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  چکیده

کنون شاهد سه اد توسعه پس از جنگ جهانی دوم تااري جدید، نوشتارهاي اقتصاز دیدگاه اقتصاد ساخت

مداخالت  موج دوم، به دنبال ناموفق بودن بسیاري از .، ساختارگرایی قدیم استاول وجم .موج بوده است

هاي  شکست، پدید آمد که 1990و  1980در دهه  ها نئوکالسیکتوسط  ،بر اساس ساختارگراییدولت 

را برجسته کرد و بر کارکرد بازارها در تخصیص منابع تاکید علیه مزیت نسبی  در اقتصاد لتدومداخالت 

بر نقش بازار و دولت تاکید با ساختاري  حولت تلفیق به دنبال ،موج سوم، یعنی اقتصاد ساختاري جدید .دومن

ی بر موجودي عوامل مزیت نسبی اقتصاد مبتن جدید بر اساس ساختارگرایی .استتوسعه اقتصادي  فرآینددر 

 ، ارتقاي صنعتی و بهبود زیرساخت با مساعدت دولت، و استفاده از مکانیزم بازار براي تخصیص منابعتولید

محدود به تدارك اطالعات را نقش دولت در ایجاد تنوع صنعتی و ارتقاء آن  ،ی جدیدگرایساختار. باشد می

، جبران هاي مختلف در همان صنایع بط میان بنگاههاي مرت گذاري در مورد صنایع جدید، هماهنگی سرمایه

و  انکوباتورهاپیشگام، و پرورش صنایع جدید از طریق کمک به  هاي بنگاهاثرات جانبی اطالعات براي 

هاي سخت  نقش رهبري در بهبود زیرساخت همچنیندولت . اندد میگذاري مستقیم خارجی  تشویق سرمایه

 .کند می ایفاتوسعه صنعتی اقتصاد را  فرآیندت هر بنگاه و تسهیل به منظور کاهش هزینه معامال ،و نرم

که طی شش مرحله قابل  سازي اقتصاد ساختاري جدید است ابزار پیاده، چارچوب شناسایی و تسهیل رشد

ها و در نهایت، کاربرد ساختارگرایی جدید مورد  در این مقاله ابتدا نظریه، سپس سیاست. انجام است

   .گیرد یقرار م ارزیابی

اقتصاد ساختاري جدید، ساختارگرایی قدیم، موجودي عوامل تولید، نئوکالسیک، : کلیدي واژگان

   .توسعه اقتصادي

Keywords: New Structural Economics, Old Structuralism, Factor 
Endowment, Neoclassic, Economic Development.  
JEL Classification: L5, O1, P5.  
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  مقدمه - 1

ساختار اقتصادي کشورهاي در حال توسعه با ساختار اقتصادي از دیدگاه ساختارگرایان، 

تواند بدون تغییرات ساختاري اتفاق  رشد اقتصادي پایدار نمیو  کشورهاي صنعتی تفاوت دارد

از تولید کاالهاي سنتی  اقتصادشان را ساختار اند نتوانسته،کشورهایی هستند که فقیر کشورهاي .افتد

اي از  بخش عمده. سازند حولمدرن، متاقتصادي هاي  و کشاورزي، به تولید صنعتی و سایر فعالیت

 ناشی از ،آسیا و کشورهاي آمریکاي التین و آفریقاشرق هاي نوظهور اقتصادن ایمتفاوت رشد 

و تلفیق با عناصري از اقتصاد  ی جدید با احیاي ساختارگراییساختارگرای. استتحول ساختاري 

. یافته استنئوکالسیک، به دنبال ترسیم نظریه و سیاست جدید براي توسعه کشورهاي کمتر توسعه 

ساختارگرایی جدید براي توسعه در ایران، اهمیت زیادي دارد، زیرا از یک  يها سیاستکاربرد 

تاري امکان پذیر است و از سوي سو برون رفت از وضعیت کنونی اقتصاد ایران، تنها با تحول ساخ

اما . دیگر ساختارگرایی قدیم، تجربه کامال موفقی در اقتصاد ایران از خود به جاي نگذاشته است

