیب. ینگی ندارندآثار دائمی بر نقد خود  به خوديهاي بازار نفت  تکانه

تـوازن ادواري   پـذیر،  کسري بودجه عملیاتی کوچک و انعطـاف  اي با محوریت اصالحات بودجه الزم است

   .و کاهش تسلط بودجه بر سیستم بانکی دنبال شودعملیاتی کسري بودجه 
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  مقدمه -1

عمومـاً يـك سـاختار درآمـدي مبتنـي بـر ماليـات و يـك          ، بودجه دولـت يافته كشورهاي توسعه در
بـه  . كنـد  جلـوگيري مـي  مـزمن   هبودجـ  كه از كسـري  به طوري پذير دارد ساختار مخارجي انعطاف

موقتي اغلب با استقراض از بازارهـاي مـالي داخلـي و خـارجي      يها عالوه، در اين كشورها كسري
 .يابـد  كاهش مـي نقدينگي ضعيت مالي دولت بر بنابراين تا حد ممكن تأثيرگذاريِ و .شود تأمين مي

  .اند مطالعات تجربي نيز اين موضوع را تأييد كرده
از حيـث   سـاختار بودجـه   -نفـت  داراي منـابع  كشورهاي به ويژه - اما در كشورهاي در حال توسعه

كسـري  با ايجـاد   ساختار نامناسباين  .ناپذير است انعطاف نوسان و از حيث مخارجي، درآمدي، پر
بخـش  » سـازي  هم« كه ،شود ميبه سيطره بر بخش پولي  ها درپي موجب تمايل دولت هاي پي بودجه

بنــابراين در . داردالضــرب را بــه همــراه  رويــه از حـق  مــالي دولـت و اســتفاده بــي  وضــعيتپـولي بــا  
بلكـه   ،بانك مركزي در كنترل تورم كـافي نيسـت  نقش كشورهاي در حال توسعه، توجه صرف به 

مـورد ارزيـابي   نيـز  دولت درت واكنش مثبت يا منفيِ نقدينگي به وضعيت مالي بودجه الزم است ق
  . قرار گيرد
دولتـي ايـران بـه شـدت      بودجـه  سـاختار . رسد شرايط اقتصاد ايران نيز همين گونـه اسـت   به نظر مي

و درصـد   4/73 مخارج جـاري  سهم ميانگين، 1389تا  1358طي دوره  براي نمونه،. نامتناسب است
درصـد و   5/73بـه ترتيـب    1389ها در سال  اين سهم. درصد بوده است 6/26عمراني  سهم ميانگين

   .1دهنده عدم تغيير اساسي در ساختار مخارجي دولت است كه نشان اند درصد بوده 5/26
درصد و ميانگين سهم ماليات و ساير درآمدها  6/53در همين دوره، ميانگين سهم درآمدهاي نفتي 

اند كه  درصد بوده 9/46درصد و  1/53به ترتيب  1389ها در سال  اين سهم. بوده است درصد 4/46
بـه عـالوه در ايـن    . كننـد  عدم تحول اساسي در سـاختار درآمـدي دولـت را مـنعكس مـي     نيز  ها آن
دالر در سال بوده كه  25و  21هاي اسمي و حقيقي نفت خام به ترتيب  ها، انحراف معيارِ قيمت سال

موجـب  ) هـا  به دليل انقالب، جنـگ و تحـريم  (تغييرات ناگهانيِ استخراج و صادرات نفت  باهمراه 
  .2شده استدرآمدهاي نفتي در  قابل توجهنوسانات 

                                                 
  .هاي مختلف انجام شده است هاي بانك مركزي در سال هايِ گزارش محاسبات بر اساس داده.  1
2 . پي  از شركت بي» ميانگين ساالنه قيمت نفت خام در جهان«اطالعات)BP (  آن انحـراف  تهيه شده و سپس بر اسـاس

  .معيار محاسبه شده است
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 پايـدار نوسانات درآمـدهاي نفتـي موجـب سـاختار درآمـدي نا     ناكافي بودن منابع مالياتي و  بنابراين
 نگـرش دولتمـردان و وجـود درآمـدهاي نفتـيِ      ،تييكماحـ  نظـام  نـوع  ديگـر،  طـرف از  .است شده
بر ايـن   .را به همراه داشته است مخارج جاريناپذيرِ  صعودي و كاهشبه شدت روند  الوصول، سهل

؛ شـود  مـي و تأمين مـالي  منبسط  به سرعت دولت در هنگام افزايش درآمدهاي نفتيمخارج اساس، 
امكـان  . اجتماعي پذيرفته نيست -از نظر سياسي آن انقباض ي نفتي،دهابا كاهش درآم در حالي كه

وجـود   به داليلي از قبيـل پايـه ماليـاتي كوچـك و نظـام ماليـاتي ناكارآمـد        نيز افزايش فشار مالياتي
   .دارند

با كسري بودجـه مواجـه بـوده    ) به جز سه سال(هاي بعد از انقالب  سالتمامي  در ها دولت در نتيجه
نقـدينگي   .اند هآوردقيد و بند از بخش پولي روي  استقراض مداوم و بي كه براي تأمين آن عمدتاً به

افزايش يافته و متعاقباً تـورم دو   -شود كه روند كاهشي در آن مشاهده نمي-همراه با كسري بودجه 
تسلط «و » كسري بودجه مزمن« به عبارت ديگر،. رقمي اقتصاد ايران را ايجاد و بازتوليد كرده است

، كـه  اسـت هاي بعد از انقالب  ي اقتصاد ايران در سال دو مشخصه» بر بخش پولي بخش مالي دولت
  . دشو از داليل اصلي تورم محسوب مي به نظر بسياري از اقتصاددانان،

كسـري بودجـه بـر نقـدينگي را از     سـاختار  هدف مقاله حاضر اين اسـت كـه تـأثير     در همين راستا،
انتظار بر اين است كه با مشخص شدن نقش ساختار  .كنددريچه تابع واكنش بانك مركزي بررسي 

از دو تحقيـق  ايـن   .تـر شـود   بودجه در جريان نقدينگي، الزامات مهار تورم در اقتصاد ايـران روشـن  
بـه صـورت دو جـزء كسـري بودجـه       كسـري بودجـه   اوالً،. اسـت  تحقيقـات پيشـين  از  متمايزجنبه 

كـرد بودجـه در    نقشِ منابع و هزينه در نتيجهو  است گرفته شدهدر نظر  عملياتي و مازاد تراز سرمايه
اسـتفاده   VARX از مـدل  ثانياً، .شود به تفكيك بررسي مينقدينگي تأثيرگذاري كسري بودجه بر 

  .كند مي فراهمرا  ي ضعيفزا برونمتغيرهاي هاي  تجزيه و تحليل تكانه امكانكه  شود مي
در . شـود  مرور ميبه اختصار  انجام شدههاي  مطالعه ،در بخش دوم. شامل پنج بخش است مقالهاين 

تحليـل  نتـايج مـدل گـزارش و     ،در بخش چهارم. شود مي بيانمدل و روش برآورد آن  ،بخش سوم
    .شود مي مطالعه ارائه گيري و نتيجه بندي ، جمعدر بخش پنجمو  شود مي
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  انجام شدههاي  مطالعهمروري بر  -2

  خارجيهاي  مطالعه -2-1

كسـري بودجـه    ازبانك مركـزي  رفتار تأثيرپذيريِ  بسياري هاي مطالعه ،ميالدي 1970دهه پايان  از
افزايش و دوام كسري بودجـه دولـت از    گيرند كه نتيجه ميها  اين مطالعه. اند را بررسي كرده دولت
در . شـود  مـي مانع كنترل پول و مهـار تـورم   در نتيجه تأثير گذاشته و  نقدينگيهاي مختلف بر  كانال

   .شوند مرور مي ها ادامه اهم اين مطالعه
كسـري  كـه   كنند مي بيان )1982و  1981( 3هامبورگر و زويكو ) 1981( 2لوي، )1978( 1نيسكانن

هـاي   كند كـه تكانـه   تالش مي مقام پولي و در نتيجه شود بودجه دولت موجب فشار بر نرخ بهره مي
هي پـولي كـردن بـد    بـا  لهأايـن مسـ  . تعديل و كنتـرل كنـد   از طريق خريد اوراق بهادار، نرخ بهره را

  . شود ميموجب افزايش نرخ رشد پول 
طبـق ايـن فرضـيه، تسـلط مـالي      . كننـد  فرضيه تسلط مالي را مطرح مـي ) 1981( 4سارجنت و واالس
دهد كه بدهي دولت از حداكثر مقداري كه توسط بخش خصوصي قابليت جـذب   هنگامي رخ مي
ها را افـزايش دهـد و يـا     دولت يا بايد مخارج را كاهش و ماليات در اين حالت .رود دارد، فراتر مي

در كشورهاي در حـال توسـعه   . كسري بودجه كندسياست ر به همراهي با اين كه مقام پولي را وادا
و فشـار ماليـاتي    ندارنـد،  هاي خارجي تمايلي براي جذب بدهي دولت كه بخش خصوصي و بانك

شـود و   در نتيجـه سياسـت مـالي مسـلط مـي     . آورد مـي  رويدولـت بـه روش دوم    نيز ممكن نيست،
  .كند جه تبعيت مياز كسري بود زا درونسياست پولي به صورت 

 اشارهنسبت بدهي و ناسازگاري زماني  دو عاملِبه ) 1987( 5پرتپاپاداكيس و سيگلدر همين راستا، 
هرگاه نسبت بدهي به توليد از حد معيني فراتر رود به طوري كه امكان تأمين آن از طريـق  . كنند مي

همچنين به دليل . شود ولت ميماليات بعيد به نظر رسد، بانك مركزي مجبور به پولي كردن بدهي د
بينــي نشــده، ارزش حقيقــي  توانــد بــا اســتفاده از تــورم پــيش ، دولــت مــيمسـئله ناســازگاري زمــاني 

  .خود را كاهش دهد اي هاي بهره بدهي

                                                 
1. Niskanen (1978) 
2. Levy (1981) 
3. Hamburger and Zwick (1981 & 1982) 
4. Sargent and Wallace (1981) 
5. Protopapadakis and Siegel (1987) 
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الضرب و  به دو عامل حقشرايط كشورهاي در حال توسعه  با توجه بهنيز ) 1990( 1هان و زلهارست
قدرت تأثير فشارهاي مقامات سياسي بر بانـك مركـزي بـه ترتيبـات      .دارند تأكيدفشارهاي سياسي 

با توجه به ايـن كـه   . قانوني نحوه اداره بانك مركزي و همچنين عملكرد بانك مركزي بستگي دارد
در كشـورهاي   مقام پـولي جهتي  ، همكننده استقالل در عمل نيست تضميناستقالل قانوني به تنهايي 

عمـدتاً  كشـورهاي در حـال توسـعه    به عالوه، بخش مالي . ر خواهد بودبا دولت بيشتدر حال توسعه 
كننده اعتبارات براي دولت  هاي تجاري با مالكيت دولتي است كه به عنوان تأمين تحت سلطه بانك

، كفايـت درآمـدهاي ماليـاتي   عـدم  بـه دليـل   در كشورهاي در حال توسعه به عالوه، . كنند عمل مي
كنند كه چون نسبت پول به  ها بيان مي آن. گرايش به تأمين مالي از طريق ماليات تورمي بيشتر است

كاسـتي  بايد خلق پول و تورم بااليي را ايجـاد كنـد تـا     مقام پوليتوليد در اين كشورها پايين است، 
   .جبران شوددولت منابع مالي 
دولـت  كسـري بودجـه   دليل فشـار تـأمين مـالي     بهنرخ بهره كه كند وقتي  بيان مي) 1998( 2برومنت

 )نرخ بهـره ( ثبات سيستم ماليبا تصميم دوگانه كنترل تورم يا تمايل به افزايش دارد، بانك مركزي 
مبادلـه  يـك  بـراي دولـت و    الضـرب  مبادله سياستي ميان ماليات و حق يكبنابراين  .شود مواجه مي

وجود دارد كه تحت تأثير عوامل نهـادي   براي مقام پولي سياستي ميان ثبات قيمت و ثبات نرخ بهره
تأثيرپـذيري  يـا افـزايش   موجـب كـاهش    تواننـد  مياين عوامل . هستندمانند استقالل بانك مركزي 

  .شوندمالي سياست سياست پولي از 
در كشـورهاي در حـال توسـعه    هـاي مركـزي    بانـك دهد كـه    مينشان ) 1998( 3سيكن و هاننتايج 
وضـعيت مـالي   تحت تـأثير  ها  گذاري آن سياستو  اند عمل نكرده قالل قانوني، مستقلرغم است علي

مخـارج   -ها سطح بلندمـدت مخـارج دولـت    دهد كه ماليات نشان مي) 1998( 4كليك. دولت است
دهند و مخارج موقت عمدتاً با ايجاد كسري بودجـه از طريـق بـدهي و نهايتـاً      را پوشش مي -دائمي
بنابراين در كشورهاي در حال توسـعه كـه مخـارج ناگهـاني بيشـتر      . شود الضرب تأمين مالي مي حق

دهـد كـه دو    نشـان مـي  ) 1999( 5مارسـيا -راگ. شـود  ب نيـز بيشـتر مـي   الضـر  است، استفاده از حـق 
سـطح تعـادلي    و متعاقبـاً دو مخارج زياد، دو وضعيت عرضـه پـول متفـاوت     يامخارج كم  يسناريو

  . به همراه دارندتورم پايين يا باال را 

                                                 
1. Haan and Zelhorst (1990) 
2. Berument (1998) 
3. Sikken and Haan  (1998) 
4. Click  (1998) 
5. Ruge-Murcia  (1999) 
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ترين سياست در مهار تورم، اصالح نظام مالي دولت است به  دهد كه مقدم نشان مي) 2001( 1قارتي
الضرب و همچنين كاهش فشار براي پولي كردن كسري  طوري كه موجب كاهش وابستگي به حق

 161هاي تورمي تجربه شـده در   دورهاطالعات با استفاده از  )2002( 2همكارانفيشر و  .بودجه شود
 پـول الضـرب و   حـق  كسـري بودجـه،   بـه بررسـي جـامع ارتبـاط    ) هـزار مشـاهده   45بيش از (كشور 

 و نـرخ رشـد پـول    الضـرب  حـق  ،ميان تراز مالي يارتباط بلندمدتكه ها نشان داد  نتايج آن .پرداختند
   .وجود دارد
هـاي مـالي و پـولي     تقابل سياستد كه نده نشان مي) 2004( 4و نيپلت) 2003( 3همكارانباتاچاريا و 
. موفقيت سياست پولي به وضعيت مالي دولت بسـتگي دارد بنابراين . كند ها را تعيين مي سطح قيمت

هـاي   كننـده، گزينـه   است كـه در آن اولـين حركـت    5ها شبيه به يك بازي جوجه اين تقابل سياست
قالل بانك مركـزي بـه عنـوان    بر همين اساس است كه است. كند سياستي بازيگر ديگر را محدود مي

داري مسئول كامـل   شود تا خزانه كننده براي مقام پولي در نظر گرفته مي مزيت نهادي اولين حركت
  .توازن بودجه شود
 107بـراي  مدت و بلندمدت ميـان كسـري مـالي و تـورم را      ارتباط كوتاه) 2005( 6كاتائو و ترونس

كـه ايـن    دهـد  مـي ها نشـان   هاي آن يافته. كردندميالدي بررسي  2001تا  1960 هاي سال كشور طي
 گيرند نتيجه مي همچنينها  آن. شود تأييد مي در كشورهاي در حال توسعه و با تورم باالارتباط تنها 

  .بدون انضباط مالي امكان مهار تورم وجود ندارد و كه در يك اقتصاد دالريزه شده
 بانك مركزي مسـتقل يك نيازمند كنترل تورم كه كند  ادبيات مربوطه بيان مي با مرورِ) 2006(لوي 

مانع پولي كردن بـدهي   ،تقاضاي دولت براي گسترش اعتباراتدر برابر فشارهاي سياسي و تا است 
مسئوالنه و  موفقيت در مهار تورم با سياست مالي غيردهد،  وي توضيح مي گونه كه آن. دولت شود

   .انضباط ممكن نيست بي
دهند كه در كشورهاي در حـال توسـعه بـه داليـل      نشان مي) 2008( 8يگااو آيسن و و) 2006( 7بون

شدن اجتماعي، استقالل عملي كمتـر بانـك مركـزي، سـطح      هاي اقتصادي و سياسي، قطبي ويژگي
                                                 

1. Ghartey (2001) 
2. Fischer (2002) 
3. Bhattacharya (2003)  
4. Niepelt (2004) 
5. Game of Chicken 
6. Catão and Terrones (2005) 
7. Bohn (2006) 
8. Aisen and Veiga (2008) 
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تـر دسترسـي بـه تـأمين مـالي       تر آزادي اقتصادي، نظام سياسي كمتر دموكراتيك، سطح پـايين  پايين
  .تر است بيشتر و با دوام نقدينگيتأثيرگذاري مخارج دولت و كسري بودجه بر  ،المللي بين

سياست پولي نقش مهمي در كنتـرل   مدت اگرچه در كوتاه كنند بيان مي) 2009( 1همكارانكوان و 
هايي مانند تسلط مالي دولت، ميزان پولي كردن كسـري   ويژگي تورم در بلندمدت به تورم دارد؛ اما

، درپـي  هاي مالي پي شورهاي با كسريها، در ك به نظر آن. دارد بستگيبدهي دولت  و سطح بودجه
تثبيت قيمت صرفاً با سياست پولي ممكن نيست؛ بلكـه بايـد تـأثير كسـري مـالي دولـت بـر جريـان         

   .نقدينگي رفع شود
الي دهند كه موفقيت سياست پولي در مهار تورم به انضباط مـ  نشان مي) 2010( 2همكارانش و اآكت
ها، اگر دولت انضباط مالي نداشته باشد، يك سياست پـولي   طبق نتايج آن. الي دولت بستگي داردم

در آينـده، افـزايش    بيشـتر الضـرب   به دليل انتظارات تورميِ حاصـل از حـق   ممكن استسختگيرانه 
گيرنـد كـه دولـت از طريـق بـدهي و       نيز نتيجه مي) 2011( 3بايواترز و توماس .را موجب شود تورم

  . گذارد نرخ بهره اسناد خزانه بر جريان پولي تأثير مي
كسري بودجه دولـت تـأثير قابـل تـوجهي بـر نـرخ بهـره         گيرند كه نتيجه مي) 2013( 4هونرآيسن و 

 نشـان همچنـين   هـا  آن .شـود  ميحجم پول در و تغييرات  مقام پوليواكنش موجب  ،اين تأثير. دارد
كسـري بودجـه بـر نـرخ بهـره در كشـورهاي در حـال توسـعه بـه دليـل            گـذاري تأثير كـه  دهنـد  مي

هـاي بودجـه، فقـدان     هـاي بـاال، تـأمين مـالي داخلـي كسـري       هـايي از قبيـل كسـري بودجـه     ويژگي
  .استبيشتر  ،هاي مالي و عمق مالي كم آزادسازي
ايجـاد   ابـ  مـالي  هـاي  كسـري كـه   دهند نشان ميكشور  91هاي  با استفاده از داده) 2013( 5لين و چو

كننـد   ح مـي شريت) 2014( 6همكارانروبيو و  -باجو. شوند مي رشد پول باالتر موجب تورم هاي نرخ
موجب تسلط مالي دولت بر سياسـت  در بلندمدت ) حتي كوچك(كسري بودجه تداوم  كه چگونه

  .شود مي افزايش مداوم نقدينگي و پولي
 
 
 
  

                                                 
1. Kwon (2009) 
2. Aktas (2010) 
3. Bywaters and Thomas (2011) 
4. Aisen and Hauner (2013) 
5. Lin and Chu (2013) 
6. Bajo-Rubio (2014) 
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   هاي تجربي اقتصاد ايران مطالعه -2-2

  خالصه شده 1در جدول  ،ايران ادصبر پول در اقتدر زمينه تأثير كسري بودجه  شدهانجام  تحقيقات
داري بر حجم پول  تأثير معني دولتهاي  كه كسري بودجه اند گرفتهجه اين تحقيقات نتيهمه  .است

را متغيرهـاي پـولي   از كانـال  فشـارهاي تـورمي    دردولـت  مخرب  و بنابراين نقشداشته و نقدينگي 
   .اند تأييد كرده

را سـاختار بودجـه    تـأثير و  توجـه داشـته  به متغير كسري بودجه كـل  صرفاً ها  به هر حال، اين مطالعه
كسـري بودجـه بـه دو جـزء كسـري       بـا تفكيـك  تحقيق حاضـر  راين ببنا .اند مورد بررسي قرار نداده

كسـري   گـذاري در تأثير را كـرد بودجـه   نقـش منـابع و هزينـه   ، سـرمايه  و مازاد تراز بودجه عملياتي
كـه  ه استفاده شـد  VARXاز مدل در تحقيق حاضر  به عالوه، .كند بررسي مي پولحجم بودجه بر 

  .بلي استهاي ق متمايز از رويكردها و مدل
  

  بر حجم پول و نقدينگيكسري بودجه  تأثيرهاي داخليِ  مطالعه: 1جدول 
  نتايج  روش/ مدل  ها داده  سال  مطالعه
 SE 1374:4-1360:1 1376 صميمي

VAR 
 پول ←كسري 

 VECM 1377-1338 1380 هژبر كياني و حالفي
ARDL  كسري	پول  

 پول ←كسري  2SLS 1378-1340 1380 پور تقي

 پول ←كسري  VAR 1380-1342 1385 راد علوي

 پول 	كسري  VECM 1381-1338 1387 محمدزاده

 VECM 1387-1368 1389 كميجاني قبادي و
SVECM 

 پول ←بدهي 

 درصد 77: ؛ درجه تسلطپول ←كسري  DSGE كاليبره شده 1390 همكارانمشيري و 

 SE 1387-1357 1391 همكاراناسالمي بيدگلي و 
E-G 

 پول ←كسري 

 تورم ←سياست پولي وابسته  DSGE كاليبره شده 1391 انكميجاني و توكلي

 پايه پولي ←بودجه  - 1380 -1350 1392 زنوز

 درصد 92: درجه تسلط؛ پول ←كسري  DSGE كاليبره شده 1393 همكارانصباغ كرماني و 

  رابطه بلندمدت: Lتأييد اثرگذاري مثبت؛  : ←:  ها توضيح عالمت
  بندي تحقيق طبقه :منبع
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  ها و داده مدل -3

  معرفي مدل -3-1

توسـط بانـك مركـزي    ) نرخ بهره(و يا هزينه پول ) عرضه پول(تغييرات مقدار پول  بهسياست پولي 
تعريـف  عرضه پـول يـا نـرخ بهـره     بر اساس بانك مركزي  واكنشتابع بر اين اساس، . شود مي گفته
هـاي   در ابتـدا در مطالعـه  طور كه در بخش دوم بيان شـد، تـابع واكـنش مقـام پـولي       همان. شود مي
در . مورد توجـه قـرار گرفـت   ) 1982، 1981(و هامبورگر و زويك ) 1981(، لوي )1978(سكانن ين

از نرخ تورم و توليد در نظـر   معكوس به صورت تابعي) پولو يا نرخ رشد (عرضه پول  رويكرداين 
كه با افزايش نرخ تورم و رونق گرفتن اقتصاد، بانـك مركـزي بـه سياسـت      به طوري شود گرفته مي

آورد و در مقابل با كاهش نرخ تورم و تشديد ركود، سياست پولي انبساطي  مينقباضي روي پولي ا
  .كند ميرا دنبال 

 تعريـف كـرد كـه بـه    بر اساس نـرخ بهـره اسـمي    را  مقام پولي رفتارِ) 1993( 1تيلور از طرف ديگر،
، بانك مركزي از طريق نرخ بهره اسمي، نسبت به انحـراف  اين قاعدهطبق . قاعده تيلور معروف شد

بـراي  تيلـور  بـه هـر حـال قاعـده     . دهـد  گذاري شده واكنش نشان مـي  توليد و تورم از مقادير هدف
ماننــد كشــورهاي ( اوراق بهــادار مناســب اســت بــزرگ نــرخ بهــره بــازاري و بــازار بــاكشــورهايي 

  .2قابل كاربرد نيست براي اقتصاد ايران روو از اين  ،)يافته توسعه
عرضـه   بر اساسويكرد كالسيك، تابع واكنش بانك مركزي با توجه به ر در تحقيق حاضربنابراين 

بـر ايـن    .شـود  بررسي مـي  وضعيت مالي دولتارتباط عرضه پول با  سپسو  تعريف شدهاسمي پول 
تــورم ناخــالص  لگــاريتم نــرخ، )(لگــاريتم نقــدينگي  :عبارتنــد از تحقيــقاســاس متغيرهــاي 

لگــاريتم كســري بودجــه عمليــاتي اســمي   ،)(نفتــي  ســطح توليــد غيــر لگــاريتم ،)(
   ).(لگاريتم مازاد تراز سرمايه اسمي  و) (

همـه  ، آزمـون ريشـه واحـد   نتـايج  بـر اسـاس   اوالً، . توجه شـود له أدو مسبايد به سازي  به منظور مدل
به منظور تأكيد بر قاعده رفتاري بانك مركزي و ثانياً،  .ياد شده ناپايا از درجه يك هستندمتغيرهاي 

                                                 
1. Taylor (1993) 

گذاري  با جايگزيني نرخ رشد پول به جاي نرخ بهره اسمي در قاعده تيلور، تابع سياست) 1390(كميجاني و توكليان . 2
مبتني (به هر حال اين قاعده عمالً شبيه رويكرد كالسيك . اند جديدي را براي بانك مركزي ايران ارائه و آزمون كرده

  .است) بر نرخ رشد پول
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اگرچـه در روابـط    )به جز تورم( متغيرهاي كالن كه شود ميفرض ، از تقاضاي اسمي پول آن تمايز
 بـه . شـوند  مدت حضور دارند، اما نسبت به انحراف از روابط بلندمدت تعديل نمي بلندمدت و كوتاه

 پـولي كسري بودجه عملياتي و مـازاد تـراز سـرمايه در اختيـار مقـام       ،عبارت ديگر، متغيرهاي توليد
و ) 2002، 2000( 1و همكـاران  پسـران  كه توسط VARXشده، از مدل  ياد داليل بر اساس. نيستند
   .شود استفاده مي ،است ارائه و گسترش يافته) 2006، 2003( 2و همكاران گارات

=شـود كـه    تعريف مي و  ، بر اين اساس، سه گروه متغير  ( , بـردار   ′(
ــاي  ــا و  يزا درونمتغيرهـ =ناپايـ ( , =و  ′( ( ــاي  ′( بردارهـ

تواننـد در رابطـه همگرايـي بلندمـدت      مـي  متغيرهااين همه . ي ضعيف ناپايا هستندزا برونمتغيرهاي 
همگرايـي بلندمـدت    ي ضـعيف در فرآينـد تعـديل رابطـه    زا برونحضور داشته باشند، اما متغيرهاي 

  .كنند شركت نمي
موجب تغييـر   ممكن استمدت تغيير پول  پذيرش است؛ اما در كوتاه قابلخنثايي پول در بلندمدت 

. بودجه عمليـاتي شـود و يـا بـالعكس     موجب تغيير كسريتواند  ميتغيير توليد همچنين . توليد شود
امكان ارتباط متقابل با كل مدل را ) (نفتي و كسري بودجه عملياتي  بنابراين متغيرهاي توليد غير

ي ضعيف اسـت؛ بلكـه   زا بروننه تنها در بلندمدت  )(مازاد تراز سرمايه اما  .مدت دارند در كوتاه
يند تصـادفي و  آفر يك بنابراين. پذيرد نميتأثيري  زا برونو  زا دروننيز از متغيرهاي  مدت در كوتاه
ي درآمد نفتي و سهم پايين مخارج عمرانـي  زا برونبا توجه به ماهيت . آيد نگر به حساب مي گذشته

  . رسد بينانه به نظر مي اين فرض واقع
   :شود صورت زير ارائه ميبه مدت  مجموعه روابط كوتاه ،چه بيان شد بر اساس آن

  ∆ = − + ∑ Γ , ∆ + ∑ Γ , ∆ + ∑ Γ , ∆ +Φ ∆ +Φ ∆ + ,  ∆ = + ∑ Γ , ∆ + ∑ Γ , ∆ + ∑ Γ , ∆ + ,  ∆ = 2 + ∑ Γ , ∆ + .                                                                     )1(  
  

                                                 
1. Pesaran (2000, 2002)  
2. Garratt (2003, 2006) 
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= اگـر . شـوند  ناميـده مـي   2اي هـاي حاشـيه   مدل ∆و  ∆و معادالت  1مدل شرطي ∆معادالت  ( , , ماتريســـي رابطـــه همگرايـــي بلندمـــدت بـــه صـــورت       شـــكلباشـــد،  ′( = ′ −    .استبلندمدت بردار همگرايي  ′ كهبيان شده  −
  
  

  روش برآورد -3-2

  :دشو انجام ميزير  گانه چهار مراحل) 1(مجموع معادالت  و تجزيه و تحليل دبه منظور برآور
 3بـا اسـتفاده از روش شـبه حـداكثر راسـتنمايي     ه طور همزمان ب اي هاي شرطي و حاشيه مدل ابتدا )1

هـاي   كننـده برآوردتحـت ايـن روش   نـد كـه   ا هنشـان داد ) 2002(پسـران و شـين   . دنشـو  برآورد مـي 
، لندمـدت بردارهاي همگرايي ب اند كه برآورد ها همچنين ثابت كرده آن. ندهست مدت سازگار كوتاه

داري  معنـي ، بنـابراين  هستند 5آميخته هم توزيع مجانبي نرمال بهداراي همچنين و  4بودهفوق سازگار 
   .استيودنت قابل بررسي است -از طريق توزيع مجانبي  ها آن

 .6دنشو تعيين ميتعداد بردارهاي همگرايي  ويژه، مقداراثر و حداكثر هاي  آماره با محاسبه سپس) 2
اي اسـت، مقـادير    هاي حاشيه ي ضعيف و گروهزا برونشامل متغيرهاي تحقيق مدل كه  از آن جايي

ان و شـين  پسـر  7اسـترپِ  روش بـوت  بـا  مقادير بحراني بنابراين. بحراني يوهانسن قابل استفاده نيستند
  .آيند ميبدست ) 2006، 2003( همكارانو گارات و ) 2002(
صـحت روابـط   ) همسـاني، ناهمبسـتگي، نرمـاليتي، تصـريح    (هـاي تشخيصـي    آزمـون  با محاسـبه ) 3

و پسـران   8همچنـين بـا اسـتفاده از رويكـرد لـي      .گيرد مورد ارزيابي قرار ميمدت  بلندمدت و كوتاه
همگرايـي   بردارهـايِ  الزم اسـت كـه   در يـك مـدل باثبـات    .شـود  بررسـي مـي   مـدل ثبات ) 1993(

  .دننكبه سمت صفر ميل  9بلندمدت با وقوع يك تكانه فراگير
                                                 

1. Conditional Model 
2. Marginal Models 
3. Quasi Maximum Likelihood 

  .شود شناخته مي و فوق سازگاري با سرعت همگرايي  √سازگاري با سرعت همگرايي . 4
5. Mixture Normal Distribution 

دهند كه توزيع آماره حداكثر مقدار ويژه داراي چولگي است و همچنين كشـيدگي   مينشان ) 1993(چونگ و الي . 6
بنابراين آزمون بر اساس آماره اثر نسبت به آزمون از طريق آماره حداكثر مقدار ويـژه،  . بيشتري نسبت به آماره اثر دارد

   .تر است قوي
7. Bootstrap 
8. Lee (1993) 
9. System-Wide Shock 
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بيني  و تجزيه واريانس خطاي پيش به ضربه مدت از توابع واكنش كوتاههاي  براي بررسي پويايي) 4
 بلندمـدت  براي بردارهـاي همگرايـي  ) 1996(پسران و شين به ضربه توابع واكنش . شود استفاده مي

و پسـران و شـين   ) 1996( همكـاران و  1كـوپ  بـه ضـربه   هاي انفرادي و توابع واكنش تكانهدر برابر 
 به عـالوه، . گيرند هاي انفرادي مورد استفاده قرار مي متغيرها در برابر تكانههاي  براي پويايي) 1998(

بـراي بررسـي    VARX در مـدل يافته  از تجزيه واريانس تعميم) 2006( همكارانبر اساس گارات و 
  .شود سهم متغيرها در نوسانات استفاده مي

  

  هاي تحقيق داده -3-3

 2طبـق جـدول    1389تـا   1358متغيرهـا بـراي دوره زمـاني    ايـن  . است پنج متغيرتحقيق شامل مدل 
   .اند تعريف و محاسبه شده

  
  هاي تحقيق محاسبه داده: 2جدول 

هاي خام منبع داده  )بدون لگاريتم(محاسبه متغير   نام  متغير LNBCA	اي  لگاريتم مازاد تراز سرمايه
 اسمي

 هاي طبيعي فروش ثروت - گذاري مخارج عمراني و سرمايه
بانك ، )1384( المعي

لگاريتم كسري تراز عملياتي 	LNBCU مركزي ايران
 اسمي

 مخارج جاري -)ماليات و ساير درآمدها(نفتي دولت  درآمد غير
بانك ، )1384(المعي 

 بانك مركزي ايران 1383هاي ثابت  توليد ناخالص داخلي بدون نفت به قيمت نفتي حقيقي لگاريتم درآمد غير	LYN بانك مركزي ايران نقدينگي=) مصارف سيستم بانكي= منابع سيستم بانكي ( لگاريتم عرضه اسمي پول	LMS بانك مركزي ايران 1+  1383كننده با سال پايه  درصد تغييرات شاخص قيمت مصرف لگاريتم نرخ تورم ناخالص	LINF مركزي ايران

  بندي تحقيق طبقه :منبع
  
  هاي تجربي تحليل يافته -4

  تحليل قاعده رفتاري نقدينگييه و تجز -4-1

وجـود يـك    ها حالتدر اغلب . شود ابتدا تعداد روابط همگرايي بلندمدت از نظر آماري بررسي مي
 به ويژه طبق حالت چهارم كه متناسب با مدل تحقيق اسـت  ،شود بردار همگرايي بلندمدت تأييد مي

   .)2جدول (

                                                 
1. Koop (1996) 
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تصـريح  «، »نبـود همبسـتگي خطاهـا   «دهنـد كـه فـروض كالسـيك      هاي تشخيصي نشان مـي  آزمون
. 1در معـادالت بـرآوردي برقـرار هسـتند    » هـا  همسـاني واريـانس  «و » نرمـال بـودن خطاهـا   «، »مناسب

دهد كه مدل به خوبي توانسته تغييـرات متغيرهـا و بـه ويـژه      قدرت برازش متغيرها نشان ميهمچنين 
ن در مجمـوع، مـدل بلندمـدت و    بنابراي .)پيوست -1جدول و نمودارهاي ( نقدينگي را توضيح دهد

   .قابل اعتماد استها از نظر آماري  اند و نتايج آن مدت به خوبي تصريح شده كوتاه
  

  VARXمدل  تعداد روابط همگرايي بلندمدت: 3جدول 
  تعداد
  بردار

  حالت پنجم  حالت چهارم  حالت سوم  حالت دوم  حالت اول
λ  λ  λ  λ  λ  λ  λ  λ  λ  λ  

04/78  صفر ** 02/89 ** 57/78 ** 12/90 ** 55/21  95/26  80/88 ** 35/101 ** 53l53** 78/65 ** 

98/10  يك  98/10  55/11  55/11  40/5  40/5  55/12  55/12  24/12  24/12  

بـا عـرض از مبـدأ نامقيـد و     : با عرض از مبدأ مقيد و بدون روند؛ حالت سـوم : بدون عرض از مبدأ و بدون روند؛ حالت دوم: حالت اول :توضيحات
  . با عرض از مبدأ و روند نامقيد: با عرض از مبدأ نامقيد و روند مقيد؛ حالت پنجم: بدون روند؛ حالت چهارم

  .درصد است 5داري آماري در سطح  دهنده معني نشان **
  محاسبات تحقيق :منبع

  

 شـود  بـه تحليـل نتـايج پرداختـه مـي      و صحت مـدل  بلندمدتتعادلي اطمينان از وجود رابطه پس از 
در بلندمدت عرضه اسـمي پـول بـا توليـد و نـرخ تـورم رابطـه مسـتقيم و          اين اساس، بر. )3دول ج(

داري بين نقدينگي و كسري بودجه عملياتي قابل  همچنين ارتباط بلندمدت و معني. داري دارد معني
، نقـدينگي كشـور بـين    درصد افزايش در كسري دولت يكازاي هر  به به طوري كه مشاهده است

داري با مازاد تراز سرمايه  كه ارتباط معني است در حالي اين. 2يابد درصد افزايش مي 36/0تا  12/0
  .شود مشاهده نمي

شـود كـه رابطـه تغييـرات      مـدت نيـز بـرآورد مـي     ا با برآورد رابطه بلندمدت، روابط كوتـاه هم راست
ابعي از درصـد  درصـد تغييـرات نقـدينگي بـه صـورت تـ      . ورده شـده اسـت  آ 3نقدينگي در جدول 

، تغييـرات كسـري بودجـه    نفتـي  غيـر  ، تغييرات نرخ تورم، تغييرات توليدگذشته خودتغييرات دوره 

                                                 
در معادله كسري بودجه عملياتي، فرض استقالل خطاها نقض شده كه متعاقبـاً انحـراف معيارهـاي ضـرايب تصـحيح      . 1

شود كه دور از انتظار نيست، زيرا متغيرهاي مربوط به توليد مـد   نفتي نيز رد مي فرض تصريح مناسبِ توليد غير. اند شده
زاي ضعيف در نظر گرفته شده و تصريح نامناسب آن مشـكلي   ر به صورت برونبه هر حال اين متغي. اند نظر قرار نگرفته

   .كند ايجاد نمي
درصد آن برابر است  95بنابراين فاصله اطمينان . است 06/0و انحراف معيار آن  24/0ضريب كسري بودجه عملياتي . 2

   .06/02( ± 24/0(با 
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تغييرات توليد و كسري بودجـه عمليـاتي    بر اين اساس،. عملياتي و تغييرات مازاد تراز سرمايه است
 يـك مدت، به ازاي هر  در كوتاه .گذارند دار و همزماني بر تغييرات نقدينگي مي ، معنيمستقيمتأثير 
درصـد   11/0تـا   03/0 افزايش در نرخ رشد كسـري بودجـه عمليـاتي، نـرخ رشـد نقـدينگي       درصد

   .يابد افزايش مي
دولت به طور مسـتقيم بـه    1370و  1360هاي  در دهه. اين نتايج با شواهد اقتصاد ايران سازگار است

اسـتقراض دولـت از    بـه هـر حـال   . كـرد  سيستم بانكي متوسل و نيازهاي درآمدي خود را تأمين مـي 
ــانكي  همچنــينو  1379 ازبانــك مركــزي   تــا امكــان شــد ممنــوع 1384 ازاســتقراض از سيســتم ب

چنـان تـابع    دهد كه تغييـرات پـولي هـم    اما شواهد نشان مي. گذاري پولي مستقل فراهم شود سياست
  . اي است هاي بودجه سياست

 ،هـاي دولتـي   و واگذاري شركت ركزي، برداشت از حساب ذخيره ارزيهاي بانك م طبق گزارش
برداشـت دولـت از حسـاب    . 1اند بوده 1380كسري بودجه در دهه مالي هاي تأمين  ترين روش عمده

ذخيره ارزي موجب افزايش ذخاير ارزي بانـك مركـزي، افـزايش پايـه پـولي و در نتيجـه افـزايش        
بـه دليـل نـاتواني و يـا نبـود رغبـت بخـش         نيـز  هـاي دولتـي   واگذاري شـركت . نقدينگي شده است

  . با اعطاي اعتبارات بانكي و متعاقباً افزايش خلق پول همراه بوده استخصوصي 
پايه پـولي بـه ترتيـب     1389و  1388، 1387، 1386هاي  در سالشود كه  در همين راستا مشاهده مي

 1/25، 9/3، 5/9به ترتيب ت به بخش بانكي نيز هاي دول درصد و بدهي 7/13و  9/11، 2/13، 5/33
دولـت بـه    هـاي  دولت به بانك مركزي بـا بـدهي   هاي بدهي در واقع،. اند درصد رشد كرده 8/51و 

نيز سيستم بانكي به عنوان آخرين نهاد به  1380بنابراين حتي در دهه . 2جايگزين شده است ها بانك
ايـن شـواهد بـه     .زيـده اسـت  پولي كردن كسري بودجه و يا تبديل بدهيِ دولت به پول مبـادرت ور 

   .دهد دولت بر نقدينگي را در طول سه دهه اخير توضيح ميبودجه كسري  معنادار خوبي تأثير
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
 .1389تا  1384هاي  هاي بانك مركزي در سال گزارش. 1
  .1389تا  1386هاي  هاي بانك مركزي در سال گزارش. 2
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 مدت هاي بلندمدت و كوتاه ضرايب همگرايي: 4جدول 

 بردار
 مدل بلندمدت

       

  اول
00/1  94/0 * 58/0 *** 24/0 *** 002/0-  16/0 *** 

86/95  
)45/0(  )03/0(  )06/0(  )004/0(  )01/0(  

  مدت مدل كوتاه 

∆ متغير  ∆  ∆  ∆  ∆    ∆  
26/0 * 04/0  32/0 * 07/0 *** 001/0  36/0- *** 

58/0  
)13/0(  )12/0(  )16/0(  )02/0(  )001/0(  )07/0(  

  .درصد هستند 10و  1داري آماري در سطح  يدهنده معن به ترتيب نشان *و  ***. پرانتز انحراف معيار مجانبي هستند داخلاعداد  :توضيحات
  محاسبات تحقيق :منبع

  

، ضـرايب تـورم و توليـد در تـابع     طبق مبـاني نظـري  . شود اكنون به تحليل ساير ضرايب پرداخته مي
به عبارت ديگر، انتظار اين اسـت كـه در شـرايط رونـق و بـا      . منفي باشدبايد واكنش بانك مركزي 

شود و در مقابـل در شـرايط ركـودي و بـا كـاهش       اعمالافزايش نرخ تورم، سياست پولي انقباضي 
نقدينگي تابعي مستقيم از نرخ  كه دهد مينشان  هابرآورداما . شود دنبالنرخ تورم سياست انبساطي 

بـراي مثـال،   . در نتايج ساير مطالعات نيز قابل مشاهده است تناقضاين . استنفتي  تورم و توليد غير
در حالي ؛ اند رشد اقتصادي را منفي برآورد كردهضرايب نرخ تورم و ) 1390(كميجاني و توكليان 

   .اند فته به ضرايب مثبت دست يا) 1389(درگاهي و شربت اوغلي كه 
بودن ضرايب در تابع رفتار بانك مركزي بر چه فرضـي اسـتوار    منفيبايد مشخص شود كه بنابراين 
بر چـه چيـزي    )از جمله مطالعه حاضر(ها  در برخي مطالعه برآوردي مثبتضرايب در مقابل  و است

باشـد تـا بانـك     زا بـرون ضرايب منفي اين است كه عرضه پول كامالً فرض اساسيِ  .كنند ميداللت 
تـورم بـا واكـنش كـاهش     افـزايش  در نتيجـه  . كنـد  اعمـال را ود خمركزي بتواند واكنش مورد نظر 

بنـابراين انتظـار   . شـود  و كاهش رشد اقتصادي بـا واكـنش افـزايش نقـدينگي همـراه مـي       نقدينگي،
  .شودكه ضرايب نرخ تورم و رشد اقتصادي منفي باشند، تا ابزار بودن نقدينگي تأييد  رود مي

به شكل بيان شده قابل برقرار نباشد، تابع واكنش بانك مركزي يي عرضه پول زا برونفرض  اما اگر
شـواهد   بنابراين. يابد جهت با متغيرهاي تورم و رشد اقتصادي تغيير مي نقدينگي همو برآورد نيست 
دارد كه عرضه پول نه تنها تحت تأثير متغيرهاي مـالي دولـت   حكايت از اين واقعيت تحقيق حاضر 

 انفعـالي و بانك مركـزي نقـش    پذيرد تأثير مي نيز متغيرهاي اقتصاد كالن كشوراست، بلكه از ساير 
و بياباني و همكاران ) 1379(وش و رحماني  فرزيندر همين راستا،  .در كنترل نقدينگي داشته است
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دهد كه عالوه  نشان مي ها يافتهاين  .اند يي عرضه پول در اقتصاد ايران را تأييد كردهزا درون) 1393(
يـي عرضـه پـول    زا درونگذاري متناسب بـا   اط مالي، الزم است كه بانك مركزي به سياستببر انض

  . روي آورد
  

  رفتار نقدينگيمدت  وتاهكهاي  پويايي -4-2

بلندمدت نقدينگي به سمت صفر همگرا  همگراييرابطه ، يك تكانه فراگير با وقوع، 1طبق نمودار 
برآورد شده باثبات است و قابليـت تحليـل توابـع واكـنش انفـرادي       VARXبنابراين مدل . شود مي

   .شود پرداخته مي ها وجود دارد كه در ادامه به آن
  

 
  دوام رابطه همگرايي بلندمدت در مقابل تكانه فراگير: 1نمودار 

  .استرپ بدست آمده است  سازيِ بوت تكرار شبيه 20000با ) ها خط چين(حدهاي باال و پايين  :توضيحات
  محاسبات تحقيق :منبع                            

  

تحـت تـأثير ايـن تكانـه، رابطـه      . شـود  مشـاهده مـي   2آثار تكانه مازاد تـراز سـرمايه در نمودارهـاي    
شـود، بـه طـوري كـه در كمتـر از       همگرايي بلندمدت نقدينگي با سرعت زيادي به صفر همگرا مي