هاي ساختارگرایی قدیم را ندارد، ولی اتخاذ آن براي  ساختارگرایی جدید هر چند ضعف

با توجه به نقش  .رت گیردتوسعه ایران باید با عنایت به ارزیابی نقادانه آن صو اريذگ سیاست

چشمگیر مقاالت و کتب جاستین لین در تبیین ساختارگرایی جدید، در این مقاله عمدتا نظرات 

ها و کاربرد  جدید، سیاستساختارگرایی نظریه  در این مقاله ابتدا .ردگی وي مورد استناد قرار می

  . شود پرداخته میها  آنارزیابی به  سپس و دگرد میمعرفی آن در کشورهاي در حال توسعه 

   

  سه موج اقتصاد توسعه -2

نوشتارهاي اقتصاد توسعه پس از جنگ جهانی دوم تا کنون از دیدگاه اقتصاد ساختاري جدید، 

   .شاهد سه موج بوده است

 پدید آمد ،رودن روزنشتاینبا انتشار مقاله تاثیرگذار که است  ساختارگرایی ،اول وجم

کردند که به خاطر مساله  استدالل می ساختارگرایان قدیم .)211-202 :1943 ،1روزنشتاین رودن(

صنایع مدرن و پیشرفته  ،هاي ساختاري و همچنین مساله هماهنگی در بازارها ناپذیري انعطاف

بازار، هسته اقتصاد توسعه  این تز نارسایی. در کشورهاي در حال توسعه گسترش پیدا کند تواند نمی

تواند با  ساختارگرایان معتقد بودند که دولت می. پدیدار شد انی دومشد، که بعد از جنگ جه

                                                           
1. Rosenstein -Roden (1943) 



  

  

  3   ها مزایا و چالش :توسعه رویکرد ساختارگرایی جدید در اقتصادارزیابی نظري 

را این واقعیت ساختارگرایان . هاي بازار غلبه کند نارساییایفاي نقش رهبري در صنعتی شدن، بر 

و  گذاري سرمایهو  انداز پس میزان پایین در هاي توسعه نیافتهاقتصاد یژگیکه وکردند برجسته 

 ساختارگرایان همچنین .است بازار نارساییبه دلیل  ،، همه در درجه اولجمعیترشد  يباال میزان

وجود یک بخش کشاورزي  ، یعنیدکردن یدکتا ي توسعه نیافتهیت دوگانه اقتصاد کشورهاماهبر 

 ساختارگراي قدیم اقتصاددانان .مدرن بسیار کوچک ی، به همراه بخش صنعتبزرگ تیشیمع

 اولویتو واردات از طریق جایگزینی  ساختاري حولمنظور تسهیل تمداخله دولت به  طرفدار

هاي کمی بر واردات و  محدودیت ماننداین دوره ابزارهاي حمایتی جدید  در .دندبوصنایع پیشرفته 

مورد استفاده قرار  ي در حال توسعهتوسط کشورها ،ها براي مدیریت تراز پرداخت يکنترل ارز

  .گرفت

بخش محدودیت  فعر. تاکید کردند ،تولیدي هاي بخشمحدودیت عرضه در بر ساختارگرایان 

فراتر از  داشت که صنعتیتجهیزات مدرن از کشورهاي و آالت  واردات ماشینبه نیاز  کشاورزي،

افزون بر آن . بود يارزمحدودیت انداز داخلی و  کشورهاي فقیر با سطوح پایین پس توان مالی

به عنوان موتور رشد متکی بود، چون هر  ،توان به تجارت بودند که نمیمعتقد قدیم ساختارگرایان 

کشش جهانی براي کاالهاي این کشورها مواجه  راي افزایش صادرات، با تقاضاي بیتالشی ب

راه حل را در ساختارگرایان قدیم . شود میبدتر ) رابطه مبادله( شود و بنابراین شرایط تجارت می

هاي  استراتژياما نتیجه اجراي . دانستند جایگزینی واردات می فرآیندتوسعه صنایع داخلی از طریق 

، 1970و دهه  1960نوب آسیا در دهه در آفریقا، آمریکاي التین و ج اقتصادي به رهبري دولت

 نیافت و یا بدتر شدها، بهبود  یافته مایوس کننده بود و فاصله کشورهاي در حال توسعه با توسعه

   .)39-36 :2012، 1لین(

موج دوم  ،بر اساس ساختارگراییمداخالت دولت  به دنبال ناموفق بودن بسیاري از موج دوم،

در  دولتمداخالت هاي  شکستپدید آمد که ، 1990و  1980در دهه  ها نئوکالسیکتوسط 

 ها نئوکالسیک. نددومنرها در تخصیص منابع تاکید و بر کارکرد بازا ندرا برجسته کرد اقتصاد

که  ندار داشتهظو ا ندگرفت را نادیدههاي ساختاري میان کشورها در سطوح مختلف توسعه  تفاوت

 شدیدترین ،لدیپاك ل .افتد میتوسعه کشور اتفاق  فرآینددر  به طور خودجوشتغییر ساختاري 

تفکر . حمالت را به اقتصاد توسعه به عمل آورد و از دیدگاه نئوکالسیک در توسعه حمایت کرد

، تقویت نهادهاي الزم براي قیمت، ایجاد محیط بازار با ثبات توسعه بر درست دانستن نئوکالسیک

                                                           
1. Lin (2012) 
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، و ایجاد )وب، محیط کسب و کار و مانند آنخ اداره امور، حقوق مالکیت(بازارها کارکرد خوب 

 ،آوري فنار ماهر مورد نیاز براي پیشرفت براي تامین نیروي ک) آموزش و سالمت(سرمایه انسانی 

هاي اجماع  در سیاست "هاي تعدیل ساختاري برنامه" درهاي سیاستی  توصیه این. تاکید کرد

سازي و اجراي  وصی، خصبود و آزادسازي اقتصادي که پارادایم غالب ه شدئارا واشنگتنی

   .کرد را ترویج میاقتصادي تثبیت  هاي برنامه

در یک اقتصاد در حال گذار، در  هاي بنگاهاجماع واشنگتنی نتوانست تشخیص دهد که بسیاري از 

زیرا آن صنایع در مقابل مزیت نسبی ناشی از موجودي عوامل  ماندنی نیستند شرایط رقابتی و باز،

هاي دولت از طریق مداخالت و  حمایتها و  اقتصاد قرار دارند و بقاي آنان متکی به یارانه

مساله ماندگاري بنگاه، اصالحات اجماع واشنگتنی،  با توجه به حل نشدن. اختالالت متعدد است

د فرض ماندگاري در اقتصا. دگردیگذار  فرآیندمنجر به فروپاشی بنگاه و رکود غیر منتظره در 

ل مربوط به گذار در ئو مسا، در حالی که در تحلیل توسعه نئوکالسیک نادیده گرفته شد

  . )8: 2014لین، ( شود در نظر گرفتهاقتصادهاي در حال توسعه، الزم است 

و موفقیت ) نئوکالسیک( هاي تعدیل ساختاري برنامههاي اجماع واشنگتنی و  سیاستبا شکست 

تغییرات  ، شواهد قوي ازدر تحول ساختاري با مداخله دولتورهاي در حال توسعه کشتعدادي از 

که موج سوم تفکر  اقتصادي در رشد ارایه شد هاي بخشساختاري در ترکیب اشتغال و سهم نسبی 

  .را پدید آوردتوسعه اقتصادي 

 اصلی هستهساختاري به  حولبازگرداندن ت شهدف ،جدید يیعنی اقتصاد ساختار ،موج سوم

 لین، .استتوسعه اقتصادي  فرآیندر و دولت در بازا بر نقشهمچنین تاکید و  توسعه اقتصاد

را  خود و مونگا ،، آگیون، اسپنس، هریسونوالسکو، رودریک، هاسمناز جمله  یاقتصاددانان

د لین، سراقتصاددان بانک جهانی هر چن. داند می) موج سوم(نظریه پردازان ساختارگرایی جدید 

که بازار باید مکانیزم  است دقعتم ي جدیدساختار اقتصاد .اي دارد نقش برجسته) 2012-2008(

ها براي  گذاري سرمایهاساسی براي تخصیص منابع باشد، اما دولت باید نقش فعالی در هماهنگی 