پـس از يـك افـزايش بسـيار      نقـدينگي . شـود  بلندمدت رفع مي تعادل يك سال انحراف از وضعيت
تواند به دليل نياز كمتر دولت بـه خلـق پـول باشـد      اين كاهش مي. دنماي خفيف شروع به كاهش مي

  ).ب -2الف و  -2نمودارهاي (كه در نتيجه تورم نيز بايد كاهش يابد 
كند، اما در ادامه به سمت  ، نرخ تورم ابتدا يك كاهش قابل توجه را تجربه مياين تكانهتحت تأثير 

انتظار قبلي مبني بر كاهش تـورم همـراه بـا كـاهش      بنابراين نتيجه مورد. كند سطح اوليه حركت مي
يابد، اما به تدريج كاهش يافته و در كمتر از  نفتي ابتدا افزايش مي توليد غير. شود نقدينگي تأييد مي

0.00

1.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

)درصد97/5(حد باال همگرايي عرضه پول
پولعرضههمگرايي
)درصد 2/5(حد پايين همگرايي عرضه پول 
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رسـد كـه    بنابراين بـه نظـر مـي   ). د -2ج و  -2نمودارهاي (رسد  تر از سطح اوليه مي دو سال به پايين
مدت با افزايش دسترسي به منابع ارزي موجب افـزايش موقـت    در كوتاهتكانه درآمدهاي نفتي تنها 

   .روند شود كه همگي اين آثار در بلندمدت از بين مي واردات، رونق اقتصادي و كاهش تورم مي
  

  
 الف                                     ب

  
 د                                    ج

  يافته به تكانه مازاد تراز سرمايه آني تعميمهاي  واكنش: 2نمودار 
  .استرپ بدست آمده است  سازيِ بوت تكرار شبيه 20000با ) ها خط چين(ها  حدهاي باال و پايين و ميانگين :توضيح

  محاسبات تحقيق :منبع
 

، ايـن تكانـه  تحـت تـأثير   . شود مي مشاهده 3آثار تكانه مثبت كسري بودجه عملياتي در نمودارهاي 
تكانـه  شود، اما سرعت همگرايي آن در مقايسه با وقوع  مي رابطه بلندمدت نقدينگي به صفر همگرا

عرضه پول و نرخ تـورم يـك   در اثر اين تكانه، . )الف -3نمودار ( مازاد تراز سرمايه كوچكتر است
  . گيرد تري قرار مي سطح پايين كنند؛ و توليد حداقل تا دو سال در افزايش با دوام را تجربه مي

تـأثير مـازاد    بـرعكس تأثير كسري بودجـه عمليـاتي    مدت شود كه در كوتاه جه گرفته مينتيبنابراين 
تورميِ افزايش مازاد تراز سرمايه موقتي اسـت،   آثار ضد رسد كه ضمناً به نظر مي. تراز سرمايه است

نمودارهـاي  ( تورمي بادوامي به همـراه دارد  در حالي كه كاهش كسري بودجه عملياتي تبعات ضد

-0.02

0.02

0 1 2 3 4 5

پولعرضه
پولعرضهميانگين

-0.10

0.10

0 1 2 3 4 5

)درصد97/5(حد باال
پولعرضههمگرايي
)درصد2/5(حد پايين

-0.02

0.02

0 1 2 3 4 5

غيرنفتيتوليد

غيرنفتيتوليدميانگين

-0.02

0.02

0 1 2 3 4 5

تورمنرخ

تورمنرخميانگين
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قيمت نفـت   مثبت هاي شوك. اين نتايج با شواهد اقتصاد ايران سازگار است. )د -3 ج و -3 ب، -3
مـانع افـزايش    مـدت  و دسترسي بـه ارز ارزان، در كوتـاه   درآمدهاي قابل توجه براي دولتبا ايجاد 
ودجـه عمليـاتي   كسـري ب  ايجادو در نتيجه قيمت نفت  كاهش؛ اما در بلندمدت با شوند ميها  قيمت

  .شوند ميبرگشت و تداوم تورم باال موجب بزرگتر، 
  

 
 ب                                     الف

  
 د                                      ج

  يافته به تكانه كسري بودجه عملياتي هاي آني تعميم واكنش: 3نمودار 
  .استرپ بدست آمده است  سازيِ بوت تكرار شبيه 20000با ) ها خط چين(ها  حدهاي باال و پايين و ميانگين :توضيح

  محاسبات تحقيق :منبع
  

رابطه همگرايـي بلندمـدت نقـدينگي بـه     . آورده شده است 4آثار تكانه مثبت تورم، در نمودارهاي 
و عرضه اسـمي پـول در    يابد افزايش ميدر برابر اين تكانه، عرضه پول . شود ميسمت صفر متمايل 

توليـد  . شـود  مدت نيز تأييد مـي  در كوتاهنتايج بلندمدت، بنابراين  .كند نقش ابزار سياستي عمل نمي
ايـن  . گـردد  گيرد تا اين كه بعد از چندين سـال بـه سـطح اوليـه بـاز مـي       تري قرار مي در سطح پايين

 معكـوسِ توضيح اسـت و از سـوي ديگـر ارتبـاط      مسئله، از يك سو به دليل تبعات منفي تورم قابل
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هـاي  نمودار(كند  را تأييد مي -كه در بر دارنده منحني فيليپس است-مدت ميان تورم و توليد  كوتاه
  ). ج -4 ب و -4

دهنده سرعت بيشتر افزايش مخارج جاري نسبت  يابد كه نشان كسري بودجه عملياتي نيز كاهش مي
بـه عبـارت ديگـر، مخـارج جـاري نسـبت بـه        . )د -4نمـودار  ( استنفتي  درآمدهاي غيرافزايش به 

ايـن  . اسـت  1تانزي-اليورا مؤيد اثر كه نفتي تأثيرپذيري بيشتري از تورم داشته است درآمدهاي غير
اثـر چنـدان   ايـن  البته . در اقتصاد ايران تأييد شده است) 1382(وش و همكاران  اثر در مطالعه فرزين

دهد كه عمده كسري بودجـه بـه وسـيله سـاير متغيرهـا       واريانس نشان ميقوي نيست و نتايج تجزيه 
  .شود و تورم نقش قابل توجهي در تداوم آن نداشته است توضيح داده مي

  

  
 ب                                      الف

  
 د                                     ج 

 تكانه نرخ تورميافته به  هاي آني تعميم واكنش: 4نمودار 
  .استرپ بدست آمده است سازيِ بوت تكرار شبيه 20000با ) ها خط چين(ها  حدهاي باال و پايين و ميانگين :توضيح

  محاسبات تحقيق :منبع
  

                                                 
1. Oilvera-Tanzi 
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در اثـر ايـن تكانـه، عرضـه پـول افـزايش       . دهنـد  نفتي را نشان مي آثار تكانه توليد غير 5نمودارهاي 
اگـر نقـدينگي   . مطابق انتظار نظري استشواهد اين . يابد يابد، در حالي كه نرخ تورم كاهش مي مي

بنـابراين مطـابق نتـايج    . شـود  هـا نمـي   موجب افزايش قيمـت همگام و متناسب با توليد افزايش يابد، 
 .شـود  و نقـدينگي مجـدداً تأييـد مـي     ، ارتباط مستقيم توليـد )4جدول (مدت قبلي  بلندمدت و كوتاه

كند كه بـا افـزايش درآمـدهاي ماليـاتي قابـل توضـيح        كسري عملياتي نيز يك كاهش را تجربه مي
   .است

  

  
 ب                                     الف

  
 د                                     ج

  نفتي يافته به تكانه توليد غير هاي آني تعميم واكنش: 5نمودار 
  .استرپ بدست آمده است سازيِ بوت تكرار شبيه 20000با ) ها خط چين(ها  حدهاي باال و پايين و ميانگين :توضيح

  محاسبات تحقيق :منبع
  

بلندمـدت  بـر ايـن اسـاس، در    . است آمده 6سرانجام نتايج تجزيه واريانس نقدينگي در نمودارهاي 
اند؛ به طـوري   كننده جريان نقدينگي بوده تورم و كسري بودجه عملياتي بيشتر از ساير متغيرها تعيين

درصـد آن از طريـق    36تـا   18طريـق تغييـرات تـورم و     ازنقـدينگي  درصد نوسـانات   58تا  15 كه
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شاهدي بر  بلي،هاي ق نتيجه همانند يافتهاين . شده استداده  توضيحتغييرات كسري بودجه عملياتي 
  . پايين نقدينگي در اقتصاد ايران است پذيريِ يي و كنترلزا درون

  

  
 ج                      ب                      الف      

 يافته عرضه اسمي پول تجزيه واريانس تعميم: 6نمودار 
 2000بيشترين و كمترين با . است) درصد 5/2(اي و كمترين مقادير  ، برآورد نقطه)درصد 5/97(از چپ شامل بيشترين مقادير  :توضيحات

  .استرپ بدست آمده است سازيِ بوت شبيه
  محاسبات تحقيق :منبع

  

  گيري نتيجه بندي و جمع - 5

هـاي   سـال اقتصاد ايـران در   هاي مشخصهاز كسري بودجه مزمن و تسلط مالي دولت بر بخش پولي 
 درآمـدي  سـاختار . دشـو  محسـوب مـي  از داليل اصلي تورم در اقتصاد ايران بوده كه  بعد از انقالب

 موجـب  نامناسـب  مخـارجي  سـاختار  و ماليـات  بـر  مبتني اي بودجه نظام نيافتن تحقق نفت، به متكي
هـاي   سـازي سياسـت   هـم درپـي،   هاي پـي  تأمين اين كسري. است شدهايجاد و تداوم كسري بودجه 
را بـه همـراه   الضـرب   از حـق  رويـه  بـي ستفاده ا اي دولت و هاي بودجه پولي بانك مركزي با سياست

نيـز   كـه آن  شـده افزايش مداوم و قابل توجه نقـدينگي   موجب پولي -اين فرآيند مالي .استداشته 
  .رقمي و مزمن را ايجاد كرده است تورم دو
و الزم اسـت واكـنش    نيسـت تـورم كـافي    مهـار  بـراي موفقيـت در   سياست پولي بر تمركز بنابراين

تـأثير   حاضـر  مقالـه  بر همـين اسـاس،  . مورد ارزيابي قرار گيرددولت عرضه پول به وضعيت بودجه 
بـرآورد تـابع واكـنش بانـك      ضـمن  اين مقاله. كند ميبررسي  را ساختار كسري بودجه بر نقدينگي
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در  دولـت  تصميماتآيا  :هددزير پاسخ  سؤالدو  بهكند  تالش مي VARX مركزي در قالب مدل
كـه  مـازاد تـراز سـرمايه    هـاي   شـوك شود؟ آيـا   نقدينگي مي تغييراتموجب  بودجه عملياتيمورد 

   ؟شود نقدينگي مي تغييراتموجب كننده تحوالت نفتي اقتصاد ايران است،  عمدتاً منعكس
مدت  در بلندمدت و كوتاهعملياتي كسري بودجه  است، صورتدين هاي تحقيق ب خالصه يافته

 58تا  15، بلندمدتدر شود كه  به عالوه مشخص مي. داري با نقدينگي دارد ارتباط مستقيم و معني
درصد آن از طريق تغييرات كسري  36تا  18درصد نوسانات نقدينگي از طريق تغييرات تورم و 

 اند، چند دهه اخير تأكيد كرده هاي يهنظر طور كه همان بنابراين. استتوضيح قابل بودجه عملياتي 
در مقابل. سياست پولي در مهار تورم نيازمند انضباط مالي دولت در بودجه عملياتي است موفقيت، 
مدت يا بلندمدت به دست  قوي مبني بر تأثير مثبت مازاد تراز سرمايه بر نقدينگي در كوتاهشواهد 

   .آيد نمي
افزايش كسري . جهت نيستند بودجه كل و نقدينگي الزاماً هم بر اساس نتايج باال، تغييرات كسري

شود، در حالي كه  بودجه كل از طريق افزايش كسري بودجه عملياتي موجب افزايش نقدينگي مي
بنابراين . تغييرات كسري بودجه ناشي از مازاد تراز سرمايه احتماالً تأثير چنداني نخواهد داشت

مدت و  در كوتاه -و نه الزاماً كسري بودجه كل يا مازاد تراز سرمايه -كسري بودجه عملياتي 
دائمي بر  تأثيرنفسه   هاي بازار نفت في و تكانه اصلي تغييرات نقدينگي استمحرك بلندمدت 

  .نقدينگي ندارند
بايد  مي ،در ايران رقمي دستيابي به نرخ تورم تكدر  براي تضمين موفقيت هاي مقاله، يافته بر اساس

بر اين  .تغيير يابد »كسري بودجه عملياتي«به » كسري بودجه«گذاري دولت از  مالك سياست
بايد توجه خود را به اصالح نظام مالياتي و كاهش مخارج جاري ايران گذاران  سياست اساس،
) مثال استقراض خصوصي(مالياتي  هاي غير روشكه  داردي سياستي تأكيد  اين يافته. كنند معطوف

ممكن  مستقل حتي در اقتصادهاي با مقام پوليِچرا كه  نيستند مناسببراي تأمين كسري بودجه 
مانند -هاي جديد  كالسيك است كه به همين دليل. شوندتورم  در بلندمدت موجب افزايش است

بدين . كنند يد ميو توازن ادواري بودجه عملياتي تأك ماليسختگيرانه  قواعدعمال بر ا -سارجنت
   :شود گذاري براي بودجه عملياتي اشاره مي عنوان مبناي قاعده به چند مورد زير بهمنظور 

 نويسي تراز عملياتي حاكميت اصل تقدمِ درآمد بر مخارج در بودجه - 1

  لزوم ايجاد يك واحد درآمد دائمي قبل از هر واحد افزايش مخارج جاري -
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دورانديشانه بودجه عملياتي در يك سند فرادست و تدوين راهنماي صادقانه و  - 2
 االجرا الزم

  حاصل از كسري بودجه عملياتيتعيين سقف براي نسبت بدهي  -
، يدرآمدهاي نفت لحاظپايداري مالي بودجه عملياتي بدون سنجش مداومِ  -

  الضرب و سركوب مالي حق
 دولت بر بخش پولي از طريق بودجهكاهش سلطه  - 3

دهي  وام(سيستم بانكي  برقوانين بودجه  تحميلي -هاي تكليفي حذف تبصره -
 ...)ترجيحي و 

بر بازده  صكوكمكانيسمي براي تأثير  ايجادهي بازار بدهي به منظور ساماند -
  بازار

و نه بازار (محدود كردن عملكرد بانك مركزي به بازار ثانويه اوراق بهادار  -
 . )اوليه
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  و مĤخذ منابع

  منابع و مĤخذ فارسي )الف

 رابطه بين بررسي"). 1391( سيد محسنسبحاني، و  .حيدمحمودي، و .المرضااسالمي بيدگلي، غ .1

 دانـش حسابرسـي  . "87تـا   57هـاي   سـال  ايـران طـي   در تورم و نقدينگي دولت، بودجه كسري
12)48(: 133-111 . 

ــ .صــغرابوالحســني هســتياني، ا .هــانگيربيابــاني، ج .2 ). 1393( اريــوشحســنوند، د و .ادرمهرگــان، ن
مطالعـات اقتصـاديِ كـاربردي    . ")رويكرد آزمون مسـتقيم (يي عرضه پول ايران زا درونبررسي "

   .233-255:)12(3 ايران
بـه  : بررسي ارتباط بين كسري بودجه، رشد پـول و تـورم در ايـران   "). 1380( نوشيروانپور، ا تقي .3

  .132-105 :66و  65 مجله برنامه و بودجه. "روش معادالت همزمان
تعيـين قاعـده سياسـت پـولي در شـرايط تـورم       "). 1389( ؤيـا شربت اوغلي، رو . سندرگاهي، ح .4

 . 1-27 :)93(45 تحقيقات اقتصادي. "پايدار اقتصاد ايران با استفاده از روش كنترل بهينه

). 1393( علهبـاقري پرمهـر، شـ   و  .اظمياوري، كـ  .اديه سيد موسوي نيك،. جيدصباغ كرماني، م .5
بررسي اثر حاكميت مالي بر نرخ تورم اقتصـاد ايـران در چـارچوب يـك مـدل تعـادل عمـومي        "

 . 1-26 :)1(14 پژوهشهاي اقتصادي. ")DSGE(پويايي تصادفي 

تأثير كسري بودجه دولت بر رشد حجم پول و تـورم در اقتصـاد ايـران    ). 1376( عسكرصميمي،  .6
 .دانشگاه شيراز ارشد، نامه كارشناسي پايان ،)1360:1-1374:4(

بررسي كسري بودجه و فرآيند تورمي در ايـران بـا كـاربرد رويكـرد     "). 1385( باسراد، ع علوي .7
VAR" .258-267 :226 اقتصادي-اطالعات سياسي . 

 بـر  تـورم  اثـر  بررسـي "). 1382( حمـود م محمـودزاده،  و. سـين ح پور،راصغ. ...سداا وش،  فرزين .8

 . 115-150 :63 تحقيقات اقتصادي. "ايران در درآمدي و اي هزينه بعد از بودجه كسري

اي  يي عرضه پول و تأثير فشارهاي هزينـه زا درون"). 1379( يموررحماني، ت و.... سداوش، ا فرزين .9
 . 83-111 :)79(56 تحقيقات اقتصادي. "بر آن در اقتصاد ايران

ارزي و بدهي دولـت و   -پوليتبيين رابطه ميان سياست "). 1389( كبركميجاني، ا و .اراقبادي، س .10
 . 1-21 :)37(21 الملل مطالعات اقتصاد بين. "تأثير آن بر تورم و رشد اقتصادي در ايران

گـذار   تحليل و آزمون عدم تقارن در رفتار سياسـت "). 1390( سينتوكليان، ح و .كبركميجاني، ا .11
 . 19-42 :6 سازي اقتصادي تحقيقات مدل. "پولي بانك مركزي
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گـذاري پـولي تحـت سـلطه مـالي و تـورم        سياسـت "). 1391( سينتوكليان، ح و .كبركميجاني، ا .12
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 درآمدي هاي گروه العمل عکس ي نحوهآیا  که است سؤال این به دادن پاسخ تحقیق این در اصلی هدف

 ترکیبی هاي داده از استفاده با کار اینخیر؟  یا است صورت یک به نان یارانه باال ناشی از حذف و پایین

 روش و AIDS تقاضاي تابع از استفاده با باال و پایین درآمدي هاي گروه براي 1376-1393 ي سالیانه

 نان که دهد می نشان تحقیق نتایج. است گرفته صورت) SUR( نامرتبط ظاهر  به معادالت سیستم برآورد
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 و آرد جانشین، کاالیی غالت که دهد می نشان درآمد کم هاي گروه براي متقاطع کشش بررسی. دنده می

 براي متقاطع کشش و است نان براي مکمل کاالیی خانه از خارج غذاي و مستقل تقریباً کاالیی رشته
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 به نسبت با درآمد باالدرآمد و  کم گروه که است این تحقیق نتایج دیگر از. است نان براي مستقل تقریباً
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  مقدمه -1

 در تغذيه سوء وضعيت با برخورد چگونگي ،اند مواجه آن با گذاران سياست كه مسائلي از يكي
 يكي اما. باشد مي موارد همين از يكي آن هاي كشش و تقاضا تابع بررسي و است پذير آسيب اقشار

 هاي گروه از نوع هر گرفتن نظر در بدون و كل صورت به كاالها تقاضاي تابع برآورد ايرادات از
 شود مي داده تعميم جامعه به كلي صورت به كه است ضرايبي و ها كشش آمدن به دست درآمدي،
 تقاضاي و داشته خصوصه ب درآمد يك فرد هر جزءتر صورت  به يا و گروه هر كه درحالي
 هاي گروه براي تقاضا تابع برآورد جايگزين، يها روش از يكي. است دارا را خود فرد  به منحصر
 مسائل از يكي .است باال درآمد با و متوسط درآمد ،درآمد كم گروه سه خاص طور به و درآمدي
 برخورد مسئله كرده، جلب خود به را مردم عامه و اقتصادي گران تحليل توجه امروزه كه مهمي
با توجه به اينكه نان يك . گذارد مي جاي به نان قيمت بر را خود اثر كه است نان يارانه با دولت

 براي نان كه شود مي مطرح پرسش اين هميشه ،شود ميمحسوب  مردم كاالي حياتي براي
 چرا و است برخوردار باالتري اهميت از باال درآمد با هاي گروه به نسبت درآمد كم هاي گروه
 سياستي چنين چرا اصوالً لذا و آورد مي وارد باالتري فشار درآمد كم هاي گروه بر نان يارانه حذف
 رفتار آيا كه است اين شود مي مطرح تحقيق اين در كه پرسشي بنابراين،؟ شود مي اتخاذ
 جهت  يك در و يكسان نان يارانه حذف با باال درآمد با و درآمد كم هاي گروه يالعمل عكس
 درآمد با و درآمد كم هاي گروه يالعمل عكس رفتار بررسي با تحقيق اين در منظور اين براي است؟
 قيمتي و درآمدي هاي كشش محاسبه با كه است شده سعي ،ها گروه اين حساسيت ي مقايسه و باال
 از استفاده با كار اين .شود داده پاسخ اساسي پرسش اين به باال درآمد با و درآمد كم هاي گروه در
 تابع از استفاده با باال و پايين درآمدي هاي گروه براي 1376-1393 ي ساليانه تركيبي ايه داده

 بدين .گيرد مي صورت) SUR( نامرتبط ظاهر  به معادالت سيستم برآورد روش و AIDS تقاضاي
 و تحقيقچارچوب نظري  دوم بخش در مقدمه از پس. است شده تنظيم بخش پنج در مقاله منظور
 و SURE روش معرفي( تحقيق روش سوم بخش در. است شده هئارا تحقيق مطالعات پيشينه

 پنجم بخش، در شده انجام مدل برآورد چهارم بخش در. شود مي بيان )استفاده مورد متغيرهاي
مطابق با شماره گذاري  .شده است ارائه سياستي هاي توصيهدر بخش ششم  نهايت درو  گيري نتيجه
   .ها تغيير نكرده، لطفا اصالح شود بخش
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 مروري بر وضعيت يارانه در ايران -2

كه  رود يبه شمار م يرانيا يخانوارها يمصرف يدر سبد كاالها ياقالم مصرف ينتر از مهم يكينان 
در  ها يارانه يزمان با مرحله اول هدفمند هم. كند يم يداكاال اختصاص پ ينبه ا يارانهحجم  ينباالتر
هزار تومان  5را  ينقد يارانهكه دولت دهم بابت آن، رقم  يافت يشنان افزا يمت، ق1389سال 
 يينتومان تع 500هزار و  45هر نفر  يبه ازا ينقد يارانهدولت دهم،  يماتطبق تصم. داد يشافزا

كنار رفتن با . نان بود يارانهتومان مربوط به  5000و  يانرژ يارانهتومان مربوط به  40500شد كه 
دولت  يبترت ينبد. در دستور كار دولت جديد قرار گرفت ها يارانه يدولت دهم، ادامه هدفمند

 ايه حامل يمتق يشرا با افزا ها يارانه ي، مرحله دوم هدفمند1393 يبهشتارد ياز ابتدا يازدهم
از آذرماه  يازدهمدولت  يمبا تصم .انداخته بود يرنان را به تأخ يمتق يشآغاز كرد اما افزا يانرژ

، نانهاي  شاخص قيمت گروه) 1(در جدول  .يافت يشدرصد افزا 30نان در كشور  يمتق 1393
  . نشان داده شده است ها خوراكي يرغها و  يخوراكيرون، ب يغذا، آرد، غالت

  
  كااليي هاي گروهشاخص قيمت  :1 جدول

  غير خوراكي  خوراكي  غذاي بيرون  آرد  غالت  نان 
1376  1  1  1  1  1  1  
1377  483/1  483/1  483/1  244/1  245/1  181/1  
1378  824/1  824/1  824/1  521/1  528/1  418/1  
1379  786/1  786/1  786/1  655/1  664/1  597/1  
1380  045/2  9111/1  884/1  778/1  785/1  779/1  
1381  243/2  096/2  161/2  121/2  131/2  06/2  
1382  595/2  364/2  371/2  45/2  46/2  382/2  
1383  883/2  651/2  547/2  8/2  809/2  744/2  
1384  209/3  902/2  868/2  094/3  101/3  076/3  
1385  456/3  902/2  181/3  419/3  507/3  442/3  
1386  199/4  902/2  785/3  4  268/4  075/4  
1387  417/5  902/2  985/4  16/5  557/5  11/5  
1388  01/7  902/2  378/5  98/5  107/6  662/5  
1389  461/11  902/2  766/5  997/6  097/7  364/6  
1390  787/25  381/3  971/6  32/8  935/8  732/7  
1391  394/33  319/5  564/9  589/11  92/12  091/10  
1392  333/36  574/7  451/14  178/16  307/18  592/13  
1393  383/41  642/8  483/18  285/19  973/19  712/15  

  قيمتهاي  بانك مركزي ايران، شاخص :مأخذ          
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به بعد يك جهش قابل مالحظه در شاخص قيمت نان  89طور كه مشخص است، از سال  همان
كه در دو سال اول هدفمندي  دهد مياين بررسي نشان . شود ميها مشاهده  نسبت به ساير گروه
در اين . سابقه است درصد افزايش داشته كه در تمام طول دوره بي 125و  64قيمت نان به ترتيب 

 1نمودار . دهد ميدرصدي بعد از نان باالترين تورم را نشان  57و  16الت با افزايش دوره غ
  . دهد ميي هدفمندي نسبت به متوسط دوره نشان ها سالكااليي را در  هاي گروهوضعيت تورم 

  

  
            هاي كااليي مورد بررسي هاي گروه وضعيت رشد قيمت :1نمودار 

  هاي قيمت بانك مركزي ايران، شاخص :مأخذ
  

  خطي آل ايده تقريباًسيستم تقاضاي  -3

ها  اين مدل. اند كننده بنا شده مصرف هايمباني نظري رفتار بر اساسمبتني بر اقتصاد خرد،  هاي مدل
كننده به يك  به مسئله تخصيص كل بودجه مصرف واقع درتوابع تقاضاست و  دستگاهيشكل 

د و از طريق حداكثر كردن تابع مطلوبيت با توجه به قي دشو يمجموعه از كاالهاي مختلف مربوط م
 استنتاج مقيد سازي بهينه ي مسئله اين طريق از تقاضا تابع. دآي كننده به دست مي بودجه مصرف

عنوان تابع هدف، مشروط بر محدوديت بودجه حداكثر  كه تابع مطلوبيت به درصورتي .شود مي
اين تابع . شود ميآيد كه به آن تابع تقاضاي معمولي يا مارشالي گفته  شود، تابعي به دست مي

هاي مختلف آن كاال و درآمد شخص خريده  دهنده مقدار كااليي است كه با توجه به قيمت نشان
تقاضا  ، قانونكنندگان مصرف سليقه و مرتبط، درآمد كاالهاي قيمت بودن ثابت ضفر با .شود مي

 هندرسون و( است آن كاال قيمت از نزولي براي يك كاال تابعي به اين معني است كه مقدار تقاضا
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متفاوت  تواند ميتعريف از تابع مطلوبيت  ي نحوهبا توجه به اين مطلب كه ). 32- 35 :1381كوانت، 
يكي از  آل ايده تقريباًباشد، توابع تقاضاي گوناگوني تاكنون معرفي شده است كه سيستم تقاضاي 

خاصي  بندي طبقهرا بر مبناي  آل ايده تقريباً، سيستم تقاضاي )1980( 1ديتون و مولبائر. است ها آن
بنا ) PIGLOG( 2تمستقل از قيم يافته تعميمبا عنوان لگاريتم خطي  پذير جمعهاي   از ترجيح

و بر اساس ) PIGL( 3ي خطي معرفي قيمت مستقل تعميم داده شده ي زمينه دراين كار . نهادند
 PIGLOGتابع . توسعه داده شده است  لگاريتمي صورت  بهشكلي خاص از تابع مخارج مصرفي 

  :عبارت است از
  

     )1(  
  

كه صفر بيانگر زندگي در حداقل  باشد ميبين صفر و يك  در اين رابطه، فرض بر آن است كه 
 هزينه معيشت و  دهنده نشان . معيشت و يك بيانگر حد اعالي لذت از زندگي است

  :شوند زير تعريف مي صورت  بههزينه رفاه است كه    دهنده نشان

   )2(  

      )3(  
  

  :زير خواهد بود صورت به هزينه سيستم   بنابراين رابطه 
 

)4(  
  

 برحسب، توان بررسي كرد كه  مي راحتي  به. پارامتر هستند و  ، كه در آن 
آنگاه  ،باشد و  اگر . استهمگن خطي  

بر . ، تقاضاي كاالهاي مختلف را استخراج كردتوان از تابع  ، مي4با استفاده از لم شفارد
                                                      

1. Deaton and Muellbur (1980) 
2. Price Independent Generalized Logarithm (PIGLOG)   
3. Price Independent Generalized Linear (PIGL)   
4. Shephard's Lemma 
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ضرب شوند،  است كه اگر طرفين در  لم شفارد رابطه  اساس

  :خواهيم داشت
  

      )5(  

  

 لگاريتمي صورت به )5(بنابراين اگر از رابطه . ام استاي كاالي  سهم بودجه كه در آن 

  :آيد به دست مي مشتق گرفته شود، در آن صورت، طرف راست  
  

    )6(  
  

  :كه در آن

       )7(  

  

 برابر با  كند، كل مخارج  اي كه مطلوبيت خود را حداكثر مي كننده از ديد مصرف
 غيرهمان تابع    دهد كهنشان   و  تابعي از صورت بهرا  تواند  است و اين برابري مي

جايگذاري گردد، آنگاه سهم مخارج ) 7(و در  انجام )5( ي رابطهاگر اين كار براي . است مستقيم
   :آيد مي به دست  و  ام، تابعي ازكاالي 

  

     )8(  
  

  :آن كه در
  

   )9(  
  

كه در آن روابط زير  شود مياي آن گفته  به شكل سهم بودجه به اين تابع، تقاضاي 
   ):1980ديتون، ( برقرار است

i
i

q
p

pue



 ),(

),( pue

pi

i
ii

i

w
pue

qp

p

pue





),(ln

),(ln

iwi

iw

 
j k

kijijii
kpupw  0..ln

)(
2

1 **
jiijij  

m),( pue

upm

ipm

  }ln{ln Pmpw ijijii 

 
j k

jkkj
k

kk pppP ln.ln.
2

1
ln.ln 0 

AIDS



 
 

 179   ايران شهري مناطق در باال با درآمد و درآمد كم هاي گروه تقاضاي بر نان يارانه حذف اثرات بررسي

  و  و                    يپذير جمعقيد             )10( 

                                                                   1قيد همگني)            11(

                                                      2قيد تقارن )           12(
  

كه در صورت نبود تغيير  دهد مياين سيستم نشان . قابل تفسير است راحتي  به سيستم 
نيز ثابت باقي  نظر مورد، سهم مخارج كاالي )مخارج واقعي(هاي نسبي و درآمدهاي واقعي  قيمت
ها بر سهم iهاي نسبي از طريق  ها و تغيير در قيمتتغيير در مخارج واقعي از طريق . ماند مي

ها براي كاالهاي لوكس مثبت و براي كاالهاي ضروري منفي و . گذارد مخارج كاال اثر مي
براي كل جامعه  توان نشان داد كه سيستم معادالت  همچنين مي. صفر است ها آنجمع 
 معادله فوق بر  نكته مهم اين سيستم آن است كه با توجه به شاخص قيمت. است تعميم  قابل

را تشكيل  3)(خطي  غير آل ايده تقريباًخطي بوده و سيستم تقاضاي  حسب ضرايب غير
كه اين موضوع خود  استخطي نياز  غيري ها روشلذا براي برآورد ضرايب، استفاده از . دهد مي

 استفاده از روش غير جاي  بهدر بيشتر مطالعات تجربي . نيازمند داشتن اطالعات و آمار كافي است
با اين عمل، مدل . شود ميجانشين استفاده  عنوان  به، از شاخص استون  خطي و شاخص واقعي

 بهو توابع تقاضا  دهد ميتغيير شكل  4)(خطي  آل ايده تقريباًسيستم تقاضاي  صورت  به
توان آن را با استفاده از  كه مي شود ميها و مخارج كل تبديل  توابعي خطي از قيمت صورت 

براي تبديل سيستم تقاضاي خودشان به ) 1980(ديتون و مولبائر . ي خطي، برآورد نمودها روش
   :زير معرفي كردند صورت  بهرا  5يك سيستم خطي، شاخص استون

                 )13(  

                                                      
هاي كااليي   كنندگان در مصرف گروه كنندگان بيانگر اين واقعيت است كه مصرف بودن ترجيحات مصرف همگن 1.

در حقيقت به اين معني . ها و درآمد تغيير خواهد كرد افزايش متناسب قيمتدچار توهم پولي نيستند و تقاضايشان با 
 . كنندگان به درآمد واقعي خود توجه دارند است كه اين مصرف

كنندگان به اين معني است كه ارتباط بين كاالها به صورت دو طرفه همانند  تقارن داشتن در ترجيحات مصرف .2
، باشدن كااليي مكمل با گوشت و گوشت هم كااليي مكمل براي نان به عنوان مثال در صورتي كه نا. است

 . استكننده در ترجيحات خود داراي تقارن  مصرف
3. Nonlinear Almost Ideal Demand System 
4. Linear Almost Ideal Demand System 
5. Stone 
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مستقيم  صورت  به آل ايده تقريباًتوان از نتايج برآورد پارامترهاي سيستم تقاضاي  نمي كهجا  آن از
آلستون و زيرا  ؛شود ميمتناسب با اين روش براي تفاسير استفاده  هاي كششتفسير ارائه داد، از 

ين كمتر واقعي از مقادير به نسبت سادگي عين در روابط كه اين ندداد نشان 1)1993( چالفانت
   :ندشو زير تعريف مي صورت  بهدر اين تحقيق  شده  محاسبه هاي كشش .هستند برخوردار اريب

 

  )مارشالي(كشش قيمتي جبران نشده ) الف

)14                    (                              
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jiاست كه اگر  2گر دلتاي كرونكر نشان ijدر روابط فوق    باشد، برابر با صفر و اگرji  
رابطه تقاضا را تأييد  بررسي موردباشد كشش خود قيمتي  0iiاگر . برابر با يك خواهد بود

باشد، بيانگر جانشين بودن  0ijباشد، بيانگر مكمل بودن كاالها و اگر  0ijاگر . كند مي
   .كاالها است

 

  كشش درآمدي) ب

)15    (                              









i

i
i w

 1  

10اگر    1باشد، كاال را نرمال ضروري، اگر  1باشد، كاال را نرمال لوكس، اگر 
 .پست گويندكاال را باشد،  0باشد، كاال را با كشش واحد و اگر 

  
  مطالعات تحقيق ي پيشينه -4

در اين تحقيق . خود را پيشنهاد كردند آل ايده تقريباًسيستم تقاضاي  ديتون و مولبائر 1980در سال 
كنند و سپس به برآورد اين مدل براي  بيان مي آل ايده تقريباًابتدا كلياتي در مورد سيستم تقاضاي 

 1954-74در انگلستان در دوره زماني  شده توليدهفت گروه از كاالهاي   ساالنه  هاي داده
مت استون، مدل را براي هر يك از گروه كاالها در مرحله اول با استفاده از شاخص قي. پردازند مي
نتايج در اين مرحله نشان . كنند مجزا با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي برآورد مي طور  به

                                                      
1. Alston and Chalfant (1993) 
2. Kronecker Delta 
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به در مرحله دوم، . د كه خوراك و پوشاك كاالهاي ضروري و ساير كاالها لوكس هستندده مي
اين محققان علت رد همگني را، در نظر نگرفتن . ختندپردابا استفاده از قيد همگني  برآورد سيستم

 تقريباًزيادي با استفاده از سيستم تقاضاي  هايي تحقيق ها آنپس از . دانند برخي از متغيرها مي
خارجي و داخلي در اين زمينه اشاره شده  هاي تحقيقدر ادامه به برخي از . گرديد انجام آل ايده
  . است

  

  مطالعات خارجي ي پيشينه -4-1

 1970-2000، توابع تقاضا براي انواع گوشت در كشور آفريقاي جنوبي در دوره )2000( 1تالجارد
، )2006( 3وادود. برآورد كرده است آل ايده تقريباًو تقاضاي  2روتردامهاي  را با استفاده از سيستم

ر بنگالدش از د) گوشت گاو، گوشت مرغ و گوشت ماهي(براي تحليل تقاضاي انواع گوشت 
مختلف براي  هاي مدل، از ميان )2007( 4بارنت و سك. استفاده كرده است آل ايده تقريباًتقاضاي 

را  خطي غيرخطي و  آل ايده تقريباًتخمين تابع تقاضاي مواد خوراكي، دو مدل روتردام و تقاضاي 
كشش  كه هنگامي، دهد مي اين مطالعه نشان. اند با استفاده از روش مونت كارلو با هم مقايسه كرده

اگر كشش جانشيني . كنند جانشيني بين كاالهاي مختلف نسبتاً باالست، هر دو مدل خوب عمل مي
. نسبت به مدل روتردام برتري دارد آل ايده تقريباً، مدل تقاضاي استبين كاالها خيلي زياد 
منطقه شهري اتيوپي با  350، به بررسي تابع تقاضاي سوخت در )2010( 5گبريگزيابهر و همكاران
به بررسي تابع ) 2012( 6بويسن. اند با روش پروبيت پرداخته آل ايده تقريباًاستفاده از تابع تقاضاي 

براي مواد خوراكي در كشور آگوندا در مناطق شهري و  7درجه دوم آل ايده تقريباًتقاضاي 
اي حداقل  مرحله با روش دو و مقطعي هاي دادهبا استفاده از  مطالعهدر اين . تروستايي پرداخته اس

جمعيتي با  -همچنين از متغيرهاي اجتماعي. مربعات به برآورد پارامترهاي مدل پرداخته شده است
  . تأكيد بر مواد خوراكي استفاده شده است

 
 
  

                                                      
1. Taljaard (2000) 
2. Rotterdam 
3. Wadud (2006) 
4. Barnett and Seck (2007) 
5. Gebreegziabher (2010) 
6. Boysen (2012) 
7. Quadratic Almost Ideal Demand System 
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  مطالعات داخلي ي پيشينه -4-2

اما  .اند كردهاستفاده  آل ايده تقريباًدر برآورد تابع تقاضا از تابع تقاضاي زيادي  داخلي مطالعات
 .صورت گرفته است ندرت  بهبرآورد تابع تقاضاي نان در تحقيقات داخلي و خارجي بسيار 

با  نظر مورديعني اينكه خطاي معادله (وابسته  غير هاي مدل بررسي ضمن ،)1376( نيك فراهاني
 دويعني اينكه جرياني (همزمان  هاي مدل و )نباشند بسته همهاي رگرسيوني ديگر  خطاي معادله

از رابطه سببي بين متغيرها وجود داشته باشد، يعني يك متغير در عين تأثيرگذاري بر يك  سويه
 تقاضاي سيستم پارامترهاي برآورد به ها روش انواع از استفاده با )متغير ديگر از آن نيز تأثير پذيرد

 پنج ، تقاضاي)1377( حجرگشت. پردازد مي زميني سيب و برنج، نان كاالي سه براي آل ايده ريباًتق
 و مرغ تخم و سبزيجات، لبنيات و ها ها، ميوه غالت، گوشت شامل خوراكي مواد اصلي گروه

 و تارمست فخرايي. است كرده برآورد آل ايده تقريباً تقاضاي سيستم از استفاده با را خشكبار
 را آل ايده تقريباًتقاضاي  سيستم ، پارامترهاي1350-70 زماني سري اطالعات از استفاده با ،)1379(

 ظاهر  به هاي رگرسيون روش از استفاده با ايران در ها خوراكي از گروهي تقاضاي بررسي براي
خسروي نژاد . نمودند برآورد تكراري اي مرحله سه مربعات حداقل روش و تكراري نامرتبط

تركيبي براي خانوارهاي شهري ايران به  هاي داده، به برآورد تابع تقاضاي نان با استفاده از )1380(
اثرات ثابت و تصادفي  هاي مدلاين تحقيق با استفاده از . پرداخته است اي هزينه هاي گروهتفكيك 

شاخص  و متغير وابسته عنوان  بهاين تحقيق، مخارج نان  بررسي مورددر مدل . برآورد شده است
نتايج تحقيق . متغير مستقل در نظر گرفته شده است عنوان  به كننده مصرفقيمت نان و كل مخارج 

، در تحليلي انتقادي به برآورد تابع )1383(صمدي  .كه نان يك كاالي ضروري است دهد مينشان 
در . پردازد مي يراحمدبوهگيلويه و در خانوارهاي شهري و روستايي استان ك آل ايده تقريباًتقاضاي 

تواند نتايج خوبي را براي  مي AIDSكه تابع تقاضاي  حالي  عين در شود مياين تحقيق نشان داده 
تحليل رفتار مصرفي نشان دهد، اگر از شاخص مناسب، روش مناسب تخمين و فرمول مناسبي براي 

 ،)1384( زاده محمد .شود منجر قابل اعتماد تواند به نتايج غير ي كشش استفاده نگردد مي محاسبه
 تابع برآورد به CBSو  AIDSكننده  تخصيصي مصرف هاي مدلدر تحقيقي با عنوان مقايسه 

 و سبزيجات، گوشت و مرغ، ميوه تخم و ، لبنياتو غالت نان گروه پنج براي خوراك تقاضاي
 1350-80مخارج مصرفي خانوارهاي شهري طي دوره  هاي دادهها، با استفاده از  خوراكي ساير
تقاضاي خدمات درماني در سه  هاي كشش، به برآورد )1385(شكيبايي و همكاران  .پردازد مي

 هاي رگرسيونو روش  آل ايده تقريباًدرآمدي كم، متوسط و باال با استفاده از سيستم تقاضاي    گروه
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در اين تحقيق براي . اند پرداخته 1363-80طي دوره  شده  ادغام هاي دادهتبط براي نامر ظاهر  به
 .به دليل كم بودن ميزان مقاطع مورد استفاده، از روش اثر ثابت استفاده شده است  عاطمقبررسي اثر 

 تقريباًاي مدل تصحيح خطاي تقريب خطي سيستم تقاضاي  ، در مطالعه)1386(و نوروزي  فخرايي
هاي خارجي و برنج ايراني طي  را براي انواع برنج شامل پاكستاني، تايلندي، ساير برنج آل ايده

. اند نامرتبط، برآورد كرده ظاهر  به هاي رگرسيون، با استفاده از روش آماري 1360-83دوره 
 نزد كااليي مختلف هاي  شناسايي گروه و تقاضا توابع برآورد به ،)1388( اقدام ژياليي
 براي. پردازد مي اصفهان استان شهري خانوارهاي مصرفي يپويا رفتار بيني پيش و كنندگان فمصر

رنجبر و همكاران . است شده استفاده نامرتبط ظاهر  به هاي رگرسيون روش از  سيستمي  توابع تخمين
 ، در تحقيقي به بررسي و تحليل پوياي رفتار مصرفي استان اصفهان و مقايسه آن با كل)1388(

 مورداستفاده شده و دوره  آل ايده تقريباًدر اين تحقيق از فرم پوياي تابع تقاضاي . اند كشور پرداخته
، به بررسي ساختار تابع تقاضاي واردات ايران )1388( همكارانرنجبر و  .است 1358-84 بررسي

و روش  آل ايده تقريباًاي و مصرفي با استفاده از سيستم تقاضاي  اي، واسطه براي سه كاالي سرمايه
، به )1388(كريمي و همكاران  .اند پرداخته 1357-83نامرتبط براي دوره  ظاهر  به هاي رگرسيون

، در )نان، شير، گوشت، روغن، قند و شكر(برآورد تابع تقاضاي مواد غذايي مشمول يارانه 
ي شهري ايران طي بودجه خانوارها هاي دادهدوم و سوم توسعه اقتصادي از طريق  هاي برنامه
هاي تحقيق نشان  يافته .پرداختند آل ايده تقريباًبا استفاده از سيستم تقاضاي  1363-84ي ها سال
ها  كاهش در ميزان پرداخت يارانه هرگونهاي مذكور،  كشش بودن اقالم يارانه به علت بي دهد مي

فقير وارد  كنندگان مصرفموجب افزايش قيمت كاالهاي مشمول يارانه شده و فشار زيادي را به 
 هاي كششپرداختي دولت در برنامه دوم و سوم توسعه و  هاي مقايسه يارانهاز  عالوه  بهسازد،  مي

هاي پرداختي به مواد غذايي در  توان نتيجه گرفت ميزان يارانه قيمتي و درآمدي برآورد شده مي
خود  نامه پايان، در )1392( بخش رحفآرمن و  .تر بوده است برنامه سوم نسبت به برنامه دوم مناسب

و با درآمد باال در  درآمد كم هاي گروهبررسي و برآورد تابع تقاضاي كاالهاي مصرفي در  به
) SUR(نامرتبط  ظاهر  به هاي رگرسيونبا روش  و تركيبي هاي دادهمناطق شهري با استفاده از 

  .اند پرداخته
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  روش تحقيق - 5

  )SUR( 1نامرتبط ظاهر به هاي رگرسيون -1- 5

اين ارتباط در زمان بررسي سيستم . سري زماني با همديگر مرتبط هستند هاي دادهكلي  صورت  به
نامرتبط بر اساس اين  ظاهر  به هاي رگرسيونروش . كند ميپيدا معادالت همزمان بيشتر اهميت 