جبران اثرات جانبی ایجاد شده توسط اولین  و همچنین لیديوتتنوع ایجاد ارتقاء صنعتی و 

  . رشد پویا، ایفا کند فرآینددر  1کنندگان اقدام

ساختارگرایی و ( دو موج قبلیتلفیق مناسبی از به دنبال  "اقتصاد ساختاري جدید"در واقع، 

رویکرد نئوکالسیک براي مطالعه  ،اقتصاد ساختاري جدید. تفکر توسعه استدر  )نئوکالسیک

                                                           
1. First-Mover 
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ساختار  نسبت بهزا  درون را یک اقتصاد ساختار و استساختار اقتصادي  عوامل در موجودي

آن کشور تولید توسط موجودي عوامل  ،ساختار بهینه صنعتی یک کشور .داند میآن تولید  املوع

بهبود تولید و مستلزم ارتقاي ساختار موجودي عوامل  ،ارتقاي ساختار صنعتی. شود مییین تع

گوید که بهترین راه براي ارتقاي ساختار  اقتصاد ساختاري جدید می. استزیرساخت مربوطه 

هاي نسبی تعیین شده  توسعه صنایع آن کشور با توجه به مزیتیک کشور، عوامل تولید موجودي 

نهاد  ،بازار توسعه اقتصادي، فرآینددر و  در آن زمان است عوامل تولیدتوسط ساختار موجودي 

 تباسقااز طریق  توانند کشورهاي در حال توسعه می ،جدید آوري فن در مورد .ستاساسی اقتصاد ا

را به مزیت  ، عقب ماندگی خوداند رسیدهغ ولببه  یافته توسعههایی که در اقتصادهاي  آوري فن

اصل پیروي از  .ایفا کندساختاري  حولتاین نقش فعالی در تسهیل  تواند میلت دو .تبدیل کنند

 ساختارگرایی جدیدهاي کلیدي  جنبه ،دولت در تسهیل تحول ساختاريفعال قش مزیت نسبی و ن

  .است

از طریق  توانند میاند،  شدهرشد اقتصادي  فرآیندوارد  یرترد تر که اي با درآمد پایینکشوره

هاي خصوصی و یا  شناسایی صنایع بالغ در کشورهاي پیشگام و تسهیل ورود شرکت

 از ،، در راستاي مزیت نسبی شانآن صنایع رقیبهاي مستقیم خارجی از کشورهاي  گذاري سرمایه

  . )8-1 :2012 لین،( و رشد اقتصادي خود را تسریع بخشند دناستفاده کن 1مزایاي دیر وارد شوندگان

  

   ساختارگراییبه  جدید رویکرد - 3

منابع ( عوامل تولیدموجودي از دیدگاه نظریه جدید، نقطه شروع براي تحلیل توسعه اقتصادي، 

هاي یک اقتصاد در هر زمان خاص،  موجودي. یک اقتصاد استدر ) طبیعی، نیروي کار و سرمایه

زیرساخت به عنوان  در نظریه ساختارگرایی جدید،. هستند است و در طول زمان قابل تغییرمعین 

ساخت شامل زیر. شود میافزوده یک اقتصاد عوامل تولید در هاي  یک جزء دیگر در موجودي

هایی از زیرساخت  نمونه. است )یا ناملموس(و زیرساخت نرم ) یا ملموس( 2زیرساخت سخت

، و هاي برق ، شبکههاي مخابراتی ها، سیستم فرودگاه، تسهیالت بندري، ها بزرگراه شاملسخت 

زیرساخت نرم شامل نهادها، مقررات، سرمایه . است )برق و گاز آب،( عمومی تاسیساتدیگر 

  بر هزینه مبادله  ،زیرساخت .است سایر ترتیبات اقتصادي و اجتماعی ، وشیهاي ارز ، نظاماجتماعی

                                                           
1. Late-Comer Advantage 
2 .Hard Infrastructure 
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  . گذارد اثر می گذاري سرمایههر بنگاه و نرخ نهایی بازدهی 

  : 1، مبتنی بر سه ایده زیر استنظریه جدید

در ، که )یک کشورزمین، نیروي کار و سرمایه ( اقتصادیک تولید ساختار موجودي عوامل  ،اول

کل دخل و خرج تعیین کننده ، میزان مشخصی دارد و در طول زمان قابل تغییر است ،هر زمان

از یک سطح توسعه به و  ستاهاي نسبی اقتصاد  ل تولید و مزیتهاي نسبی عوام اقتصاد، قیمت

ساختار صنعتی یک اقتصاد در سطوح مختلف توسعه، متفاوت  بنابراین،. یابد سطح دیگر تطور می

) غیرملموس(نرم و  )ملموس(سخت نیازمند زیرساخت مربوطه  ،هر ساختار صنعتی. خواهد بود

  . استاقتصاد براي تسهیل عملیات و معامالت آن 

در سطوح مختلف توسعه اقتصادي،  خود  هاي کشورها به دلیل تفاوت در موجودي ،دوم

از  اي اي در امتداد زنجیره هر سطح توسعه اقتصادي، نقطه .ساختارهاي اقتصادي متفاوتی دارند

دو در صنعتی با درآمد باال است، نه دوگانگی به اقتصاد کشاورزي مبتنی بر  کم درآمداقتصاد 

). "صنعتی شده"مقابل در  "در حال توسعه"و یا  "غنی"در مقابل  "فقیر"(توسعه اقتصادي  مرحله

نباید لزوما از کشورهاي با  ،حال توسعه صنعتی و بهبود زیرساخت در کشورهاي در ءاهداف ارتقا

  .شودترسیم  باال درآمد

با این . خصیص موثر منابع استی براي تصلا رکا و سازسعه اقتصادي، بازار، در هر سطح تو ،سوم

همگام با  ،متنوع سازيصنعتی و  توسعه مندنیاز پویا فرآیندبه عنوان یک  ، توسعه اقتصاديحال

 نمضمت ،پیشرفتی چنین. ستاتوسعه در هر سطح مرتبط،  "نرم" و "سخت"در زیرساخت بهبود 

 اي در کاالهاي سرمایه گذاري سرمایهو بازدهی به ها  هاي معامالتی بنگاه در هزینه 2جانبیاثرات 

ارتقاي صنعتی و در تسهیل ، دولت باید نقش فعالی بازارثر ؤم رکا ساز وبر  نوافز، بنابراین. است

 :2012لین،( کند ایفاها و جبران اثرات جانبی،  سازي از طریق هماهنگی و بهبود زیرساخت متنوع

   . )15-14: 2012و لین، 194 :2011 و لین، 10

و شامل شش مرحله ی جدید گرایسازي ساختار ابزار پیاده ،3"رشدچارچوب شناسایی و تسهیل "

   :استزیر 

                                                           
1

، سه )10ص  فصل اول،( بانک جهانی، کتاب اقتصاد ساختاري جدید و کتاب جستجوي رفاه مجله پژوهشیلین در . 

چهار ایده را ذکر کرده است  ،)117-115ص ( رفاه است ولی در فصل پنجم کتاب جستجويایده اصلی را ذکر کرده 

  .که در واقع همان سه ایده است
2. Externalities 
3. Growth Identification and Facilitation Framework 
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 کهمشابه  جوديومباید کشورهاي در حال رشد پویا با ساختار  ،گذاران سیاست :اولمرحله 

تولید کننده کاالهاي باید صنایع  سپس. دنرا انتخاب کندارند درصد درآمد سرانه باالتر  صدحدود 

رشد کرده در این کشورها به خوبی سال گذشته  بیستی طکه را شناسایی کنند  رتاتجقابل 

  .است

 ،وجود داشته باشند خصوصی داخلی در آن صنایع بنگاه تعدادي اگر :دوممرحله 

و  کنند شناساییرا بیشتر  هاي بنگاهیا ورود  آوري فن يارتقا هاي محدودیتباید اران گذ سیاست

  .نمایند اقدام ،هایی حذف چنین محدودیت رايب

 توانند میگذاران  ، سیاسترددانداخلی وجود  بنگاهکه در آن هیچ  یدر صنایع :سوممرحله 

هاي  یا برنامهجذب کنند  را اولمستقیم خارجی از کشورهاي ذکر شده در مرحله  گذاري سرمایه

  .کنندسازماندهی را  )انکوباتورها(حمایت از صنایع نوپا 

توسط  1یباید به خود کشف ، دولتاولشده در مرحله ناسایی بر صنایع ش نوافز :چهارم رحلهم