با همديگر ارتباطي نداشته باشند ولي در عمل  ظاهر  بهفرض كه ممكن است معادالت همزمان 
در دو  OLSنسبت به  SURروش  كارگيري به. گيرد ميقرار  بررسي موردارتباط داشته باشند، 

 -ب .همزمان صفر باشد هاي همبستگيتمام  -الف :شود ميحالت منجر به افزايش كارايي 
  . متغيرهاي توضيحي در تمامي سيستم يكسان باشند
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جمالت اخالل براي eبردار ضرايب و  بردار متغيرهاي مستقل،  Xمتغير وابسته،  Yكه در آن 
,...,1i G زاي برونهاي  در اين سيستم، ماتريس. هستند ji XX ، شامل برخي از متغيرهاي ,

همزمان برآورد  طور  بهمعادله را  nتفاوت آن با معادالت همزمان اين است كه . يكسان است
بلكه، يك روش تكراري حل همزمان پارامترهاي . آيد ميوجود ه ، زيرا مشكل همخطي بكند مين

ار مجموع مجذور اي از مقادير ممكن است كه در آن، پارامتر مقد از طريق مجموعه نظر مورد
در اين سيستم . شود ميخطاهاي حاصل از برآورد متغير وابسته بر روي متغيرهاي مستقل، حداقل 

 بين پارامترهاي معادالت هايي محدوديتالل معادالت با يكديگر مرتبط باشند و اخاگر جمالت 
                                                      

1. Seemingly Unrelated Regression (SUR) 
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ات ناكارا وجود داشته باشد، برآورد روش حداقل مربع) اي هاي بين معادله محدوديت(سيستم 
 ظاهر  به هاي رگرسيونن برآوردهاي كارا، از سيستم آورد به دستدر اين شرايط براي . خواهد بود

  بهنامرتبط اجزاء اخالل معادالت اين سيستم  ظاهر  بهدر سيستم معادالت . گردد مينامرتبط استفاده 
ت مختلف سبب اين عدم استقالل اجزاء خطا معادال. صفر هستند كوواريانس دارايهمزمان  طور
مجانبي داراي كارايي بيشتري نسبت به  طور  بهحداقل  SURكه برآوردگرهاي  شود مي

 GLS از برآوردگربنابراين . دنمعادالت باش تك تكبراي  OLSبرآوردگرهاي حاصل از روش 
ابريشمي و مهرآرا، ( شود مي، استفاده دهد ميكه بهترين برآوردگر تخمين زن خطي را نشان 

1381.(   
  

  حاضر استفاده در تحقيق آمار و متغيرهاي مورد -2- 5

و داشتن  مرتبط يكاالها به كار بردننيازمند  آل ايده تقريباًبا توجه به اينكه برآورد تابع تقاضاي 
از  آل ايده تقريباًبرآورد تابع تقاضاي نان از سيستم تقاضاي  منظور  بهاست؛  ها آنسهم هر يك از 

از تارنماي كه  آمار استفاده شده در اين پژوهش. نان استفاده شده استگروه نزديك به  هاي گروه
  : شامل موارد زير است  شده آوري جمعمركز آمار ايران و بانك مركزي ايران 

هاي   در قالب گروه 1376-1393  ري كشور در دورهمخارج گروه انواع نان در خانوارهاي شه - 1
  درآمدي

هاي   در قالب گروه 1376- 1393  مخارج گروه غالت در خانوارهاي شهري كشور در دوره - 2
 درآمدي

در قالب  1376-1393  مخارج گروه آرد و رشته در خانوارهاي شهري كشور در دوره - 3
  هاي درآمدي  گروه

در قالب  1376-1393  خانه در خانوارهاي شهري كشور در دوره مخارج گروه غذاي خارج از - 4
  هاي درآمدي  گروه

كه از اين به بعد در اين (كل مخارج مصرفي نان، غالت، آرد و رشته و غذاي خارج از خانه  - 5
- 1393  در خانوارهاي شهري كشور در دوره) شود ميتحقيق با عنوان كل مخارج مصرفي ذكر 

 هاي درآمدي  در قالب گروه 1376

  1383ثابت سال  به قيمت 1376- 1393ي  شاخص قيمت گروه انواع نان در دوره - 6
  1383به قيمت ثابت سال  1376-1393ي  شاخص قيمت گروه غالت در دوره - 7
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  1383به قيمت ثابت سال  1376-1393ي  شاخص قيمت گروه آرد و رشته در دوره - 8
  1383به قيمت ثابت سال  1376-1393ي  دورهشاخص قيمت گروه غذاي خارج از خانه در  - 9

  :توجه است  ها، دو نكته قابل  استفاده از اين داده در مورد
هاي كااليي موجود نبود، از متوسط  كه شاخص قيمت گروه ها سالدر برخي از  :نكته اول

  .شاخص قيمت گروه كااليي نان، غالت و آرد و رشته استفاده شده است
هاي كااليي در قالب ده   حسب گروه خانوارها بر  آمار بودجه  اي، بودجه در اطالعات :نكته دوم

گروه درآمدي است؛ كه بر طبق تعريف استفاده شده در اين تحقيق، با توجه به اينكه متوسط 
هاي چهارم، پنجم، ششم و  يعني گروه(هاي درآمدي به متوسط چهار گروه وسط  درآمد در گروه

هاي با درآمد كم و سه گروه آخر  گروه عنوان بهاول درآمدي  نزديك است، سه گروه) هفتم
  . هاي با درآمد باال انتخاب شده است گروه عنوان به

  :شوند زير تعريف مي صورت بهاستفاده در اين تحقيق  بر اين اساس متغيرهاي مورد
  

  متغيرهاي وابسته

  WBRهاي كااليي انواع نان از كل مخارج مصرفي با نام اختصاري  سهم گروه
  WCEهاي كااليي غالت از كل مخارج مصرفي با نام اختصاري  سهم گروه
  WFFهاي كااليي آرد و رشته از كل مخارج مصرفي با نام اختصاري  سهم گروه
  WOUFنام اختصاري هاي كااليي غذاي خارج از خانه از كل مخارج مصرفي با  سهم گروه

  

  متغير مستقل

  LPBRهاي كااليي انواع نان با نام اختصاري  لگاريتم شاخص قيمت گروه
  LPCEهاي كااليي غالت با نام اختصاري  لگاريتم شاخص قيمت گروه
  LPFFهاي كااليي آرد و رشته با نام اختصاري  لگاريتم شاخص قيمت گروه
  LPOUFخارج از خانه با نام اختصاري  هاي كااليي غذاي لگاريتم شاخص قيمت گروه
از طريق شاخص قيمت استون با نام اختصاري  1383به قيمت ثابت  لگاريتم كل مخارج مصرفي

LETP  
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  روش برآورد  -3- 5

. است تقاضا بررسي براي موجود ترين الگوهاي يكي از مناسب آل ايده تقريباً تقاضاي خطي سيستم
 طرف  يك از ،شود مي تقاضا الگوهاي ساير به نسبت آن باعث برتري كه الگو اين مزاياي جمله از

 قيمتي، متغيرهاي به نسبت تقارن و همگني يعني تقاضا نظري خصوصيات پذيري آزمون قابليت
 هاي كشش به يابي دست و سادگي تقاضا كااليي هاي سهم پذيري تفكيك و نسبتي همفروض 
 بر .ها است  داده با سازگاري دليل به آن بودن رفتار خوش ديگر طرف از و درآمدي است؛ قيمتي و

 برقرار تقاضا پارامترهاي سيستم بر قيودي اعمال با توان  مي را تقاضا نظري خصوصيات اساس اين
 سيستم تقاضاي پارامترهاي بتوان كه طوري به تقاضا نظريه نمودن سازگار منظور  به اينجا، در. نمود

 كه شود فرض بايد ابتدا نمود، تقاضا برآورد هاي سيستم از يكي از استفاده با را كنندگان مصرف
 تقاضاي سيستم سپس. هستند شدت غيرمتمركز  به نيز و پذير تفكيك ضعيفي صورت  به ها رجحان
مدل  از استفاده با را كشور كل شهري مصرفي خانوارهاي كاالهاي تقاضاي و كنندگان مصرف

، روش آل ايده تقريباً تقاضاي توابع سيستم برآورد جهت استفاده موردمرسوم  روش. برآورد نمود
 براي متداول كه روش ي ديگر اين همچنين نكته. است) SURE(ظاهر نامرتبط   سيستم معادالت به

 گذاشته كنار همزمان  معادالت دستگاه از معادالت تقاضا از يكي كه است اين معادالت تخمين
 كنار معادله به مربوط پارامترهاي سپس ،شود مي زده معادالت تخمين ساير پارامترهاي و شود

مجموع  كه جا آن از. شود مي محاسبه پذيري جمع قيد از ساير پارامترها، برحسب شده  گذاشته
 روش اين معادالت در از يك هر حذف ،است يك برابر كنندگان مصرف تقاضاي هاي سهم
 روش سمت به كه اين برآورد دادند نشان 1كمنتا و هوفر اوبر. گيرد انجام دلخواه  به تواند  مي

 رو در اين تحقيق،  اين از .شده است  حذف معادله از مستقل و دارد گرايش نمايي درست حداكثر
 دستگاه از گروه غذاي خارج از خانه معادله برآورد، در واريانس ناهمساني مشكل رفع منظور  به

 محاسبه پذيري از طريق اعمال قيد جمع آن پارامترهاي مقادير و حذف برآورد مورد معادالت
  . گردد مي

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1. Oberhofer and Kementa 
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  ها  تحليل داده و  برآورد الگو و تجزيه -6

  نتايج آزمون پايايي -6-1

، )LL( 1هاي لين و لوين در اين تحقيق، از آزمون بررسي مورد هاي مدلبراي بررسي پايايي در 
كه بر پايه ) PP(پرون  -و فيليپس) ADF(يافته  فولر تعميم -، ديكي)IPS( 2ايم، پسران و شين

و از طريق  73افزار ايويوز بررسي اين آزمون از طريق نرم. گردد آزمون فيشر هستند استفاده مي
اين در . گردد در سطح يك درصد، پنج درصد و ده درصد تعيين مي احتمالداري بر اساس  معني

مدل با عرض از مبدأ و بدون روند و مدل با  بدون روند،بدون عرض از مبدأ و   بررسي از مدل
 صورتي همچنين در .شده استحالت منعكس  عرض از مبدأ و با روند استفاده شده و در بهترين

بعدي آن مورد آزمون قرار  گيري مراتب كه متغيرها در سطح پايا نگردند با استفاده از تفاضل 
  . نشان داده شده است )3(و  )2(نتايج اين آزمون در جداول . دگير مي

  
  درآمد آزمون پايايي در متغيرهاي وابسته و مستقل در گروه كم :2 جدول

Prob(PP) PP Prob(ADF)  ADF Prob(IPS)  IPS Prob(LLC) LLC 

 
ها آزمون  

  
  

  متغيرها

  )غير پايا بودن متغيرها(ريشه واحد وجود دارد:هافرضيه صفر آزمون
2 2 W t هاآماره 

6/0 6/4 45/0 8/5 4/0 27/0- 4/0 23/0- WBR 

  متغيرهاي وابسته

00/0 39 00/0 39 00/0 00/0 00/0 04/6- D(WBR) 

1/0 6/10 02/0 8/15- 00/0 00/0 00/0 5/3- WCE 

5/0 6/5 5/0 5/5 00/0 00/0 12/0 19/1- WFF 

00/0 6/30 00/0 5/30 0/00 8/4- 00/0 3/6- D(WFF) 

99/0 4/0 6/0 6/4 5/0 03/0- 1/0 64/1- LPBR 

 متغيرهاي مستقل

02/0 5/15 02/0 2/15 00/0 00/0 00/0 3- D(LPBR) 

99/0 8/1 9/0 1/2 7/0 6/0- 00/1 3/5 LPCE 

00/0 22 00/0 7/22  00/0 00/0 00/0 1/4- D(LPCE) 

99/0  2/0  00/1 01/0  00/1 5/4 00/1 7/8 LPFF 

00/0  1/62  00/0 29  00/0 7/4- 00/0 4/6- D(LPFF) 

00/0  7/15  01/0 3/2-  01/0 1/3- 01/0 5/2- LETP 

                                                      
1. Lin and Lovin 
2. Im, Pesaran and Shin 
3. Eviews 7 
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  آزمون پايايي در متغيرهاي وابسته و مستقل در گروه با درآمد باال :3 جدول

Prob(PP) PP Prob(ADF)  ADF Prob(IPS)  IPS Prob(LLC) LLC 

  
ها آزمون  

  
  

  متغيرها
 

  )غير پايا بودن متغيرها(ريشه واحد وجود دارد : ها فرضيه صفر آزمون
2 2 W t ها آماره  

7/0 7/3 4/0 6 3/0  4/0 - 3/0  5/0- WBR 

  متغيرهاي وابسته
00/0 32 00/0 8/31 00/0  00/0  00/0  0/5- D(WBR) 

2/0 8 00/0 1/25 0/00 1/4- 00/0  7/4- WCE 

072/0 903 002/0 656 24/0 978- 00/0  303- WFF 

99/0 4/0 6/0 6/4 5/0 03/0- 1/0  64/1- LPBR 

 متغيرهاي مستقل

02/0 5/15 02/0 2/15 00/0 00/0  00/0  3- D(LPBR) 

99/0 8/1 9/0 1/2 7/0 6/0- 00/1  3/5 LPCE 

00/0 22 00/0 7/22  00/0  00/0  00/0  1/4-  D(LPCE) 

99/0  2/0  00/1  01/0  00/1  5/4  00/1  7/8  LPFF 

00/0  1/62  00/0  29  00/0  7/4-  00/0  4/6-  D(LPFF) 

03/0  8/13  1/0  7/9  00/0  00/0  02/0  04/2-  LETP 

  نتايج پژوهش :مأخذ
  . به معني تفاضل مرتبه اول است Dنماد 

  

برخي متغيرها در سطح صفر  گردد كه مشاهده مي 3و  2از نتايج بررسي پايايي متغيرها در جداول 
آمده موكول به تأييد بردار   دست  نتايج بهاند و لذا تأييد  و برخي در تفاضل درجه اول پايا شده

به تأييد يا رد بردار ) 1999(در اين تحقيق با استفاده از آزمون همجمعي كائو . همجمعي است
   .شود ميهمجمعي پرداخته 

  
  

  هاي تشخيصي  نتايج آزمون - 6-2

كارايي مدل با  است،) T(در اين تحقيق بسيار كمتر از سري زماني  )N(نظر به اينكه تعداد مقاطع 
منظور تشخيص تنها از   لذا به). 1982، 1جاج(اثر ثابت بيشتر از كارايي مدل با اثر تصادفي است 

از مدل اثر ثابت را تأييد نمايد، اين   استفادهآزمون چاو  كه درصورتي. شود ميآزمون چاو استفاده 
نتايج آزمون چاو براي هر  .دشو مي انجامكار از طريق اعمال متغير مجازي براي مقاطع در سيستم 

                                                      
1. Judge 
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درآمد بيانگر  نتايج براي گروه كم. نشان داده شده است) 4(جدول 0 سه مدل برآوردي تحقيق در 
ي آرد  لذا براي معادله. است 31/10و  8/0، 2برابر  Fي  هاين است كه براي هر سه مدل مقدار آمار

نان و غالت مدل تلفيقي مورد تأييد قرار  هاي مدلشده و براي   و رشته مدل اثر ثابت پذيرفته
اين در حالي است كه نتايج براي گروه با درآمد باال بيانگر اين است كه براي هر سه مدل . گيرد مي

لذا براي گروه با درآمد باال براي هر سه مدل . است 83/0و  14/1، 75/1برابر  Fي  مقدار آماره
  . شده و لذا مدل تلفيقي مورد تأييد قرارگرفته است  فرضيه صفر پذيرفته

  
  نتايج آزمون چاو :4 جدول

 آماره  Prob نتيجه آزمون
گروه 
  درآمدي

  معادله نان

 فرضيه صفر

مدل تلفيقي پذيرفته و فرضيه صفر 
 . شود ميپذيرفته 

 درآمد كم 2 15/0
عرض از مبدأ تمامي مقاطع يكسان 

مدل تلفيقي پذيرفته و فرضيه صفر  )تركيبي(است 
 شود ميپذيرفته 

19/0 75/1 
با درآمد 

 باال

 آماره  Prob نتيجه آزمون
گروه 
  درآمدي

  معادله غالت

 فرضيه صفر

مدل تلفيقي پذيرفته و فرضيه صفر 
 شود ميپذيرفته 

 درآمد كم 8/0 47/0
عرض از مبدأ تمامي مقاطع يكسان 

مدل تلفيقي پذيرفته و فرضيه صفر  )تركيبي(است 
 شود ميپذيرفته 

33/0 14/1 
با درآمد 

 باال

 آماره  Prob نتيجه آزمون
گروه 
  درآمدي

معادله آرد و 
  رشته

 فرضيه صفر

صفر  يهو فرض يرفتهثابت پذمدل اثرات 
 . شود ميرد 

 درآمد كم 31/10 00/0
عرض از مبدأ تمامي مقاطع يكسان 

مدل تلفيقي پذيرفته و فرضيه صفر  )تركيبي(است 
 شود ميپذيرفته 

44/0 83/0 
با درآمد 

 باال

  نتايج پژوهش :مأخذ
  

  برآورد الگوي نامقيد -6-3

) 6(جدول و براي گروه با درآمد باال در ) 5(جدول درآمد در  نتايج برآورد مدل براي گروه كم
در اين . داري باالي پارامترهاي سيستم دارد نتايج جداول نشان از معني .نشان داده شده است
 در ادامه به بررسي قيود همگني و تقارن و آزمون. پذيري ارضاء شده است برآورد تنها قيد جمع

كه تفسير ضرايب برآوردي پس از  ي استيادآورالزم به همچنين . شود ميهمجمعي پرداخته 
   .پذيرد مي انجامي كشش  محاسبه
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  درآمد نامقيد براي گروه كم AIDSضرايب برآوردي مدل  :5 جدول

  غذاي خارج از خانه
i=4 

  آرد و رشته
i=3 

  غالت
i=2 

  نان
i=1 

  ضرايب

/i
i

4

1 0 048   
/

( / )

0 04
0 00


 
/

( / )

0 06
0 00


 
/

( / )

0 15
0 00

 
( )

i

prob

g 1  

/i
i

4

2 0 033  
/

( / )

0 01
0 17

  /

( / )

0 08
0 04


 
/

( / )

0 03
0 34

 
( )

i

prob
2  

/i
i

4

3 0 140  
/

( / )

0 07
0 00


 
/

( / )

0 46
0 00

 
/

( / )

0 25
0 00


 
( )

i

prob
3  

/i
i

4

4 0 166   
/

( / )

0 08
0 00

 
/

( / )

0 32
0 00


 
/

( / )

0 07
0 25

 
( )

i

prob
4  

/i
i

4
0 028  

/

( / )

0 04
0 00


 
/

( / )

0 14
0 00

 
/

( / )

0 13
0 00


 
( )

i

prob

  

/i
i

4
1 0 277   

/

( / )

0 63
0 00

 
/

( / )

1 35
0 00


 
( / )

2
0 00 

( )
i

prob

  

- - - /0 82 /0 77 /0 98  R 2  
- - - /1 9 /1 80 /1 76 DW 

  نتايج پژوهش :مأخذ                
  

  نامقيد براي گروه با درآمد باال AIDSضرايب برآوردي مدل  :6جدول 
  غذاي خارج از خانه

i=4 

  آرد و رشته
i=3 

  غالت
i=2 

  نان
i=1 

  ضرايب

/i
i

4

1 0 023  
/

( / )

0 034
0 00


 
/

( / )

0 177
0 00


 
/

( / )

0 128
0 00

 
( )

i

prob

g 1  

/i
i

4

2 0 214  
/

( / )

0 024
0 00
  /

( / )

0 107
0 01


 
/

( / )

0 082
0 01


 
( )

i

prob
2  

/i
i

4

3 0 555   
/

( / )

0 028
0 03

 
/

( / )

0 733
0 00

 
/

( / )

0 205
0 00


 
( )

i

prob
3  

/i
i

4

4 0 361  
/

( / )

0 022
0 04

 
/

( / )

0 509
0 00


 
/

( / )

0 126
0 02

 
( )

i

prob
4  

/i
i

4
0 190  

/

( / )

0 037
0 00


 
/

( / )

0 038
0 2


 
/

( / )

0 115
0 00


 
( )

i

prob

  

/i
i

4
1 2 449   

/

( / )

0 589
0 00

 
/

( / )

1 076
0 01

 
/

( / )

1 785
0 00

 
( )

i

prob

  

- - - /0 82 /0 77 /0 90  R 2  
- - - /1 8 /1 82 /2 24 DW 

  نتايج پژوهش :مأخذ           
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  آزمون قيد همگني -6-4

ر، بر براي اين منظو. شود ميپس از برآورد مدل به بررسي تأييد يا رد آزمون قيد همگني پرداخته 
   . شود اعمال مي ))17(رابطه (ي صفر  روي ماتريس پارامترهاي مدل، فرضيه

)17 (             
:

:

o ij
j

ij
j

H

H











 






4

2
4

1

0

0
  

  

نتايج . گردد براي هر سه گروه كااليي برآورد شده بررسي مي 1اين فرضيه با استفاده از آزمون والد
نشان ) 8(جدول و براي گروه با درآمد باال در ) 7(جدول درآمد در  اين آزمون براي گروه كم

  . داده شده است
  

  درآمد آزمون قيد همگني براي گروه كم: 7 جدول
  گروه 2آماره  سطح احتمال فرضيه صفر

 نان 21/0 )65/0( قبول

 غالت 02/0 )9/0( قبول

 آرد و رشته 44/0 )51/0( قبول

  نتايج پژوهش :مأخذ
                     

  

آرد  براي معادالت سه گروه نان، غالت و صفر فرضيه ، مشخص است كه7 با توجه به نتايج جدول
 به .است درآمد مقيد براي گروه كم پذيرش الگوي از حاكي امر اين. شود ميو رشته پذيرفته 

 حال هر  به. ندارد ديگر تفاوتي در برآورد الگوي مقيد به قيود همگني و نامقيد وجود  عبارتي 
شهري  درآمد در مناطق گروه كم كنندگان مصرف كه است واقعيت اين بيانگر همگني   پذيرش قيد

 متناسب افزايش با تقاضايشان و نيستند توهم پولي دچار مزبور كااليي هاي  گروه مصرف در كشور
به  كنندگان مصرفدر حقيقت به اين معني است كه اين . كرد خواهد تغيير درآمد و ها قيمت
   .كافي دارند توجه خود واقعي درآمد

 
 
 
 
 

                                                      
1. Wald Test 
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  آزمون قيد همگني براي گروه با درآمد باال :8 جدول

  گروه 2آماره  سطح احتمال فرضيه صفر

 نان 56/6 )01/0( رد

 غالت 002/0 )96/0( قبول

 آرد و رشته 06/10 )00/0( رد

  نتايج پژوهش :مأخذ

             
آرد و  براي معادالت دو گروه نان، و صفر فرضيه ، مشخص است كه8 با توجه به نتايج جدول

مقيد براي  پذيرش الگوي از حاكي امر اين. شود ميرشته رد و براي گروه كااليي غالت پذيرفته 
 است واقعيت اين بيانگر همگني   نتيجه بررسي قيد .گروه كااليي غالت در گروه با درآمد باال است

نان و  كااليي هاي  گروه مصرف در شهري كشور در مناطق باال گروه با درآمد كنندگان مصرف كه
 نخواهد تغيير درآمد و ها قيمت متناسب افزايش با تقاضايشان و هستند توهم پولي آرد و رشته دچار

  .كرد
  

  آزمون قيد تقارن -6-5

صورت زير   هاي قيد تقارن به فرضيه. شود ميبه بررسي قيد تقارن در مدل پرداخته  مرحله اين در
  : شوند نشان داده مي

  

)18(             :

:

o ij ji

ij ji

H

H

 


 


 

2

1
  

  

جدول در  2است، كه از آماره  04/35شهري كشور،  درآمد كممناطق  شده  محاسبه 2آماره 
ي آزمون قيد تقارن، رد فرضيه صفر و پذيرش عدم تقارن  لذا نتيجه. هر سطح اطميناني باالتر است

 بامناطق  شده  محاسبه 2 آمارههمچنين . درآمد است در ضرايب مدل برآوردي براي گروه كم
جدول در هر سطح اطميناني باالتر  2است، كه از آماره  33/89، شهري كشور يباال درآمد
ي آزمون قيد تقارن، رد فرضيه صفر و پذيرش عدم تقارن در ضرايب مدل  لذا نتيجه. است

  . برآوردي براي گروه با درآمد باال است
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  آزمون همجمعي -6-6

عدم وجود همجمعي بين متغيرها در  دهنده نشانتركيبي  هاي دادهفرضيه صفر آزمون همجمعي 
براي اين كار با . وجود همجمعي بين متغيرها است دهنده نشانها و فرضيه مقابل  مقطع تمامي 

 طريق سپس ازاستفاده از روش كائو پس از برآورد رابطه بلندمدت، خطاي تخمين محاسبه و 
نتايج اين آزمون براي  .درابطه با عرض از مبدأ و بدون روند انجام مي شوبراي  ADF آزمون

  . نشان داده شده است )10(در جدول و براي گروه با درآمد باال  )9(جدول درآمد در  گروه كم
  

  درآمد آزمون همجمعي گروه كم :9 جدول
  گروه 2 آماره سطح احتمال فرضيه صفر

 نان  24 )00/0( رد

 غالت 4/26 )00/0( رد

 و رشته آرد 26 )00/0( رد

  نتايج پژوهش :مأخذ
                    

  
  آزمون همجمعي گروه با درآمد باال :10 جدول

  گروه 2 آماره سطح احتمال فرضيه صفر

 نان 2/25 )00/0( رد

 غالت 17 )00/0( رد

 آرد و رشته 34 )00/0( رد

  نتايج پژوهش :مأخذ
                    

  

مشخص است بررسي آزمون همجمعي نشان از رد فرضيه  10و  9ول اكه از نتايج جد طور همان
  .ينان استاطم  قابلآمده از سيستم برآورد شده،  دست لذا نتايج به. صفر و پذيرش همجمعي دارد

  

  قيمتي و درآمدي  هاي كششمحاسبه  - 6-7

و  كااليي هاي  گروه سهم وابسته متغير آل ايده تقريباًسيستم تقاضاي  در كه نكته اين به توجه با
شدت  بررسي براي بايستي است، درآمد و ها  گروه شاخص قيمت لگاريتم مستقل متغيرهاي
نتايج . پرداخته شود ها كشش محاسبه به درآمد و قيمت كاالها به نسبت تقاضا مقدار تغييرات
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براي گروه با  و )11(در جدول درآمد  قيمتي و درآمدي براي گروه كم هاي كششي  محاسبه
   .نشان داده شده است )12(در جدول درآمد باال 

  
  درآمد براي گروه كم درآمدي تقاضا و قيمتي و متقاطع تقاضاي جبراني و غير جبراني هاي كشش :11 جدول

  غذاي خارج از خانه
i=4 

  آرد و رشته
i=3 

  غالت
i=2 

  نان
i=1 

  كشش

  )مارشالي(جبران نشده  -48/0 10/0 -003/0 -02/0
1i  06/0- 003/0- 30/0 24/0-   هيكسي(جبراني( 

  )مارشالي(جبران نشده  -08/0 -30/1 003/0 -01/0
2i  13/0 13/0 70/0- 44/0  هيكسي(جبراني( 

  )مارشالي(جبران نشده  -21/0 51/0 -84/1 -13/0
3i  71/1- 77/1- 35/6 87/2-  هيكسي(جبراني( 

  )مارشالي(جبران نشده  08/0 -29/0 08/0 -99/0
4i  07/1- 88/0 07/3- 12/1  هيكسي(جبراني( 

  i  درآمدي 65/0 30/1 89/0  95/0
  نتايج پژوهش :مأخذ       

  

 ها  گروه  تمامي قيمتي تقاضاي جبراني و غير جبراني براي هاي كشش است، مشخص كه طور همان
بر اين  .كاال است هر قيمت  و تقاضا مقدار بين منفي رابطه و نظري انتظار مطابق كه منفي بوده

كشش، غذاي خارج از خانه و تقاضاي غالت و آرد و رشته  اساس كشش قيمتي تقاضاي نان كم
درآمد كااليي با  هاي كم ست كه نان براي گروهلذا مشخص ا. با كشش ارزيابي شده است

حساسيت كم است به اين معني كه با افزايش قيمت نان، كه ممكن است ناشي از هدفمندي 
درآمد  اين در حالي است كه گروه كم. كند پيدا نميمعناداري ها باشد، تقاضاي نان كاهش  يارانه

 عبارتي  به. دهد ميدي از خود نشان نسبت به افزايش قيمت غالت و آرد و رشته حساسيت زيا
درصد، غالت  48نان  تقاضاي ميزان كااليي هاي  گروه درصدي در قيمت 100ديگر با افزايش  

  . درصد كاهش خواهد يافت 100درصد و غذاي بيرون  184درصد، آرد و رشته  130
 آنان كاالها نزد جايگاه شناخت و كنندگان مصرف رفتار تحليل در مفيد ابزارهاي از ديگر يكي
 كه طور همان. تقاضا است كشش درآمدي اساس بر نرمال و ضروري پست، به كاالها بندي طبقه
است  مثبت درآمد براي گروه كم درآمدي هاي كشش كليه عالمت دهد مي نشان 11 جدول اعداد

 نرمال شهري كاالهاي درآمد كم كنندگان مصرفنزد  كااليي هاي  گروه همه  كه  به اين معني
 كليه روي شده صرف مخارج ميزان كنندگان مصرف درآمد ديگر با افزايش  عبارت  به. هستند
 گرفت نتيجه توان  كاالها، مي درآمدي هاي كشش ميزان به توجه با. خواهد يافت افزايش كاالها
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نان كااليي ضروري، غالت كااليي لوكس، آرد و رشته و غذاي  درآمد شهري، كه براي گروه كم
ترين  بندي نان ضروري در اين تقسيم. ارج از خانه كااليي ضروري ولي نزديك به واحد استخ

  . درآمد است هاي كم كاال براي گروه
كه غالت كااليي جانشين، آرد و رشته  دهد ميهاي كااليي نشان  گروه متقاطع براي بررسي كشش

اين در حالي است كه . مستقل و غذاي خارج از خانه كااليي مكمل براي نان است تقريباًكااليي 
  . نان كااليي مكمل براي غالت، مكمل براي آرد و رشته و جانشين براي غذاي خارج از خانه است

  
  باال براي گروه با درآمددرآمدي تقاضا  و خودي و متقاطع قيمتي تقاضاي جبراني و غير جبراني هاي كشش :12 جدول

  غذاي خارج از خانه
i=4 

  آرد و رشته
i=3 

  غالت
i=2 

  نان
i=1 

  كشش

  )مارشالي(جبران نشده  -25/0 18/0 -004/0 15/0
1i  34/0 11/0- 06/0- 16/0-   هيكسي(جبراني( 

  )مارشالي(جبران نشده  -07/0 -17/1 -020/0 23/0
2i  64/0 01/0 69/0- 04/0  هيكسي(جبراني( 

  )مارشالي(جبران نشده  -06/0 10/1 -44/0 -39/0
3i  34/10- 42/0- 47/14 70/3-  هيكسي(جبراني( 

  )مارشالي(جبران نشده  -04/0 -94/0 -02/0 -40/0
4i  82/0- 15/0 73/1- 76/0  هيكسي(جبراني( 

  i  درآمدي 43/0 93/0 29/0  84/1
  نتايج پژوهش :مأخذ          

  

 ها  گروه  تمامي قيمتي تقاضاي جبراني و غير جبراني براي هاي كشش است، مشخص كه طور همان
بر اين  .كاال است هر قيمت  و تقاضا مقدار بين منفي رابطه و نظري انتظار مطابق كه منفي بوده

كشش و تقاضاي غالت  تقاضاي نان، آرد و رشته و غذاي خارج از خانه كم اساس كشش قيمتي
براي  رد و رشته و غذاي خارج از خانهلذا مشخص است كه نان، آ. با كشش ارزيابي شده است

هاي با درآمد باال كااليي با حساسيت كم است به اين معني كه با افزايش قيمت نان، آرد و  گروه
ها  ها باشد، تقاضاي اين گروه نه كه ممكن است ناشي از هدفمندي يارانهرشته و غذاي خارج از خا

نسبت به افزايش قيمت غالت  باال اين در حالي است كه گروه با درآمد. كند خيلي كاهش پيدا نمي
 درصدي در قيمت 100ديگر با افزايش  عبارت   به. دهد ميحساسيت زيادي از خود نشان 

درصد و غذاي  44درصد، آرد و رشته  117درصد، غالت  25نان  ضايتقا ميزان كااليي هاي  گروه
  . درصد كاهش خواهد يافت 40بيرون 
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 براي گروه با درآمد درآمدي هاي كشش كليه عالمت دهد مي نشان 12 جدول اعداد كه طور همان
شهري باالي  با درآمد كنندگان مصرفنزد  كااليي هاي  گروه همه  كه  يعني ايناست  باال مثبت
 شده صرف مخارج ميزان كنندگان مصرف درآمد ديگر با افزايش  عبارت  به. هستند نرمال كاالهاي

 نتيجه توان  كاالها، مي درآمدي هاي كشش ميزان به توجه با. خواهد يافت افزايش كاالها كليه روي
نان و آرد و رشته كااليي ضروري، غالت كااليي  كه براي گروه با درآمد باالي شهري، گرفت

بندي نان  در اين تقسيم. ضروري ولي نزديك به واحد و غذاي خارج از خانه كااليي لوكس است
  . هاي با درآمد باال است ترين كاال براي گروه ضروري

شته كه غالت كااليي جانشين، آرد و ر دهد ميهاي كااليي نشان  گروه متقاطع براي بررسي كشش
اين در حالي است كه . مستقل و غذاي خارج از خانه كااليي جانشين براي نان است تقريباًكااليي 

  . نان كااليي مكمل براي غالت، آرد و رشته و غذاي خارج از خانه است
  

   گيري نتيجه -7

االيي هاي ك درآمد و با درآمد باال براي گروه هاي كم به برآورد تابع تقاضاي گروه تحقيقدر اين 
براي اين . پرداخته شد AIDSنان، غالت، آرد و رشته و غذاي بيرون از خانه با استفاده از روش 

هاي  گروه درآمدي اول براي گروهسه و مقطع  1376-1393ي  ساليانه هاي دادهمنظور با استفاده از 
آزمون . گرديد انجامهاي با درآمد باال برآورد توابع تقاضا  درآمد و سه گروه آخر براي گروه كم

برآورد معادالت تحقيق . دهد ميايستايي، ايستايي متغيرها را در سطح صفر و يك مورد تأييد قرار 
نتايج آزمون همگني، همگن بودن رفتار . داري باالي پارامترهاي برآورد شده دارد نشان از معني

براي گروه كااليي غالت رفتار ولي گروه با درآمد باال تنها  دهد ميدرآمد را نشان  هاي كم گروه
هاي  آزمون تقارن براي هر دو گروه درآمدي رد شده و لذا رفتار گروه. دهد ميهمگني نشان 

درآمد و با درآمد باال در  در اين صورت خانوارهاي كم. درآمدي كم و با درآمد باال متقارن نيست
همچنين بررسي آزمون . دهند برخورد با كاالهاي متفاوت رفتار متفاوتي را از خود نشان مي

. كه نتايج داراي اعتبار هستند دهد ميهمجمعي نشان از همجمع بودن روابط بلندمدت دارد و نشان 
قيمتي تقاضاي جبراني و غير جبراني  هاي كششكه  دهد ميها نشان  ي كشش بررسي و محاسبه

 هر قيمت  و تقاضا مقدار بين يمنف رابطه و نظري انتظار مطابق كه منفي بوده ها  گروه  تمامي براي
قيمتي و درآمدي نان بيانگر اين مطلب است كه نان براي هر دو گروه  هاي كشش .كاال است

درصدي  100كه با افزايش  طوري به. كشش و ضروري است درآمد و با درآمد باال كااليي كم كم
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تقاضاي خود را كاهش درصد از  25درصد و گروه با درآمد باال  48درآمد  قيمت نان، گروه كم
كه غالت كااليي جانشين،  دهد ميدرآمد نشان  هاي كم گروه متقاطع براي بررسي كشش. دنده مي

اين در . مستقل و غذاي خارج از خانه كااليي مكمل براي نان است تقريباًآرد و رشته كااليي 
ي غذاي خارج از براي آرد و رشته و جانشين براكااليي مكمل براي غالت و حالي است كه نان 

كه غالت  دهد ميهاي با درآمد باال نشان  گروه متقاطع براي همچنين بررسي كشش. خانه است
مستقل و غذاي خارج از خانه كااليي جانشين براي نان  تقريباًكااليي جانشين، آرد و رشته كااليي 

آرد و رشته  و راي غالت و غذاي خارج از خانهباين در حالي است كه نان كااليي مكمل . است
ي اصلي تحقيق مورد تأييد  كه هر سه فرضيه دهد ميهاي تحقيق نشان  لذا بررسي فرضيه. ستا

  .قرارگرفته و برقرار است
درآمد نسبت به افزايش قيمت غالت و آرد و رشته  از ديگر نتايج تحقيق اين است كه گروه كم

 درصدي در قيمت 100افزايش ديگر با   عبارتي  به. دهد ميحساسيت زيادي از خود نشان 
درصد و  184درصد، آرد و رشته  130درصد، غالت  48نان  تقاضاي ميزان كااليي هاي  گروه

نسبت به  باال اين در حالي است كه گروه با درآمد. درصد كاهش خواهد يافت 100غذاي بيرون 
 100ا افزايش ديگر ب  عبارتي  به. دهد ميافزايش قيمت غالت حساسيت زيادي از خود نشان 

درصد، آرد و رشته  117درصد، غالت  25نان  تقاضاي ميزان كااليي هاي  گروه درصدي در قيمت
   .درصد كاهش خواهد يافت 40درصد و غذاي بيرون  44

  

  سياستي يها توصيه

  :شود ميسياستي زير ارائه  هاي توصيه آمده دست بهبا توجه به نتايج 
 ضرايب و عالئم سازگاري و نسبي هاي قيمت از كااليي هاي  گروه يرپذيريتأث به توجه با .1

 گذاري سياست در نتايج اين از توان  مي تقاضا، نظريه با شده  محاسبه متيخود قي هاي كشش
  .نموداستفاده  ها در هدفمندسازي يارانه جمله از اقتصادي، هاي برنامه تنظيم و
كشش  درآمد و با درآمد باال كم هاي كم قيمتي نان در گروه هاي كششنظر به اينكه  .2

ي نان و چه از طريق افزايش  است، افزايش قيمت نان چه از طريق حذف يارانه شده  محاسبه
زيرا با . گردد درآمد مي هاي كم ها موجب فشار بيشتري بر سبد مصرفي گروه يمتقطبيعي 

 در تقاضاي خود تغيير چنداني نخواهد داد و توجه به ضروري بودن نان، گروه با درآمد باال
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كه تا حد  شود ميلذا توصيه . دآي ميدرآمد وارد  در اين صورت صدمه بيشتر به گروه كم
  . امكان از اين سياست دوري شود

درآمد و ضروري براي گروه با  با توجه به اينكه غالت كااليي لوكس براي گروه كم .3
جاي افزايش قيمت  ي بهتر مطلوب، افزايش قيمت برنج سياست شود ميدرآمد باال محسوب 

  .شود ميدرآمد محسوب  راي گروه كمنان ب
كشش بودن غذاي خارج از خانه براي گروه با درآمد باال  با توجه به لوكس و كم .4

 گيرد انجامحذف يارانه از غذاهاي خارج از منزل حذف يارانه نان،  جاي به، شود ميپيشنهاد 
 . شوددرآمد وارد  تا فشار كمتري بر قشر كم
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  چکیده

ستانده متکی بر دو فرض است؛ فرض ساختار ثابت فروش محصول و فرض - ي جدول متقارن داده محاسبه

کند اما فاقد پایه نظري قابل قبول  منفی در جدول را تضمین می هاي غیر فرض نخست، درایه. تکنولوژي محصول

ناپذیر است و با  است، در حالی که فرض دوم، از پایه نظري قابل قبولی برخوردار است اما ظهور عناصر منفی اجتناب

ب فروض سوأل اصلی این مطالعه آن است که آیا انتخا. هایی باید این عناصر منفی را حذف نمود استفاده از روش

ي تصادفی تولید اثرگذار است؟ بدین  ي جدول متقارن بر میزان اریب ضرایب فزاینده مختلف تکنولوژي در محاسبه

، 100، 10هاي  هایی با اندازه کارلویی، نمونه سازي مونت و شبیه  ستانده- داده متقارنکارگیري دو جدول  منظور با به

هاي مقاله، حامل این پیام مهم براي  یافته. کنندگان ایجاد شده است هزارتایی مبتنی بر رویکرد تدوین 10و  1000

هاي نظري مطلوب، اریب  کنندگان جدول است که فرض تکنولوژي محصول، ضمن برخورداري از پایه تدوین

  .ي تصادفی کمتري در مقایسه با فرض ساختار ثابت فروش محصول دارد ضرایب فزاینده
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  مقدمه -1

ي سنتي با  ستانده-ي جداول داده يك كاال در محاسبه-، فرض يك بخش1960ي  در اوايل دهه
سال ) SNA(هاي ملي  به تبع آن، سيستم حساب. مطالعات ريچارد استون، مورد ترديد واقع شد

براي اولين بار پيشنهاد نمود كه تنوع كاالهاي توليد شده توسط هر بخش اقتصادي در  1968
هر چند اين چارچوب جديد توانست برخي مسائل را حل . مصرف انعكاس يابد جداول عرضه و

سازي و انتقال كاالهاي  جداول متقارن، همگن  ي ي محاسبه نمايد اما چالش جديدي را در نحوه
ران گ رفت از اين مسئله، تحليل برون به منظور). 1394 مهاجري و همكاران،(فرعي ايجاد نمود 

هاي صرف آماري و روش  دو روش را پيشنهاد نمودند كه عبارتند از روشستانده -اقتصاد داده
هاي نظري هستند و انتقال كاالهاي فرعي به  هاي صرف آماري، فاقد پايه روش. فروض اقتصادي

كه به كارگيري فرض تكنولوژي،  حال آن. شود پذير مي هاي اصلي، به طور مكانيكي امكان بخش
المللي و همچنين نهادهاي آماري كشورهاي  نهادهاي آماري بين منطق اقتصادي دارد و در ميان

  . )19941ويت، (مختلف، از مقبوليت بيشتري برخوردار است 
سازي و انتقال كاالهاي فرعي، مشتمل بر فرض  هر چند روش فروض اقتصادي در همگن

و  و فرض تكنولوژي مختلط است) بخش(، فرض تكنولوژي فعاليت )كاال(تكنولوژي محصول 
ي  فرض ساختار ثابت فروش فعاليت و فرض ساختار ثابت فروش محصول نيز وارد عرصه اخيراً

، اما فرض تكنولوژي محصول و فرض تكنولوژي فعاليت در 2ي جداول متقارن شده است محاسبه
  .هاي فروض اقتصادي پركاربردتر بوده است مقايسه با ساير روش

كارگيري فرض  ها و مطالعات متعددي پيرامون معايب و مزاياي به ي اخير، بحث طي پنج دهه
ستانده صورت -داده متقارني جدول  تكنولوژي محصول و فرض تكنولوژي فعاليت در محاسبه

                                                            
1 .Viet (1994) 2 .   فرض ساختار ثابت فروش فعاليت و فرض ساختار ثابت فروش محصول در واقع همان فرض تكنولـوژي محصـول و

ايـن تفـاوت كـه اخيـراً فـرض      شـوند، بـا    ي جـدول متقـارن اسـتفاده مـي     فرض تكنولوژي فعاليت هستند كه در محاسبه
جاي آن از فرض ساختار ثابت فـروش    شود و به تكنولوژي محصول براي جدول متقارن فعاليت در فعاليت استفاده نمي

اصـطالحات مـذكور، نخسـتين بـار در گـزارش      . شـود  محصول و يا فرض سـاختار ثابـت فـروش فعاليـت اسـتفاده مـي      
Eurostat, 2008 اي اولين بار در گزارش معرفي شده و پس از آن، برSNA, 2008     نيز مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه

انـد و در   ايـران نشـده   ي سـتانده -ذكر اين نكته ضروري است كه اين اصطالحات، هنوز وارد ادبيات اقتصاد داده. است
آمـاري بـراي   المللـي   بررسـي ايـن موضـوع كـه چـرا اخيـراً نهادهـاي بـين        . شود هاي جديد استفاده مي اين مقاله از واژه

كنند و به جـاي آن، فـرض سـاختار ثابـت      استفاده نمي» تكنولوژي«جدول متقارن فعاليت در فعاليت، از واژه  ي محاسبه
ي اين مقاله است و نياز به  نمايند، خارج از حوصله فروش فعاليت و يا فرض ساختار ثابت فروش محصول را توصيه مي

   .مراجعه نمائيد) 1394(ر در رابطه با اين موضوعات به بانوئي و همكاران براي اطالع بيشت. اي دارد تالش جداگانه
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يا فرض ساختار ثابت (برخي پژوهشگران بر اين باورند كه فرض تكنولوژي محصول . گرفته است
فرض تكنولوژي به عبارت ديگر  ي نظري قابل قبولي برخوردار است ز پايه، ا)فروش فعاليت

، 2، تراز مالي1يعني تراز توليدي(تنها مدلي است كه تمامي چهار ويژگي مطلوب نظري محصول 
، از اين رو در )UN, 2009( كند را تأمين مي) 4و تغييرناپذيري قيمت 3تغيير ناپذيري مقياس توليد

. دهند كارگيري فرض تكنولوژي محصول را پيشنهاد مي ، بهستانده-داده رنمتقاي جدول  محاسبه
هاي جدي  اي معتقدند كه فرض تكنولوژي محصول با مسائل و محدوديت در مقابل، عده

ستانده با -نخست آنكه به لحاظ رياضي، ظهور عناصر منفي در جدول متقارن داده. روبروست
دوم آنكه، . ناپذير بوده و فاقد توجيه اقتصادي است اجتناباستفاده از فرض تكنولوژي محصول 

ستانده مبتني بر فرض تكنولوژي محصول، مستلزم مربع نمودن جداول -ي جداول داده محاسبه
ها با ديگر سطرها و  عرضه و مصرف است كه در پي آن، اطالعات برخي از سطرها و ستون

با  جدول متقارن ي تر و محاسبه آمارهاي جزئي شود كه به معناي از بين رفتن ها ادغام مي ستون
كارگيري فرض تكنولوژي فعاليت  كه، برخي پژوهشگران، به حاليدر. ابعادي كوچكتر خواهد بود

اند كه هر چند فرض  نمايند و بر اين عقيده را توصيه مي) يا فرض ساختار ثابت فروش محصول(
كه اوالً از جداول عرضه و مصرف  ا به دليل آنتكنولوژي فعاليت، پايه نظري قابل قبولي ندارد ام

هاي  منفي بودن تمامي درايه ي جدول متقارن استفاده نمود و ثانياً غير توان در محاسبه مستطيلي مي
كارگيري آن بر فرض تكنولوژي محصول ارجحيت  شود، لذا به ستانده تضمين مي-جدول داده

   .5دارد
بدين معناست  ها آنفروض اقتصادي، انتخاب هر يك از نظر از معايب و مزاياي هر يك از  صرف

هاي متفاوتي كه در توليد يك محصول وجود دارد، كارشناسان ناگزيرند تا  كه از ميان تكنولوژي
                                                            

يعني . اي آن برابر باشد كند كه ارزش كل توليد كاال بايد با نيازهاي واسطه معيار تراز مقداري يا تراز توليدي بيان مي. 1
q=Aq+fc توان به صورت  كه رابطه مذكور را ميAVc=Ue نيز بازنويسي كرد. 