   .کندحمایت ، در صنایع جدید نوآوري افزایشاز و کند توجه هاي خصوصی  شرکت

کسب و کار، براي غلبه بر نامساعد در کشورهاي با زیرساخت ضعیف و محیط  :پنجم رحلهم

 ،هاي صنعتی خوشهگیري  مستقیم خارجی و تشویق شکل گذاري سرمایهو  ها بنگاهموانع ورود 

   .استفاده شود تواند میهاي صنعتی  مناطق ویژه اقتصادي یا پارك

با  راشناسایی شده در گام نخست پیشگام در صنایع  هاي بنگاه هزینهدولت باید  :ششم رحلهم

، و دسترسی به ارز ،گذاري سرمایه تامین مالی مشتركمالیاتی براي دوره محدود،  مشوقاعطاي 

  .جبران کند

مزیت نسبی  با هایی که شناسایی بخش جهتگذاران  عملی براي سیاست یاین شش مرحله چارچوب

 ،ها ر آن بخشدخصوصی  هاي بنگاه فعالیتتسهیل ورود و  همچنینو  هستند ، سازگارنهفته کشور

   .کند میفراهم 

در آن است که  ها نئوکالسیکقدیم و ساختارگرایی هاي ساختارگرایی جدید با  مهمترین تفاوت

هاي ساختارگرایی قدیم بر خالف مزیت نسبی بوده است، در حالی که ساختارگرایی  سیاست :اوال

ناپذیري  ثانیا ساختارگرایی قدیم انعطاف. موافق مزیت نسبی هستند ها نئوکالسیکجدید و 

داند، در حالی که ساختارگرایی جدید، انعطاف ناپذیري را  ساختاري را بدلیل شکست بازار می

نیافته را ناشی از  مشکالت کشورهاي توسعه ها نئوکالسیک. داند ناشی از موجودي عوامل می

                                                           
1. Self-Discovery 
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 پر - کم درآمد( بندي دوتایی ساختارگرایی قدیم طبقه: ثالثا. انندد ناپذیري ساختاري نمی انعطاف

، طیف کشورها را بر ها نئوکالسیکاز کشورها دارد، در حالی که ساختارگرایی جدید و ) درآمد

ساختارگرایی قدیم، نقش کلیدي براي دولت در توسعه قائل : رابعا. بینند حسب درآمد سرانه می

کنند و ساختارگرایی  شکست مداخالت دولت را مطرح می ها نئوکالسیکاست، در حالی که 

   .ددان ار توسعه میذگ جدید دولت را تسهیل کننده و سیاست

ل ئبراي توسعه قاساختارگرایی قدیم نقش کلیدي براي مخارج دولتی  در زمینه سیاست مالی،

کنند و  ها را مطرح می شکست دولت در اجراي پروژه ها نئوکالسیکاست، در حالی که 

ساختارگرایی جدید، مخارج دولتی را براي سرمایه انسانی، زیرساخت و سرمایه اجتماعی توصیه 

خواهد، در حالی  ساختارگرایی قدیم آن را در کنترل دولت می در زمینه سیاست پولی،. کند می

 اريگذ سرمایهکه ساختارگرایی جدید، اعمال سیاست پولی از طریق تنظیم نرخ بهره براي تشویق 

در زمینه توسعه مالی، . کنند رویکرد بازارگرا در سیاست پولی توصیه می ها نئوکالسیک. خواهد می

داند و مداخله دولت را توصیه  ل بخش مالی را ناشی از شکست بازار میئساختارگرایی قدیم مسا

ید هاي محلی و کوچک براي تامین مالی توسعه تاک اما ساختارگرایی جدید بر بانک. کند می

در زمینه توسعه انسانی، . بر رقابت در بخش مالی تمرکز دارند ها نئوکالسیک. کند می

اما ساختارگرایی جدید، سرمایه انسانی را . است مطرح کردهاندکی  ، مطالبساختارگرایی قدیم

در انسان به عنوان یک عامل  گذاري سرمایهنیز با  ها نئوکالسیک .داند جزء موجودي کشور می

لین، ( پردازد می ها نئوکالسیکبه مقایسه ساختارگرایی جدید و قدیم با  1 جدول. تولید، موافقند

   .)168-143: 2011 و لین و مونگا، 331-330: 2012و لین،  245-246: 2012
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  نئوکالسیک و ساختارگرایی جدید ،هاي ساختارگرایی قدیم سیاستها و  ویژگیمقایسه : 1 جدول

  ساختاري جدید  نئوکالسیک  ساختاري قدیم  ویژگی یا سیاست

  ساختار اقتصادي

 حال در کشورهاي اقتصادي ساختار

 کشورهاي اقتصادي ساختار با توسعه

  .صنعتی تفاوت دارد

 اقتصاد کشورها میان تفاوت ساختاري

  .وجود ندارد توسعه مختلف سطوح در

 در کشورهاي اقتصادي ساختار

 ساختار با توسعه حال

صنعتی تفاوت  کشورهاي

  .دارد

  تغییر ساختار

 با تغییرات پایدار رشد اقتصادي

 عوامل انباشت .افتد ساختاري اتفاق می

  افتد طبیعی اتفاق نمی طور به تولید

 در خودجوش طور به ساختاري تغییر

. افتد می اتفاق کشور توسعه فرآیند

  .است طبیعی طور به تولید عامل انباشت

 با پایدار اقتصادي رشد

ساختاري اتفاق  تغییرات

 به تولید عوامل انباشت. افتد می

  .افتد نمی اتفاق طبیعی طور

انعطاف ناپذیري 

  ساختار

 بین ساختاري ناپذیري انعطاف منشأ

 حال در و یافته توسعه کشورهاي

 باعث است که بازار توسعه، شکست

 بر سرمایه پیشرفته صنایع توسعه شود می

 مشکل با توسعه حال در کشورهاي در

 ساختاري ناپذیري انعطاف. شود مواجه

مختل  پاسخ انحصارها، وجود دلیله ب

 عدم و قیمتی عالیم به کار نیروي شده

  .است عوامل تحرك

 به توسعه حال در کشورهاي مشکالت

 الملل بین اقتصاد در ساختاري موانع دلیل

 داخلی، ساختاريمشکالت  نیست و

 توجیه را اقتصاد در دولت دخالت لزوم

  .کند نمی

 هاي ناپذیري انعطاف تفاوت

 کشورهاي بین ساختاري

توسعه،  حال در و یافته توسعه

 ناشی از تفاوت موجودي

  .است کشورها آن عوامل

  نقش بازار

بازار  نارسایی نتیجه ساختاري تفاوت

 حرکت تسهیل دولت، نقش است و

 سطح به توسعه تر پایین سطح از اقتصاد

  .آن است باالتر

 تخصیص در بازارها کارکرد تاکید بر

  منابع

 در دولت و نقش بازار بر تاکید

 بازار. اقتصادي توسعه یندآفر

تخصیص  براي اساسی مکانیزم

 باید دولت ولی است، منابع

 هماهنگی در فعالی نقش

 ارتقاء براي ها گذاري سرمایه

 و تولیدي تنوع ایجاد و صنعتی

 جانبی جبران اثرات همچنین

 اولین توسط شده ایجاد

 رشد فرایند در کنندگان اقدام

  .کند ایفا پویا،

  نقش دولت

 مانند( گرایی حمایت هاي سیاست

 از حمایت براي واردات بر تعرفه اعمال

 انعطاف ناپذیر سیاست ،)نوزاد صنایع

 ایجاد و مالی سرکوب ارز، نرخ

دولتی و  مالکیت با اقتصادي هاي بنگاه

 تحول تسهیل منظور به دولت مداخله

 و واردات جایگزینی طریق از ساختاري

 نسبی مزیت پیشرفته علیه صنایع اولویت

  اقتصاد

  اقتصاد در دولت مداخالت شکست

 براي کننده تسهیل نقش دولت

استراتژي توسعه  .دارد ها بنگاه

 یجایگزینصادرات و همچنین 

واردات متناسب با مزیت نسبی 

  .اتخاذ شود تواند میکشور 

  حمایت صنعتی
بر، اولویت  سرمایه سنگین صنایع توسعه

  .دارد

پیدایش صنایع بر اساس مزیت نسبی 

  اقتصاد

حمایت از صنایع منتخب 

  داراي مزیت آشکار و پنهان

  سیاست تجاري

 .واردات جایگزینی اتخاذ استراتژي

 اقتصادهاي. نیست رشد موتور تجارت،

 تا شوند باید حمایت توسعه در حال

 با بتوانند شان مدرن صنایع که زمانی

  آزاد تجارت تاکید بر

توسعه صادرات به عنوان 

موتور محرکه رشد با 

الگوبرداري از صادرات 

 به رسیدن و کشورهاي پیشرو
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 بازارهاي در صنعتی پیشرفته کشورهاي