كه فرم  P=PA+Vيعني . كند كه ارزش توليد يك كاال بايد با هزينه آن كاال برابر باشد بطه تراز مالي مشخص ميرا .2
 .قابل بيان خواهد بود e’AV=e’Uخالصه شده آن به صورت 

 هاي ساخت و جذب هاي قيمتي در ماتريس با تغيير پايه Aدهنده آن است كه ماتريس ضرايب مستقيم  اين معيار نشان .3
)ماند، يعني  بدون تغيير باقي مي , ) = ( ,   .است (

اي بـه يـك نسـبت افـزايش يابنـد، مـاتريس        اين معيار بيانگر آن است كه اگر نسبت توليد كاالها و نيازهـاي واسـطه   .4
)يعني . كند تغيير نمي Aضرايب مستقيم  ̂, ̂ ) = ( , نسبت يا مقياس توليد و نهاده را نشـان   sكه در آن،  (

  .)مراجعه نماييد 2013، را براي اطالعات بيشتر به مقاله رئودا كانتوچه و تن(دهد  مي
  :اين موضوعات مراجعه نماييد به درباره براي اطالع بيشتر. 5

Lenzen and Rueda-Cantuche (2012), Rueda-Cantuche (2011), Rueda-Cantuche and Ten-Raa 
(2013), De Mesnard (2011), Ten-Raa and Rueda-Cantuche (2007).  



 207   ....ستانده -داده متقارني جداول  تأثير انتخاب فروض مختلف تكنولوژي در محاسبه

اي  ستانده و انتقال محصوالت فرعي، صرفاً يك ساختار نهاده-داده متقارني جداول  براي محاسبه
عالوه بر اين، اگر . ناپذير باشد شود تا وقوع خطا اجتناب همين موضوع سبب مي. را انتخاب كنند

 متقارني جدول  ، مبناي محاسبه)يا فرض ساختار ثابت فروش فعاليت(فرض تكنولوژي محصول 
دهند و  جهت، احتمال وقوع خطا را تحت تأثير قرار مي هم عامل غيرقرار گيرد، دو   ستانده-داده

عامل نخست، منجر به احتمال . بسته به برآيند اين دو، ممكن است خطا افزايش يا كاهش يابد
ي  هاي منفي در ناحيه كارگيري فرض مذكور موجب ظهور درايه شود زيرا به افزايش خطا مي
صورت استفاده از فروض بيشتر،  شود كه در اين ه ميستاند-اي جدول داده مبادالت واسطه

البته . سازد ناپذير مي هايي را جهت حذف اين عناصر منفي اجتناب اطالعات اضافي و روش
هاي منفي به دليل خطاهايي  طرفداران فرض تكنولوژي محصول بر اين باورند كه بروز اين درايه

ها داشت  و نبايد نگراني در خصوص اين تعديلدهد  ها رخ مي آوري داده است كه در فرآيند جمع
شود و دليل آن در اين  در مقابل، عامل دوم منجر به كاهش احتمال وقوع خطا مي .)20011آلمن، (

ي نظري قابل قبول،  ضمن برخورداري از پشتوانه موضوع نهفته است كه فرض تكنولوژي محصول،
چهار ويژگي مطلوب نظري تراز توليدي، تراز تنها فرضي است كه تمامي طور كه اشاره شد  همان

 .2كند را تأمين مي مالي، تغيير ناپذيري مقياس توليد و تغييرناپذيري قيمت

آوري آمار و اطالعات در تدوين جداول عرضه و  عالوه بر خطاهايي كه مترتب بر فرآيند جمع
-تدوين جداول داده مصرف است و به تبع آن تلفيق موضوع فوق با انواع خطاهاي ديگري كه در

هاي اين جداول و  هايي درباره قطعي بودن داده تا ترديددهد، سبب شده است  ستانده رخ مي
نظرات ها،  ترين خطاها به داليلي چون تجميع داده عمده . مطرح شود ها آنتصادفي بودن 

   .شود ايجاد مي كه در ادامه توضيح داده خواهد شد،... و  كارشناسي
ستانده سبب شده است تا برخي پژوهشگران اقتصاد - بروز انواع مختلف خطاها در تدوين جدول داده

ستانده متمركز نمايند - ي تجزيه و تحليل تصادفي جداول داده ستانده، كانون توجه خود را بر مسئله- داده
ديازنباخر و (د كننهاي آتي ياد  انداز دهه و از اين موضوع به عنوان يكي از مسائل محوري در چشم

ي  هاي صورت گرفته، دو رويكرد كلي در زمينه شناسي پژوهش به لحاظ روش .)2013، 3همكاران
                                                            
1. Almon (2001) 

اي  ي مقاله حاضر است و نياز به تالش جداگانه هاي نظري و عملي چهار ويژگي فوق خارج از حوصله بررسي جنبه. 2
   :موضوعات به براي اطالعات بيشتر در رابطه با اين. دارد

DeMesnard (2011), Jansen and Ten-Raa (1990), Ten-Raa (1988), Ten-Raa, et al (1984) and 
Viet (1994)  مراجعه نماييد.   

3. Dietzenbacher (2013) 
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ي تصادفي  ستانده و برآورد ميزان اريب ضرايب فزاينده-تجزيه و تحليل تصادفي جداول داده
وجه تمايز . 2و رويكرد كاربران 1كنندگان توليد قابل شناسايي است كه عبارتند از رويكرد تدوين

ستانده و برآورد ميزان اريب -ي شروع تجزيه و تحليل تصادفي داده دو رويكرد مذكور نيز در نقطه
و در رويكرد ) (كه در رويكرد كاربران، ماتريس ضرايب مستقيم  نهفته است؛ به طوري ها آن

ي شروع اين  عنوان نقطهبه ) يا بين كااليي(اي بين بخشي  كنندگان، ماتريس مبادالت واسطه تدوين
  . 3شود تجزيه و تحليل در نظر گرفته مي

به چند  4گيردهاي انجام گرفته در ايران قرار  حال اگر مشاهدات فوق مبناي ارزيابي پژوهش
نخست آنكه در مطالعات مرتبط با تجزيه و تحليل تصادفي جداول . ي كلي خواهيم رسيد مشاهده

لذكر اشاره نشده است، دوم آنكه فقط ضرايب مستقيم به عنوان ا ستانده، به دو رويكرد فوق-داده
تخاب فروض ثير انكه، تأ اند و سوم و از همه مهمتر آن ي شروع تجزيه و تحليل قرار گرفته  نقطه

ل اصلي مقاله نيز هست، اساساً ؤاي تصادفي توليد كه س ضرايب فزاينده تكنولوژي بر سنجش اريب
گونه پيشنهادي به  ها هيچ كه، نتايج اين پژوهش چهارم آن .مورد توجه قرار نگرفته است

   .كنند ستانده مانند بانك مركزي و مركز آمار ايران ارائه نمي-كنندگان جدول داده تدوين
تا ضمن تشريح دقيق دو رويكرد فوق، در چارچوب رويكرد  استدر پي آن حاضر مقاله 
آيا انتخاب فروض مختلف تكنولوژي در : كه دهدكنندگان اين سوال را مورد كنكاش قرار  تدوين
  ي تصادفي توليد اثرگذار است يا خير؟  ي جداول متقارن بر ميزان اريب ضرايب فزاينده محاسبه

نخستين بخش پس از . شود ي حاضر در هشت بخش سازماندهي مي براي اين منظور مطالب مقاله
مروري بر ادبيات خارجي . پردازد مي ترين داليل خطاهاي آماري در تدوين جدول مقدمه به عمده

 يو اثر انتخاب فروض مختلف تكنولوژ يدتول ي تصادفي  آيندهفز يبضرا يببرآورد اربا تأكيد بر 
محاسبه  يچارچوب نظردر بخش چهارم مطالبي پيرامون . شود در بخش سوم ارائه مي بر آن

ض ساختار ثابت فروش محصول و فر يفرض تكنولوژ يمبنا ستانده بر-جداول متقارن داده
و مراحل  يدتول  ي آيندهفز يبضرا يببرآورد ار يچارچوب نظر  .شود آورده مي محصول

                                                            
1. Complier’s Approach 
2. Practitioner’s Approach 

عرضه و مصرف، تجزيه و اساس جداول  ، بر)2007(را و رئودا كانتوچه  ذكر اين نكته ضروري است كه تن. 3
  .هاي بعدي درباره آن بحث خواهد شد اند كه در بخش هاي تصادفي را انجام داده تحليل

ستانده در خارج از كشور -به رغم سابقه طوالني و مطالعات وسيعي كه در حوزه تجزيه و تحليل تصادفي داده. 4
، جهانگرد و )1379(محدود به مقاالت جهانگرد هاي انجام شده در ايران اندك بوده و  صورت گرفته است، پژوهش

  .است) 1391(و جهانگرد و حسيني ) 1389(عاشوري 
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. شود كنندگان در بخش پنجم تشريح مي ينتدو يكردبر رو يدبا تأك ييكارلو مونت سازي يهشب
 يزانشامل برآورد مهفتم نيز بخش  .است اختصاص يافته يقتحق يآمار يها يهپا ششم بهبخش 

  .استي نتايج مقاله  خالصه ي  هشتم دربردارنده بخش و يدتول ي يندهفزا يبضرا يبار
  

  داليل بروز خطاهاي آماري -2

آوري آمار و اطالعات در تدوين جداول عرضه و  يند جمعآعالوه بر خطاهايي كه مترتب بر فر
-هتدوين جداول داد مصرف است و به تبع آن تلفيق موضوع فوق با انواع خطاهاي ديگري كه در

هاي اين جداول و  هايي درباره قطعي بودن داده تا ترديد دهد سبب شده است ستانده رخ مي
  :شود ترين خطاها به داليل زير ايجاد مي عمده ها مطرح شود كه  تصادفي بودن آن

 شود، لكن  هاي كيفي متفاوت در اقتصاد توليد مي هزاران محصول مختلف و با درجه :تجميع
اي كه در ايران تدوين شده، جدول متقارن محصول در  ستانده-آخرين جدول تفصيلي داده

يك بازنماي  IOهاي  در حقيقت، داده. مركز آمار ايران است 1380سال  91 × 91محصول به ابعاد 
كند و كاالهاي مختلف بر مبناي همگني با يكديگر تجميع  واقعي را فراهم ميشده از دنياي  تجميع

هاي  ي فعاليت اين مسئله درباره. دهند شده و يك گروه كاال يا محصول همگن را تشكيل مي
 .اقتصادي نيز حاكم است) هاي بخش(

 هايي كه  داده :ستانده-ي جداول داده هاي آماري در محاسبه تنوع و گستردگي پايه
توان به ساختار  شوند متعدد و متنوع هستند كه براي نمونه مي استفاده مي IOدر تدوين جدول 

كه (افزوده، بردار تقاضاي نهايي   ها، اجزاي ارزش اي و توليد كاالها در هر يك از بخش هزينه
، اشاره )خود مشتمل بر مصرف خانوارها، تشكيل سرمايه، مخارج دولت، واردات و صادرات است

ستانده داراي ماهيت متفاوتي هستند، -ها و اطالعات جدول داده با توجه به اينكه اوالً داده .ودنم
براي نمونه بردار ارزش افزوده ماهيت بخشي، بردار تقاضاي نهايي ماهيت كااليي و ماتريس 

متعلق  ها لزوماً اين داده از آنجا اي جدول مصرف ماهيت كاال در بخش دارد و ثانياً مبادالت واسطه
ي جدول  هاي ماقبل يا مابعد سال تهيه ي جدول نيستند و ممكن است مربوط به سال به سال تهيه

 .توانند سبب بروز خطا شود سري تعديالت دارند كه اين تعديالت خود مي باشند نياز به يك

 آوري  گذاري شده براي تدوين جدول و جمع عدم انطباق زماني بين سال هدف
ي متقارن  ستانده-براي نمونه، جدول داده. بر است ستانده، امري زمان-ول دادهتدوين جد :آمارها

بانك  1378مركز آمار ايران و جدول فعاليت در فعاليت سال  1380محصول در محصول سال 
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بديهي است كه هرچه شكاف و . انتشار يافته است 1384و 1387هاي  مركزي، به ترتيب در سال
اين مسئله به ويژه در . شود بر احتمال و شدت بروز خطا افزوده مي ي زماني افزايش يابد، وقفه
هاي  اي و محصوالت توليدي بنگاه آوري آمارهاي مربوط به مصرف خانوارها، ساختار هزينه جمع

و فعاالن اقتصادي ) كه الزامي به نگهداري دفاتر رسمي و ثبت معامالت ندارند(كوچك اقتصادي 
ي  ي مهم اين است كه بين سال پايه نكته. اي برخوردار است هدر بخش خدمات از اهميت ويژ

هاي آماري مربوط به  ي پايه تصور اينكه كليه. هاي آماري جدول تناسب وجود ندارد جدول و پايه
هاي آماري  براي تدوين اين نوع جداول از پايه. ي جدول است، امري غير ممكن است سال پايه

ي  هاي آماري با سال پايه هماهنگي اين نوع پايه. شود ده ميي جدول استفا نزديك به سال پايه
 .   شود تواند منجر به خطاهاي آماري مي جدول نياز به تعديل دارد، كه اين فرآيند تعديل خود مي

 ستانده نه بر اساس برآوردهاي مبتني بر -برخي از آمارهاي جدول داده :نظرات كارشناسي
براي نمونه، آمار واردات توسط . شود نظرات كارشناسي ايجاد ميگيري، بلكه صرفاً از طريق  نمونه

شود و اين  ستانده ارائه مي-به نهادهاي متولي تدوين جدول داده HSگمرك و براساس كدهاي 
همچنين . بندي نمايند مجدداً طبقه CPCيا  ISICرا بر اساس كدهاي  ها آنبايستي  نهادها مي

اي نيز توسط كارگروهي مركب از  اي، مصرفي و سرمايه تفكيك واردات كل به واردات واسطه
 .ناپذير خواهد بود گيرد، لذا بروز خطا اجتناب كارشناسان برخي نهادها صورت مي

 متقارن ي جدول  در فرآيند محاسبه :تعميم يك فرض تكنولوژي به تمامي كاالهاي فرعي
اي  ستانده با استفاده از جداول عرضه و مصرف و به دليل عدم اطالع دقيق از ساختار هزينه-داده

شود  كاالهاي فرعي، عمدتاً از فرض تكنولوژي محصول و يا فرض تكنولوژي فعاليت استفاده مي
 IOي جداول  كه تعميم يك فرض تكنولوژي به تمامي كاالهاي فرعي بر خطاهاي محاسبه

 .افزايد مي
  

ي تصادفي توليد    مروري بر مطالعات خارجي پيرامون برآورد اريب ضرايب فزاينده -3

  و اثر انتخاب فروض مختلف تكنولوژي بر آن

- دههاي آماري جدول دا تر ذكر شد ترديد در خصوص تصادفي بودن پايه طور كه پيش همان
  هاي آماري و سنجش آن در شش دهه تصادفي بودن پايه. دگرد مي ي پيش باز ستانده به شش دهه

كنندگان صورت گرفته است كه در اين بخش،  گذشته در قالب دو رويكرد كاربران و تدوين
  . مروري مختصر بر مطالعات پيشين ارائه خواهد شد
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  هاي آماري جدول از منظر رويكرد كاربران تصادفي بودن پايه -3-1

ستانده پرداخت و با فرض -از نخستين پژوهشگراني است كه به تحليل خطاي داده ،1)1954(ايوانز 
متغير و تصادفي هستند به استخراج ) A(كه فقط يك رديف از عناصر ماتريس ضرايب فني  آن

سازي براي اقتصاد  نيز از طريق شبيه 2)1958(كوانت  .فرمولي براي پراكنش بردار ستانده پرداخت
ي داليل نظري و تحليلي نشان داد كه خطاهاي موجود در ضرايب فني، سبب  هدو بخشي و با ارائ

را  3ساختاري تصادفي داشته باشند و در قالب اين الگو، وي نواحي اطمينان ،شود تا اين ضرايب مي
خود نيز واريانس و  1959وي در مقاله سال . ي ناخالص استخراج كرد هاي ستانده پيرامون جواب

) س ضرايب فزايندهكوواريانس ماتري − را براي يك اقتصاد سه بخشي محاسبه نمود و از  (
سازي اين مقاله حاكي از آن بود كه  نتايج شبيه. اين طريق، واريانس بردار ستانده را برآوردكرد

  .ي ناخالص، تمايل به اريب دارد خطاهاي در ستانده
تحليل تصادفي الگوي اي در تجزيه و  هاي قابل مالحظه ميالدي با پيشرفت 1980و  1970هاي  دهه
- ي ماهيت احتماالتي الگوهاي داده متعددي در حوزه مقارن گرديد و مطالعات  ستانده-داده

ي توليد صورت  ي اريب ضرايب فزاينده ستانده و محاسبه-سازي داده ستانده، سنجش دقت مدل
به واكاوي صحت ضرايب فني، تقاضاي  4)1974(اي مثال، مك مينامين و هارينگ بر. گرفت

هاي ضرايب فزاينده  اي، واردات و صادرات و برآورد افزوده، مبادالت واسطه  نهايي كل، ارزش
اي بين ارزش مورد  هاي كوآنت و ايوانز، مقايسه در ادامه پژوهش 5)1975(سيمونويت  .پرداختند

اش انجام داد و نتيجه گرفت كه با فرض  ئونتيف با مقادير مورد انتظار معكوسانتظار ماتريس ل
)]؛آنگاه) A(مستقل بودن تمامي عناصر ماتريس ضرايب فني  − ) ] ≥ [ − ( )] 

و اگر تمامي ضرايب به طور متقارن توزيع شده باشند و مجموع سطر و ستون، مشخص باشد، 
حداقل يك عنصر از ماتريس معكوس لئونتيف داراي بيش برآوردي خواهد بود و حداقل يك 

نابرابري فوق از ادعاي ايوانز مبني بر وجود آثار . عنصر نيز كمتر از حد برآورد خواهد شد
نيز ضرايب فني و  6)1978(در پژوهش گويكواچي و هانسن . كند حمايت ميكننده خطا  خنثي

  .ستانده، متغيرهاي تصادفي در نظر گرفته شدند-متغيرهاي تقاضا در چارچوب داده

                                                            
1. Evans (1954) 
2. Quandt (1958)  
3. Confidence Intervals 
4. McMenamin and Haring (1974) 
5. Simonovits (1975) 
6. Goicoechea and Hansen (1978) 
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بندي ارائه شده توسط سيمونويت، خطاي  كه در فرمول نشان دادند 1)1986(الهيري و ساچل 
ي بين مقادير مورد  تريس ضرايب فني، مجدداً رابطهتصريح وجود دارد و با فرض تصادفي بودن ما

مسئله تقريب تابع چگالي ضرايب . انتظار معكوس لئونتيف و مقادير واقعي را بررسي نمودند
كه  وي با فرض آن. مورد مطالعه قرار گرفت 2)1986(فزاينده و گشتاورهاي آن نيز توسط وست 

تند، فرمول چگالي احتمال انحراف از اجزاي خطا كوچك، مستقل و داراي توزيع نرمال هس
ضرايب فزاينده را محاسبه نمود و به اين نتيجه دست يافت كه مقدار مورد انتظار اجزاء خطا مثبت 

  .است و توزيع ضرايب فزاينده، چولگي مثبت دارد
و تالش   نظر قرار داده ستانده را مورد تجديد-مدل تحليل تصادفي داده 3)1993(را و استيل   تن
وجود دارد را برطرف ) 1986(ي وست  هايي كه در مطالعه ها و ناسازگاري فرمول مودند تا كاستين

ي  آنان تحليل كردند كه فرض نرمال بودن توزيع خطاها در ماتريس ضرايب فني در مطالعه. نمايند
نتايج . وست، نادرست است و بايد توزيع بتا را براي ساختار خطاي تصادفي در نظر گرفت

نيز حاكي از اريب ضرايب فزاينده يا ماتريس معكوس  4)1998(را و جانسن   ي مشترك تن عهمطال
  .لئونتيف بود

هاي  اي با استفاده از روش تحليل تصادفي به شناسايي بخش نيز در مطالعه 5)2008(نون و ماندي  بي
هزارتايي  10سازي مونت كارلو، حجم نمونه  كارگيري شبيه كليدي اقتصاد ولز پرداختند و با به

پس از آن، . ايجاد شده و ضرايب فني تصادفي كه داراي تابع توزيع بتا هستند را به دست آوردند
هاي كليدي را  ي پيوندهاي پسين، پيشين و شناسايي بخش ال براي برآورد دامنهتابع چگالي احتم

شده و تجميع   ي بخش كليدي حاصل شده از جداول تجميع محاسبه نموده و در ادامه، براي مقايسه
  .اند نشده، از روش تحليل تصادفي استفاده نموده

  

  دوين كنندگانهاي آماري جدول از منظر رويكرد ت تصادفي بودن پايه -3-2

مطالعات تجربي و نظري ارائه شده در قسمت پيشين، ماتريس ضرايب مستقيم را به عنوان مبناي 
اما از . اند كه به رهيافت كاربران مشهور شده است نظر قرار داده ها مد سنجش تصادفي بودن داده

چارچوب رويكرد ميالدي به بعد، برخي ديگر از پژوهشگران تالش نمودند تا در  1970  ي دهه
                                                            
1. Lahiri and Satchell (1986) 
2. West (1986) 
3. Ten Raa and Steel (1993) 
4. Ten Raa and Jansen (1998) 
5. Beynon and Munday (2008) 
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ي شروع تجزيه و تحليل تصادفي  اي به عنوان نقطه كنندگان، از ماتريس مبادالت واسطه تدوين
از جمله  2)1988(و ديازنباخر  1)1979و  1976(براي نمونه، گركينگ . ستانده استفاده نمايند-داده

روالند هوست  .پژوهشگراني بودند كه اين رويكرد را مطرح و در مقاالت خود به كارگرفتند
هاي مونت كارلويي را انجام داد و اثبات نمود كه  سازي نيز با پيروي از اين رويكرد، شبيه 3)1989(

هاي روالند  ، نيز يافته)1995(ي ديازنباخر  در مطالعه .برآوردهاي ضرايب فزاينده نااريب هستند
  . هوست مورد تأييد قرار گرفت

ي متفاوت بودن نتايج مطالعات نظري و  ي ديگري درباره هي برجست در مطالعه) 2006(ديازنباخر 
ي اريب ضرايب فزاينده توليد بحث نمود و نشان داد كه كوچك بودن  هاي تجربي درباره پژوهش
هاي تجربي، سبب شده است تا پژوهشگران به اين نتيجه برسند كه  ي نمونه در پژوهش اندازه
هاي مونت كارلويي كه وي انجام داد، حجم  سازي شبيهدر . ي توليد نااريب هستند يب فزايندهاضر

هاي نمونه،  هزار در نظر گرفته شد و اين نتيجه حاصل شد كه با افزايش اندازه 10تا  10نمونه از 
  .داري خواهند بود ضرايب فزاينده برآورد شده داراي اريب مثبت و معني

ستانده رخ داد -و تحليل جداول داده توجهي در تجزيه ميالدي به بعد، تحوالت قابل 2000از سال 
اين . اند بوده) 2013(و كانتوچه و همكاران  4)2007(را و كانتوچه   و پيشگامان اين تغييرات، تن

اند كه جداول عرضه  ستانده را بسط داده و فرض نموده-پژوهشگران تجزيه و تحليل تصادفي داده
شوند،  متقارن و ماتريس ضرايب فني محاسبه ميستانده -، جداول دادهها آنو مصرف كه بر اساس 

دار هستند اما  ها به لحاظ آماري معني اند كه هر چند اريب آنان نشان داده در نهايت .تصادفي باشند
  .كنند هاي پيشين را تأييد مي هاي پژوهش كه يافتهبوده بسيار كوچك 

 هاي غير اي مبتني بر روش ستانده-دادههاي  ي تحليل اكثر مطالعات انجام شده در ايران در زمينه
ستانده نيز صورت گرفته است -ي تحليل تصادفي داده هايي كه در زمينه پژوهش. اند تصادفي بوده
ثير فروض مختلف تكنولوژي أكارگيري رويكردهاي خاص بوده و همچنين مستقل از ت مستقل از به

و ) 1389(هانگرد و عاشوري ، ج)1379(اي است كه توسط جهانگرد  محدود به سه مطالعه
  .انجام شده است) 1392( حسينيجهانگرد و 

ي تصادفي  از مدل كوانت و حالت عمومي مسئله براي تخمين ضرايب فزاينده) 1379(جهانگرد 
اي و برآورد  دهد كه بين برآورد نقطه ي وي نشان مي نتايج مطالعه .توليد استفاده نموده است

                                                            
1. Gerking (1976 and 1979) 
2. Dietzenbacher (1988) 
3. Roland-Holst (1989) 
4. Ten-Raa and Cantuche (2007) 
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هاي فزاينده درآمد و توليد تفاوت زيادي وجود دارد  درصد، ضريب 95اي در سطح اطمينان  فاصله
ستانده -اي به دليل خطاهاي موجود در جدول داده هاي فزاينده فاصله كه استفاده از ضريب طوري به

اند كه به دليل استفاده  اي تبيين نموده در مقاله) 1389(جهانگرد و عاشوري . استايران، قابل اتكاتر 
در  1ستانده، به كارگيري فروض مختلف تكنولوژي-هاي داده هاي آماري فراوان در تحليل از داده

-هاي مبتني بر داده تحليل هاي متقارن، محاسبات و تبديل جداول عرضه و مصرف به ماتريس
از اين جداول نيز تأثير  خطاهاي آماري متعدد هستند كه بر نتايج حاصل ستانده در معرض

ستانده و لحاظ -هاي داده گرفتن داده  نظر  به همين دليل، محققان براي تصادفي در. دگذار مي
اند و به اين نتيجه دست  ستانده با اقتصادسنجي بهره جسته-هاي داده خطاهاي موجود؛ از تلفيق مدل

ي حاصل از رويكرد سنتي  اين نتيجه در تضاد با نتيجه .قتصاد ايران خدمات محور استاند كه ا يافته
IO جهانگرد و . هاي كليدي، قرار دارد مبني بر صنعت محور بودن اقتصاد ايران از حيث بخش

هاي كليدي اقتصاد ايران  با استفاده از رويكرد تحليل تصادفي به تعيين بخش) 1392(حسيني 
اي و  مركز آمار ايران و از روش برآوردهاي فاصله 1380ستانده سال -جدول دادهپرداخته و از 

   .اند سازي مونت كارلو استفاده نموده شبيه
كه در  نخست آن: رسيم با توجه به مطالعات صورت گرفته در ايران به چند مشاهده كلي مي

الذكر اشاره  رويكرد فوقستانده، به دو -مطالعات مرتبط با تجزيه و تحليل تصادفي جداول داده
شروع تجزيه و تحليل  ي  ها، ضرايب مستقيم به عنوان نقطه ي پژوهش نشده است، دوم آنكه در كليه

ي تصادفي  ثير انتخاب فروض تكنولوژي بر سنجش ضرايب فزايندهأكه، ت اند و سوم آن قرار گرفته
تا با استفاده از رويكرد  است در پي آنحاضر مقاله  .توليد اساساً مورد توجه قرار نگرفته است

كه  دبه بررسي اين موضوع بپرداز) اي دارد كه تمركز بر جدول مبادالت واسطه(كنندگان  تدوين
ستانده متقارن بر ميزان اريب -ي جدول داده آيا انتخاب فروض مختلف اقتصادي در محاسبه

  ي تصادفي توليد اثرگذار است يا خير؟ ضرايب فزاينده
 
 
  

                                                            
 هـاي  يسجداول عرضه و مصرف به مـاتر  يلمحاسبات و تبد در يفروض مختلف تكنولوژ يريكارگدر اين مقاله به . 1

ثير به كارگيري هر يك از اين فـروض بـر ميـزان    أبه عنوان يكي از عوامل ايجاد كننده خطا مطرح گرديده اما ت متقارن
 .خطا مورد بررسي قرار نگرفته است
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مبناي فرض تكنولوژي  ستانده متقارن بر-ي جداول داده نظري محاسبهچارچوب  -4

  ي توليد و ضرايب فزاينده محصول و فرض ساختار ثابت فروش محصول

هاي نظري  ي توليد، بايد به تشريح پايه در گام اول به منظور برآورد ميزان اريب ضرايب فزاينده
ي فعاليت در فعاليت با فرض ساختار ثابت فروش محصول و  ستانده-ي جدول متقارن داده محاسبه

. پرداخته شودي محصول در محصول با فرض تكنولوژي محصول  ستانده-جدول متقارن داده
هاي منفي  استفاده از فرض تكنولوژي محصول، منجر به ظهور درايهر كه اشاره شد، طو همان
تعديالتي كه در جدول . هايي براي حذف عناصر منفي استفاده كرد شود كه بايد از روش مي

شود كه اريب  دهد موجب مي ستانده مبتني بر فرض تكنولوژي محصول رخ مي-داده متقارن
اي باشد كه با استفاده از  ستانده-ه از اين جدول، بيش از جدول دادهي محاسبه شد ضرايب فزاينده

ي حاضر به دنبال  با عنايت به اين مسئله كه مقاله .دهد فرض ساختار ثابت فروش محصول رخ مي
ي مفهوم  ستانده است، در ادامه ضمن ارائه-ي توليد جداول داده بررسي اريب ضرايب فزاينده

 .گيرد مالي كاربرد و اهميت اين ضرايب نيز مورد بررسي قرار ميضرايب فزاينده، به طور اج
  

ي فعاليت در فعاليت با فرض ساختار ثابت فروش  ستانده-داده متقارنجدول  -4-1

  1)يا فرض تكنولوژي فعاليت(محصول 

بدين معناست كه هر محصول ساختار فروش مخصوص به  2فرض ساختار ثابت فروش محصول
به عبارت ديگر، اگر . كند خود را دارد كه اين ساختار، مستقل از فعاليتي است كه آن را توليد مي

يعني (دو فعاليت و دو گروه محصول وجود داشته باشد و بخش اول، عالوه بر محصول اصلي 
ليد كند و فعاليت دوم، فقط محصول اصلي را تو) 2يعني محصول (، محصول فرعي )1محصول 

                                                            
ي تصادفي توليد است، جهت آشنايي بيشتر  ضرايب فزايندهي اريب  ي حاضر بر محاسبه با توجه به اينكه تمركز مقاله. 1
يـا  (ي فعاليت در فعاليت با فرض ساختار ثابت فـروش محصـول    ستانده-داده متقارني جدول  محاسبههاي نظري  پايه با

 يبضـرا يـب  بـرآورد ار «با عنـوان   )1394(زهرا ذبيحي  ارشد يكارشناس ي رسالهتوان به  ، مي)فرض تكنولوژي فعاليت
 .مراجعه نمود »كنندگان يناز منظر تدو يرانستانده متقارن ا-دادهتوليد جداول  يتصادف ي يندهفزا

در ) فعاليـت و يـا محصـول   (شناسـي بكـارگيري فـروض سـاختار ثابـت فـروش        توجه داشته باشيم كه به لحاظ روش. 2
لگوي مذكور نيـز  به لحاظ نظري ا. ي جداول متقارن فعاليت در فعاليت ريشه در الگوي عرضه محور گش دارد محاسبه

ي  ي مقالـه  هاي مختلف اين ابعاد خارج از حوصله است كه بررسي جنبه ستانده-داده گران اقتصاد ي تحليل مورد مناقشه
  .اي دارد حاضر است و نياز به تالش جداگانه
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را توليد نمايد، آنگاه محصول فرعي كه توسط فعاليت يك ) 2يعني محصول (مختص به خود 
هاي اقتصادي و تقاضاي  به ساير فعاليت 2شود به نسبت ساختار ثابت فروش محصول  توليد مي

توسط يك فعاليت، بر مبناي  در واقع، انتقال محصوالت فرعي توليد شده. شود نهايي فروخته مي
  . 1شود كند، توزيع مي ساختار فروش فعاليتي كه اين محصول را به عنوان محصول اصلي توليد مي

  

  ي محصول در محصول با فرض تكنولوژي محصول ستانده-داده متقارنجدول  -4-2

فرض تكنولوژي محصول، بدين معناست كه يك محصول مشخص توسط هر فعاليتي كه توليد 
و  1990، 4استينج ؛SNA3 ،2008 ؛2011، 2مسنارد دي(ي يكسان است  شود، داراي ساختار هزينه

يا فرض تكنولوژي افراطي  6به فرض تكنولوژي خالص محصول فرض مذكور .)2009، 5ميلر و بلير
مستقل از ماهيت محصوالت اصلي و (فرض، سهم محصوالت در اين  .معروف است محصول نيز

  . 7شود در ارزش كل توليد يك فعاليت ثابت در نظر گرفته مي) محصوالت فرعي
  
  

  ي توليد ضرايب فزاينده -4-3

و اثرات كل ناشي از آن تغيير  زا بروني يك تغيير  مفهوم ضريب فزاينده بر تفاوت ميان اثر اوليه
 -، دو8اثر مستقيم -؛ يك شوند اين اثرات به سه دسته تقسيم مي .)2009 ميلر و بيلر،(استوار است 

اثرات  - كه از ماتريس معكوس لئونتيف قابل محاسبه است و سه 9مستقيم اثرات مستقيم و غير
 و مستقيم اثرات شامل اي كه ضريب فزاينده .)1393جهانگرد، ( 10مستقيم و القايي مستقيم و غير

                                                            
نشان داده است كه فرض ساختار ثابت فروش محصول، همان فرض تكنولوژي بخـش اسـت، لـذا    ) 1392(مهاجري . 1
) SNA,2008(ستانده فعاليت در فعاليت با استفاده از فـرض تكنولـوژي فعاليـت    -جدول متقارن داده ي رآيند محاسبهف

) Eurostat, 2008(همانند فرآيند محاسبه جدول فعاليت در فعاليت با استفاده از فرض ساختار ثابت فـروش محصـول   
 .خواهد بود

2. DeMesnard (2011)  
3. System of National Accounts (2008) 
4. Steenge (1990) 
5. Miller and Blair (2009) 
6. Pure Product Technology 

ي محصول در محصول با فرض تكنولـوژي   ستانده-داده متقارنجدول ي  محاسبههاي نظري  پايهبراي اطالع بيشتر از . 7
  .مراجعه نماييد )1394(ي مهاجري و همكاران  ، به مقالهمحصول

8. Direct Effect or Initial Effect 
9. Direct and Indirect Effect 
10. Direct, Indirect and Induced Effect 
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مستقيم  اثرات مستقيم و غير اي كه شامل ي ساده و ضريب فزاينده فزايندهمستقيم است، ضريب  غير
   .شود ي كل ناميده مي ضريب فزاينده عنوان به و القايي است نيز

 در مهمي نقش است، معروف لئونتيف معكوس ماتريس به كه توليد فزاينده ضرايب ماتريس
كاربردهاي اصلي گردآوري آمار و اطالعات در كند چرا كه يكي از   مي ايفا ستانده-داده الگوي

بر ) زا برونديگر اثر يك شوك   به عبارت(سياستي  ستانده، ارزيابي ميزان تأثير-دهقالب الگوي دا
ي ضرايب فزاينده كه از  كه چنين بررسي و ارزيابي را معموالً به واسطه ؛ي كل اقتصاد است ستانده

 توليد، ي فزاينده ضرايب ماتريس .دهند صورت مي آيد، دست مي معكوس ماتريس لئونتيف به
 طريق از و است مستقيم اي نهاده ضرايب ي كننده منعكس كه )A( فني ضرايب ماتريس از عموماً
= ي رابطه ( −    .شود مي حاصل (

 

  چارچوب نظري رويكردهاي اصلي در برآورد اريب ضرايب فزاينده توليد - 5

كه به ماتريس معكوس لئونتيف ) L(ي توليد  ماتريس ضرايب فزايندهطور كه اشاره شد،  همان
=ي  و از طريق رابطه) A(معروف است، از ماتريس ضرايب فني  ( − . آيد بدست مي (

شود كه  شود، فرض مي در رويكرد كاربران كه رهيافت سنتي يا روش كالسيك نيز ناميده مي
ميانگين (لذا ارزش انتظاري . تصادفي بوده و داراي توزيع نرمال است )A(ماتريس ضرايب فني 

)خواهد بود يعني  Aماتريس ضرايب فني، همان ماتريس ) رياضي ) در اين حالت، . =
  ي توليد، يك اريب به سمت باال و مثبت  ثابت كرده است كه ضرايب فزاينده) 1975(سيمونويت 

   خواهند داشت بدين معنا كه؛
  

)1                   (                                                                       ( ) = [( − ) ] >[ − ( )] = ( − ) = 
  

اريب به سمت باالي ضرايب فزاينده، نه تنها يك معماي دانشگاهي است بلكه پيامدهاي جدي نيز 
هاي ديگر، بيش از حد برآورد  تصادفي را بر توليد فعاليتبه همراه دارد، زيرا آثار يك شوك 

  .)2006ديازنباخر، (كند  مي
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كنند كه  كنندگان را معرفي نموده و استدالل مي در مقابل، طيفي از پژوهشگران، رويكرد تدوين
شود و اين ماتريس در معرض  اي استخراج مي ماتريس ضرايب فني از ماتريس مبادالت واسطه

گيري قرار دارد، لذا از ديدگاه عملي، بايد ماتريس مبادالت  ي از خطاهاي اندازهانواع مختلف
ديازنباخر، دليل . ي آغاز تجزيه و تحليل تصادفي ضرايب فزاينده در نظر گرفت اي را نقطه واسطه

اي به  كنندگان را در مراحل اضافي تبديل مبادالت واسطه احتمالي عدم استقبال از رويكرد تدوين
كارگيري فروض  كند و بر اين باور است كه به ها بيان مي تر شدن تحليل فني و پيچيده ضرايب

اي، يك ماهيت تصادفي به ضرايب فني و متعاقب آن،  تصادفي براي ماتريس مبادالت واسطه
  .سازد تر مي ها را بيشتر و پيچيده دهد كه تحليل ضرايب فزاينده مي

  

سازي  ي توليد و مراحل شبيه چارچوب نظري برآورد اريب ضرايب فزاينده -1- 5

  كنندگان كارلويي با تأكيد بر رويكرد تدوين مونت

است كه مبادالت  nدر  nيك ماتريس  Dشود كه ماتريس  كنندگان فرض مي در رويكرد تدوين
 j )فعاليت(به محصول  i)فعاليت(كننده فروش محصول  منعكس دهد و  اي را نشان مي واسطه
كاالهاي (بيانگر تقاضا براي محصوالت  شود و  نشان داده مي fبردار تقاضاي نهايي با . است

لذا . شود گذاري و صادرات تقاضا مي است كه براي مصرف، سرمايه i )توليد شده توسط فعاليت
  :خواهيم داشت

  = +           )2(  

=                                                                                                        يا    +  

  

به دست آورد و با جايگذاري  =ي  توان از طريق رابطه كه ماتريس ضرايب فني را مي
   .حاصل خواهد شد) 3(، رابطه )2(ي  در رابطه

  

)3               (                                                                                                    = +  
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   :ي فوق خواهيم داشت كه از حل رابطه
  

)4         (                                                                                                                   = 
  

=كه در آن،  ( − كنندگان، ماتريس مبادالت  ي شروع در رويكرد تدوين نقطه. است (
تعداد  nو  سازي مونت كارلو در شبيه نمونه ي اندازه ي كننده منعكس kاست و اگر  اي واسطه
حول  fو  zشود كه  فرض  و باشدي مورد بررسي  ستانده-جدول داده) يا محصوالت(ها  فعاليت

,براي همه مقادير  لذا ،و داراي توزيع نرمال هستند شدهشان تصادفي  مقادير اوليه = 1, 2, … =و  , 1,2, …    :داريم ,
  

)5(                                                       = + 									; 								 ~ [0, ( ) ]  
)6(                                                          = + 									; 								 ~ [0, ( ) ]  
  

شود  شان انتخاب مي كه در اينجا انحراف معيار خطاهاي تصادفي به عنوان درصدي از مقادير اوليه
و روالند هوست ) 2006(سازي صورت گرفته در اين مقاله، همانند مطالعه ديازنباخر  و در شبيه

)1989( ،	 =  دهستان-جدول داده  Nتوان ، مي)6(و ) 5(با تلفيق روابط . انتخاب شده است 0.1
ايجاد كرد و به همان تعداد نيز ماتريس ضرايب فني و  )زياس در شبيه  ي نمونه به تعداد اندازه(

  :شود نشان داده مي) 7(ي  ي توليد به دست خواهد آمد كه در قالب رابطه ضرايب فزاينده
  = ∑ + 								; 							 = 								 ; 								 = ( − )               )7(  

=  :گيرد كه آيا ضرايب فزاينده نااريب هستند يا خير؛ يعني در ادامه، اين فرضيه مورد آزمون قرار مي =    )8                                                                                                    (  
  

   :محاسبه شود) 9(ي   از طريق رابطه tي  كه براي آزمون اين فرضيه، ضروري است آماره
  

)9                                   (                                                                                = √⁄  
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=كه در آن  =و  ∑ ∑ ( به ترتيب متوسط و واريانس نمونه را نشان  (
  .دشو محاسبه مي) 11(و ) 10(ي   ميزان اريب و متوسط اريب نيز به ترتيب از طريق رابطه. دهند مي

 

)10                  (                                                                                           = − 

)11                   (                                                                                          = −  
  

  هاي آماري پايه -6

تكنولوژي ي تصادفي توليد و تأثير فروض مختلف  به منظور سنجش ميزان اريب ضرايب فزاينده
ي اريب، دو جدول متقارن مبناي محاسبه قرار   ستانده بر اندازه-ي جداول متقارن داده در محاسبه

نخست، جدول فعاليت در فعاليت با فرض ساختار ثابت فروش محصول كه بر اساس . گيرند مي
مركز آمار ايران محاسبه شده است و دوم، جدول متقارن  1380عرضه و تقاضا سال جداول 

كه توسط مركز آمار ايران ارائه شده  1380محصول در محصول با فرض تكنولوژي محصول سال 
 91 ×91ذكر اين نكته ضروري است كه جدول ارائه شده توسط مركز آمار ايران به ابعاد . است

 8×8، ابتدا تراز و سپس به ابعاد )1392(توسط بانوئي و همكاران  محصول در محصول است كه
 . 1محصول در محصول ادغام شد

                                                            
  :ستانده ارائه شده توسط مركز آمار ايران حائز اهميت است-توجه به سه نكته در جدول داده. 1
دهنده تقاضاي كل و عرضه داخلي  نشانشود كه جمع سطري و ستوني به ترتيب  اوالً بر اساس اين جدول مالحظه مي -

+  :دهد باشد زيرا جمع سطري اين جدول تقاضاي كل را نشان مي است كه از اين نظر، تراز جدول برقرار نمي = +  
=  :كننده عرضه داخلي يا ستانده است و جمع ستوني اين جدول، منعكس ′ +  

افزوده باشد كه از اين حيث نيز، جدول ارائه شده  بايستي معادل با ارزش ن ميثانياً، تقاضاي نهايي كاال در سطح كال -
  .باشد تراز نمي

گذاري در  بنابراين الزم است كه در سنجش عملكرد سرمايه. ثالثاً، جايگاه واردات در اين جدول نامشخص است -
) ستانده(با تقاضاي داخلي ) ستانده(ي تراز توليدي عرضه داخلي  هاي كااليي، جدول مذكور در چارچوب رابطه گروه

=ي  بايستي رابطه يعني مي. تراز گردد +    ).1392بانوئي و همكاران، ( برقرار باشد −
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هاي ماتريس  طور كه در بخش پيشين تبيين شد، درايه ثير فروض مختلف همانأمنظور سنجش تبه 
هايي هستند كه حول اين مقادير و با استفاده از    اي؛ همان مقادير اوليه يا مبادالت واسطه

. شود هزارتايي ايجاد مي 10و  1000، 100، 10هايي به حجم  سازي مونت كارلو، نمونه شبيه
يا  ستانده فوق، همان مقادير اوليه -هاي مندرج در ناحيه دوم جدول داده همچنين، درايه

هايي به  سازي مونت كارلو، نمونه تفاده از شبيهتقاضاي نهايي هستند كه حول آن مقادير و با اس
  .شود هزارتايي براي تقاضاي نهايي ايجاد مي 10و  1000، 100، 10حجم 

  

ثير فروض مختلف أو سنجش ت ي توليد  برآورد ميزان اريب ضرايب فزاينده -7

 ي توليد تكنولوژي بر ميزان اريب ضرايب فزاينده

ي  اريب متوسط ضرايب فزاينده ي  مقايسهي تصادفي توليد و نيز  سنجش اريب ضرايب فزاينده
در اين ستانده با فروض مختلف تكنولوژي، هدف اصلي -توليد در جداول متقارن داده تصادفي 

 ي ستانده-داده متقارن دو جدول كنندگان، در چارچوب رويكرد تدوينبدين منظور . است مقاله
محصول در محصول با فرض عمدتاً تكنولوژي محصول با انجام تعديالتي بر اساس تكنولوژي 

با فرض ساختار  يتدر فعال يتستانده فعال-داده متقارن و جدول ايرانمركز آمار  1380سال  مختلط
مركز آمار ايران محاسبه  1380كه بر اساس جداول عرضه و مصرف سال ( ثابت فروش محصول

تا اين مقايسه ميان دو فرض تكنولوژي محصول و فرض  گرفتهقرار     بناي محاسبهم) شده است
تر به لحاظ  و فرض مناسب شودانجام ) فرض تكنولوژي فعاليت(ساختار ثابت فروش محصول 

ي  همانند مقاله بدين منظور .شودي توليد شناسايي  ايجاد ميزان اريب كمتر در ضرايب فزاينده
. است هاي تصادفي استفاده شده سازي مونت كارلو براي توليد داده از شبيه، )2006(ديازنباخر 

سازي  ي توليد و مراحل شبيه برآورد اريب ضرايب فزايندهكه در بخش مباني نظري  گونه همان
هاي ماتريس مبادالت  تشريح شد، درايهكنندگان  كارلويي با تأكيد بر رويكرد تدوين مونت
هايي هستند كه حول اين مقادير   ستانده؛ همان مقادير اوليه يا -ن دادهاي اين جداول متقار واسطه

هزارتايي ايجاد  10و  1000، 100، 10هايي به حجم  سازي مونت كارلو، نمونه و با استفاده از شبيه
	اساس  يعني بر( شود مي = + 					; 		 ~ [0, هاي  درايههمچنين، ). [
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يا تقاضاي نهايي  ي  ي مذكور، همان مقادير اوليه ستانده-دوم جداول داده ي مندرج در ناحيه
، 100، 10هايي به حجم  سازي مونت كارلو، نمونه هستند كه حول آن مقادير و با استفاده از شبيه

=اساس  بر (شود  هزارتايي براي تقاضاي نهايي ايجاد مي 10و  1000 + 				; 			 ~ [0, ( ) ي   همانند مطالعهطور كه قبالً هم اشاره شد در اينجا  همان). [
	 ،)1989(و روالند هوست ) 2006(ديازنباخر  =   .انتخاب شده است 0.1

نويسي در فضاي اين  سازي مونت كارلويي و با برنامه شبيهو  Rافزار آماري  نرم از با استفاده

 )if(و تقاضاي نهايي  )ijz(اي  هاي مربوط به ماتريس مبادالت واسطه افزار، اقدام به توليد داده نرم
حجم (  Nصورت به ميزان در اين. شده استهزارتايي ايجاد 10تا  10هايي با حجم  و نمونه شد

	(ي توليد  ماتريس ضرايب فني و ضرايب فزاينده) نمونه = ( − نيز به دست ) (
  .آيد مي

=ميزان اريب از طريق  هاي ماتريس  و ميزان اريب متوسط هر يك از درايه 1−
=   ضرايب فني با استفاده از رابطه ̅ ن براي به دست آوردن لك. شود محاسبه مي 2−

=بايد از رابطه  هاي متوسط  ميانگين اريب ∑ دقيقاً با استفاده از . استفاده نمود 3∑
=  توان مقدار واريانس را از طريق رابطه همين روش مي ∑ ∑ ( نتايج . محاسبه نمود (
ستانده بر اريب -ي جداول متقارن داده ثير فروض مختلف تكنولوژي در محاسبهحاصل از تأ

ميانگين  دهد كه نتايج نشان مي. آورده شده است 3ي تصادفي توليد در جدول  ضرايب فزاينده
مثبت و البته بسيار  براي هر دو فرض تكنولوژيو  هاي نمونه هاي متوسط، براي تمامي حجم اريب

                                                            
) است 8در  8كه يك ماتريس (را از مقادير اوليه  ي تصادفي توليد مثالً اگر بخواهيم ميزان اريب ضرايب فزاينده. 1

يد خواهيم داشت كه هر يك از تول يتصادفي  جدول اريب ضرايب فزاينده 10تايي انجام دهيم،  10براي حجم نمونه 
  .است 640تايي، معادل با  10هاي محاسبه شده در يك حجم نمونه  درايه دارند، لذا تعداد اريب 64اين جداول، 

هاي  اريب براي هر يك از درايه 10د، يعني تايي انتخاب شو 10كه حجم نمونه، ه به زيرنويس قبلي، هنگامي با توج. 2
اريب را محاسبه كرد و يك ماتريس  10توان متوسط آن  يد به دست خواهد آمد كه ميتول يتصادفي  ضرايب فزاينده
  .به دست آورد) درايه دارد 64كه ( 8در  8اريب متوسط 

محاسبه شده است و اگر بخواهيم  8در  8اكنون ماتريس اريب متوسط به ابعاد  با عنايت به دو زيرنويس قبلي، هم. 3
اريب متوسط با يكديگر جمع  64مامي اين تهاي متوسط را به صورت يك عدد به دست آوريم، كافي است كه  اريب

  .تقسيم شود 64شده و بر 
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همچنين كامالً آشكار . شود افزايش حجم نمونه، از ميزان اين اريب كاسته مياندك است و با 
  .يابد هاي متوسط نيز كاهش مي است كه به موازات با افزايش نمونه، انحراف استاندارد اريب

  
توليد در جداول متقارن محصول در محصول با فرض تكنولوژي   ي تصادفي نتايج اريب ضرايب فزاينده :3جدول 

  محصول و فعاليت در فعاليت با فرض ساختار ثابت فروش فعاليت
    10N= 100N=  1000N=  10000N=  

فرض 
تكنولوژي 
  محصول

هاي  ميانگين اريب
  متوسط

001231083/0 000135904/0  000380499/0  0005762212/0  

هاي  انحراف معيار اريب
  متوسط

006603916/0  001908753/0  000802652/0  000761032/0  

درصد عناصر با اريب 
  مثبت

60%  5/62% 1875/92% 100% 

فرض ساختار 
ثابت فروش 
  محصول

هاي  ميانگين اريب
  متوسط

002296382/0 0005993572/0 000595966/0  0006110799/0  

هاي  اريب انحراف معيار
  متوسط

006578286/0  002469997/0  000905757/0  000901159/0  

درصد عناصر با اريب 
  مثبت

0625/64% 000135904/0  875/96% 100% 

  نتايج تحقيق :مأخذ       
  

ي درصدي از عناصر است كه داراي اريب متوسط  كننده سطر سوم و ششم اين جدول، منعكس
<يعني ( مثبت درصد  60تايي،  10شود، با حجم نمونه  كه مالحظه مي گونه همان. هستند )0

ي تصادفي توليد مربوط به فرض تكنولوژي محصول، اريب متوسط  هاي ضرايب فزاينده از درايه
در . اند درصد از ضرايب فزاينده با اريب متوسط منفي مواجه بوده 40اند و به تبع آن،  مثبت داشته

ي تصادفي توليد مستخرج از جدول متقارن فعاليت در  فزايندهدرصد از ضرايب  64كه  حالي
كامالً . فعاليت با فرض ساختار ثابت فروش محصول در اين حجم نمونه، داراي اريب مثبت هستند

ستانده قرار گرفته -ي جدول داده نظر از اينكه چه فرضي مبناي محاسبه  آشكار است كه صرف
صر با اريب منفي كاهش يافته و به سهم عناصر با اريب مثبت ، با افزايش حجم نمونه، سهم عناباشد

هزارتايي حاكي  10سازي براي حجم نمونه  كه محاسبات مبتني بر شبيه افزوده شده است، به طوري
يا به عبارتي درصد عناصر با اريب  درصد ضرايب، داراي اريب مثبت هستند 100از آن است كه 

  .رسد متوسط منفي به صفر مي
ي تصادفي توليد در  هاي متوسط ضرايب فزاينده ي ارقام ميانگين اريب بر آن با مقايسهعالوه 

با ارقام ) 3سطر نخست از جدول (جدول متقارن محصول در محصول با فرض تكنولوژي محصول 
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سطر چهارم از (متناظر در جدول متقارن فعاليت در فعاليت با فرض ساختار ثابت فروش محصول 
ي حجم  ي تصادفي توليد در كليه  شود كه ميزان اريب ضرايب فزاينده ميمشاهده ) 3جدول 
در جدول متقارن محصول در محصول با فرض ) تايي10000و  1000، 100، 10(ها  نمونه

تكنولوژي محصول كمتر از ارقام متناظر از جدول متقارن فعاليت در فعاليت با فرض ساختار ثابت 
  .فروش محصول است

و واريانس ) ̅( متوسط t هاي آماري آماره معنادار بودن مشاهدات فوق از روشبه منظور سنجش 
  .شوند سازماندهي مي 4نتايج حاصله در جدول . آن استفاده شده است

  
  داري ي متوسط، انحراف معيار و درصد معني محاسبات مربوط به آماره :4جدول 

   10N= 100N=  1000N=  10000N=  

فرض تكنولوژي 
  محصول

  026569/7  484969/1  4631284/09254269/0 )̅(متوسطtآماره

2واريانس 
ts 6716256/0  231286/1  03646/1  69667/4  

<(داريدرصد معني 1.96( 6875/4%9375/10% 5/37%100% 

فرض ساختار 
ثابت فروش 
  محصول

  860382/6  275317/2  3345227/08002066/0 )̅(متوسطtآماره

2واريانس 
ts 195108/1  9702928/0  59428/1  02202/4  

<(داريدرصد معني 1.96( 6875/4%9375/10% 375/59% 875/96% 

  نتايج تحقيق :مأخذ
  

سطر . به طور خالصه ارائه شده است) داريم tijآماره  n2كه ( t، نتايج مربوط به آماره 4در جدول 
دهد كه با استفاده از رابطه  را به دست مي) ̅( متوسط tنخست و سطر چهارم از جدول، آماره  ̅ = ∑ ي واريانس اين  كننده شود و سطر دوم و سطر پنجم نيز منعكس محاسبه مي ∑

s2ي  آماره است كه از طريق رابطه
t= ∑ ∑ (  متوسط tهاي  تمامي آماره. آيد به دست مي (̅

هاي  براي اندازه .يابند مثبت هستند و كامالً آشكار است كه با افزايش حجم نمونه، افزايش مي) ̅(
براي نمونه  . شود به طور معناداري مثبت مي tهاي متوسط  ، آماره)10000و  1000(نمونه بزرگ 
2و واريانس) ̅( متوسط tمقادير آماره 

ts  هزار تايي حاكي از آن هستند كه  10براي حجم نمونه
سوم و ششم  همچنين نتايج سطر. هستند 96/11بزرگتر از  2n مجزاي  ريداتقريباً تمامي مق

بزرگتر از  عنصر،  n2هاي مختلف، چند درصد از  د كه در حجم نمونهده ، نشان مي4جدول 

                                                            
هاي  اگرچه مقادير بحراني براي اندازه. درجه آزادي است N-1با  tاز توزيع صدك  5/97كننده  منعكس 96/1عدد . 1

، N=10براي  262/2: اي مختلف عبارتند از هاي نمونه اين مقادير بحراني براي اندازه. ي كوچكتر، بزرگتر هستند نمونه
   .=10000Nبراي  9602/1و  N= 1000براي 100N= ،9623/1براي  9842/1
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در  درصد از مقادير مربوط به  11نتايج اين مطالعه حاكي از آن است كه تنها . دارند 96/1
تا، اين سهم  1000هستند اما با افزايش حجم نمونه، مثالً به  96/1تايي بزرگتر از  100حجم نمونه 

درصد براي فرض تكنولوژي محصول و فرض ساختار ثابت فروش  59درصد و  37به حدود 
 .يابد محصول افزايش مي

) گيري نمود كه براي نشان دادن تفاوت ميان توان نتيجه به طور خالصه، مي )k
ijE l  0و

ijl  نيازمند
، 3جدول هر چند بر اساس رديف نخست و رديف چهارم از . هايي با اندازه بزرگ هستيم نمونه

ت، لكن بر اساس ي تصادفي توليد مثبت بوده و ميزان آن در حال كاهش اس اريب ضرايب فزاينده
، به موازات با افزايش حجم نمونه به درصد ضرايب 4و  3جداول از  سطرهاي سوم و ششم

، هنگامي كه حجم نمونه 4كه طبق جدول  شود به طوري اي كه اريب مثبت دارند افزوده مي فزاينده
داري  ي توليد با اريب مثبت و معني درصد ضرايب فزاينده 100شود،  هزار در نظر گرفته مي 10

  .روبرو هستند
  

  تايجبندي ن جمع - 8

 ها آني تصادفي بودن   ستانده و مسئله-ها در جداول داده ترديدهاي اوليه راجع به قطعي بودن داده
ستانده، دائماً در حال افزايش -ترديدهاي مربوط به قطعيت جداول داده. مطرح شد 1950 ي در دهه

كانون توجه ستانده نه فقط -هستند و همين امر سبب شده است كه برخي پژوهشگران اقتصاد داده
اند بلكه همچنين اين مسئله را به  ستانده تصادفي معطوف نموده-جدول داده ي  خود را بر مسئله

سال آينده مطرح  25انداز   ستانده در چشم-عنوان يكي از موضوعات محوري اقتصاد داده
  .نمايند مي

رايب ستانده و سنجش اريب ض-شناسي تجزيه و تحليل تصادفي جدول داده به لحاظ روش
ي تصادفي توليد مبتني بر دو رويكرد است كه عبارتند از رويكرد كاربران و رويكرد  فزاينده
ي نظري اقتصادي  در رويكرد نخست، ضرايب فني استوكاستيك كه داراي پايه. كنندگان تدوين

شود و با استفاده از ضرايب فني تصادفي اريب  ي شروع در نظر گرفته مي هستند، به عنوان نقطه
محققاني كه در مطالعات خود از اين منظر، اريب . شود ي تصادفي توليد برآورد مي ضرايب فزاينده
ي  مثبتي را در ضرايب فزاينده اريباند،  توليد را مورد بررسي قرار داده  ي تصادفي ضرايب فزاينده

يا بين (خشي اي بين ب كه در رويكرد دوم، جدول مبادالت واسطه در حالي .اند توليد گزارش نموده
گيرد و بر اساس اين جداول تصادفي، ضرايب  سازي مونت كارلويي قرار مي مبناي شبيه) كااليي
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در واقع، طرفداران . شود فني و به تبع آن ضرايب فزاينده محاسبه شده و ميزان اريب برآورد مي
اي وجود  هكنندگان بر اين باورند كه امكان بروز خطا در جدول مبادالت واسط رويكرد تدوين

ي شروع تجزيه و تحليل  اي نقطه كنند كه بهتر است جدول مبادالت واسطه دارد، لذا پيشنهاد مي
  .ستانده قرار گيرد-تصادفي داده

 10و  1000، 100، 10هايي با اندازه  سازي مونت كارلو، نمونه در اين مقاله، با استفاده از شبيه
هاي  كنندگان ايجاد شد و ميزان اريب هر يك از درايه هزارتايي در چهارچوب رويكرد تدوين

ستانده متقارن محصول در محصول با فرض -دادهها در دو جدول  ضرايب فزاينده و ميانگين اريب
ستانده -دادهو جدول  عمدتاً تكنولوژي محصول با انجام تعديالتي بر اساس تكنولوژي مختلط

هاي  يافته .برآورد شد 1380با فرض ساختار ثابت فروش محصول سال  يتدر فعال يتمتقارن فعال
 يابد از ي نمونه افزايش مي د، در مورد هر دو جدول، كه اوالً هر چه اندازهده اين مقاله نشان مي

شود  ي توليد و همچنين ميزان انحراف معيار اريب كاسته مي ميزان متوسط اريب ضرايب فزاينده
) برآوردي  يعني بيش(هاي ضرايب فزاينده توليد كه داراي اريب مثبت  ثانياً تعداد درايه). 3جدول (

 10يابد، به طوري كه در حجم نمونه  هستند، به موازات با افزايش حجم نمونه افزايش مي
ثالثاً هر چند ). 3جدول (درصد ضرايب فزاينده توليد داراي اريب مثبت هستند  100هزارتايي، 

هاي مطالعات تحليلي  كه با يافته) 4جدول (دار است  اريب ضرايب فزاينده توليد اندك، اما معني
سياري از ي توليد كه مبناي ب نتيجه گرفت كه ضرايب فزاينده گونه اينتوان  لذا مي. سازگاري دارد

هاي اقتصادي بر ميزان توليد، اشتغال،  گذاري در بخش از قبيل اثرات سرمايه(مطالعات كاربردي 
يا به عبارت ديگر بيش  ستانده قرار دارند با اريب به سمت باال و-ي داده در حوزه...) واردات و 

  .نموداتكا  ها آنهاي سياستي، به نتايج  توان در تحليل برآوردي مواجه هستند، لذا نمي
ي  اريب متوسط ضرايب فزاينده ي  كه تشريح شد، يكي از اهداف اين مقاله، مقايسه گونه همان

محصول در محصول با فرض عمدتاً تكنولوژي محصول  ي ستانده-داده متقارنتوليد در دو جدول  
با  يتدر فعال يتستانده فعال-داده متقارن و جدول با انجام تعديالتي بر اساس تكنولوژي مختلط

اريب نتايج حاكي از اين واقعيت است كه . است 1380فرض ساختار ثابت فروش محصول سال 
اي است كه از  مبتني بر تكنولوژي محصول، كمتر از اريب ضرايب فزاينده  ي ضرايب فزاينده

در ). 3جدول (شود  ستانده مبتني بر فرض ساختار ثابت فروش محصول استخراج مي-جدول داده
ظهور ناپذير بودن  هايي جدي، يعني اجتناب رغم محدوديت اقع فرض تكنولوژي محصول عليو

ستانده به هنگام استفاده از اين فرض و همچنين اين مسئله كه، -عناصر منفي در جدول داده
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ستانده مبتني بر فرض تكنولوژي محصول، مستلزم مربع نمودن جداول -ي جداول داده محاسبه
ها با ديگر سطرها و  كه در پي آن، اطالعات برخي از سطرها و ستونعرضه و مصرف است 

ستانده تحت -تر است، جدول داده شود كه به معناي از بين رفتن آمارهاي جزئي ها ادغام مي ستون
اريب كمتري در ) فرض تكنولوژي فعاليت(اين فرض نسبت به فرض ساختار ثابت فروش محصول 

فرض تكنولوژي  تواند به اين دليل باشد كه اين مسئله مي. كند يي توليد ايجاد م ضرايب فزاينده
و در  ، از پايه نظري قابل قبولي برخوردار است)يتفرض ساختار ثابت فروش فعال يا(محصول 

با فرض تكنولوژي محصول سازگار  ها آناي  تر است كه ساختار نهاده مورد كاالها اين محتمل
همچنين در جداول ). فرض تكنولوژي فعاليت(محصول  باشند تا با فرض ساختار ثابت فروش

هاي منفي در به كارگيري  ساخت و جذب همواره خطا و اشتباهاتي وجود دارد كه وجود درايه
شود اشتباهات موجود در اين جداول نمايان شود و با تالش در  فرض تكنولوژي محصول سبب مي

د در جداول عرضه و مصرف نيز تا حدودي هاي منفي، اين اشتباهات موجو جهت تعديل اين درايه
  .تعديل شوند

د، نتايج اين نماهيت آكادميك دار كهدر ايران  انجام شده هاي پيشين بر خالف مطالعات و پژوهش
مانند بانك مركزي و (ستانده -كنندگان جدول داده مطالعه، اين پيغام مهم را براي كاربران و تدوين

ستانده متقارن بر اساس فرض تكنولوژي -ي جدول داده كه محاسبهدهد  ارائه مي) مركز آمار ايران
ي تصادفي  ي نظري قابل قبول برخوردار است، بلكه اريب ضرايب فزاينده محصول، نه تنها از پايه

ي توليد مبتني بر  شود، كمتر از اريب ضرايب فزاينده توليد كه بر اساس اين جدول برآورد مي
تواند  اين مشاهده مي. ا فرض ساختار ثابت فروش محصول استي متقارن ب ستانده-جدول داده

ريشه در ماهيت همگني بيشتر جداول محصول در محصول با فرض تكنولوژي محصول در مقايسه 
  .داشته باشدبا جداول فعاليت در فعاليت با فرض ساختار ثابت فروش محصول 
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  چکیده

 را یافته توسعهدر همگرایی با کشورهاي  موفق کشورهاي شده طی مسیر دارد تالش جدید ساختاري اقتصاد

 نماید که در این خصوص روشی حصول قابل و کاربردي توسعه حال در کشورهاي دیگر براي و بازسازي

در بخش کاربرد این چارچوب براي توسعه اقتصادي ایران، . دهد می ارائه GIF چارچوب قالب را در

ایران با ساختار بهینه  دهنده فاصله نشان بررسی ساختار اقتصادي از نگاه این دیدگاه صورت گرفت که نتایج،

در مرحله . به سمت اصالح ساختار حرکت نمود ها آنتوان با الگوبرداري از  و می باشد میکشورهاي موفق 

بررسی سپس با و انتخاب گردیدند  کننده مقایسهکشورهاي چین، هند، اندونزي و ترکیه به عنوان بعد 

پیشران پرداخته  هاي بخشبه انتخاب  ساله 19براي دوره  ها آنمحرك  هاي بخشصادرات این کشورها و 

 و تکنولوژي سطح به توجه با که آمد بدست کننده مقایسه ورهايکش پیشران رقمی سه کاالي گروه 25. شد

 اولویت پیشرانهاي  بخش عنوان به) رقمی 5 کاالي گروه 25( رقمی سه کاالي گروه 14 ایران، هاي مزیت

 خارجی گذاري سرمایه مشارکت جهت باال تکنولوژي به عنوان سطح رقمی سه کاالي گروه 11 و اول

 مجموع که طوريه ب ،باشد می نامناسب بسیار ایران صادرات در کاالیی گروه 25 این وضعیت. شد تعیین
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 به ترکیه و اندونزي هند، چین، براي میزان این که حالی در است درصد 7/7 ایران صادرات در ها آن سهم

موفق داخلی از  هاي بخشهمچنین تحلیل ساختار واردات و نیز تعیین  .است درصد 41 و 19 ،43 ،30 ترتیب

  .که در خصوص اقتصاد ایران صورت گرفت باشد میدیگر مراحل چارچوب 

 

 .پیرو، رشد اقتصادي، اقتصاد ایران- مدل پیشرواقتصادي، اقتصاد ساختاري جدید،  توسعه :کلیدي واژگان

 

Keywords: Economic Development, New Structural Economics, Leader-
Follower Model, Economic Growth, Iranian Ecnomy. 

JEL Classification: O11, O14, O25, O40, N60.  
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  مقدمه -1

كه تلفيقي از دو ديدگاه ساختاري  است اي توسعه دگاهيد جديدموج  انيب ديجد ياقتصاد ساختار
 يها ييايبه مطالعه پو يكينئوكالس كرديبا استفاده از رو دگاهيد نيا. باشد مي قديم و نئوكالسيك

عوامل،  ي، نسبت به ساختار موجوديكه ساختار اقتصاد كند ميفرض و  پردازد ميساختار اقتصاد 
 نيعوامل و همچن هاي موجوديدر  راتييتغ لهيبه وس داريپا يتوسعه اقتصاد نيست و همچنزا درون
 ي به هسته يساختار رييبرگرداندن تغ اين نظريههدف . آيد ميمستمر بدست  يكيتكنولوژ ينوآور

 افتد ياتفاق نم يساختار راتييبدون تغ داريپا يرشد اقتصادطبق اين نظريه . مطالعات توسعه است
ه ب ينسب هاي مزيتآن كشور و  ينسب هاي مزيت لهيوسه كشور ب كي يصنعت ي نهيساختار بهو 
 ازمنديكشور ن كيدر  يساختار صنعت بهبود .شوند مي نييعوامل آن كشور تع هاي موجودي لهيوس

 هيسرما يبه وفور نسب يعيكار و منابع طب يروين يوفور نسباول، يعني  .بهبود ساختار عوامل است
در  ليها جهت تسه ساخت ريدر ز سوم،بكار گرفته شود و  ديجد يها يتكنولوژ دوم، .ابدي رييتغ

اين نظريه به دنبال ارائه راهكاري كاربردي  .دحاصل گرد شرفتيبهبود و پ ،ياقتصاد هاي فعاليت
موفق و شرو پي پيشران با الگو برداري از كشورهاي هاي بخشدر خصوص رشد پايدار و انتخاب 

ي رودريك، ريكاردو جاستين لين، دنتوان از  مياز جمله نظريه پردازان اين تئوري  .باشد مي
ري ساختا اقتصاد سوال اساسي .نام برد 1هاسمن، آندرس والسكو، آن هاريسون، مونگا و ديگران

در طول كه  طوريه ب. گردد مياز چرايي همگرايي تعداد معدودي كشورهاي موفق آغاز  2جديد
همچون چين، دهه اول اين قرن همگرايي اتفاق افتاد كه طي آن برخي كشورهاي در حال توسعه 

اگر چه اين نرخ . تر از كشورهاي درآمد باال رشد نمودند طور قابل توجهي سريعه بهند و برزيل 
استثناء و موارد در برخي از كشورها اتفاق افتاد اما هنوز به عنوان  21رشد باال و پايدار در قرن 

اغلب هنوز كه بتوان براي تمامي كشورها منظور نمود و شود تا قاعده مشخص  ص ازآن ياد ميخا
اين روند واگرايي در ميان اقتصادهاي دنيا . برند كشورهاي در حال توسعه از رشد ضعيف رنج مي

ها  سعه براي دههبه عنوان معمايي درآمده است و موضوع اصلي تحقيق براي اقتصاددانان حوزه تو
پيرو و نيز توجه به  -نظريه اقتصاد ساختاري جديد نيز با الگوبرداري از مدل پيشرو. بوده است

تاكنون . باشد مياهميت تغييرات ساختاري در صدد ارائه مسيري براي كشورهاي در حال توسعه 
اخير رشد توجه خود را به انواع  هاي مدلاند و  بسياري بر تغييرات ساختاري تاكيد داشته هاي مدل

                                                            
1. Justin Lin, Dani Rodrik, Ricardo Hausmann, Andres Velasco, Ann Harrison, Célestin 
Monga 
2. New Structural Economics 
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كنكاش و بررسي تغييرات عمدتا به  ها آناكثر . دارند تغييرات ساختاري گوناگون معطوف مي
 كه آنپردازند بدون   كشاورزي، صنعت و خدمات مي هاي بخشمدت در تركيب سهم روند بلند
را مورد بررسي قرار ت درون هر بخش مانند بررسي چگونگي ارتقاء مستمر صنايع ساخ هاي پويايي
 براي و بازسازي را موفق كشورهاي شده طي مسير تا دارد تالش جديد ساختاري اقتصاد .دهند
در اين مسير البته چگونگي فرآيند  .نمايد حصول قابل و كاربردي توسعه حال در كشورهاي ديگر

هركدام اصول خاصي مختلفي تبيين و تفسير شده و و نظريات توسط افراد  پيرو-پيشرواين حركت 
 دهد ميدر اين مسير روشي را ارائه  اين نظريهاند كه  را جهت حركت در اين مسير تعريف نموده

در اين تحقيق ابتدا مباني نظري  .گردد ميارائه  GIFالب چارچوب قكه كاربرد اين تئوري در 
چارچوب كاربردي آن هاي اين نظريه و نيز  اعم از بيان اصول و شاخصه(اقتصاد ساختاري جديد 

و سپس چارچوب كاربردي اين نظريه براي اقتصاد ايران و با هدف  گردد ميتبيين ) از حيث نظري
   .مورد استفاده قرار خواهد گرفت ،پيشران هاي بخششناسايي 

  

  پيشينه تحقيق -2

 اين در جديد ساختاري اقتصاد تئوري و آن عوامل و رشد مساله بررسي به) 2010( 1مونگا و لين
شده نظريه ساختاري جديد كه مبناي چارچوب  آشكار در اين بررسي حقايق .پردازند مي رابطه
GIF تاريخي شواهد و ها بررسي طبق. ، تبيين و با حقايق تاريخي مطابقت داده شده استباشد مي 
 ارائه در دشواري دليله ب اما اند بوده رشد ي كننده تعيين عوامل تعيين دنبال به محققان ابتدا

 هاي توصيه استخراج امكان عدم دليله ب همچنين و رشد چگونگي هاي سوال به واضح هاي جواب
 عوامل جستجوي جايه ب كه دريافتند رشد محققان از برخي رشد، هاي تحليل از عملياتي سياستي
 تواند مي حقايق اين كه باشند شده آشكار حقايق يافتن دنباله ب است بهتر رشد، ي كننده تعيين

   .باشد توسعه حال در كشورهاي در اقتصادي هاي سياست تعيين جهت گذاران سياست راهنماي
 اين در مختلف هاي ديدگاه و صنعتي سياست در انديشي باز موضوع به 2)2013(و لين  استيگليتز
دست آمده در چارچوب كاربردي ساختاري جديد ه اند و برخي از اصول ب پرداخته خصوص

صنعتي و ضرورت حمايت و هدايت دولت را نتيجه  هاي سياستهمچون توجه به مزيت نسبي در 
 صنايع و معين هاي بنگاه شامل دولت هاي دخالت كه است اين خصوص اين در مهم نكته .اند گرفته

                                                            
1. Lin and Monga (2010)  
2. Stiglitz and Lin (2013) 
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 نظريات از بسياري مطالعه اين طبق بنابراين .گردد ميپيشران باشد،  هاي بخشد نتوان كه مي مشخص
  .گردد مي ارائه نيز آن تجربي شواهد و تاييد مورد جديد ساختاري اقتصاد
 در ساختاري تغييرات بررسي به 2محصول فضاي رويكرد از استفاده با) 2007( 1كلينگر و هاسمن

 آن در كه است محصوالت از اي شبكه شامل محصول فضاي .اند پرداخته جهان كشورهاي بين
 مبتني لين رويكرد. دهد مي نشان را هستند شبيه يكديگر به ساختاري نظر از كه محصولي دو فضا،
 رويكرد كه حالي در ،باشد ميخارجي پيشرو  كشورهايمسير  از استفاده و پنهان نسبي مزيت بر
 كشور داخل موجود كاالهاي از ناشي نسبي مزيت بر مبتني منتشرگرديده لين از قبل كه مطالعه اين
 اين ،ها آن مشابه محصوالت كشف و كشور صادراتي محصوالت روي بر تمركز دليل .باشد مي

 آن صادراتي كاالهاي ضمني درآمدهاي و كشور يك سرانه درآمد ميان مثبتي كه رابطه است
 داليل از صادرات و اقتصادي رشد يعني دو اين ميان تنگاتنگ ارتباط بنابراين .دارد وجود كشور
  .است بوده ها آن به نزديك و مشابه كاالهاي كشف و صادراتي كاالهاي بر تمركز

را براي كشور نيجريه به كار اقتصاد ساختاري جديد كاربردي  چارچوب) 2012( 3تريچل و لين
 جمله از .است گرفته قرار بررسي مورد كشور اين اقتصادي ساختار ابتدا تحقيق اين در .اند گرفته
 اندك آن تنوع ي دهنده نشان كشور اين صادرات و توليد آمده اين است كه ساختار بدست نتايج
 تسلط در نيجريه نفتي غير اقتصادي آن وابسته به نفت و ساختار% 98كه  طوريه ب باشد مي

پيشران، صنعت  هاي بخشهمچنين در انتخاب . است فروشي خرده و فروشي عمده كشاورزي،
كودها انتخاب  و گياهي روغن موتوري، نقليه وسيله قطعات پروري، بخش آبزي نساجي، كفش،
  .اند شده

  

  4مباني نظري -3

چرا . باشد ميمباني نظري شامل توضيح اجمالي نظريه و اصول آن و نيز تبيين چارچوب كاربردي 
كه بايستي  استهاي نظريه مذكور  كه چارچوب كاربردي اين نظريه برآمده از اصول و شاخصه

                                                            
1. Hausmann and Klinger (2007) 
2. Product space 
3. Lin and Treichel (2012) 

هاي ساختاري جديد به صورت  خصوص اصول و شاخصهه دليل محدوديت در حجم تحقيق، مباني نظري به ب. 4
گيري شده  خالصه ارائه گرديده ليكن در رساله دكتري به صورت كامال مبسوط همراه با حقايق تاريخي بيشتر، نتيجه

دليل جديد بودن موضوع و طرح ه رو ب از اين. هاي ديگر نيز صادق است اين موضوع در خصوص برخي بخش. است
  .توانند به رساله دكتري مراجعه نمايند آن براي اولين بار در اقتصاد ايران، محققين محترم مي
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 ،رو با توجه به اينكه هدف از اين تحقيق از اين .دست آيده قبل از كاربرد، شناخت كلي از نظريه ب
، تبيين هر دو موضوع يعني باشد مي GIFكاربرد نظريه ساختاري جديد در قالب چارچوب 

است،  ها ي نظريه و چارچوب كاربردي نظريه كه برگرفته از آن شاخصهها شاخصهشناخت كلي از 
  .ضروري است

  

 استدالالت و حقايق تاريخي در خصوص اصول استخراجي اقتصاد ساختاري -3-1

  جديد

هاي  و از روند گذشته و تحليل پردازد مياين بخش به حقايق اقتصادي كشورهاي موفق و ناموفق 
، گردد ميبردي اجرايي و كار ،GIFآن اصول اقتصاد ساختاري جديد را كه طبق چارچوب 

   .نمايد استخراج مي
ي ردر خصوص چگونگي الگوبردا روشياولين شاخصه تئوري اقتصاد ساختاري جديد، ارائه 

اقتصاد ساختاري جديد با ارائه حقايقي از روند گذشته . باشد ميكشورهاي پيرو از پيشرو 
و نيز فاصله  است نزديك شان به يكديگرساختاركه  يكشورهاي موفق، الگوبرداري از كشورهاي

در مجموع تجارب تاريخي انقالب . نمايد مي گيري نتيجهرا كمي از نظر نسلي به يكديگر دارند 
پيرو در روند كشورهاي  –اول اينكه مدل پيشرو  ؛دهد ميها و مسيرها را ارائه  صنعتي، برخي بينش

كشورهاي پيشرويي توان گفت كشورهاي پيرو با قدم گذاشتن در مسير  شود و مي موفق ديده مي
يافتگي  ، توانستند به توسعهو از نظر نسلي به يكديگر نزديك بودند كه درست انتخاب شده بودند

از آلمان و اياالت  ژاپن و بريتانيا از فرانسهو  متحده،آلمان اياالت ،نمود تقليد هلند از بريتانيا. برسند
 تايوان، كره، توسط ترتيب به ژاپن از. كردند تقليدمتحده و ديگر كشورهاي اروپاي غربي 

 تايوان و كره، از 1980 دهه در چين. شد تقليد 1970 و 1960 هاي دهه در سنگاپور و كنگ هنگ
 نكته). شود مشاهده مي 1اي از اين الگوبرداري در جدول شماره  خالصه( نمود تقليد كنگ هنگ
 كشورهاي به رسيدن براي كشورها كه دهد مي نشان گذشته تجربيات ي برمرور كه است اين مهم

دوم، كشورهاي متاخر . اند داده پيشرو را هدف قرار كشورهاي در رسيده بلوغ به صنايع تر، پيشرفته
د توانند به سرعت به كشور پيشرو خو هستند و تحت شرايط معين، مي 1داراي امتياز عقب ماندگي

  . )2012 ،2چاندرا، لين و وانگ( برسند و حتي از آن پيشي بگيرند

                                                            
1. Backwardness 
2. Chandra, Lin and Wang (2012) 
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كه يكي از اصول مهم تئوري  باشد ميشاخصه دوم، توجه كشورهاي پيرو به مزيت نسبي خود 
اقتصاد ساختاري جديد مدعي است مساله موفقيت ژاپن و آسياي . استاقتصاد ساختاري جديد 

 پيرو مزيت نسبي هاي سياستشان يا همان اتخاذ  از مزيت نسبي ها آندليل تبعيت ه شرقي ب
)CAF(1  بوده است) صنعت نساجي در دوره ميجي، صنايع ساخت سنگين شامل اتومبيل در

هايشان نيز نقش  و دولت) 1990و  1980 هاي دههو الكترونيك در  1970و  1960هاي  دهه
هنگ كنگ، كره (وسيله نسل دوم اقتصادها ه مسير موفق ژاپن ب. نمودند ه را ايفاكنند تسهيل

اندونزي، مالزي، (نسل سوم  به وسيله 1980در دهه و  1970در دهه ) جنوبي، سنگاپور و تايوان
و  الگوبرداري شد) چين و ويتنام(نسل چهارم  به وسيله 1990و در دهه )) آ س آن(فيليپين و تايلند 
 لين و مونگا،( داشتند پيرو نسل قبلي خود بودند ها با توجه به مزيت نسبي كه همگي اين نسل

2010(.  

اكنون در چين و ديگر كشورهاي هم نسل اين بنابراين استدالل ساختاري جديد اين است كه 
ميليون نفر در  100تا  85حدود كه در چين،  طوريه ب ستشور اين اتفاق در حال روي دادن اك

كاربر  هاي بخشبر يا در صنايع كار ها آنتند كه اكثريت كار هسه بخش صنعت ساخت مشغول ب
با  هاي بخشبر مشغول هستند كه با افزايش دستمزدها اين كشور مجبور خواهد بود به  صنايع سرمايه

با تر حركت نمايد و اين مشاغل موجود را به ديگر كشورهاي بر رزش افزوده باالتر و تكنولوژيا
ي است كه در ا اين فرصت خوبي براي كشورهاي در حال توسعه تر جابجا نمايد و دستمزد پايين

   .يافتگي قرار دارند تر نردبان توسعه هاي پايين پله
  

  )10/2009(اشتغال در بخش صنعت ساخت : 2 جدول
 جمع اندونزي هند چين برزيل شاخص

 119/3 12/5 8/7 85 13/1 )ميليون نفر(شاغلين صنعت ساخت 
 2934 277 1140 1324 192 )نفر ميليون( جمعيت

 96/8 2/7 14/6 68 11/5 )ميليارد دالر( FDIجريان به بيرون 
  2012لين،  :منبع        

 

و  ها را كه همان مزيت نسبي است در زيربخشخود اصل مهم تئوري اقتصاد ساختاري جديد 
مطالعات به آن ؛ موضوعي كه كمتر در دهد ميي مختلف مورد توجه قرار ها نسلدر  ها آنانتقال 

دمات و ها يعني كشاورزي، صنعت و خ توجه شده است، چرا كه در مطالعات بيشتر به سهم بخش
  .شود توجه مي ها آنتغييرات 

                                                            
1. Comparative-Advantage-Following 
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بازي اسباب

از صنايع سهم: 1ر 
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مزيت نسبي  جا آنجايي است كه كشور پيشرو در  ،برعكس وجود دارد Uيك  ،1ي در نمودارها
هر زير بخش داراي  .كشور پيرو واگذار شده است بهخود را در آن زير بخش از دست داده و 

مختلف  يها Ĥنزمچندين نسل از كشورهاست كه نقش پيشرو را به صورت متوالي و به ترتيب در 
  .ندا هار موجودي عواملشان ايفا كردو با توجه به تغييرات ساخت

بنابراين تاكيد . باشد ميشاخصه بعدي نظريه اقتصاد ساختاري جديد، صنعتي شدن صادرات محور 
 .اين نظريه بر روي قدم گذاشتن در مسير كشور پيشرو از نظر صنعتي شدن صادرات محور است

دليل تقليد ه ب يافتگي توسعهعدم موفقيت بسياري از كشورهاي در حال توسعه در رسيدن به مرز 
نمودند كه همان  ي رايج آن زمان را اتخاذ كه پارادايم ساختارگرايانه طوريه ب. بود ها آننادرست 

در كشورهاي  اي بود كه براي توسعه صنايع پيشرفته IS(1(استراتژي مبتني بر جايگزيني واردات 
 . )2010 لين،( صنعتي نيز وجود داشت

پرورش و توسعه  EP(2(را از طريق استراتژي توسعه صادرات  CAFاما دولت كره جنوبي، صنايع 
هايي كه به دنبال  حمايتي كمتري نسبت به دولت هاي نرخبه  ها آنبنابراين براي حمايت از  ،داد

  . بودند، نياز داشت CAD(3( مقابل مزيت نسبي پرورش و توسعه صنايع
  

  4استراتژي تجاري اتخاذ شده توسط كشورها و نرخ موثر حمايت: 3 جدول
 ERPدامنه  صنعت ساخت ERPمتوسطاستراتژي تجاريدوره

 1958IS 106 17-502 برزيل
1963IS 184 60-687 
1967MIS 63 4-252 

 1967IS 175 -23-1140 شيلي
 1969MIS 19 -8-140 كلمبيا
 1971MIS 33 -19-5400 اندونزي
 1973EP 41 -25-278 ساحل عاج
 64IS 356 -6-595-1963 پاكستان

1970-1971IS 200 36-595 
 1968EP -1 -15-82 كره جنوبي

 1973MIS 27 -43-236 تايلند
 1972IS 250 1-737 تونس
 1965IS 384 17-1014 اروگوئه

  2012 چاندرا، لين و وانگ، :منبع
  

                                                            
1. Import Substitution 
2. Export Promotion 
3. Comparative-Advantage-Defying 
4. Ep: Export Promotion; IS: Import Substitution; MIS: Moderate Import Substitution 
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مستقيم خارجي به بيرون از كشورهاي در حال توسعه به ديگر  گذاري سرمايهدرصد از  60
-2005هاي  بين سال. شده است گذاري سرمايه ها آنوارد شده و در  كشورهاي در حال توسعه

به چين بر صنعت ساخت متمركز بوده است  FDIدرصد از جريان ورودي  70-80حدود  1993
كه نسبت سرمايه به  طوريه ب ،سرمايه در چين كمك نموده استانباشت كه اين امر به افزايش 

 ه استدر بخش صنعت ساخت رسيد 4يك به نزد 1985در سال  0.4نيروي كار اين كشور از 
  . )2010، 1وزارت بازرگاني چين(
  

  كشور هدف ياقتصاد توسعه يبرا GIFچارچوب تبيين  -3-2

 ييشناسا يرا برا يروش ،يعقب ماندگ تيو مز ينسب تيمز ميبا استفاده از مفاه GIFچارچوب 
و خدمات  عيروش بتوان صنا نيكه با استفاده از ا كند مي شنهاديپهدف كشور  2پنهان ينسب تيمز

 هاي دههتر در  عيرشد سر يكه دارا ييرشد را در كشورها يدارا دهيبه بلوغ رسو قابل تجارت 
 ككه ياست  نيو روش مذكور ا يشنهاديطرح پ نيا منطق. نمود ييجستجو و شناسا ،اند بوده رياخ

ساخت را كه  عياز صنا يستيتواند ل يكار و كمبود منابع، م يرويكشور در حال توسعه با وفور ن
 يدوره طوالن يط يكشور كه يوقت. ديپنهان در آن كشور هستند كشف نما ينسب تيمز يدارا
 شيو نرخ دستمزد افزا رديگ يدر آن كشور صورت م هينرخ رشد باال باشد، انباشت سرما يدارا
بوده  ها آندر  ينسب تيمز يكه قبال دارا يعيخود در صنا ينسب تيآن كشور مز نيو بنابرا ابدي يم

پنهان در  ينسب تيمز يدارا عيبه صنا ليتبد عيصنا نيحال ا نيدر هم. دهد مياز دست را است 
اين چارچوب در شش گام ارائه . شوند ميمشابه آن كشور  يبا ساختار موجود ييكشورها

   .گردد مي
از اين گام، كه هدف  باشد مي GIFو مهمترين گام چارچوب است گام اول داراي مراحل مختلف 

اولين مرحله شناخت كلي از . باشد ميهدف داراي مزيت نسبي پنهان كشور  هاي بخشتعيين 
پيشران در  هاي بخشتا بهتر بتوان به شناسايي  باشد ميساختار اقتصادي از نگاه ساختارگرايي جديد 

                                                            
1. Ministry of Commerce People's Republic of China (MOFCOM) (2010) 

 صادرات محركه موتور و پيشران هاي بنگاه انتخاب در پنهان نسبي مزيت جديد ساختارگرايي ديدگاه طبق. 2
 كه موجب هستندهستند، صنايعي  كشور آن در پنهان نسبي مزيت داراي كه صنايعي يعني باشد؛ مي موفق كشورهاي

 خدمات و صنايع كاربردي چارچوب از استفاده توان با طبق اين تئوري مي .اند گرديده موفق كشورهاي ديگر در رشد
 و جستجو اند داشته اخير هاي دهه در سريع رشد كه كشورهايي در را رشد و داراي رسيده بلوغ به تجارت قابل

  .نمايد هدف هستند،كشف كشور آن در پنهان نسبي مزيت داراي كه را ساخت صنايع از ليستي و نمود شناسايي
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به معيارهاي نظريه با توجه ) كننده مقايسه(مرحله دوم تعيين كشورهاي پيشرو . اين كشور اقدام نمود
به  دنيرس يكه كشورها برادهد  ت گذشته نشان ميتجربيا رمروري ب .باشد ميساختارگرايي جديد 

از نظر نسلي فاصله اند كه آن كشورها  را مورد هدف قرار داده ييتر، كشورها شرفتهيپ يكشورها
 يكشورهاچرا كه زيادي با كشور هدف نداشته باشند و در عين حال داراي رشد باال نيز باشند 

متاخر  يكشورها يرا برا ياقتصاد ينما نقش قطب) كه اغلب ناخواسته بوده است( شهيهم شرويپ
سال داراي  20مرحله سوم اين است كه كاالها و خدمات قابل تجارت كه حدود  .اند كرده يباز

كه استراتژي صنعتي اصلي  جا آناز . شناسايي شوند ،اند بودهكننده  مقايسهرشد پويا در كشورهاي 
در مرحله سوم بايد موتور محركه صادرات كشورهاي پيشرو و  استاين نظريه توسعه صادرات 

داراي مزيت نسبي پنهان كشور  هاي بخشبه عنوان  ها بخشاين . دست آورده كننده را ب مقايسه
بنابراين در اين گام بعد از كسب شناخت كلي از ساختار اقتصادي كشور  .گردند ميهدف معرفي 

بنابراين با توجه به . هدف، ابتدا بايد كشورهاي پيشرو مناسب براي كشور هدف انتخاب گردد
بعد . تا الگويي براي كشور هدف باشند گردند ميكننده تعيين  معيارهاي مذكور، كشورهاي مقايسه

صادراتي  هاي بخش، نوبت به بررسي صادرات اين كشورها و كننده يسهمقااز انتخاب كشورهاي 
آن است  كننده مقايسهدر كشورهاي  ها بخشهدف از انتخاب اين . رسد مي ها آنمحرك و پيشرو 

نظر قرار  ي بايد مدهاي بخشرو  تشخيص داده شوند و از اين ها آنتا موتورهاي محرك صادرات 
ين روند بوده و همچنين سهم قابل توجهي در كل صادرات كشور گيرند كه داراي رشد باال در ا

 يهمچنين بايد سطح تكنولوژي كاالي مورد نظر نيز با ساختار موجود. دنداشته باش كننده مقايسه
كه كشور  دهد ميبه طور كلي اين گام اجازه  .داشته باشد يعوامل توليد كشور هدف سازگار

 ها آنبتواند صنايعي را شناسايي نمايد كه براي كشورش جديد هستند و يا توجه كافي به هدف 
تجاري خوبي را براي اين كشور فراهم خواهند نمود چرا  هاي فرصتاما در عين حال است، نشده 

   .اند بوده كننده مقايسهموتور محرك صادرات كشورهاي  ها بخشكه اين 
 در كه صنايعي از برخي. باشد ميكه مكمل گام اول خارجي است  گذاران سرمايه جذبگام دوم 

 جديد كامال بنابراين و ناشناخته داخلي، هاي بنگاه براي است ممكن دارند گام اول قرار ليست
 جذب بايد گذاران سياست ندارد، حضور آن در داخلي بنگاه هيچ كه صنايعي در. باشند
 در شده برداري  كپي يا يافته سازمان هاي برنامه كه كشورهايي از خارجي مستقيم گذاري سرمايه
 ميمستق گذاري سرمايهبه جذب  يعني .دهند قرار هدف را دارند، جديد هاي بنگاه پرورش زمينه
منسجم در خصوص  ايشده  يبردار يكپ يها بپردازند كه آن كشورها برنامه يياز كشورها يخارج
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توسط آن كشورها  يخارج ميمستق گذاري سرمايه يكار وقت نيبا ا. دارند ديجد هاي بنگاه ورشپر
در را  ديجد هاي بنگاهجهت پرورش  ياتيعمل يها برنامه ها آنم شود، جانادر كشور مورد نظر 
گذاران خارجي براي  يعني جذب سرمايه( كار نيااگر چه . ندينما مي ادهيكشور مورد نظر پ

البته اين موضوع  .آن است مجانادر  يمتعدد ياياما مزا ستيساده ن ي، امر)نو و جديد هاي بخش
رو  از اين ،پيشران در كشور هدف وجود داشته باشند هاي بخشو ممكن است تمامي نسبي است 

خارجي در جهت تسريع در فرآيند  گذاري سرمايهمندي از مزاياي  جهت بهرهبه پيشنهاد اين تحقيق 
ي هاي بخشاما بخش جديدي وجود نداشت پيشران گام اول  هاي بخشاگر در ارتقاء صنعتي، 

و كشور براي ارتقاء ساختار صنعتي خود در مراحل بعد  دارند بااليي بري سرمايهكه وجود داشتند 
 ،كمبود سرمايه مواجه هستبا از طرفي كشور هدف دارد و  ها آنياز به توسعه ن يافتگي توسعه
  .استفاده نمايد خارجي گذاري سرمايهاز  ها بخشتواند جهت توسعه آن  مي

هدف از اين . باشد ميشناسايي كاالهاي وارداتي كاربر و تكنولوژي پايين و متوسط گام سوم 
مرحله، آن است كه كاالهايي كه در داخل امكان توليد دارند و سهم بااليي هم در واردات كشور 

، طبق نظريه ساختاري جديد. ات كشور را تغيير دادرددارند را بدست آوريم تا بهتر بتوان ساختار وا
بدين . است كه با مزيت نسبي كشور سازگاري داشته باشدوارداتي مورد قبول  يياست جايگزينس

معني كه در كشوري كه با وفور نيروي كار مواجه است اگر كاالي وارداتي وجود دارد كه كاربر 
ها قرار داد تا  د، را نيز بايد در ليست حمايتاست و همچنين سهم بااليي در واردات كشور دار

، دشو ميكه در داخل هم توليد  و يا در صورت اين را فراهم نمود ها آنبتوان زمينه توليد 
 .نيز گردد ها آنها و تسهيالت شامل حال  زيرساخت

گام كه در  يعيصنابايستي موانع رشد  دولت. استدست و پاگير  يها تيرفع محدودگام چهارم 
 هاي بخشپس از شناسايي  نيبنابرا .را از نظر زيرساخت سخت و نرم از ميان بردارد قرار دارند اول

دولت  ديبا گونه نيا چراسوال اين است كه . بپردازد ها آن تيبه حما ديدولت اكنون باپيشران، 
 يها عالوه بر نهاده زيرا موانع مذكور بپردازد؟ ييبخش به بخش و صنعت به صنعت به شناسا

 يالزم است، برخ عيتمام صنا يو خدمات كه برا التيو تسه نيزم ،يمشترك همچون منابع مال
خاص آن صنعت، مورد نياز دانش  ،يخام محلاوليه خاص همچون مواد  يها نهاده يدارا عيصنا
نياز  ها آنو به  باشند يم ليقب نيكار خاص آن صنعت و از ا يروين يها مهارت ،يا واسطه يها نهاده

  .هاي دولتي در اين مسير الزم و ضروري است دارند و حمايت
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 هاي بخشكه هدف تعيين  باشد ميهاي داخلي  داخلي موفق و خوديابي هاي بخشتعيين  پنجمگام 
عالوه بر صنايعي كه در گام اول شناسايي شدند، . داراي مزيت نسبي آشكار كشور مورد نظر است

داشته باشد كه كشور  يفرده منحصر ب ينسب هاي مزيتها و  يممكن است موجود يكشور هر
كه  جا آنو از موفق داخلي است  هاي بخشبنابراين اين گام شناسايي . دررا ندا ها آن كننده مقايسه

در ليست كه  گردد ميي هاي بخششامل  ،توسعه صادرات استاستراتژي اصلي ساختاري جديد 
به بيان ديگر گام اول . در صادرات كشور هدف موفق باشند اند ستهنگام اول قرار ندارند اما توا

  .كند ميمزيت نسبي آشكار كشور هدف را شناسايي  پنجممزيت نسبي پنهان كشور هدف و گام 
هاي در حال توسعه ها در اقتصاد دليل كمبود زيرساخته توجه به نواحي ويژه صنعتي ب ششمگام 
 رساختيتوان بر كمبود ز ياست كه چگونه م نيا يسوال بزرگ در توسعه اقتصاد كي. است
در حال  يدر كشورها يور بر سر راه رشد بهره يبه عنوان مانع اصل يافزار و سخت يافزار نرم

خصوص  نياقتصاددانان در ا انيدر م يا كه اجماع گسترده ستيتعجب ن يجا افت؟يتوسعه، غلبه 
تجارت را كاهش  يها نهيهزو  كند مي ليرا تسه اسيدرست، صرفه به مق رساختيوجود دارد كه ز

 يكاالها و خدمات امر ياو مصرف كار ديشدن و داشتن تول يتخصص يبرا نيو بنابرا دهد مي
خود  زين نياست كه ا يرشد و توسعه اقتصاد يبرا ياتيح ياملع نيهمچن. باشد ميو مهم  يديكل
 و افزاري نرم زيرساخت كمبود برراه غلبه . باشد مي يزندگ يدر ارتقاء استانداردها يديكل يامر

، توجه توسعه حال در كشورهاي در وري بهره رشد راه سر بر اصلي مانع عنوان به افزاري سخت
 سطح اگر كه است نموده برآورد 2009 جهاني پايش گزارش. است خاص به نواحي ويژه صنعتي

 2.7 ها نآ هناسالي رشد نرخ، برسدجنوبي  كره سطح به فريقاآ صحراي جنوب كشورهاي زيرساخت
   .يافت خواهد افزايش درصد

  

  رانيا ياقتصاد توسعه يبرا GIFچارچوب  كاربرد -4

براي اقتصاد ايران جهت شناسايي در اين بخش چارچوب كاربردي نظريه ساختاري جديد 
البته مهمترين گام اين چارچوب، گام اول آن يعني . گيرد پيشران مورد استفاده قرار مي هاي بخش

پيشران جهت الگوبرداري  هاي بخشو تعيين ) پيشرو( كننده مقايسهچگونگي تعيين كشورهاي 
داراي اولويت  هاي بخشهاي دوم، سوم و پنجم مكمل گام اول هستند تا بتوان  و نيز گام باشد مي

اي دارند كه توضيحات  ها بيشتر جنبه توصيه گامهاي مختلف شناسايي نمود و بقيه  را از جنبه
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هاي مرتبط با تعيين  دليل محدوديت در حجم تحقيق، در اينجا گامه و ب شدمختصري ارائه 
  . شود ميپيشران در اقتصاد ايران به كار برده  هاي بخش

  

  از نگاه ساختارگرايي جديد بررسي ساختار اقتصاد ايران -4-1

تا بهتر بتوان به  باشد ميشناخت كلي از ساختار اقتصادي  GIFم چارچوب جااناولين مرحله 
است كه داليل انتخاب كشورهاي به توضيح الزم . پيشران اقدام نمود هاي بخششناسايي 

هايي از  اما در برخي از موارد در اين بخش مقايسه گردد ميدر قسمت بعدي تبيين  كننده مقايسه
بررسي ساختار  كه آندليل ه صورت گرفته كه ب كننده مقايسهنظر ساختاري بين ايران با كشورهاي 

 3كه در نمودار  طور همان. اقتصاد ايران در يك بخش گنجانده شود، اين امر صورت پذيرفته است
به  2010 تا 1990هاي  طي سال به نيروي كار در ايران نسبت موجودي سرمايه، گردد ميمشاهده 

طبق . ها داراي شيب بسيار ماليم و يا ثابت بوده است صورت صعوي بوده، گرچه در برخي از سال
تفاوت اين نسبت در اين . نماييد را نيز مشاهد مي كننده مقايسهاين نمودار سير افزايشي چهار كشور 

   .خوبي مشخص استه اي همچون ژاپن نيز ب يافته توسعهكشورها با كشور 
  

  
 

موجودي سرمايه به ) (كننده و ژاپن ايران، چهار كشور مقايسه(نسبت موجودي سرمايه به نيروي كار : 3 نمودار
  )و نيروي كار به نفر 2005ليون دالر به قيمت ثابت سال مي

  )بانك جهاني :ها داده(محاسبات نويسنده  :منبع   
  

گرچه روند نسبت سرمايه به نيروي كار در اقتصاد ايران فزاينده بوده است اما اين نسبت در بخش 
اين روند در برخي  گردد ميكه مشاهده  طور همان. صنعت ساخت از روند مطلوبي برخودار نيست

هاي  اين شاخص يكي از مهمترين شاخص .ها كاهنده و با نوسانات بااليي مواجه بوده است سال
  ). 4مطابق با نمودار (يين بررسي روند ارتقاء صنعتي است نظريه ساختاري جديد جهت تع
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 به ميليارد ريال به سرمايه موجودي(بخش صنعت ساخت ايران  كار نيروي به سرمايه موجودي نسبت: 4 نمودار
  )نفر به كار نيروي و 1383 سال ثابت قيمت

  )هاي ملي مركز آمار هاي زماني بانك مركزي و حساب بانك سري :ها داده( محاسبات نويسنده :منبع     
  

خصوص كشورهاي موفق مورد در نظريه ساختاري جديد در ترين تغييراتي كه  يكي از اساسي
كه  باشد مياصلي اقتصاد يك كشور  هاي بخش، تغييرات اشتغال و ارزش افزوده گيرد ميبررسي 

. م گرفته استجاان... خوبي در كشورهاي موفقي همچون كره، ژاپن، چين، اياالت متحده و ه ب
گذشته هيچ تغيير محسوسي در  هاي دههطي  شود شاهده ميرد اقتصاد ايران مدر مو 5 طبق نمودار

 .صورت نگرفته و ثابت مانده است ها آنسهم ارزش افزوده و  ها بخشسهم اشتغال 

به نحوي كه . سهم بخش صنعت ساخت نيز كم و بيش برقرار بوده استاين پديده در خصوص 
ايران طي چهار دهه گذشته ثابت مانده است و برخالف  GDPخش از ، سهم اين ب6طبق نمودار 

، تغيير محسوسي در اين سهم ديده ه شدخوبي نشان داده قبل ب هاي بخشكشورهاي موفق كه در 
   .شود مين
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                             )1357-1391( )نمودار پايين(و سهم ارزش افزوده ) 1376-1393) (نمودار باال( اشتغال كل شاغالنسهم : 5 نمودار

   )بانك مركزي :ها داده( نويسنده محاسبات :ها داده   

  

  
                            )1960- 2014(سهم صنعت ساخت از كل توليد ناخالص داخلي ايران  :6 نمودار

  )World Bank :ها داده(محاسبات نويسنده  :منبع  
  

مدت از روندي افزايشي درآمد سرانه ايران اگرچه در بلندكه  شود ميمشاهده  7در نمودار 
كه در  در حالي. باشد ميبرخوردار بوده است اما داراي نوسانات فراواني طي دوره مورد بررسي 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

13
76

13
77

13
78

13
79

13
80

13
81

13
82

13
83

13
84

13
85

13
86

13
87

13
88

13
89

13
90

13
91

13
92

13
93

كشاورزي
صنعت
خدمات

0%

20%

40%

60%

80%

100%

13
57

13
59

13
61

13
63

13
65

13
67

13
69

13
71

13
73

13
75

13
77

13
79

13
81

13
83

13
85

13
87

13
89

13
91

كشاورزي
صنعت
خدمات
نفت

0%
20%
40%
60%
80%

100%

19
60

19
65

19
70

19
75

19
80

19
85

19
90

19
95

20
00

20
05

20
10

هابخشديگر
ساختصنعت



 
 

  251   ......كاربرد نظريه اقتصاد ساختاري جديد در توسعه اقتصادي ايران در قالب چارچوب

ويژه اين موضوع در ه هند و اندونزي روندي با ثبات و فزاينده را داشته است كه بكشورهاي چين، 
  .خوبي مشخص استه مورد كشور چين ب

  

  
 )بر اساس برابري قدرت خريد(روند درآمد سرانه : 7 نمودار

  ي بانك جهانيها داده :منبع      
 

، تركيب صادرات گيرد مي ساختاري مورد توجه قراريكي ديگر از موارد مهمي كه در تغييرات 
نفت  ها آنكه عمده (سهم عمده و اصلي در صادرات ايران را كاالهاي اوليه و مواد خام  .است
  ). 8مطابق با نمودار (يرگذاري در صادرات ايران ندارند دهند و مابقي سهم تاث ، تشكيل مي)باشد مي

 صورت جديد ساختاري اقتصاد نگاه از كشور اقتصادي ساختاربنابراين با بررسي كه در خصوص 
فاصله  جديد ساختاري ديدگاه از موفق كشورهايايران با  ساختارتوان بيان داشت كه  مي گرفت

دارد و طبق نظريه ساختاري جديد براي بهبود اين ساختار بايستي از كشورهاي پيشرو الگوبرداري 
  . گيرد صورت مي GIFنمود كه اين الگوبرداري با توصيه اين نظريه در قالب چارچوب 
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  1هاي مختلف كااليي بر اساس سطح تكنولوژي در صادرات ايران سهم طبقه: 8 نمودار

  )UN Comtrade  :ها داده(محاسبات نويسنده  :منبع       

  
  

                                                            
 كاالهاي گروه كهشد  استفاده UNCTAD بندي طبقه از تكنولوژي سطوح اساس بر كاالها بندي جهت دسته. 1

 با ساخت صنايع تا اوليه محصوالت طيف در كه نحويه ب است داده قرار گروه 11 در را SITC سوم ويرايش
 اين يازده گروه شامل محصوالت. هستند نيز هايي زيربخش داراي ها آن از برخي البته كه گيرند مي قرار باال تكنولوژي

 ديگر بر مبتني بر منابع ساخت ، صنايع)RBMA( كشاورزي محصوالت بر مبتني بر منابع ساخت ، صنايع)PP( اوليه
 با ساخت ، صنايع)LTMT( كفش و پوشاك نساجي،: پايين تكنولوژي با ساخت ، صنايع)RBMO( محصوالت
 موتوري نقليه وسائل به مربوط: متوسط تكنولوژي با ساخت ، صنايع)LTMO( محصوالت ديگر: پايين تكنولوژي

)MTMA(پردازش و فرآيند بر مبتني متوسط تكنولوژي با ساخت ، صنايع )پليمري، شيميايي، محصوالت مانند 
 آالت، ماشين انواع مانند( مهندسي محصوالت: متوسط تكنولوژي با ساخت ، صنايع)MTMP( )غيره و الستيكي
 الكترونيكي و الكتريكي محصوالت: باال تكنولوژي با ساخت ، صنايع)MTME( )غيره و سازي ساعت سازي، كشتي

)HTME(محصوالت ديگر: باال تكنولوژي با ساخت ، صنايع )HTMO (نشده  بندي طبقه و محصوالت )UP( 
  .باشد مي
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RBMA
RBMO
LTMT
LTMO
MTMA
MTMP
MTME
HTME
HTMO
UP
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تعدادي از ويژه 
در برخي از . م

ت يا سي سال 
داشتند كه سهم 
كي داشت و به 

ه دليل آن هم ك
) ، هند و چين

  
  يافته هاي توسعه

ر توليد جهاني 
ذشته فقط چين 
رهاي برزيل و 
ه از كشورهاي 

                     
1. Rosenblatt (

صادي ايران در قالب چ

وه حال توسعه ب
هستيم  و روسيه

 رشد باال به بيست
ص داخلي دنيا د
ستم افزايش اندك

ت كش گرفته اس
، روسيهل برزيل

كاهش سهم كشوره

ز نظر سهمشان د
در چند دهه گذ 

كنار چين، كشور
جز اياالت متحده

                      
(2012) 

 جديد در توسعه اقتص

ح كشورهاي در 
، هند، اندونزي

دوره – باشد ي
خالصاا در توليد ن

نيمه اول قرن بيس
كوسي در پيش

BRIC )شامل

در رشد جهاني و ك

و هند را از چين
4مطابق جدول 

هه گذشته در ك
جه همه ب 2000-

   .رار دارد

                 

ظريه اقتصاد ساختاري

  كننده 

برخي ازدر اال
نند برزيل، چين

ميچين و هند  ها
ال و نسبتا ثابتي را

البته طي ن. د بود
 قرن جريان معك
ور كه اصطالحا

1، 2012(.   

كشورهاي نوظهور د

گ كشورهاي چ
ر رشد جهاني، م
ست ليكن در ده

-2010در دوره
الي اين ليست قر

كاربرد نظر

مقايسهورهاي

با اقتصادي رشد
 حال توسعه مانن

ها آنترين  جسته
سهم باال G7م،

درصد 45حدود
ما نيمه دوم اين
ي بزرگ نوظهو

روزن بالت( شد

ش چشمگير سهم ك
201  

توان نقش پر رنگ 
سهم كشورها در
تر قرار داشته اس

د. اند  قرار گرفته
 كه چين در باال

انتخاب كشو -

ن جديد شاهد ر
هاي بزرگ در

كه بر –شورها
طي قرن بيستم. سد

طي قرن بيستم ح
رصد نيز رسيد ام
سريع كشورهاي

باش مي، شوند مي 

افزايش: 9نمودار      
2 چاندرا، لين و وانگ،

مي 9ه با نمودار
از نظر س .ده نمود

كشور برت 15ن 
ز در اين ليست
اند ل ظهور بوده

4-2-

در قرن
كشور
اين كش

رسد مي
ط ها آن
در 51

رشد س
ناميده

  

           
چ :منبع   
 

  
مطابقه
مشاهد
در ميا
هند نيز
در حال
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  )1960- 2010(پانزده كشور برتر سهيم در رشد جهاني به تفكيك پنج دهه گذشته  :4 جدول

 كشور
1960 

تا 
1970 

 كشور
1970 
 تا

1980 
 كشور

1980 
 تا

1990 
  كشور

1990 
تا 

2000 
 كشور

2000 
 تا

2010 
اياالت 
اياالت   %27/3 متحده

اياالت  %27/5 متحده
اياالت  %30/5 متحده

 %23/4 چين %36/1 متحده

 %9/6 چين %24/0 ژاپن %18/3 ژاپن %22/9 ژاپن
اياالت 
 %20/4 متحده

 %5/8 هند %6/6 ژاپن %5/0 آلمان %6/0 آلمان %7/2 آلمان
 %4/5 ژاپن %4/5 آلمان %4/3 انگلستان %5/1 فرانسه %5/5 فرانسه
 %3/1 برزيل %4/2 انگلستان %4/2 چين %4/7 برزيل %4/8 ايتاليا

 %3/1 كره جنوبي %3/0 كره جنوبي %3/7 فرانسه %4/5 ايتاليا %3/9 انگلستان
 %2/5 انگلستان %3/0 فرانسه %3/2 ايتاليا %3/2 مكزيك %2/6 اسپانيا
 %2/0 آلمان %2/4 هند %2/7 كره جنوبي %3/0 انگلستان %2/4 كانادا
 %1/8 فرانسه %2/3 كانادا %2/1 كانادا %2/6 كانادا %1/9 مكزيك

عربستان  %1/9 برزيل
 %1/8 روسيه %2/1 مكزيك %1/8 هند %2/1 سعودي

 %1/7 آرژانتين %2/0 ايتاليا %1/8 اسپانيا %1/9 اسپانيا %1/5 هلند
 %1/7 كانادا %1/8 برزيل %1/3 استراليا %1/6 چين %1/4 استراليا
 %1/7 استراليا %1/8 اسپانيا %1/2 تركيه %1/3 كره جنوبي %1/3 سوييس
 %1/5 اسپانيا %1/5 استراليا %1/1 برزيل %1/2 هلند %1/1 آرژانتين
 %1/4 تركيه %1/3 هلند %1/1 مكزيك %1/1 استراليا %1/1 سوئد

   2012 لين و روزن بالت، :منبع
  

كشورهايي همچون چين، هند و تركيه بينيم  ورها در توزيع رشد نيز مياز نظر سهم كشبنابراين 
  .نيز استفاده كرد ها بخشدر زير  ها نسلتوان از  ب ميابراي انتخ. دارندحضور 

در صنعت نساجي پنج نسل حضور دارند كه چين در نسل سوم، اندونزي نسل چهارم و ويتنام نسل 
توان با دنباله روي از او از سهم بازاري كه در  است پس مي) گذار(پنجم است و چين در حال افول 

نسل در تركيه  شود مشاهده مييا در صنعت پوشاك و . برداري نمود ماند، بهره نبود چين خالي مي
 .باشد ميقعيت مناسبي براي ايران است و اين مو) گذار(دوم حضور دارد و در حال افول 

قطب رشد دنيا قرار دارند و  10در ميان  BRICكشورهاي  2020در دهه  دهد ميها نشان  بيني پيش
  ). 10مطابق با نمودار (رد در اين ليست قرار خواهد گرفت البته اندونزي هم به عنوان تازه وا
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  )يارد دالر

ي ها نسليه از 
تصاد دنيا و نيز 
د و همين دليل 
هند و اندونزي 
ركيه عالوه بر 
شورهاي منطقه، 
صادركننده نفت 
 از چارچوب 

و بنا به  باشد ي
ي باشد چرا كه 
يشران كشوري 

نفت و  ايه ش
 كننده مقايسهر 

ران كشورهاي 
وم مزيت نسبي 
ساختاري جديد 
يت نسبي پنهان 

داراي  هاي خش

صادي ايران در قالب چ

ميلي( 2050و  2014

اندونزي و تركي
در رشد فعلي اقت
فاء خواهند نمود
سه كشور چين، ه

انتخاب تر. يرند
و در بين كش شد

 بدليل كشور ص
ست كه هدف
ميكشور هدف

ز كشورهاي نفتي
پي هاي بخشكه 
بخشمنحصر به  شد

جود يك كشور
پيشر هاي بخش 

ردد و اين مفهو
 طبق ديدگاه س
بال شناسايي مزي
بخ پنجم بخوبي

 جديد در توسعه اقتص

4صاد برتر دنيا سال 

ون چين، هند، ا
ن اين كشورها د
ش بسزايي را ايف
س، عالوه بر اين

موضوع قرار گي
باش ميهنگي نيز 

نتخاب اندونزي
اين اس كننده يسه
نسبي پنهان ك ي

نبايد ضرورتا از
ي نيست كمااينك

باش ميه نفت نيز 
 و پتروشيمي، وج
ن حال بايستي

 نيز شناسايي گر
ت و پتروشيمي
شورها بايد به دنبا
همچنين در گام

ظريه اقتصاد ساختاري

خلي اسمي ده اقتص

شورهايي همچو
همچنين. ر دارند

م شده، نقشجاان
.باشد مي افتگي

 ويژه در اين م
و قرابت هاي فره

همچنين ان .باشد
مقاي كشورهاي

هاي مزيتاسايي
كننده مقايسهي

نفتي و پتروشيمي
ده و صادركننده
ت بخش نفت

باشد و در عين
ت و پتروشيمي

ديگر بخش نفت
هستند و اين كش

ه .داده شد ضيح

كاربرد نظر

ه توليد ناخالص داخ
  2015 اكونوميست،ت

ر دقت شود كش
پيرو قرار –شرو

بق تحليل هايي
يا توسعهله باالتر

يد مورد توجه
ليل همسايگي و
ويي براي ايران ب
هم در انتخاب

تاري جديد شنا
ه، همه كشورها
حصر به صنايع نف
 عضو اوپك بود
ما به دليل اهميت

د مفيد بتوان مي
نفت هاي بخشز
به بيان  .باشد ي

كشورهاي نفتي ه
ين خصوص توض

 .گردند ميعيين

مقايسه: 10نمودار 
و مطالعاتحد تحقيقات

خوبي اگره ن ب
ن در الگوي پيش

آينده طب هاي هه
به مرحل اه آنار 

 اندازه اشان باي
هاي مذكور، بدل

د الگوي پيشرون
نكته مه .باشد ي

دي جديد ساخت
الالت مطرح شد
 نسبي پنهان منح
ندونزي كه قبال

ا. باشد مييمي ن
منند اندونزي ما
به غير از كننده ه

مي كشور هدف
 نسبي آشكار ك
شند كه قبال در اي
 نسبي آشكار تع

واح :منبع
  

بنابراين
آخرين

دهطي 
بر گذ
بدليل
معياره
انتو مي

مينيز 
كاربرد
استدال
مزيت
مانند ا
پتروشي
نفتي م
مقايسه
پنهان
مزيت
نيز باش
مزيت
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  كننده مقايسهصادراتي كليدي كشورهاي  هاي بخششناسايي  -4-3

اكنون به بررسي صادرات و ) چين، هند، اندونزي و تركيه( كننده مقايسهبعد از انتخاب چهار كشور 
م الز ها آنكه بررسي و تحليل روند صادرات  جا آناز . شود پرداخته مي ها آنمحرك  هاي بخش

همچنين در تعيين . ه شده استبرگزيد 2014و  2005، 1995سه مقطع ساله و طي  19است، دوره 
تعيين  كه ذكر استه الزم ب .شده استويرايش سوم استفاده  SITCبندي  كاالهاي هدف از طبقه

جهت تعيين . شده است انجامسطح گروه كااليي سه رقمي و پنج رقمي  دوپيشران در  هاي بخش
استفاده شده است كه اين  UNCTADبندي  پيشران بر اساس سطح تكنولوژي از طبقه هاي بخش
بر اساس گروه كاالهاي سه رقمي صورت گرفته است چرا كه گروه كاالهاي دو رقمي  بندي طبقه

رو گروه  پذير نيست و از اين ح تكنولوژي امكانكلي هستند و امكان تفكيك بر اساس سط
اند كه نه  كاالها بر اساس سطوح تكنولوژي تعيين شده بندي طبقهكاالهاي سه رقمي به عنوان حد 

به عنوان نمونه در گروه كاالهاي (خيلي كلي و نه خيلي به صورت گروه كاالهاي جزئي باشند 
يز چنداني در سطوح چهار رقمي از نظر سطوح گروه كاال وجود دارد كه تما 1033 ،چهار رقمي

در گروه كاالهاي منتخب از گروه  كه آناز طرف ديگر براي تعيين ). تكنولوژي وجود ندارد
تعيين ) باشد ميسوم  ويرايش SITCبندي كاالها در  ترين سطح دسته كه پايين(رقمي  پنجكاالهاي 

  نامفهوم بوده اصالح نشدهجمله  .دست آيده نموديم تا الگويي كامال عملياتي ب
با استفاده از كدنويسي، ) گروه كااليي چهار كشور در سه مقطع 261(دليل كثرت آمارها ه ب

هاي كااليي با سهم بسيار  در اين ميان گروه .بندي كاالها بر اساس تكنولوژي صورت گرفت دسته
هدف از انتخاب اين  رازيناچيز و يا رشد بسيار پايين و حتي منفي قرار داشتند كه حذف شدند 

 ها آنموتورهاي محرك صادرات  كهآن است  ،كننده مقايسههاي كااليي در كشورهاي  گروه
طي اين دوره بيش از نرخ رشدشان هاي كاالهايي كه  بدين منظور ابتدا گروه. تشخيص داده شوند

  . اند گرديدهمعرفي  ها بخشترين  به عنوان محركبوده  كننده مقايسهمتوسط رشد صادرات كشور 
  

  كننده مقايسهدر كشورهاي ) از نظر رشد و سهم(آمار گروه كاالهاي پيشران سه رقمي : 5 جدول
تعداد گروه   كشور

  كااليي پيشران
سهم گروه كااليي پيشران 

  در كل صادرات
تعداد كل گروه 
  كاالهاي صادراتي

  258  80  63  چين
  249  71  44  هند

  250  70  40  اندونزي
  254  77  65  تركيه

  )UN Comtrade :ها داده(محاسبات نويسنده  :منبع                     



 
 

  257   ......كاربرد نظريه اقتصاد ساختاري جديد در توسعه اقتصادي ايران در قالب چارچوب

گروه كااليي كه چين در  258از ( گروه كااليي چين 63 ، تعداد5و مطابق جدول  طبق اين معيار
گيرند كه  هاي پيشران صادراتي اين كشور قرار مي ، جزو گروه)صادرات داشته است 2014سال 

 پيشران هاي بخشنكته بسيار مهم در  .است ها آندرصد صادرات اين كشور متعلق به  80
تكنولوژي باال تشكيل  هاي گروهآن است كه سه بخش اول پيشرو چين را  كننده مقايسهكشورهاي 

 كه در در حالي. همچنين از ده گروه كااليي برتر چين، شش مورد تكنولوژي باال هستند. دهند مي
دارد كه نو در اندونزي و تركيه، هيچ موردي وجود گروه كااليي تنها دو اين ميزان، مورد هند 
گروه  سپس .باشد ها آنو تغييرات ساختاري بين  ها نسلد داللت بر تفاوت توان ميهمين امر 

گروه كااليي  25( اند انتخاب شدند مشترك بوده كننده مقايسهكاالهايي كه حداقل در سه كشور 
در مرحله بعد گروه كاالهاي در سطح تكنولوژي باال و نيز دسته . )مشترك ميان سه كشور بودند

كه در ( ترين دسته به تكنولوژي باال است محصوالت صنعت ساخت محركه و مهندسي كه نزديك
موجودي و چرا كه با توجه به ساختار كنوني اقتصاد ايران  شد، منظور ن)ليست باال قرار داشتند

طبق  گروه كااليي 25گروه كااليي از  14( سرمايه فعلي داراي مزيت در شرايط كنوني نيستند
  .)6جدول 

  
هستند و در طيف  ها آنپيشرو و محرك صادرات  كننده مقايسهي مشترك كه در كشورهاي گروه كاالها: 6 جدول

  )اولويت اول(كاربر و يا در سطح تكنولوژي متوسط قرار دارند 
  كد  گروه كااليي  طبقه  رديف

1 LTMO جواهرات و محصوالت ساخته شده از مواد گرانبها )n.e.s.1( 897 

2 LTMO 821 مبلمان و قطعات مربوطه 

3 LTMT 851 كفش 

4 LTMT  پوشاك)n.e.s.( 845 

5 RBMO 334 محصوالت نفتي، پتروشيمي و مواد معدني هيدروكربني 

6 LTMO صنايع فزات اساسي )n.e.s.( 699 

7 LTMT 842 پوشاك زنان 

8 LTMT  محصوالت نساجي)n.e.s.( 658 

9 RBMA 625 هاي تاير و تيوب داخلي آن تايرهاي الستيكي، آج 

10 MTMP 679 ، اتصاالت از جنس آهن، فوالدلوله و پروفيل توخالي 

11 LTMO آلومينيوم  فوالد، آهن، قطعات و سازه)n.e.s.( 691 

12 PP 684 آلومينيوم 

13 MTMP 582 ي، ورق، فويل و نوار پالستيكصفحه 

14 LTMT 651 الياف و نخ بافندگي و نساجي 

  )UN Comtrade :ها داده(محاسبات نويسنده  :منبع               

                                                            
1. Not Elsewhere Specified 
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گروه كاالهاي در سطح تكنولوژي باال و نيز دسته محصوالت صنعت ساخت در مورد همچنين 
د موتور نتوان ميهاي آينده و با ارتقاء صنعتي ايران،  دوره مهندسي به عنوان گروه كاالهايي كه در

در داخل تا حدي فعال  ها بخشبرخي از اين كه به اين دليل محرك صادراتي كشور شوند و 
 گذاري سرمايه با مشاركتبا توجه به تئوري اقتصاد ساختاري جديد  گردد ميپيشنهاد  ،هستند

  .)7طبق جدول  گروه كااليي 25گروه كااليي از  11( توسعه يابندخارجي 
  

هستند و در سطح  ها آنپيشرو و محرك صادرات  كننده مقايسهمشترك كه در كشورهاي  گروه كاالهاي: 7 جدول
  تكنولوژي باال قرار دارند

  كد  گروه كااليي  طبقه  رديف

1 HTME ماشين آالت و لوازم الكتريكي )n.e.s.( 778 

2 MTME  772 ها الكتريكي مانند بوردها و پنللوازم مربوط به مدارهاي 

3 MTME  الكتريكي و غير الكتريكي(لوازم خانگي( ) n.e.s.( 775 

4 HTME 761 هاي تلويزيون گيرنده 

5 MTME  لوازم توزيع برق)n.e.s.( 773 

6 MTME 793 ها و شناورها كشتي، قايق 

7 MTME 747 ها، بدنه ديگ بخار، مخازن و غيره لوله 

8 MTME 723 تجهيزات مهندسي عمران و پيمانكاري 

9 MTME  ها آن لوازمو موتورهاي پيستوني احتراق داخلي )n.e.s.( 713 

10 MTMA 781 وسائل نقليه موتوري براي جابجايي اشخاص 

11 MTMA 784 783، 782، 781، 722ي گروه كاالهاي  قطعات و لوازم مربوط به وسائل نقليه 

  )UN Comtrade :ها داده(محاسبات نويسنده  :منبع        
  

كااليي در  بندي طبقهيعني آخرين (رقمي  پنجي هاكاال هاي گروهگروه كاال، زير  14از هر اكنون 
SITC تا  ندشدانتخاب  اند، بوده كننده مقايسهداراي بيشترين سهم ميان كشورهاي كه ) 3 ويرايش

كاالي موجود  3121يعني از ميان . است سهم باالنوع كاالي خاص داراي مشخص گردد دقيقا چه 
 پنجاي از كاالهاي  تا به عنوان نمونه، نماينده شدندرقمي استخراج  پنجبندي، كاالهاي  در دسته

 8رقمي مورد نظر باشند كه نتايج به دست آمده در جدول  سهي هاوه كاالرقمي موفق در گر
  .گردد مشاهده مي
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  رقمي داراي اولويت اول 5 گروه كاالهاي: 8 جدول
  كد  گروه كااليي  طبقه  رديف

1 LTMO 
يي كه تبديل به تختخواب ها آناعم از  ،)است 8724 كد مشمول كه ييها آن از غير( ها صندلي

 ).n.e.s) (با قاب چوبي( ها آنو قطعات و لوازم  شوند مييا ن شوند مي
82116 

2 LTMO 
جنس  از(بالشت  هاي تشك، ها و نگه دارنده فريم تشك، مالفه، ؛ها آن قطعات و اجزاء و مبلمان
 n.e.s.(  82159( )خواب اتاق و آشپزخانه ادارات، در و قابل استفاده چوب

3 LTMT 
رويه با  كه باشد ميآب نيز  هاي ضد شامل كفش( پالستيك و الستيك رويه و بيروني كف با كفش
 ).n.e.s( )به هم دوخته نشده باشنديندهاي مشابه آيا فر و به وسيله كوك، ميخ، پرچ كف

85132 

4 LTMT با كف بيروني چرمي( كفش با رويه چرمي يا تركيبي از چرم( )n.e.s.( 85148 

5 LTMT  85151 )با كف بيروني الستيكي يا پالستيكي(كفش با رويه از جنس پارچه 

6 LTMT 84551 ها آن قطعات و اجزاء و محصوالت مشابه و كش، كمربند، بند، سينه 

7 LTMT 84512 )قالب دوزي شده يا كشباف( لباس جانبي اجزاء و نوزادان لباس 

8 LTMT ،84211 مشابه محصوالت زنان و هاي كت شنل، باراني، پالتو 

9 LTMT 
 و حمام  لباس خواب،  لباس راحتي، شلوارهاي زير،  زيرپوش و زير پيراهني زنان و ديگر لباس

 زنان  مشابه محصوالت
84289 

10 LTMT 65893 نجات و كمربند نجات و ديگر محصوالت مشابه جليقه 

11 LTMT 65847 اي دستمال توالت و آشپزخانه پنبه 

12 LTMT 65133 )پنبه بيشتر يا ٪85 حاوي( پنبه غير از نخ دوخت نخ 

13 LTMT 65152 واحد دسي تكس از پلي استر 67هاي كمتر از  داراي رشته) غير از نخ دوخت(اي مصنوعي  نخ رشته 

14 LTMT 65182 مصنوعي از الياف وزن بيشتر يا ٪85 حاوي) دوخت نخ از غير( نخ 
15 LTMO  محصوالت آهن و فوالد)n.e.s.( 69962 

16 LTMO  محصوالت مسي، نيكلي، آلومينيوم، سرب، روي و حلب)n.e.s.( 69979 

17 LTMO 
از جنس ) كند ميبرق عمل  به وسيله كه هايي هاي كليدي يا قفل قفل(ها  هاي آويز و ديگر قفل قفل

 هاي فلزي؛ كليدها از جنس فلز فلز؛ گيره
69911 

18 MTMP 
از جنس (گيرند  هاي حفاري كه در حفاري نفت يا گاز مورد استفاده قرار مي هاي جداري و لوله لوله

 )آهن يا فوالد
67913 

19 MTMP فوالد يا آهن از لوله اتصاالت و لوله )n.e.s.( 67959 

20 LTMO 

 عنوان به( ها قطعات سازه ؛)811 گروه ها ناساخته براي ساختم پيش جز به(آهني و فوالدي  هاي سازه
 در استفاده براي آن مانند ها و لوله ها، ميله ها، ورق فوالد؛ يا آهن از) غيره ها و اجزاء پل و ها پل مثال،
 فوالد يا ها ازآهن سازه

69119 

21 PP 68423 ميليمتر 0.2 از بيش ضخامت با ،آلومينيومي نوار و ورق ،صفحات 

22 RBMA  62551 )هاي چپ و راست و مشابه آن هستند كه داراي آج(تايرهاي بادي جديد 

23 MTMP 
مشابه  مواد با يا داراي روكش، محافظ و سلولي غير پالستيكي نوارهاي و فويل ها، ورق صفحات،

 تركيب شده باشد )استري ديگر مواد پلي و كربنات پلي( ديگر
58226 

24 RBMO 334 هيدروكربني معدني مواد و پتروشيمي نفتي، محصوالت 

25 LTMO 
و محصوالت طاليي يا ) ها به جز ساعت(جواهرات و اشياي قيمتي از فلزات طال، نقره يا پالتينيوم 

 )قطعات جواهري محصوالت و) (هاي گرانبها شامل سرويس(اي  نقره
89731 

   )UN Comtrade :ها داده( نويسنده محاسبات :منبع
موجود نبودند و از  781رقمي گروه كاالهاي  پنجآمار كاالهاي . موجود نيستند 334رقمي گروه كاالهاي  پنجو  چهار آمار كاالهاي :توضيحات

  . ها استفاده گرديده است رقمي اين گروه چهارگروه كاالهاي 
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گروه مربوط به محصوالت الستيكي  يك گروه مربوط به محصوالت پتروشيمي، دو، نگاه كلياز 
و پالستيكي، دو گروه مربوط به منسوجات و پوشاك، سه گروه مربوط به فلزات اساسي، يك 
گروه مبلمان، يك گروه كفش، يك گروه مربوط به وسائل نقليه و يك گروه هم مربوط به 

يد جواهرات محصوالت متفرقه است كه زير گروه آن كه در ليست سه رقمي آمده مربوط به تول
پتروشيمي، الستيكي و پالستيكي، (در هشت دسته  توان ميبنابراين به طور خالصه . باشد مي

بندي  را جمع ها آن) وسائل نقليه و جواهرات ،منسوجات و پوشاك، فلزات اساسي، مبلمان، كفش
 .نمود

 

  بررسي وضعيت گروه كاالهاي اولويت اول در ايران -4-3-1

 كه آنبراي . شود بررسي مياز صادرات ايران گروه كاالهاي اولويت اول در اين قسمت سهم 
   .مده است، سهم اين گروه كاالها در صادرات غير نفتي بدست آيددست آه تري ب تصوير دقيق

  
  وضعيت گروه كاالهاي اولويت اول در صادرات ايران: 9 جدول

درصد از كل صادرات   كد  گروه كااليي  طبقه  رديف
  )2011(ايران غير نفتي 

1 LTMO جواهرات و محصوالت ساخته شده از مواد گرانبها )n.e.s.( 897 30/1  

2 LTMO 03/0 821 مبلمان و قطعات مربوطه  

3 LTMT 32/0 851 كفش  

4 LTMT  پوشاك)n.e.s.( 845 06/0  

5 RBMO 33/2 334 محصوالت نفتي، پتروشيمي و مواد معدني هيدروكربني  

6 LTMO  فزات اساسيصنايع )n.e.s.( 699 21/0  

7 LTMT 02/0 842 پوشاك زنان  

8 LTMT  محصوالت نساجي)n.e.s.( 658 14/0  

9 RBMA 08/0 625 هاي تاير و تيوب داخلي آن تايرهاي الستيكي، آج  

10 MTMP 51/0 679 ، اتصاالت از جنس آهن، فوالدلوله و پروفيل توخالي  

11 LTMO آلومينيوم  فوالد، آهن، قطعات و سازه)n.e.s.( 691 19/0  

12 PP 87/0 684 آلومينيوم  

13 MTMP 26/0 582 ي، ورق، فويل و نوار پالستيكصفحه  

14 LTMT 05/0 651 الياف و نخ بافندگي و نساجي  

37/6  جمع    

  )UN Comtrade :ها داده(محاسبات نويسنده  :منبع    
  

به غير از دو گروه كااليي، سهم بقيه گروه كاالها بسيار  شود ميمشاهده  9در جدول  كه طور همان
براي كشورهاي چين، هند، ) 821(به عنوان نمونه سهم گروه كااليي مبلمان . باشد ميپايين 
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كه اين ميزان  در حالي باشد ميدرصد  53/1و  03/1و  32/0و  56/2اندونزي و تركيه به ترتيب 
دليل حجم باالي صادرات در ه تر آن است كه ب كته مهمن. باشد ميدرصد  03/0براي ايران فقط 

به عنوان . ها اعداد بزرگي خواهد شدچون چين، هند و اندونزي اين درصدكشورهاي بزرگي هم
و ميليارد دالر بوده  60تقريبا برابر با  2014نمونه براي كشور چين ميزان صادرات مبلمان در سال 

اين عدد براي هند، بيش از يك . باشد ميران بسيار بيشتر يعني از تمام صادرات غير نفتي اياين 
 در حالي. بوده است 2014ميليارد دالر در سال  4/2ميليارد دالر و تركيه  8/1ميليارد دالر، اندونزي 
گروه كااليي كفش نيز . باشد ميميليون دالر  15براي ايران فقط  2011كه اين رقم در سال 
كه سهم اين گروه كااليي براي چين، هند، اندونزي و تركيه به  طوريه وضعيت مشابهي دارد ب

كه از نظر ارزش به  باشد ميدرصد نسبت به كل صادرات  46/0و  33/2و  94/0و  4/2ترتيب، 
براي  2011كه اين رقم در سال  در حالي. باشد ميميليارد دالر  8/0و  4و  3و  56ترتيب برابر با 

هاي كااليي پيشرو در كشورهاي  بنابراين در اكثر گروه. ر بوده استميليون دال 113ايران برابر با 
گروه كاالهايي كه جهت .شود مين هشاهدم، وضعيت خوبي در صادرات ايران كننده مقايسه

با وضعيت بسيار بدتري  ه شد،خارجي با بخش خصوصي ايران پيشنهاد داد گذاري سرمايهمشاركت 
   .بيني بود امر قابل پيش در ايران مواجه هستند كه البته اين

  
  خارجي در صادرات ايران يگذار يههاي اولويت اول جهت مشاركت سرماوضعيت گروه كاال: 10 جدول

  كد  گروه كااليي  طبقه  رديف
درصد از كل 

صادرات غير نفتي 
  )2011(ايران 

1 HTME ماشين آالت و لوازم الكتريكي )n.e.s.( 778 02/0 

2 MTME  06/0 772 ها مدارهاي الكتريكي؛ بوردها و پنللوازم مربوط به 

3 MTME  الكتريكي و غير الكتريكي(لوازم خانگي( )n.e.s.( 775 05/0 

4 HTME 00/0 761 هاي تلويزيون گيرنده 

5 MTME  لوازم توزيع برق)n.e.s.( 773 47/0 

6 MTME 02/0 793 ها و شناورها كشتي، قايق 

7 MTME 06/0 747 بخار، مخازن و غيرهها، بدنه ديگ  لوله 

8 MTME 01/0 723 تجهيزات مهندسي عمران و پيمانكاري 

9 MTME  ها آن لوازمو موتورهاي پيستوني احتراق داخلي )n.e.s.( 713 02/0 

10  MTMA 391/0 781 وسائل نقليه موتوري براي جابجايي اشخاص 

11  MTMA 18/0 784 783، 782، 781، 722گروه كاالهاي   قطعات و لوازم مربوط به وسائل نقليه  

28/1  جمع    

  )UN Comtrade :ها داده(محاسبات نويسنده  :منبع   
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سهم اين گروه كااليي در صادرات ايران بسيار پايين و در  شود ميمشاهده  10مطابق با جدول 
گروه كااليي اولويت اول  25كه مجموع سهم اين  نكته قابل تامل اين. باشد ميبيشتر موارد ناچيز 
كه اين ميزان براي چين، هند، اندونزي و تركيه به  درصد است در حالي 7/7در صادرات ايران 

گروه  25صادرات چين در  به بيان ديگر حدود يك سوم. درصد است 41و  19، 43، 30ترتيب 
همچنين حدود نيمي از صادرات . است متمركز شده) گروه كااليي صادراتي خود 258از (كااليي 

   .گروه كااليي متمركز شده كه بسيار قابل توجه است 25هند و تركيه در اين 
  

  شناسايي كاالهاي وارداتي كاربر و تكنولوژي پايين و متوسط -4-4

سهم بااليي در كاربر و تكنولوژي پايين و متوسط كه اين بخش آن است كه كاالهاي هدف از 
چارچوب اول گام و اين مراحل مكمل مرحله اصلي يعني  ، مشخص شوددارند واردات كشور

GIF دنباش مي .  

  
           

  )2011( تكنولوژي سطح نظر تركيب دسته كاالهاي وارداتي ايران از: 11 نمودار       
   )UN Comtrade :ها داده(محاسبات نويسنده  :منبع     

 

و بر  واردات كشور را گروه كااليي مواد اوليه و صنايع منابعدرصد از  30حدود ، 11طبق نمودار 
گروه كاالهايي كه بيشترين همچنين . دهند تشكيل ميدرصد را محصوالت با تكنولوژي پايين  15

   .شده استآورده  11ان دارند در جدول سهم را در واردات اير
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  )2011( واردات ايراني داراي سهم باالي يك درصد در گروه كاالها :11 جدول
  سهم از واردات  كد  گروه كااليي  طبقه  رديف

1 MTMP 17/5 672 فوالد يا آهن اوليه و اشكال شمش  

2 LTMO 99/3 673  روكش و پوشش بدون آلياژي، غير فوالد آهن، تخت نورد محصوالت  

3 MTME خاص صنايع براي آالت ماشين ساير )n.e.s.( 728 82/2  

4 LTMO 63/2 676  فوالد و آهني اشكال ها، فرم ها، ميله  

5 PP  33/2 044 آسياب نشده) غير از ذرت شيرين(ذرت  

6 HTME مخابراتي قطعات و تجهيزات )n.e.s.(   764 32/2  

7 HTMO 23/2 542 )دامپزشكي داروهاي شامل( داروها  

8 MTME  ها آن لوازمو موتورهاي پيستوني احتراق داخلي )n.e.s.( 713 97/1  

9 RBMA 91/1 641 كاغذ و مقوا  

10 MTME تجهيزات سرمايشي و گرمايشي و قطعات مربوطه )n.e.s.( 741 90/1  

11 HTME هاي اتوماتيك هاي پردازش داده ماشين )n.e.s.( 752 83/1  

12 MTME 77/1 743 هاي گازي كمپرسورها و فن ها، پمپ  

13 PP 76/1 042 برنج  

14 RBMA تصفيه شده و خام(گياهي  هاي ها و چربي روغن)(soft(  421 74/1  

15 PP  71/1 081 )غير از غالت آسياب نشده(خوراك طيور  

16 MTMA 69/1 784  783 ،782 ،781 ،722 كاالهاي گروه ي نقليه وسائل به مربوط لوازم و قطعات  

17 LTMO 54/1 674 روكش و پوشش داراي آلياژي، غير فوالد آهن، تخت نورد محصوالت  

18 MTME الكتريكي غير و الكتريكي( خانگي لوازم( )n.e.s. ( 775 52/1  

19 MTMA 51/1 781 اشخاص جابجايي براي موتوري نقليه وسائل  

20 MTMP 44/1 575 اوليه اشكال در ساير محصوالت پالستيكي  

21 PP 39/1 011 زده يخ يا سرد تازه، گاو، گوشت  

22 MTME 32/1 723 پيمانكاري و عمران مهندسي تجهيزات  

23 MTMP 30/1 679 و فوالد آهن اتصاالت از جنس توخالي، پروفيل و لوله  

24 MTMA اي جاده موتوري نقليه وسايل )n.e.s.( 783 30/1  

25 RBMA خام و شده تصفيه( گياهي هاي چربي و ها روغن( )Non Soft(  422 25/1  

26 RBMO 24/1 325 كربن سنگ، زغال كك نيمه و كك  

27 HTME ماشين آالت و لوازم الكتريكي )n.e.s.( 778 21/1  

28 MTME ها آنهاي غير برقي و قطعات  موتورها و محركه )n.e.s.( 714 13/1  

29 PP 12/1 057 خشك يا تازه ،)روغني هاي دانه جز به( آجيل و ها ميوه  

30 RBMA 12/1 061 شكر، شيره و عسل  

31 HTMO 05/1 541 542 استثناي گروه كااليي به دارويي محصوالت  

32 MTMP 04/1 791 مرتبط و تجهيزات آهن راه نقليه وسايل  

  )UN Comtrade :ها داده(محاسبات نويسنده  :منبع
 

هاي كااليي همچون آهن و فوالد، كاغذ، برنج، گوشت و  گروهبه  توان ميبندي  در اين رده
 توان به مي همچنين. از اين قبيل اشاره نمود كه سهم بااليي در واردات كشور دارند يموارد
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  سال 14مطلق باال طي  SRCAو يا داراي  SRCAدرصد رشد در  100گروه كاالهاي سه رقمي صادراتي باالي : 12 جدول
  2011  1997  كد  گروه كااليي  طبقه  رديف

1 RBMO محصوالت پسماندي نفتي و محصوالت مرتبط)n.e.s.( 335 -45/0  
2 PP 36/0- 273 و شنسنگ، ماسه  
3 RBMO 24/0- 522 هالوژننمكواكسيدهاآلي،شيميايي غيرعناصر  
4 RBMO ،54/0- 661 )رس خاكوايمواد شيشه(مصالح ساختمانيوسيمانآهك  
5 PP گازيهايهيدروكربنسايرنفتي،گازهاي)n.e.s.( 344 -93/0  
6 MTMP 61/0- 512 سولفونات، نيتراتهالوژنه،فنل،ها،الكل  
7 PP 13/0- 054 سبزيجات  
8 RBMO 22/0- 662 مواد ساختماني از خاك و مواد ساختماني مقاوم  
9 MTMP 59/0- 571 اوليهاشكالدراتيلنازپليمرهاي توليدي  

10 PP 45/0- 686 روي  
11 PP 31/0- 685 سرب  
12 MTMP 30/0- 562 )272به جز گروه(كودها  
13 PP ،07/0- 022 )و پنيرجز كرهبه(محصوالت شيرشير،وخامهشير  
14 MTMP 07/0- 581 لوله و شيلنگ پالستيكي  
15 PP 49/0 075 هاي غذاها و چاشنيادويه  69/0  
16 PP 71/0 342 شدهبوتان مايعوپروپان  81/0  
17 PP 47/0 057 خشكياتازه،)روغنيهايدانهجزبه(آجيلوهاميوه  52/0  
18 PP ،93/0 333 خامطبيعي، مواد نفتي و نفتقيرازنفتنفت  79/0  
19 LTMT 89/0 659 غيرهوكفهايپوشش  76/0  

  )UN Comtrade :ها داده( نويسندهمحاسبات  :منبع       
 

كدام از گروه كاالهاي  توان دريافت كه هيچ اولويت اول مي هاي بخشو نيز  12با مقايسه جدول 
البته گروه كاالهاي نزديك به يكديگر از نظر نوع كاال در  .اولويت اول در اين ليست قرار ندارند

 .اشاره نمود 686و  685، 581توان به گروه كاالهايي همچون  اين دو ليست وجود دارند كه مي
يك بخش مربوط به صادرات  نمود كه در بخش صادرات، گيري نتيجهگونه  اين توان ميبنابراين 
، سه بخش مربوط به كشاورزي ط به پتروشيمي و محصوالت شيميايي، چهار بخش مربونفت خام

ها و سبزيجات كه كاالهاي صادراتي شاخص اين بخش شامل خرما،  هشامل گروه كاالي ميو(
جات، پسته و انگور است و گروه كاالي قهوه، ادويه و چاي كه كاالي صادراتي شاخص  صيفي

هاي لبني و تخم مرغ كه كاالي شاخص اين  و گروه كاالي فرآورده باشد مياين بخش زعفران 
كه كاالي صادراتي شاخص (، يك بخش مربوط به مواد معدني خام )بخش ماست و بستني است

لزي يا ، يك بخش مربوط به محصوالت معدني غير ف)ي و غيره استهاي ساختمان اين بخش سنگ
بخش سيمان و كاشي و سراميك  اين شاخص صادراتي كه كاالي(هاي غير فلزي  همان كاني

، )باشد ميكه كاالي شاخص صادراتي اين بخش فرش  (، يك بخش نيز مربوط به نساجي )تاس
نكته ديگر كه  .بوط به فلزات استيك بخش مرو دو گروه مربوط به محصوالت پالستيكي 

 ول اولويت اولادو ج 12بين جدول نتيجه گرفت آن است كه گروه كاالهايي كه  توان مي
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اند و در كشورهاي  هايي هستند كه در ايران موفق عمل نموده مشترك هستند، گروه )7و 6جداول (
كاالهايي كه در ليست فوق قرار دارند همچنين گروه . باشند نيز به عنوان پيشران مي كننده مقايسه

  .هاي موفق در ايران هستند اما در اولويت اول حضور ندارند، خوديابي
  

  گيري نتيجه - 5

جديد، چارچوب كاربردي اين  ساختاري اقتصادنظري  هاي پايه و اصول تبيين در اين تحقيق ضمن
 اين قوت نقاطاز اين چارچوب كه از  .گرفتتئوري براي توسعه اقتصادي ايران مورد استفاده قرار 

پيشرو بر اساس  كشورهاي از الگوبرداري با پيشران هاي بخش انتخاب ، جهتباشد مينيز  تئوري
از  نتيجه بدست آمده .گيرد مورد استفاده قرار مي و استراتژي توسعه صادرات ها آنمسير طي شده 

در اقتصاد ايران  كننده مقايسهپيشران كشورهاي  هاي بخشبه اين است كه  GIFكاربرد چارچوب 
 ها بخشاين . ترين سهم در صادرات اين كشور هستند توجه كافي نشده است و داراي پايين

هستند كه در طول منتخب شورهاي كپيشران و محركه اصلي  هاي بخشكه بيان شد  طور همان
ليكن طبق آمار و . اند دادهبه سمت باال ارتقاء حدود بيست سال صادرات اين كشورها را 

. محروم بوده است ها بخشم شده به جز موارد محدود، اقتصاد ايران از پيشراني اين جاانهاي  تحليل
ه ت نسبي اقتصاد ايران نيز ببا مزي متناسبواردات  ينكته مهم ديگر آن است كه سياست جايگزين

كاالهاي اوليه، به  اختصاصاي از واردات ايران  م نگرفته و در حال حاضر بخش عمدهجاانخوبي 
قابليت  هاوه كاالبسياري از اين گركه  داردبر، كاربر و در سطح پايين و متوسط تكنولوژي  منابع

بنابراين اگر از . دارندتوليد در داخل را داشته و در برخي موارد جايگاه خوبي در توليد داخلي 
دست آورد كه توجه بيشتر به ه را ب گيري نتيجهتوان اين  مي شود،ابعاد به قضيه نگاه  تمامي
 گردد ميپيشنهاد  .باشد مينسبي اقتصاد ايران ضروري  هاي مزيتپيشران متناسب با  هاي بخش

مورد  اي توسعههاي دولتي و اسناد  دست آمده در حمايته چارچوب كاربردي اين تئوري و نتايج ب
ه الملل ب داراي مزيت نسبي پنهان در تجارت بين هاي بخشتوجه قرار گيرد تا بتوان سهم بيشتري از 

وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مديريت و  گردد مي پيشنهادهمچنين . دست آورد
ريزي كشور به بررسي مستمر ساختارهاي موجود عوامل كشور پرداخته و با توجه به  برنامه
توجه  ها آنهاي دست و پاگير  پيشران و محدويت هاي بخشآن طي زمان به شناسايي  هاي ييپويا
و  ي پيشرانها بخشطبق نظريه اقتصاد ساختاري جديد يكي از وظايف دولت شناسايي . كنند

  .باشد مي ها آناز  حمايت
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اي با استفاده از  انتشار گاز گلخانهبررسی تعامل بین مصرف و 

  یابی پویا  کالیبراسیون یک الگوي بهینه
    

  *1زهرا نصراللهی

  2فائزه سعیدي
  

  01/07/1395: پذیرش تاریخ                                                                                         12/02/1395: دریافت تاریخ

  چکیده

 از مصرفی و تولیدي پسماندهاي آلودگی، ضایعات و و سو  یک از منابع از حد  بیش برداري بهره امروزه

توجه از جمله مخاطرات که اخیراً  .است داده قرار کشورها توسعه روي پیش را اساسی موانع دیگر سوي

از ، هاي قطبی شدن یخ ن، ذوبوزوا یهال یبتخر ،اي گلخانه هايافزایش گازمعطوف شده،  جهانیان به آن

مصرف از جمله علل کلیدي در تخلیه منابع . ي استکشاورز يها ینزم یشو فرسا ها دست دادن گونه

زیست است که باید در راستاي توسعه پایدار مدیریت   یطمحي و تخریب ا گلخانهطبیعی، انتشار گازهاي 

و  )1985(المبرت  الگويبه پیروي از پایدار توسعه  با هدف بررسی اثر مصرف بردر این مقاله . شود

 زیست و تخریب محیط کننده مصرفاز یک مدل کنترل بهینه که بر تعامل بین رفتار ، )1998(استوکی 

 گریزي ریسکخاصیت با منظور حل عددي این مدل، تابع مطلوبیت   به. تمرکز دارد، استفاده شده است

مدل و یافتن مقادیر بهینه  سازي بهینهاصل حداکثر پونتریاگین به  اساس بردر نظر گرفته شده و  نسبی ثابت

پارامترهاي مدل با استفاده از روش . پایدار پرداخته شده استدر وضعیت مصرف و انتشار آلودگی 

و در نهایت با طرح سناریو، نتایج حاصل از تغییر پارامترهاي مدل ارزیابی شده شده دهی  رکالیبراسیون مقدا

سیر بهینه متغیرها و نحوه دستیابی به نقطه بهینه در حالت پایدار تعیین شده و نتایج ، ممدل پس از حل. است

نتایج، حاکی از باال بودن مصرف و انتشار وضعیت فعلی  .شده استتحلیل  و در یک نمودار فازي تجزیه

علت این نتایج،  .شود میار دور که ایران از وضعیت بهینه پاید نحوي بهایران نسبت به مقادیر بهینه است، 

  . عدم پایداري الگوهاي مصرف در ایران است

  .ایران پویا، یابی بهینه زیست، محیط تخریب پایدار، مصرف پایدار، توسعه :کلیدي واژگان

Keywords: Sustainable Development, Sustainable Consumption, 
Environmental Degradation, Dynamic Optimization, Iran. 
JEL Classification: Q56, Q01, E21, C61. 
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  مقدمه -1

توليد كاالها و خدمات براي كسب درآمد   بهدر جهان مدرن امروز، بيشتر زمان و انرژي مردم 
اين . شود ميو سپس اين درآمد براي خريد اقالم گوناگون مصرفي خرج است يافته  اختصاص
را شامل شده و  خاك و  آباز انرژي، مواد،  برداري هبهر سوءتوليدي و مصرفي،  هاي فعاليت

 مردم نقش اخير، دهه چند طول در). 2002، 1ويلك(زيستي است  بنابراين اساس اختالالت محيط
 و شناسان زيست اقتصاددانان، بين در برانگيز  چالش موضوعات از يكي به زيست محيط تخريب در

 ،يافته توسعه كشورهاي طرف يك ين راستا، ازدر ا. است شده تبديل محيط زيست كارشناسان
 يگرو از طرف د داده قرار فشار تحت ولد و زاد نرخ كاهش براي را توسعه حال در كشورهاي
 و مصرفي آميز اسراف يزندگ يوهرا به خاطر ش يافته توسعه يتوسعه، كشورها حال در يكشورها

 ر اين ميان افزايش مصرف توسط بيش ازد). 1993، 2بانگارتس(دهند  مي قرار انتقاد مورد ها آن
 دردر كشورهاي  پردرآمدكنندگان  و مصرف يافته توسعهدر كشورهاي  كننده مصرفميليارد  يك
وارد كرده و بسياري از مشكالت  محيط زيستاي را بر منابع طبيعي و  سابقه ، فشار بيتوسعه  حال

كرده  تر بزرگين را بيشتر و كره زم شدن دود شهر و گرم باران اسيدي، مه ازجملهي محيط زيست
گيري اين  در شكلشايد بتوان ادعا كرد كه شيوه تعريف توسعه ). 2009سوداركدي، (است 

، توسعه معادل با رشد فيزيكي 1970صورت كه اوايل دهه  اين به .الگوي مصرف نقش داشته است
به مفهوم  عمدتاًوپايي و به معناي انباشت سرمايه بود اين تعبير از توسعه در كشورهاي ار

چنين . از منابع طبيعي در اقصي نقاط دنيا و گشودن بازارها براي منافع آن كشورها بود برداري بهره
 دست بيشتر، سود منظور  به توليدي هاي بنگاه. مفهومي از توسعه، مصرف بيشتر را به همراه داشت

. بودند خود كاالهاي مصرف براي بازار يافتن دنبال به طبيعي طور  به و زدند مي انبوه توليد به
 و گرايي مصرف بود، يافته رونق ها بنگاه بيشتر سود و بازاريابي انگيزه به كه گوناگون تبليغات
 سرازير اي، توسعه چنين ديگر نتيجه. داشت همراه به را گرايي تجمل و كاذب مصارف به گرايش
 و محيط زيست تخريب موجب كه بود ضروري غير و مصرفي كاالهاي سمت به طبيعي منابع شدن
يكي ديگر از علل مصرف ناپايدار، عدم ارائه  ).1389 فرد، فراهاني( شد طبيعي منابع رفتن بين از

هاي خاص تبليغاتي و استفاده  كارگيري شيوه ها با به امروزه شركت. الگوي صحيح مصرف است
ضروري در كشورها  خلق نيازهاي غيرها و نيز  از ابزارهاي الزم، سعي در ايجاد و تبديل فرهنگ

                                                            
1. Wilk (2002) 
2. Bongaarts (1993) 
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تواند باعث رونق و دوام بازار  هاي جهاني همه به اين نتيجه رسيدند كه آنچه مي شركت. ارندد
  . هاي افراد است فروش كاالهاي توليدي شود، سلطه بر آرا، افكار و انديشه

ا امروزه تمايل ، ام)2005، 1راپك(متمركز است  يدتول يي به طور عمده رومحيط زيستمطالعات 
افراطي به مصرف براي كسب رفاه بيشتر و به دنبال آن توليد انبوه كاالهاي مصرفي، بيانگر اهميت 

تحقيقات در مورد مصرف و . الگوهاي مصرفي و لزوم تمركز روي اين متغير كالن اقتصادي است
حيط مرشد كرده و موضوع مصرف در اقتصاد  سرعت  به 1990از اواسط دهه  محيط زيست

  .)1998، 2برنامه توسعه سازمان ملل متحد( است قرارگرفتهبرجسته در دستور كار  طور  به، زيست
افزايش مصرف از طريق افزايش شدت استفاده از منابع تجديدناپذير انرژي باعث افزايش ضايعات 

رف ي ناشي از مصمحيط زيستاثرات . شود مي محيط زيستاي و نابودي  و انتشار گازهاي گلخانه
توان توليد گازهاي  فشارهاي مستقيم را مي جمله ازمستقيم است؛  شامل فشار مستقيم و غير

مستقيم، انتشار گازهاي  ها نام برد و فشارهاي غير اي ناشي از احتراق سوخت خانواده گلخانه
  ). 2009، 3سوداركدي(هاست  آالينده ناشي از توليد كاالها و خدمات مصرفي خانواده

پيامدها و آثار نامطلوب ناشي از الگوهاي ناصحيح مصرف، به عنوان يكي از علل عمده  با توجه به
و ضرورت اصالح اين الگوها براي دستيابي به توسعه پايدار، در اين پژوهش  محيط زيستتخريب 

   .بررسي شده است محيط زيستاثر مصرف بر 
مستقيم ناشي از مصرف و  غيري مستقيم و محيط زيستهدف اين مقاله بررسي تعامل بين اثرات 

  .اي دي اكسيدكربن است انتشار گاز گلخانه
  
  پيشينه تحقيق -2

محيط ارتباط بين تخريب كه به دنبال بررسي  پرداخته شده يهاي در اين بخش به شرح پژوهش
جا كه علت اصلي توليد، مصرف  از آن. اند بوده) توليد ناخالص داخلي(و رشد اقتصادي  زيست

عنوان   توليد به ،دهد ميرا شكل  محصوالت مصرفيتقاضاي مصرفي است كه عرضه است و اين 
و به بررسي ارتباط توليد و آلودگي متناسب  )2004، 4ادرنگي(كار رفته  متغير جايگزين مصرف به

ي محيط زيستجمله آن تحقيقات مربوط به منحني  كه از شود ميبا موضوع پژوهش پرداخته 
  . است 5كوزنتس

                                                            
1. Ropke (2005) 
2. UNDP 
3. Sudarkodi (2009) 
4. Adrangi (2004) 
5. Kuznets 
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  :مطالعات خارجي در راستاي موضوع به شرح زير است از جمله
 محيط زيستريزي مصرف بهينه در يك  برنامه"عنوان  در مقاله خود تحت) 1973( 1فارستر
نتايج . زي كردسا يابي پويا مدل مبادله بين مصرف و آلودگي را با استفاده از روش بهينه "آلوده
صفر آلودگي،  رسيدن اقتصاد به سطح صفر يا غير و كنترل است  او نشان داد، آلودگي قابل مطالعه

  .بستگي دارد محيط زيستهاي  و مشخصهآوري  فنبه ترجيحات جامعه، 
اي بردي و انتشار كربن را قتصااشد ژي، رنرف ابين سه متغير مصرعلي بطه را )2007( 2سسويتا

دي و قتصااشد مايه، ر، سرنسانيوي انيري متغيرهاوي از . ار دادتحليل قرمورد بررسي و تركيه 
نتايج . دكرده ستفااكربن ر نتشادي و اقتصااشد ربين ط تباارسي چگونگي ربراي كربن برر نتشاا

ولي . ستاتركيه در كربن ر نتشاامصرف به طرفه از   اي يك د رابطهجواز وحاكي س سويتامطالعه 
د كرط ستنباس اسااين ابر و  نتيجه نگرفترا مد ملي و درآكربن ر نتشاابين اي  رابطهچنين د جواو و

  .شود ميكيه نتردي در قتصااشد ركربن موجب كاهش ر نتشااكه كاهش 
، توسعه انساني و رشد محيط زيستبه بررسي ارتباط علي بين  )2008( 3كاستانتيني و موني

نتايج اين مطالعه . پرداختند 1970-2003اقتصادي براي گروه كشورهاي منتخب طي دوره زماني 
كه رابطه بين توسعه انساني و رشد اقتصادي مثبت و در مقابل رابطه منابع طبيعي و  دهد يمنشان 

ي محيط زيستبررسي رابطه پايداري و توسعه انساني در قالب منحني . رشد منفي بوده است
  .وارون برقرار است Uبين ناپايداري و توسعه انساني يك رابطه  دهد ميكوزنتس نشان 

يابي براي گسترش طول عمر  رويكرد بهينه"اي با عنوان  در مقاله )2013( 4نازال و همكاران
اي كه روي  رياضي چند دوره سازي بهينهيك مدل  با استفاده از "محصول و مصرف پايدار

 كننده مصرفتمركز دارد، سود توليدكننده و  كننده مصرفگذار و  كننده، سياست تعامالت توليد
نتايج . ه افزايش دوام محصوالت با ميزان سود رابطه مستقيم داردرا حداكثر كردند و دريافتند ك

گذاري براي  هاي نظارتي مختلف و سرمايه براي ارزيابي اثر سياستهاي كمي  اين مدل سازي بهينه
  .افزايش طول عمر و دوام خدمات محصول كاربرد دارد

  :شاره نمودازير  توان به موارد مياز جمله مطالعات داخلي در راستاي موضوع 

                                                            
1. Forester (1973) 
2. Soytas (2007) 
3. Costantini and Monni (2008) 
4. Nazzal (2013) 



 

  273   ويايابي پ اي با استفاده از كاليبراسيون يك الگوي بهينه بررسي تعامل بين مصرف و انتشار گاز گلخانه

 "محيط زيستتوسعه اقتصادي و آلودگي "در مقاله خود با عنوان  )1388(نصراللهي و غفاري 
در ) پنلي(هاي تلفيقي  كربن و شاخص توسعه انساني را به كمك داده اكسيد رابطه انتشار سرانه دي

ر قالب فرضيه كوزنتس، براي كشورهاي آسياي جنوب غربي و كشورهاي عضو پيمان كيوتو د
نتايج بررسي براي كشورهاي آسياي جنوب غربي يك  .مورد آزمون قرار دادند 1990-2004دوره 

و اين رابطه براي كشورهاي پيمان  دهد ميرا نشان  HDIو  COرابطه افزايشي خطي بين انتشار 
   .شكل به دست آمد Nكيوتو به صورت يك رابطه 

بررسي عوامل مؤثر بر رابطه رشد و آلودگي  در پژوهش خود به )1389(زاده  پژويان و لشكري
در  .دانند المللي مي ي در سطح ملي و بينمحيط زيستگذاري  پرداختند، زيرا كه آن را مبناي سياست
 تغيير، وريآ هاي تابلويي، اثر رشد اقتصادي، تغييرات فن اين پژوهش با استفاده از روش داده

كشور منتخب  56ي مهم هوا در ها آاليندهميزان  بر) ها نقش دولت(سياسي تغييرات ترجيحات و 
ها نشان  آزمون شده و يافته 1995-2005جمله ايران، در دوره  يافتگي متفاوت از با سطوح توسعه

در كاهش  آوري ، ارتقاي سطح فنها آاليندهميزان  ورغم رابطه مثبت رشد اقتصادي   اند كه به داده
هاي مربوط به اثر سياسي در كاهش  ن و بهبود شاخصكربن و نيتروژ اكسيد  ي ديها آالينده

  .نقش مهمي داشته است كربن اكسيد  آالينده دي
 يافته توسعه و توسعه  حال در كشورهاي براي كوزنتس رابطه آزمون با) 1391( فرد عباسي و ارباب

كه   حالي رد. اند بازگشت عبور كرده نقطه از يافته توسعه كشورهاي تمام كه رسيدند تيجهن اين به
ها ميزان درآمد سرانه نقطه  آن. توسعه همچنان قبل از نقطه بازگشت هستند  حال در ياكثر كشورها

  .دالر تخمين زدند 901توسعه را   حال بازگشت براي كشورهاي در
بررسي ارتباط پوياي محصول و آلودگي "وان در مقاله خود با عن )1392(و همكاران  اسالملوئيان

و دنگ و ) 1998( 1يافته استوكي با استفاده از الگوي تعميم "الگوي رشد در چارچوب يك
به بررسي ارتباط پويا بين رشد اقتصادي و آلودگي از دو بعد نظري و تجربي ) 2009( 2هوانگ
ي، سرمايه انساني و محيط زيستدر اين راستا با توجه به ارتباط بلندمدت بين آلودگي . پرداختند

شرايط الزم براي دستيابي به توسعه پايدار و قرار گرفتن اقتصاد بر روي  رشد اقتصادي مجموعه
شده و مسيرهاي بهينه متغيرهاي كليدي الگو با استفاده از   طور نظري استخراج  مسير رشد پايدار به

نتايج بيانگر آن است . است سازي شده شبيه 1338-1387هاي اقتصاد ايران براي دوره زماني  داده

                                                            
1. Stokey (1998) 
2. Deng and Huang (2009) 
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سرانه در ايران همراه با افزايش توليد ناخالص داخلي سرانه طي زمان ) CO(آلودگي كه ميزان 
 طوري  به. كه اقتصاد ايران در مراحل اوليه رشد قرار دارد دهد مينتايج نشان . است يافتهافزايش 

سازي نشان  نتايج شبيه. يابد كاهش مي محيط زيستكه همراه با افزايش درآمد سرانه، كيفيت  
بنابراين شايد . شود ميكه بعد از رسيدن اقتصاد ايران به سطح آستانه اين نتيجه معكوس  دهد يم

ي كوزنتس ممكن است در آينده براي اقتصاد ايران صادق محيط زيستبتوان ادعا كرد كه فرضيه 
  .باشد

  

  الگو ساختار شناسي و روش -3

گيري  سازي و اندازه منظور كمي كه به كاليبراسيون ابزاري استاندارد در حوزه اقتصاد كالن است
دهي و  هدف كاليبراسيون، گسترش و تصحيح روش سازمان. گيرد ميها مورد استفاده قرار  مدل

 يمترهاراپا يردمقا تعيين يندآفراز  ستا رتعباكردن  يبرهكال .هاست توصيف دقيق و جزئي داده
 لمد ه ياشد هكاليبر لمداز  دهستفاا با ي كه بتوانا گونه به لمد يك يپوياو  يستاا هاي معادله
 واقع در. دكر يدبازتول پايه لسا ايبرزا را  درون يمتغيرها يردمقادي، عد شكل به شده  يحتصر
 يمتغيرها ارمقد ل،مد هاي معادله سيستم حلاز  ،شد تعيين لمد هاي معادله يمترهاراپا كه مانيز

  .)1393، فتحي(باشد ر گازسا پايه لسا يها داده همجموع با بايد كه يدآ مي ستدل به مد يزا درون
و ) 1985( 1المبرت الگويبا هدف بررسي اثر مصرف بر توسعه پايدار به پيروي از اين تحقيق 

محيط و تخريب  كننده مصرفاز يك مدل كنترل بهينه كه بر تعامل بين رفتار ، )1998(استوكي 
با  كردن تابع مطلوبيت وهش جايگزيننوآوري پژ. تمركز دارد، استفاده كرده است زيست

در مدل كلي المبرت است و پس از اين جايگزيني، الگو با  2نسبي ثابت گريزي ريسك خاصيت
مدل پرداخته در اين بخش به تبيين . شود ميهاي موجود ايران كاليبره  استفاده از مقادير و داده

  .شود مي
اي نسل فعلي، تأمين نيازهاي نسل آتي را با كه ارضاي نيازه است آن مستلزم تحقق توسعه پايدار
 رفاه تنها نه اجتماعي رفاه مفهوم بايد در در فرموله كردن توسعه پايدار، بنابراين. مشكل مواجه نكند

 غيره فار سساا برار توسعه پايددر اين وضعيت  .شود لحاظ آينده هاي نسل رفاه بلكه امروز، نسل

                                                            
1. Lambert (1985) 
2. Constant Relative Risk Aversion 
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 تأكيد ها نسلبين ف مصرو توليد  بهينه هايبر جنبهد و شوتفسير مين ماز طيدر  ننساا هكاهند
  .دارد
هاي آتي در تابع هدف به عنوان گامي در  بررسي چگونگي انعكاس منافع نسل منظور  بهادامه در 

آن  هدفكه  شود مييك مسئله كنترل بهينه طراحي ، كردن مفهوم توسعه پايدار جهت تئوريزه
و تعيين سهم بهينه مصرف و انتشار گاز  rبا نرخ تنزيل  مطلوبيت 1ارزش فعليحداكثر كردن 

 .در مسير پايدار است كربن اكسيد  يداي  گلخانه
  

  ها تابع هدف و محدوديت -3-1

ريز  برنامه سازي بهينهو مسئله  2وجود دارد كننده مصرفتعداد زيادي  شود ميدر اين مدل فرض 
نمونه، نسبت به  كننده مصرفل عمر ي ارزش فعلي مطلوبيت طوحداكثرسازاجتماعي، شامل 

ير تأثير مطلوبيت حاصل از مصرف و همچنين تحت تأثتحت  كننده مصرفرفاه . هاست محدوديت
 ارزش مقدار حداكثرتابع هدف برابر با بنابراين  ،اي است عدم مطلوبيت ناشي از انتشار گاز گلخانه

   .است Tزماني  افق در 3مطلوبيت ناشي از مصرف و انتشارخالص شده   تنزيل
  Max e  U f(C) − g(E) dt             )1 (  

 

  :شود ميدر اين مدل دو محدوديت تعريف 
بر طبق محدوديت اول، تغييرات در موجودي انتشار در طول زمان تابعي خطي از سطح مصرف و 

را كه براي  مسئله 4اين محدوديت، مسير زماني متغير وضعيت يا معادله حركت. سطح انتشار است
  :دهد مينياز است، ارائه  وجود جواب بهينه مورد

  E = aC − bE                 )2(  
  

جزء اول : كربن تحت تأثير دو جزء است اكسيد در اين محدوديت، تغيير در موجودي انتشار دي
)aC(  و جزء دوم  دي اكسيد كربنبيانگر كل ميزان انتشار)bE( كه به بيانگر بخشي از انتشار است 

                                                            
1. Persent Value 

 .براي سادگي، جمعيت به يك نرمال شده و هيچ نرخ رشد جمعيتي وجود ندارد .2
 .است كربن اكسيد دي اي گلخانه گاز تشاران انتشار، از منظور مقاله كل در. 3

4. Dynamic 
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، به ترتيب bو  aپارامترهاي بنابراين . شود مي) جذب(سازي  پاك محيط زيستطور طبيعي توسط 
  . دهند را نشان مي محيط زيستسازي  نرخ طبيعي پاك ضريب آاليندگي مصرف و

  :نتشار استدومين محدوديت بيانگر مقادير ابتدايي و انتهايي ا
  E(0) = E   , E(t) ≤ E  , 0 ≤ t ≤ T     )3 (  
  

  :نمايش داده شده است) 4(يابي مورد نظر در رابطه  چه شرح داده شد، مدل بهينه آن بر اساس
  Max e  U f(C) − g(E) dt          )4 (  

 st:       E = aC − bE 
    E(0) = E   , E(t) ≤ E  , 0 ≤ t ≤ T 

  

تغييرات موجودي  E، كربن دي اكسيدانتشار گاز  E ،مصرف C، متغير )4(يابي  در الگوي بهينه
  .اند شدهدر ادامه توضيح داده  هر كدام كه به تفصيل دهد ميزمان را نشان  tنرخ تنزيل و  rانتشار، 

سيستم است، براي نظريه كنترل بهينه در پي يافتن يك قانون كنترل الگوي موردنظر در قالب يك 
و  1ترل تابعي از متغيرهاي كنترلمسئله كن. آيد دسته شكلي كه ضابطه بهينگي خاصي ب به

ديفرانسيل است كه مسيري از متغيرهاي  هاي هاي از معادل است و كنترل بهينه مجموعه 2وضعيت
كنترل  منظور حل مسئله به. دهد مينشان  ،دنكن را حداكثر مي مطلوبيتكه تابع  و وضعيت كنترل

يك مجموعه از شرايط ضروري است  اصل ، اينشود مي استفاده 3پونترياگين حداكثربهينه از اصل 
و براي يافتن بهترين مسير ممكن يك سيستم پويا  كند ميكه يك كنترل بهينه را تعيين 

). 2002، 4شون( شود ميالخصوص در حضور قيدي براي متغيرهاي كنترل يا وضعيت استفاده  علي
متغير وضعيت،  و گيرد ميكنترل روي آن صورت كه متغير كنترل متغير مصرف است در اين مدل 

 . است دي اكسيد كربناي  گاز گلخانه انتشار

 
  
 

                                                            
1. Control 
2. State 
3. Pontryagin 
4. Shone (2004) 
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 حل مدل -3-2

سازي اين  گيري و ساده ؛ پس از انتگرالشود ميجهت بهينه كردن مدل، تابع الگرانژ مسئله تعيين 
 :حاصل خواهد شد) 5(تابع، رابطه 

  L = U f(C) − g(E) − λ(t) E′ − aC + bE dt =>       
L = U f(C) − g(E) + λ(aC − bE) + λ′E dt − {λ(T)E(T) − λ(0)E(0) =>   L = H + λ′E dt − {λ(T)E(T) − λ(0)E(0)     )5( 
  

  :شود ميو تحت رابطه زير تعريف  دهد مي، تابع هميلتوني جاري را نشان )5(در رابطه  Hكه 
  H = U f(C) − g(E) + λ(aC − bE) 
  

براي مسئله وجود داشته باشد،  Cنترل بهينه طبق قضيه اصل ماكزيمم پونترياگين، اگر متغير ك
Hعبارت  و  Cنحوي كه  وجود خواهد داشت به وضعيت  گاه متغير هم آن + λ E  را حداكثر

تر، مدل زماني حداكثر خواهد شد كه تابع الگرانژ حداكثر شود و اين زماني  به بيان ساده. كنند
Hداشته باشند كه عبارت يابد كه متغيرهاي كنترل و وضعيتي وجود  تحقق مي + λ E  را حداكثر

 1ارزش فعلي فرم هميلتوني: طبق روند حل مسئله به روش پونترياگين). 1985 المبرت،(كنند 
تعريف ) 11(و ) 9(تا ) 6(در روابط ) TV( 3و شرط تراگردي) F.O.C( 2مسئله، شرايط مرتبه اول

  :شود مي
 H = e  U f(C) − g(E) + λ(aC − bE)       )6(   = 0 =>  e  U (ϕ)f (C) +  λa = 0          )7(   = −λ  =>  e  U (ϕ)g (E) +  λb =  λ       )8(  

  = E => − = E       )9(  
  

                                                            
1. Hamiltonian 
2. First Order Condition 
3. Transversality condition 
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ارزش . است) انتشار(متغير وضعيت  2اي و برابر با قيمت سايه شود ميناميده  1وضعيت متغير هم 
  :آيد به دست مي eوضعيت از ضرب مقدار فعلي آن در  متغير هم 3اريج
  m(t) = e λ(t)         )10(  
  

شرط چهارم، شرط تراگردي مدل كنترل بهينه است، اين شرط كامالً وابسته به محدوديت نقطه 
E(t)(پاياني مسئله  ≤ E ( است، بنابراين طبق شرط تراگردي)TV(خواهيم داشت ،:   

  E(0) = E   , E(t) ≤ E  , 0 ≤ t ≤ T =>  λ(T) ≤ 0  , λ(T) E − E(T) = 0 )11(     
               

  :اگر افق زماني نامحدود باشد، اين شرط در حالت حدي برقرار خواهد بود
  lim→ λ(T) ≤ 0    ,      lim→ λ(T) E − E(T) = 0   
 

ضرب  e هولت حل مدل، شرط دوم هميلتوني درهاي ديفرانسيل و س سازي معادله جهت ساده
 : خواهيم داشت بنابراين. شود ميگرفته  Tتا  Sو سپس از دو طرف تساوي، انتگرال معين از  شده

  

λ′ − λb = e U′(ϕ)g′(E) ×  λ′ − λb e = λe = e ( ) U′(ϕ)g′(E)
λ(T)e − λ(S)e = e ( ) U′(ϕ)g′(E) dt     )12(  

  

گاه قيمت  اگر در شرط تراگردي، مقدار انتشار نهايي برابر با حداكثر مقدار مجاز خود نشود، آن
E(صفر خواهد بود ) (اي ناشي از انتشار  سايه T ≠ E λ(T) = با اين فرض و ). => 0

)eدر ) 12(ضرب رابطه    :، برابر است با)m(اي  ، ارزش جاري قيمت سايه(
  × ( ) m(s) = − e ( )( )U (ϕ)g (E) dt    )13 (  
 

مثبت است، بنابراين ارزش  اي ناشي از انتشار غير شرط تراگردي بيانگر اين است كه قيمت سايه
  . دهد ميهزينه انتشار آلودگي را نشان  mق قدر مطل. مثبت خواهد بود نيز غير) m(جاري اين متغير 

                                                            
1. Costate 
2. Shadow Price 
3. Current Value 



 

  279   ويايابي پ اي با استفاده از كاليبراسيون يك الگوي بهينه بررسي تعامل بين مصرف و انتشار گاز گلخانه

كننده در نظر گرفته  اي از فروض ساده هاي ديفرانسيلي، مجموعه جهت پرهيز از پيچيدگي معادله
محدب هستند و همچنين  در مدل به ترتيب مقعر و g(E)تابع و  f(C)تابع  شود ميفرض : شود مي

مدل نه تنها الزم بلكه  سازي بهينهميلتوني براي بنابر اين فروض، شرايط ه. تابع مطلوبيت خطي است
U(ϕ)              ض خطي بودن تابع          با توجه به فر ).1985المبرت، (كافي نيز خواهد بود  = U f(C) − g(E) بدون از دست دادن كليت مسئله، مشتق مرتبه اول مطلوبيت برابر ،

1 )U ( ϕ) = ) 9(تا ) 7(شده در روابط  ن، شرايط مرتبه اول ذكربنابراي. شود ميدر نظر گرفته ) 1
Uو استفاده از فرض  mپس از جايگذاري  ( ϕ) = هاي ديفرانسيلي زير را نتيجه  ، معادله1

  :خواهد داد
  f (C) = −ma = a e ( )( )g (E) dt   )14 (                g (E) + m(b + r) = m           )15(   E = aC − bE                   )16(  
 

 وضعيت پايدار  -3-3

ويژگي وضعيت يا مكان پايدار اين است اي در شرايط پايدار حداكثر است و  مطلوبيت بين دوره
به منظور استخراج شرايط الزم جهت قرار  .كه تغيير متغيرهاي كليدي مدل در آن صفر باشد

وضعيت در طي زمان صفر قرار داده  ت و هم، تغييرات متغيرهاي وضعي1گرفتن در وضعيت پايدار
  . شود مي

و اعمال شرط پايداري، ضابطه دو منحني  16و  15، 14پس از ادغام سيستم معادالت ديفرانسيلي 
  :زير حاصل خواهد شد

  f = −ma     m =        )17(  g (E) = m − (b + r)m    m = ( )    )18(  
  

. كند ميناحيه تقسيم  4را به ) E-m(بعدي  آمده، فضاي دو دست تقاطع حاصل از دو منحني به
است كه رشد ) پايا(در شرايط وضعيت پايدار ) نقطه تعادلي پايدار(نقطه تقاطع، همان نقطه بهينه 

  . متغيرها در آن صفر است
                                                            
1. Steady State 
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Eت عالم، )18(و ) 17(ديفرانسيلي  هاي همعادل , m  در وضعيت ناپايداررا (E ≠ 0 , m ≠ در . شود ميناحيه مشخص  رحركت متغيرها در زمان در ه به اين وسيله مسير كنند و تعيين مي (0
 .شود ميهاي بعد به تعيين اين مسيرها پرداخته  بخش

  گريز مطلوبيت ريسكحل مدل با استفاده از تابع  -3-4

كه ) CRRA(نسبي ثابت  گريزي ريسكعددي مدل، از تابع مطلوبيت با خاصيت به منظور حل 
است و به خاطر  HARAيا  1مطلق هذلولي گريزي ريسكحالت خاصي از توابع با خاصيت 

 جا كه به از آن. ترين توابع مطلوبيت هستند، استفاده شده است شان از پركاربرد پذيري انعطاف
ينه با يك نرخ مثبت، الزم است تا كشش مطلوبيت نهايي منظور استخراج وضعيت پايدار به

، 2بارو و سااليي مارتين( شود ميمصرف طي زمان ثابت باشد، از اين نوع تابع مطلوبيت استفاده 
  :گونه توابع به صورت زير است فرم كلي اين). 2004

  U(C) = { ( ) θ > 0 , θ ≠ 1ln (C) θ = 1        )19(  

  

 است  θ اين نوع توابع، ثابت و برابر 3گريزي ريسكضريب نسبي  كه ه اينبا توجه ب
) ( )( ) = θ >  ت،يقابل نيا و گيرد مين قرار اسيمق ريتأث تحت توابعگيري از طريق اين  ، تصميم)0
چه شرح  بنابر آن). 1996 ،4همكاران وارو ( است كرده ليتبد حوزه نيا در توابع نيپركاربردتر به را توابع نيا

نظر با ضريب مثبت و براي  داده شد، براي نمايش مطلوبيت حاصل از مصرف، تابع مطلوبيت مورد
 براي در. شود مينمايش عدم مطلوبيت ناشي از انتشار، اين تابع مطلوبيت با ضريب منفي وارد مدل 

تشار با تابع مطلوبيت از تابع عدم مطلوبيت ان نظر گرفتن اثر انتشار بر تابع مطلوبيت، ضريب 
  : شود ميمصرف جمع 

  U C(t), E(t) = ( ) − α ( )         θ, ε, α > 0   )20(               
  

                                                            
1. Hyperbolic Absolute Risk Aversion 
2. Barro and Sala-i-Martin (2004) 
3. Relative Risk Aversion 
4. Arrow  (1996) 
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  معكوس كشش بينبيانگر  پارامتر  دهنده اثر انتشار بر مطلوبيت و نشان پارامتر در اين تابع، 
و پارامتر  دهد ميرا در مصرف بين زماني نشان  كننده مصرف، ترجيحات . اي مصرف است دوره

ي محيط زيستمعرف ميزان آگاهي و  دهد مي، وزن انتشار در تابع مطلوبيت را نمايش 
فرم هميلتوني مسئله، شرايط مرتبه اول و شرط تراگردي با توجه به رابطه . كنندگان است مصرف

  :شود مي، برقرار )20(
  H = e ( ) − α ( ) + λ(aC − bE)                  )21 (   = 0 =>  C(t) = −m           )22(                                = −λ =>  α E(t) + m(b + r) = m    )23(                 = E =>    E = aC − bE           )24(                  
  

  .شرط تراگردي اين تابع مطلوبيت به همان شكل كه در مدل كلي بيان شد، برقرار خواهد بود
يابد و تابع  در اين تابع با افزايش مصرف، مطلوبيت افزايش و با افزايش انتشار مطلوبيت كاهش مي

براي تابع ) 25(با اين توضيحات، شرايط . مطلوبيت نسبت به مصرف و انتشار اكيداً مقعر است
  : مطلوبيت برقرار است

  U = U C, E              ( U > 0 , U < 0 ;  U < 0, U < 0)  )25( 
  

، شرايط هميلتوني براي بهينگي 1جا كه قيد اول مسئله خطي است، طبق قضيه منگازارين از آن
  ).1985المبرت، (جواب، الزم و كافي است 

 

  گريز وبيت ريسكوضعيت پايدار با تابع مطل -3-4-1

هاي منتج شده از شرايط هميلتوني، روابط متغيرهاي  سازي سيستم معادله پس از ادغام و خطي
منظور يافتن نقطه بهينه در وضعيت پايدار، تغييرات متغيرهاي  كليدي مدل به دست آمده و سپس به

  . شود ميوضعيت در طول زمان برابر صفر قرار داده  وضعيت و هم

                                                            
براي ) 24(تا ) 22(خطي باشد، آنگاه شرايط هميلتوني  E , Cمقعر و تابع محدوديت در  E , Cاگر تابع مطلوبيت در  .1

  .سازي مدل الزم و كافي است بهينه
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ريتم طبيعي از شرط اول هميلتوني و جايگذاري شرط سوم هميلتوني در رابطه حاصل با گرفتن لگا
E(و اعمال شرط پايداري  = بدست ) E-m(بعدي  بر آن، ضابطه يك منحني در نمودار دو) 0

  :آيد كه بيانگر يك تابع اكيداً صعودي است مي
  C(t) = −ma  ⇒ −θ lnC = ln(−ma) ln جايگذاري m =  − ln(−a) − θ ln E + bEa        m =       )26  (           
  

m(وضعيت  پس از اعمال شرط پايداري روي متغير هم = با استفاده از شرط دوم هميلتوني، ) 0
  :شود مييك ضابطه منحني اكيداً نزولي حاصل 

 α E(t) + m(b + r) = m    m = −  ( )     )27(  
 

  تعيين جهت متغيرها در هر ناحيه از نمودار فازي -3-4-2

، )1( 1در اين بخش، با توجه به رشد مثبت يا منفي متغيرها در هر يك از چهار ناحيه نمودار فازي
چنين فرم  و هم) 27(و ) 26(هاي  جهت حركت متغيرها در طي زمان با استفاده از ضابطه منحني

  . شود ميكلي منحني بدون اعمال شرط پايداري تعيين 
Eدر ادامه روند حركتي متغير وضعيت در طول زمان در قسمت باال و پايين منحني = 0  ،

  :شود ميمشخص 
  E = 0 =>  m = −1a bEa درباالي         m > −1a bEa => − < bEa  
  

= فرم كلي منحنيطبق  −ma  خاصيت  وبرآمده از شرط اول و سوم هميلتوني

E( ؛ در قسمت باالي منحني رشد پايدارنزولي بودن تابع اكيداً  = انتشار با زمان  ،)0
   .يابد افزايش مي

  

                                                            
1. Phase Diagram 



 

  283   ويايابي پ اي با استفاده از كاليبراسيون يك الگوي بهينه بررسي تعامل بين مصرف و انتشار گاز گلخانه

=> <  =>  >   =>  E > 0    )28 (  
  

E( منحني رشد پايدارپايين  قسمت با استداللي مشابه در = ، انتشار با افزايش زمان رو به )0
  .رود كاهش مي

را با زمان، در ) هزينه انتشار آلودگي با عالمت منفي(m ، روند حركتي متغير )30(و ) 29(روابط 
m( وضعيت متغير هم قسمت باال و پايين منحني رشد پايدار ارزش جاري =   :دهند نشان مي )0

  m = 0 => = ( ) درباالي            m > ( )   )29             (  
 

) با توجه به معادله ) = m در باالي منحني)29(رابطه  از شرط سوم هميلتوني و ، m =   .روند كاهشي خواهد داشت ، هزينه آلودگي0
  ( ) > ( )  =>  m > 0         
  

m منحنيطور مشابه در پايين   به = 0   m < 0 <=. 
 

 نمودار فازي -3-4-3

هاي به دست آمده در شرايط پايدار، نقطه بهينه متغيرها يا  شماي كلي نمودار فازي مسئله و منحني
پذير به سمت  دار، جهت حركت متغيرها طي زمان در هر ناحيه و مسيرهاي بهينه امكانمكان پاي

Eهاي  بر منحني. نمايش داده شده است) 1(نقطه پايا در نمودار  = mو  0 = به ترتيب انتشار و  0
 .هزينه انتشار آلودگي با گذر زمان ثابت خواهد بود
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  نمودار فازي: 1نمودار 
 محاسبات تحقيق :منبع

 

آل  ها ايده در كليه زمان) 1در نمودار  Oنقطه (نظر  الزم به ذكر است كه وضعيت پايدار مورد
روز شده، همواره  هاي به هاي بازار پويا و داده نيست و با توجه به فرضيات اوليه مدل، واقعيت

  .نيازمند تعديل است
 

  تحليل نمودار فازي و تجزيه -3-4-3-1

كدام از اين نواحي، متغيرها در وضعيت  زي از چهار ناحيه تشكيل شده است كه در هرنمودار فا
 چهاريك از  در هر. قرار ندارند و در طي زمان رشد مثبت يا منفي خواهند داشت) پايدار(باثبات 
ها  آن گيرند و نحوه عملكرد يافتگي مختلف قرار مي با درجه توسعه مذكور كشورهاناحيه 
 ،داخلي يمحيط زيستهاي  سياست. استنقطه پايدار حركت در جهت يا خالف جهت  كننده تعيين

كننده جهت و سرعت حركت  عيينت ي در توليد و مصرف،محيط زيستو مالحظات رشد اقتصادي 
  . است بهينهعادل پايدار و به سمت ت

سه  كه تنها در صورت قرار گرفتن در نواحي يك و شود ميبا توجه به نمودار فازي مشخص 
امكان حركت به سمت نقطه تعادلي پايدار وجود دارد، در دو ناحيه دوم و چهارم حركت در 

  .خالف جهت پايداري و نقطه بهينه است
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در ناحيه اول، انتشار آلودگي در طي زمان رو به كاهش است و هزينه آلودگي نيز روند كاهشي را 
ت كشورهايي است كه در شاخه نزولي منحني كننده موقعي اين ناحيه از نمودار تعيين. دهد مينشان 

در اين ناحيه كشورهاي پيشرفته جاي دارند كه داراي رشد . ي كوزنتس قرار دارندمحيط زيست
هستند و همراه با افزايش توليد ناخالص داخلي، اقدامات عملي در جهت ) GDP(اقتصادي باال 

كشورها با سطوح باالي توسعه روشن است كه اين . دهند كاهش انتشار آلودگي را انجام مي
هستند؛  محيط زيستمنابع بيشتري براي اختصاص به كنترل آلودگي و مديريت اقتصادي، داراي 

كارگيري قوانين مالياتي صحيح، سعي  تر و به بنابراين با اقداماتي همچون استفاده از فنّاوري پاك
هاي كنترل آلودگي  ترتيب هزينه در كاهش انتشار و حركت به سمت نقطه پايدار دارند كه به اين

در اين ناحيه اگر اولويت اول كشورها كنترل و مديريت آلودگي باشد و بيش . يابد نيز كاهش مي
هاي كنترل آلودگي  دور شده و هزينه 1از حد بهينه در صدد كاهش انتشار باشند، از مسير بهينه

  . كند ميبه ناحيه دوم نمودار ميل اي كه در حالت حدي موقعيت كشور  گونه يابد، به افزايش مي
ها توسعه  كه اولويت اول آن دهد ميتوسعه را نشان  حال ناحيه سوم موقعيت كشورهاي در

است، طبيعي است كه اين فرآيند منجر به افزايش انتشار گازهاي  GDPاقتصادي و افزايش 
هاي  قطه بهينه، بايد هزينهمنظور حركت به سمت مسير پايدار و ن ، اين كشورها بهشود مياي  گلخانه

منظور  رويه منابع به و استخراج بي GDPتأكيد بيش از حد بهينه بر رشد . كنترل آلودگي را بپذيرند
ي و به دنبال آن افزايش محيط زيستهاي سازگار با استانداردهاي  توليد و عدم استفاده از فنّاوري

در حالت حدي موقعيت آن  شده و محيط زيستمصرف و رشد توليد، باعث كاهش كيفيت 
اي همواره افزايش  در اين ناحيه انتشار گازهاي گلخانه. يابد كشور به ناحيه چهارم نمودار انتقال مي

، حركت محيط زيستيابد و با توجه به عدم تخصيص منابع براي كنترل آلودگي و حفاظت از  مي
   .در جهت خالف مسير پايداري است

 

  ي پوياياب ينهبهحل الگوي  -3-4-4

 طور همان. كاليبره شوند) 30(شده رابطه   يطراححل مدل در ابتدا بايد پارامترهاي الگوي  منظور به
فرض  .است [T,0]كه بيان شد هدف حداكثر كردن ارزش فعلي مطلوبيت اجتماعي در افق زماني 

گرفته در نظر  Tنهايت براي  نامحدود است، بنابراين مقدار بي كننده مصرفكه عمر  شود مي
,b شش پارامتر كردن يبرهكالدر ادامه به . شود مي a, α, ε, θ, r  شود ميپرداخته:  

                                                            
1. Time Path 
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  Max e  ( ) − α ( ) dt    )30 (
       st:       E = aC − bE 

               E(0) ≥ 0  , E(t) ≤ E  , 0 ≤ t < ∞ 
  

عنوان يك منبع اقتصادي در صورت وجود  نيز به محيط زيستشدت تخريب  :)( تنزيل نرخ
ريز اجتماعي براي همه  اگر نرخ تنزيل در صفر تثبيت شود، برنامه. رجحان زماني بيشتر خواهد بود

و  داريتوسعه پابرابر قائل است، در اين حالت توجه به مسئله  كامالًها ارزشي  مقاطع زماني و نسل
و انتشار به حداقل  محيط زيستي حداكثر شده و تخريب محيط زيستجويي در مصرف منابع  صرفه

هاي متعددي به برآورد نرخ ترجيح زماني پرداختند، در اين  مقاله. يابد مقدار خود كاهش مي
براي نرخ تنزيل در نظر گرفته شده  01/0مقدار ) 1387(محمدي  پژوهش دين بر اساسمطالعه 
 .است

  

پارامتري براي مصرف  CRRAدر تابع مطلوبيت  :)( مصرف اي دوره بين كشش معكوس
و  شود مياي مصرف گفته  كه به آن معكوس كشش جانشيني بين دوره شود ميدر نظر گرفته 

توسط  شده  انجامطبق برآوردهاي  .زماني است  در مصرف بين كننده مصرفدهنده ترجيحات  نشان
  .گرفته شده است در نظر 31/0، اين مقدار برابر )1391(زاده و همكاران  كريم

  

و مبين اين  شود ميضريب آاليندگي مصرف ناميده  پارامتر  ):( مصرف آاليندگي ضريب
براي مشخص كردن اين . كند ميمطلب است كه با هر افزايش در مصرف، انتشار افزايش پيدا 

تن متريك  88/4كه برابر  1353-1390در دوره  دي اكسيد كربنپارامتر ميانگين انتشار سرانه 
ميليون ريال تقسيم شده و مقدار اين  74/11است، بر ميانگين مصرف سرانه در اين دوره به مقدار 

 به) 2011( 1طبق مقاله اورچيا و تسيتوره، )تن متريك بر ميليون ريال است 41/0كه برابر (نسبت 
  .شود ميدرنظر گرفته  aعنوان مقدار 

  

ين پارامتر بيانگر وزن انتشار در تابع مطلوبيت و معرف ا ):( مطلوبيت تابع در انتشار وزن
كنندگان  كنندگان است و هر چه مقدار آن بيشتر باشد، مصرف ي مصرفمحيط زيستميزان آگاهي 

                                                            
1. Orecchia and Tessitore 



 

  287   ويايابي پ اي با استفاده از كاليبراسيون يك الگوي بهينه بررسي تعامل بين مصرف و انتشار گاز گلخانه

 1توسط سامپائولسي شده  انجامطبق برآوردهاي . اند قائل محيط زيستاهميت بيشتري براي 
  .ده استگرفته ش در نظر 2/0، اين مقدار برابر )2003(
  

 پذير يكاست كه دو قسمت تفك ينسبت يانگرب يبضر ينا :)( مطلوبيت بر انتشار اثر پارامتر
دو قسمت در تابع  ينهركدام از ا يتدهنده اهم و نشان سازد يمرتبط م يكديگررا به  يتتابع مطلوب

 اينبه  .شود يمدر نظر گرفته  1 برابر يدر متون اقتصاد يبضر ينمعمول ا طور  به. است يتمطلوب
  .اندازه است يكبه  يتهر دو قسمت تابع مطلوب يتكه وزن اهم يمعن

 

، با استفاده از مقادير bدهي پارامتر  مقدار منظور  به :)( محيط زيست يعيطب يساز پاك نرخ
آن بقيه پارامترهاي كاليبره شده، براي اين پارامتر سناريوسازي انجام داده و پس از بررسي اثر تغييرات 

سناريوها و روند تغييرات . شود ميگرفته  در نظرمقدار پايه  عنوان  بهبا رفاه مثبت  bروي رفاه، مقداري از 
محيط سازي  سناريوهاي مختلف براي نرخ پاكدر بخش  ،bمنظور يافتن مقدار مطلوب  رفاه به
در  bمقدار پايه  نوانع به 42/0 ، مقدارانجام شدهاساس محاسبات  بر. نمايش داده شده است )b( زيست

مقادير پارامترها و توصيف هر . شود مياين مقدار، خروجي بهينه تعيين  بر اساسو  شود مي گرفتهنظر 
  :نمايش داده شده است 1كدام در جدول 

  
  )مقادير و توصيف پارامترها(جدول كاليبراسيون : 1جدول 

  
  
  
  
  
  
  

                                                            
1. Sampaolesi 
2. Hafkes 

  منبع  مقدار  توصيف  پارامتر
  )1391(زاده و همكاران  كريم  31/0  اي مصرف معكوس كشش بين دوره
  )1387(محمدي  دين  01/0  نرخ تنزيل

  )1995( 2هافكس  1  پارامتر اثر انتشار بر مطلوبيت
≥1(سناريوسازي   42/0  محيط زيستسازي طبيعي  نرخ پاك b <0(  

  )2003(سامپائولسي   2/0 وزن انتشار در تابع مطلوبيت

(  ضريب آاليندگي مصرف
متريك تن
ريال   محاسبات تحقيق  41/0) ميليون
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 خروجي بهينه -3-4-5

از شرايط هميلتوني  آمده  دست  بههاي ديفرانسيلي  اي از معادله پس از كاليبراسيون مدل، مجموعه
و نقطه بهينه متغيرهاي  شده  حل لبتمافزار  يابي الگو در يك دستگاه با استفاده از نرم ينهبه منظور  به

، هزينه انتشار )تن متريك در سال(، انتشار )ميليون ريال در سال(دل يعني مصرف كليدي م
  :آيد مي به دستو ارزش فعلي حداكثر رفاه ) ميليون ريال در سال(آلودگي 

  
 

m = 3624/2-  

E = 0819/1  
C = 1083/1  

Max = 3993/2  

 
 

  
 نمودار فازي در سناريوي پايه: 2نمودار 

  

  پايدارو مقايسه آن با نقطه وضعيت موجود ايران  -3-4-6

شده در اين  حاصل از مدل كاليبره) پايا(در اين بخش وضعيت موجود اقتصاد ايران با نقطه بهينه 
. استفاده شده است 1390هاي سال  اين منظور از داده براي. پژوهش، مورد مقايسه قرار گرفته است

ميليون ريال و مقدار  50/15برابر  1390در سال  1383مقدار مصرف سرانه كل به قيمت ثابت سال 
با مقايسه مقادير مصرف و انتشار . متريك است تن 80/7برابر  دي اكسيد كربنانتشار سرانه گاز 

ر مصرف و انتشار از مقدار بهينه باالتر اكه هر دو مقد شود ميار بهينه مشاهده وضع موجود با مقد
ناحيه  .، دو يا چهار نمودار فازي قرار گرفته باشداز سه ناحيه يك است، بنابراين ايران بايد در يكي

اي است  ها به گونه شده است و روند سياستي آن اول نمودار جايگاه كشورهاي پيشرفته و صنعتي
، درصدد كنترل آلودگي ناشي از )رشد اقتصادي(كه پس از رسيدن به مقدار مشخصي از توليد 

از اين مقدار مشخص با افزايش توليد، انتشار و  كه پس نحوي سازي آن برآمده، به انتشار و پاك
در ناحيه دوم ). وارون كوزنتس Uقسمت نزولي منحني (يابد  هزينه كنترل ناشي از آن كاهش مي

. پردازند نمودار، اولويت كشورها كنترل آلودگي است و بنابراين بيش از حد نياز، به اين مقوله مي
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. تواند در هيچ يك از اين دو ناحيه قرار گيرد ، ايران نميبا توجه به شواهد و وضعيت فعلي ايران
و با توجه به شرح روند حركتي است ترتيب، ايران در ناحيه چهارم نمودار فازي جاي گرفته  بدين

اي كه براي كنترل آن صرف  اي همواره فراتر از هزينه كشورها در اين ناحيه، انتشار گاز گلخانه
گرايي و توليد و مصرف ناپايدار  توان در مصرف عمده آن را مي كه دليل كند مي، رشد شود مي

 . بنابراين ايران در حال دور شدن از نقطه تعادلي پايدار است. جستجو كرد
  

  حساسيت تحليل -3-4-7

منظور بررسي اثر تغيير پارامترها بر نتايج نهايي، با دادن مقادير متفاوت به  كاليبراسيون به روش در
  . گيرد ميل، سناريوهاي مختلفي در مورد مقادير بهينه متغيرها مورد بررسي قرار پارامترهاي مد

مثال در   عنوان  به. شود ميفضاي فازي ها در  مكان هندسي منحنيتغيير پارامترها باعث انتقال 
ها و  تغيير در قيمت ،عرضه و تقاضا منحنياقتصادي، از انتقال  ليتحل و  هيترين تجز مشخص
ضريب پارامترهاي  ايبر مختلفي ييوهارسنا قسمت يندر ا. شود مينتيجه  عادليهاي ت كميت

، وزن انتشار در تابع مطلوبيت و اثر انتشار محيط زيستي طبيعي ساز پاكآاليندگي مصرف، نرخ 
تدوين  تواند در مي پژوهش يجدر نتا يجاد شدها ييراتتغتحليل . شود مي اجرو ا حياطربر مطلوبيت 

  . مفيد باشد يرفاه اجتماع يشافزا يچگونگ ازجمله استييس هاي يهتوص
  

 محيط زيستسازي  سناريوهاي مختلف براي نرخ پاك )b:( 

  : شود بررسي مي b، تغييرات پارامتر 2در جدول 
  

  محيط زيستسازي طبيعي  نتايج حاصل از سناريوهاي مختلف براي نرخ پاك: 2جدول 
  متغير يا پارامتر  سناريوي اول  )پايه(سناريوي دوم   سناريوي سوم  سناريوي چهارم

46/0  44/0  42/0  4/0  b 

3674/1  2339/1  1083/1  9903/0  
2187/1  1498/1  0819/1  01512/1  
2135/2-  2851/2-  3624/2-  4463/2-  
  )Max(حداكثر رفاه   -4796/2  3993/2  4254/7  5958/12

  محاسبات تحقيق :منبع                
  

بنابراين اين . شود مي، حداكثر رفاه، مثبت bاز پارامتر  42/0در مقدار  ،2 جدولا توجه به نتايج ب
، bكه افزايش  شود ميمقدار در سناريوي پايه براي تعيين نقطه بهينه پايدار استفاده شده و مالحظه 
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ف، انتشار و و به دنبال آن ميزان مصر شود ميباعث كاهش هزينه كنترل آلودگي در حالت بهينه 
  . يابد حداكثر رفاه اجتماعي در سال پايه افزايش مي

نشان  bها و تغيير نقطه بهينه را در هر سناريو براي پارامتر  ، انتقال مكان هندسي منحني3نمودار 
  :دهد مي

   

   
 b     نمودارهاي فازي حاصل از سناريوسازي:3نمودار

  
  

  بر مطلوبيت سناريوهاي مختلف براي اثر انتشار):(  

 1برابر  α در اين الگو در سناريوي پايه به منظور بررسي اثر انتشار آلودگي بر مطلوبيت، ضريب 
در حالت عدم توجه به . ي در مدل لحاظ شودمحيط زيستتا مالحظات  شود ميدر نظر گرفته 

و تغييرات در ، صفر در نظر گرفته شده ي، تحت سناريويي مقدار پارامتر محيط زيستمالحظات 
   :نمايش داده شده است 3جدول 
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  نتايج حاصل از سناريوهاي مختلف براي پارامتر اثر انتشار بر مطلوبيت: 3جدول 
  سناريوي دوم

  )يمحيط زيستبا مالحظات (
  سناريوي اول

  پارامتر  )يمحيط زيستبدون مالحظات (

1  0  
  نهايتبي  1083/1
  نهايتبي  0819/1
3624/2-  0 

  )Max(حداكثر رفاه   ***  3993/2
 محاسبات تحقيق :منبع                   

  
، ميزان شده  دادهنمايش  3طور كه در جدول  بدون لحاظ كردن اثر انتشار در تابع مطلوبيت، همان

ده مصرف و انتشار نامحدود و مقدار هزينه كنترل آلودگي صفر است، زيرا با اين سناريو فرض ش
ها و تغيير نقطه بهينه  انتقال مكان هندسي منحني 4نمودار . است كه مصرف، انتشاري به دنبال ندارد

  :دهد مينشان  را در هر سناريو براي پارامتر 

 
  نمودارهاي فازي حاصل از سناريوسازي : 4نمودار 

  

  سناريوهاي مختلف براي ضريب آاليندگي مصرف)a:(  

  :نمايش داده شده است )4(ازي ضريب آاليندگي مصرف در جدول نتايج حاصل از سناريوس
  

  نتايج حاصل از سناريوهاي مختلف ضريب آاليندگي مصرف :4 جدول
  متغير يا پارامتر  سناريوي اول  سناريوي دوم  سناريوي سوم  سناريوي چهارم

43/0  41/0  39/0  36/0  a 

9908/0  1083/1  2467/1  5050/1  
0144/1  0819/1  1576/1  29/1  
3322/2-  3624/2- 3946/2-  4471/2-  
  )Max(ماكزيمم رفاه   4437/17  8120/7  3993/2  -3624/2

 محاسبات تحقيق :منبع                         
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دنبال آن انتشار و هزينه كنترل آلودگي  با افزايش ضريب آاليندگي مصرف، مقدار مصرف و به
و حداكثر رفاه اجتماعي در نقطه بهينه روند  است پايه كاهش يافتهدر حالت بهينه و در سال 

ها و تغيير نقطه بهينه را در هر سناريو  انتقال مكان هندسي منحني 5نمودار . دهد ميكاهشي را نشان 
   :دهد مينشان  براي پارامتر 

   

 aنمودارهاي فازي حاصل از سناريوسازي :5نمودار   

  
 براي وزن انتشار در تابع مطلوبيت  سناريوهاي مختلف)(:  

  :ارائه شده است 5نتايج حاصل از سناريوسازي براي وزن انتشار در تابع مطلوبيت در جدول 
  

  نتايج حاصل از سناريوهاي مختلف وزن انتشار در تابع مطلوبيت: 5 جدول
  متغير يا پارامتر  سناريوي اول سناريوي دوم سناريوي سوم سناريوي چهارم

8/0 2/0 05/0 01/0  
0621/1 1083/1 1452/1 1613/1  
0368/1 0819/1 1180/1 1337/1  
3938/2- 3624/2- 3385/2- 3285/2-  

  )Max(ماكزيمم رفاه  3790/2 3852/2 3993/2 4164/2
  محاسبات تحقيق :منبع
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محيط در مورد مسائل  يا آگاهي عمومي εبا توجه به نتايج جدول، مشخص است كه افزايش 
را افزايش داده، مصرف و به دنبال آن  محيط زيستسازي  ي، هزينه كنترل آلودگي يا پاكزيست

 6نمودار . انتشار در حالت بهينه كاهش يافته و در نهايت حداكثر رفاه اجتماعي افزايش يافته است
  :دهد مينشان  ε راي پارامترها و تغيير نقطه بهينه را در هر سناريو ب انتقال مكان هندسي منحني

 

 

 
  نمودارهاي فازي حاصل از سناريوسازي : 6نمودار 

  
  

  و بحث گيري يجهنت -4

يابي پويا  اين پژوهش با موضوع بررسي اثر مصرف بر توسعه پايدار، به كاليبراسيون يك مدل بهينه
س وضعيت موجود با وضعيت پرداخته و جايگاه فعلي ايران را در مسير توسعه پايدار، از طريق قيا

مدل به روش اصل حداكثر پونترياگين، مقادير بهينه  سازي بهينهپس از . كند ميتعادلي پايا تعيين 
ميليون  1083/1مصرف، انتشار و هزينه آلودگي براي كنترل اين انتشار در سال پايه به ترتيب برابر 

با مقايسه وضعيت موجود . استحاصل شده ميليون ريال  3624/2تن متريك و  0819/1ريال، 
؛ در اين ناحيه انتشار ناشي گيرد ميايران با اين مقادير بهينه، ايران در ناحيه چهارم نمودار فازي قرار 

يافته براي كنترل اين  اختصاصاز توليد و مصرف ناپايدار همواره در حال رشد است و هزينه 
 ايران در است كه علت اين امر آن .ز مقدار بهينه استآلودگي ناشي از انتشار، كمتر ا
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و  انجام نشدهگذاري الزم و تالش ضروري براي كنترل انتشار در مواجهه با مصرف باال  سرمايه
  . سازي نشده است فرهنگ محيط زيسترفتار دوستانه با 

هاي  ياستسيري كارگ به بانيازمند آن است كه ميزان انتشار  قرار گرفتن ايران در مسير پايدار
كاهش مصرف تا نقطه بهينه و  .اهش يابدهاي كنترلي آن نيز ك ينههزرلي مناسب كاهش يابد تا كنت

در رأس  محيط زيستوري سازگار با آ يري فنكارگ بهتوليد و مصرف مطابق با الگوهاي پايدار و 
و  دهد ميتمايل به مصرف در زمان حال را كاهش  ،كاهش نرخ تنزيل .ها قرار دارند ياستساين 
و  شود ميزيست   يطمحرويه از منابع، انتشار و تخريب سريع  يبامر منجر به كاهش استفاده  اين

صبري باال حكايت دارد و  ترجيح زماني باال از بي. دهد ميارزش فعلي رفاه اجتماعي را افزايش 
عنوان يك عامل   تواند به عقالنيت مي. دهد ميصبري، اسراف در مصرف حال را افزايش  بي

گذار بر ارجحيت زماني شناخته شود؛ افزايش ضريب عقالنيت در افراد، افزايش ديد بلندمدت تأثير
ها، اهميت بيشتر به پايداري، ضرورت استفاده بهينه از منابع و كاهش نرخ ترجيح زماني را نتيجه  آن
نتايج سناريوها در پژوهش حاكي از آن است كه افزايش ضريب آاليندگي مصرف،  .دهد مي

بنابراين براي افزايش مطلوبيت حاصل از مصرف، . دهد ميفعلي رفاه اجتماعي را كاهش ارزش 
نسبت به ) پايدار(تر و سازگارتر با محيط زيست  صرف پاكبايد اين ضريب را از طريق افزايش م

تغيير الگوهاي نادرست مصرف به عنوان امري  به منظور. كاهش داد) ناپايدار(تر  مصرف آالينده
براي بهبود  يمحيط زيستو مقررات  گذار قانونيرانه نهادهاي گ سختي ها كنترل، اجتناب قابل غير

كنندگان باعث  ي مصرفمحيط زيستهاي  يا آگاهي ε افزايش پارامتر .شود ميوضعيت پيشنهاد 
ها سعي  كه دولت شود مي، افزايش اين پارامتر باعث شود ميكاهش انتشار و افزايش حداكثر رفاه 

كنند كه اين  سبز ميهاي  آوري فنمت جامعه به سآوري  فناقداماتي در جهت هدايت  در انجام
 .ستا يافتگي كشورها افزايش درآمد و درجه توسعهمحيط زيستي نيازمند  عالوه بر افزايش آگاهي
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  و مĤخذ منابع

  منابع و مĤخذ فارسي) الف

ودگي آب و رشد اقتصادي در بررسي رابطه آل"). 1391( فر، زهره و عباسي .ارباب، حميدرضا .1
 .1-17): 3(1 و انرژي محيط زيستفصلنامه اقتصاد  ."يافته توسعهكشورهاي در حال توسعه و 

بررسي ارتباط پوياي "). 1392( علي حسين ،استادزاد و .جواد ،هراتي .كريم ،اسالملوييان .2
براي  آزمون فرضيه زيست محيطي كوزنتس: محصول و آلودگي در چارچوب يك الگوي رشد

 . 171-197): 7(2 فصلنامه اقتصاد انرژي ايران  ."اقتصاد ايران

بررسي عوامل اثرگذار بر رابطه ميان رشد "). 1389(زاده، مريم  و لشكري .پژويان، جمشيد .3
 . 169-188 ):42(4 هاي اقتصادي ايران فصلنامه پژوهش ."محيط زيستاقتصادي و كيفيت 

 سالهر ،طبيعي زگا منابع بهينه تخصيص ايبر گوييلا ئهارا ).1387( مصطفيي، محمد يند .4
 .نصفهاا هنشگادا دقتصاا و اداري معلو هنشكددا ،يكترد

 ،تحليل اقتصادي ايران با استفاده از نظريه ادوار اقتصادي واقعي). 1393( عيدفتحي ساراني، س .5
داري، دانشگاه نامه كارشناسي ارشد رشته علوم اقتصادي، دانشكده مديريت، اقتصاد و حساب پايان
 .يزد
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يافته در اقتصاد  گذاري مصرف و توليد ناخالص ملي، كاربرد الگوي رمزي تعميم بهينه سرمايه

 .1-25 ):4(12 )رشد و توسعه پايدار(هاي اقتصادي  فصلنامه پژوهش. "ايران

در  محيط زيستتوسعه اقتصادي و آلودگي "). 1388(و غفاري، مرضيه  .راللهي، زهرانص .7
با تأكيد بر منجني زيست (كشورهاي عضو پيمان كيوتو و كشورهاي آسياي جنوب غربي 

 .105-126): 2(9 پژوهشنامه علوم اقتصادي. ")محيطي كوزنتس
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Abstract    
Nowadays, excessive exploitation of resources, on the one hand, and 
pollution, wastes and waste production and consumption, on the other hand, 
have posed major obstacles to the development of countries. Among the 
risks that have recently attracted much attention, one can refer to increasing 
greenhouse gases, ozone destruction, melting of polar ice, loss of species, 
and erosion of agricultural land. The key cause of the depletion of natural 
resources, emissions, and environmental degradation is overconsumption, 
which must be managed for the sake of sustainable development. In this 
paper, we investigate the effect of consumption on sustainable development 
based on the pattern proposed by Lambert (1985) and Stokey (1998). To 
achieve this purpose, an optimal control model has been used that focuses on 
the interaction between the consumer’s behavior and environmental 
degradation. In order to solve the model in a numerical manner, a risk-averse 
utility function is taken into account, and the model is optimized in 
accordance to the principle of maximum Pentryagyn to find the optimal 
values of consumption and emissions studied in stable conditions. The model 
parameters are set using the calibration procedure, and, finally, the results of 
changing the parameters are evaluated by scenarios. After the model is 
solved, the optimal path of the variables and the way to achieve the optimal 
points in a steady state are determined. The results are analyzed in a phase 
diagram. Showing high consumption and emission values vis a vis the 
optimal situation in Iran, the results suggest that Iran is getting far from the 
optimal sustainable state. This is because of the lack of sustainability of 
consumption patterns in Iran. 
Keywords: Sustainable development, Sustainable consumption, 
Environmental degradation, Dynamic optimization, Iran. 
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Abstract    
The new structural economics attempts to reconstruct the path of successful 
countries so as for it to be practical and achievable for other developing 
countries. The framework of GIF is offered here for this purpose. To apply 
this framework for Iranian economic development, the economic structure of 
the country is studied from the new structural economic perspective. The 
results show a distance of Iran from the optimal structure in successful 
countries. In this regard, Iran can move to reforms by benchmarking those 
countries. In the next step of the study, China, India, Indonesia and Turkey 
are selected as the criteria for comparisons. Then, through studying their 
exports and active sectors over a period of 19 years, their leading sectors are 
identified. As many as 25 leading goods groups are achieved for those 
countries, of which 14 are selected as first-priority and 11 as high-tech goods 
groups for foreign investment to participate in the next stages of industrial 
upgrading according to Iranian level of technology and advantages. Studies 
show the status of these 25 goods groups in Iranian exports is inappropriate 
so that their total share in exports is 7.7 percent, while the rate for China, 
India, Indonesia and Turkey is 30, 43, 19 and 41 percent respectively. Also, 
as another GIF steps, an analysis is performed of the import structure and the 
domestic sectors that are active in this regard. 
Keywords: Economic development, New structural economics, Leader-
follower model, Economic growth, Iranian economy. 
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Abstract    
Calculation of symmetric input-output tables is based on two assumptions: 
fixed structure of product sales and product technology assumptions. The 
first assumption guarantees the non-negative elements in the table but lacks 
an acceptable theoretical basis. On the other hand, the second assumption 
has an acceptable theoretical basis; that is, the emergence of some negative 
elements is inevitable. These negative elements should be removed using 
other methods. This issue raises a fundamental question of whether the 
choice of different technology assumptions in calculating symmetric table 
has any effect on the bias of random production multipliers or not. 
Considering the compilers' approach, we have used two IOTs with different 
technology assumptions for measuring the bias of random production 
multipliers. Using Monte Carlo simulation for creating samples in 10, 1000, 
and 10000 sizes, the overall findings show the choice of technology 
assumptions has an effect on the bias of random production multipliers. 
Also, the findings of the present study have an important implication for the 
compilers; that not only product technology assumption is supported by a 
good theoretical foundation but also the bias of calculated random 
production multipliers is smaller than the bias of random production 
multipliers which are estimated based on the fixed structure of product sales. 
Keywords: Random input-output analysis, Random production multipliers, 
Symmetric input-output table, Product technology assumption, Fixed 
product sales structure assumption. 
JEL Classifications: C67; D57. 
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Abstract    
The main objective of this study is to answer the question whether the 
elimination of bread subsidies has had any effect on high- and low-income 
groups in same manner? The study was done using the annual data from 
1997 to 2014 for low- and high-income groups by estimating the AIDS 
demand function and the seemingly unrelated (SUR) equation system. The 
results show that bread is a low-elasticity and necessary commodity for both 
low-income and high-income groups, such that, by a 100-percent increase in 
bread price, low-income and high-income groups lower their demands by 48 
percent and 25 percent respectively. The study of cross-elasticity for low-
income groups shows grains as an alternative for bread, flour and noodles as 
almost independent food stuffs, and take-out foods as complementary to 
bread. Also, the cross elasticity of high-income groups shows that grains and 
take-out foods are alternatives to bread, while flour and noodles are almost 
independent of bread. It is understood from the other results of the research 
that low-income group are more sensitive to increased price of grains, flour 
and noodles. 
 
Keywords: AIDS, Panel aata, SURE, Low-income, High-income, Urban 
area. 
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Abstract  
The chronic budget deficits and dominance of government fiscal status on 
monetary sector are the characteristics of Iran’s economy after the 
revolution. Based on the economic literature, these characteristics explain 
the continuous and considerable variations of money supply in the country. 
Using the VARX model, this paper aims at the impact of budget deficits 
structure on the liquidity based on the central bank reaction function during 
the period of 1979-2010. The results indicate that changes in the budget 
deficits and liquidity are not necessarily in the same direction. Increasing the 
operating budget deficits by the government, which indicates its current 
operations, leads to an increase in the budget deficits and liquidity. However, 
the changes in net acquisition of nonfinancial assets, which is mainly 
influenced by the oil market, despite the change of the budget deficits, do not 
affect liquidity. 
Therefore, the operating budget deficits, and not necessarily the budget 
deficits or the net acquisition of nonfinancial assets, are a spur for liquidity 
changes in the short run and long run. Also, the oil market disturbances have 
no permanent effects on liquidity by themselves. Then, budget reforms based 
on small and flexible operating budget deficits, cyclical balanced operating 
budget deficits and reduction of the dominance of budget on the banking 
system must be pursued for to successfully curb the inflation.  
Keywords: Money supply reactions function, Liquidity, Operating budget 
deficits, VARX model. 
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Abstract 
All forms of business contain elements of risk, but, when it comes to the 
international trade, the risk profile takes up a new dimension. Payment or non-
payment delay of exported goods arises from two main types of risk, political and 
commercial risks. This study aimed to evaluate the effect of political and 
commercial risks of importing countries as well as the impact of governmental 
supporting policies for export credit insurance on Iran's non-oil exports to the 
main importing countries. Hence, a set of panel data was used on Iran’s non-oil 
export to 30 main export destinations. Also, statistics of political, financial and 
economic risk indices from the International Country Risk Guide (ICRG) for the 
period 1384 to 1391 were used to evaluate a gravity model. 
Two static and dynamic algorithms of the gravity model were used. The static 
algorithm included static and Mundlak models for separating short-term and long-
term effects. The random effects and the system-generalized method of moments 
(SGMM) approaches were applied to evaluate the static and dynamic models 
respectively. The results showed the political risk of importing countries has had 
a positive impact on Iran's non-oil exports in long term. In contrast, the 
commercial risks, namely economic risks and financial risks, have had a negative 
impact on Iran's non-oil export.  
The study also showed the government has received taxes. This could have a 
positive effect on the non-oil exports of the country if the government granted 
subsidies to exporters through export credit insurance policies. 
Keywords: Export, Political risk, Commercial risk, Export credit insurance, 
Gravity model. 
JEL Classification: F13, C33, G22. 
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Abstract 
Up to now, numerous tax bases with different rates have been identified in Iran's 
economy. The questions are “Are these rates optimal?” and “Is it possible to 
determine an average optimal rate in a way that it would bring greater growth and 
prosperity?”. In the present study, we seek to determine Iran's optimal tax rates 
using time series data in the years 1978-2014, a dynamic optimal control 
approach, and the maximum principle. 
According to the findings, the main factors affecting the optimal tax rate include 
the ratio of expenditures of the private sector to the public sector, the ratio of 
investment in the public sector to the private sector, depreciation rate, rate of time 
preference, elasticity of production function to the investment in the private sector 
and the public sector, and technical progress. Among the above factors, the ratio 
of expenditures of the private sector to the public sector has a negative effect, and 
the ratio of investment in the public sector to the private sector has a positive 
effect on the optimal tax rate. The other variables have no significant effect on the 
optimal tax rate. In addition, the optimal tax rate is 20 percent. 
Since there are several tax bases in Iran, average tax rates should be close to the 
optimal rate. Changes in tax rates should be according to the economic conditions 
of boom and bust. In this regard, finding new tax bases to reduce the negative 
effects of changes in tax rates is very important. 
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Abstract 
Most economic studies seek to find what economic models, whether 
classical, old Keynesian or New Keynesian, can explain market failures. One 
of the criticisms related to new Keynesian models is that these models failed 
to predict the crisis of 2008. This paper uses a model with a continuum of 
equilibrium steady-state unemployment rates to explore the effectiveness of 
fiscal policies in case of an economic crisis. Also, in this paper, the existence 
of multiple steady-state equilibria is explained by search and recruiting costs 
and their share in employment. This model is used to explain the current 
financial crisis as a shift to a high rate of unemployment in the economy, 
induced by the lowering expectations of the economic agents in the stock 
market about asset prices. The results of the study for Iran’s economy, as the 
extended model of Farmer (2009), shows the labor search model is useful to 
evaluate the performance of asset markets when the stock market is faced 
with uncertainty. Also, an answer is provided to the question “Can fiscal 
policies help us to get out of the crisis?”. 
 
Keywords: Financial crisis, Labor search model, Multiple equilibria. 
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Abstract 
The main aim of this study is to measure direct and indirect income effects 
of cash subsidies on producing activities, factors of production and 
institutions’ incomes with the focus on rural and urban household income. 
An assessment is conducted in the social accounting matrix model using the 
fixed price multiplier matrix in which the relationship between income 
injection and income distribution policies is taken into account. Therefore, 
the 2006 social accounting matrix (prepared by Majlis Research Center in 
2012), the population and housing census of Iran and subsidies for a fixed 
monthly payment are employed as the main data resources. The results show 
that the income impact of this policy on urban households is  stronger than 
that on rural households. Moreover, service, agriculture, home appliances, 
food and retail sail sectors get the greatest influence of the policy. 
 
Keywords: Social accounting matrix, Accounting multiplier, Multiplier 
constant prices, Subsidies. 
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Abstract  
This study is concerned with calculation of Iran's bilateral trade costs and the 
major factors affecting them. What is targeted, indeed, is the bilateral trade 
of the country with developed and developing countries. The results indicate 
that, over the period of 1995-2010, the weighted average of the trade costs 
with developed and developing partners declined for 1% and 30% 
respectively. This reduction, however, was greater for China and Turkey, 
among developing countries, and for Japan and Spain, among developed 
countries. Based on the estimated regression, such variables as the bilateral 
trade costs with distance, the bilateral tariff rate and the lag of bilateral trade 
tariffs are positively related whereas island and adjacency variables have 
opposite effects on Iran's bilateral trade costs. Finally, based on the results, it 
is sugggested that, when planning economic ties, special attention should be 
paid to trade costs as a significant factor.               
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