  .جهانی رقابت کنند

 تحول و نوآوري تر سریع نرخ

 اقتصاد بازبودن. ساختاري

 همگرایی ضروري براي کانال

 تدریجی باید رویکرد. است

  .داشت تجاري آزادسازي در

  موافق مزیت نسبی  مقابل مزیت نسبی  مزیت نسبی

ساختار بهینه  و نسبی هاي مزیت

توسط  کشور، یک صنعتی

 تولید آن عوامل موجودي

  .شود می تعیین کشور

  رشد اقتصادي
رشد، کاهش تنگناهاي داخلی و  أمنش

  .خارجی است

رشد، انباشت سرمایه و رشد  منشأ

وري کل عوامل تولید و پیروي از  بهره

  .مزیت نسبی است

رشد، پیروي از ساختار  منشأ

موجودي عوامل تولید و نقش 

فعال دولت در تسهیل تحول 

  .ساختاري است

  سرمایه خارجی

 به را عمدتا خارجی گذاري سرمایه

 کشورهاي دست در ابزاري عنوان

 شان ملیتی چند هاي شرکت و صنعتی

 توسعه حال در کشورهاي کنترل براي

 خارجی مالکیت و سلطه براي ابزاري و

 بر محدودیت اعمال دانستند و از می

 المللی بین هاي مالی جریان انواع

  .کنند می حمایت

  گذاري خارجی تشویق انواع سرمایه

 خارجی مستقیم گذاري سرمایه

 سرمایه مطلوب منبع یک

 در کشورهاي براي خارجی

 دیگر با در مقایسه توسعه حال

 زیرا است، سرمایه هاي جریان

 با سازگار صنایع به معموال

 گیري هدف کشور نسبی مزیت

 براي مستعد است و کمتر شده

 دوره طی ناگهانی بازگشت

 حاد مسایل و است مالی بحران

 بحران مانند مالی هاي بحران

  کند مین اوراق ایجاد بازار

نسخه برداري از 

  اقتصادهاي توسعه یافته

 صنایع توسعه، حال در کشورهاي

 برداري نسخه را یافته توسعه کشورهاي

  .نمایند تقلید و

 بازار نهادهاي توسعه، حال در کشورهاي

 نسخه برداري را یافته توسعه کشورهاي

  .نمایند تقلید و

 هر مناسب صنایع و نهادهاي

 توسعه سطح به بسته کشور

  .بود خواهد متفاوت کشور،

  توسعه هاي شکست دولت در طرح  نقش اصلی مخارج دولتی در توسعه  سیاست مالی

مخارج دولتی براي سرمایه 

ها و سرمایه  انسانی، زیرساخت

  .کند میاجتماعی را توصیه 

  پولیرویکرد بازارگرا در سیاست   تحت کنترل دولت  سیاست پولی

اعمال سیاست پولی از طریق 

تنظیم نرخ بهره براي تشویق 

  گذاري سرمایه

  توسعه مالی
مسایل بخش مالی بخاطر شکست بازار 

  .است و دولت باید مداخله کند
  تمرکز بر رقابت در بخش مالی

هاي محلی و  تاکید بر بانک

کوچک براي تامین مالی 

  توسعه

  بحث اندك از موضوع  توسعه انسانی
در انسان به  گذاري سرمایهتاکید بر 

  عنوان عامل تولید

تقویت سرمایه انسانی که جزء 

  .موجودي عوامل کشور است

  98 :1989 و می یر، 215-193: 2011 لین، :ماخذ

  

  

  

  



  

  

  11   ها مزایا و چالش :توسعه رویکرد ساختارگرایی جدید در اقتصادارزیابی نظري 

  اقتصاد ساختاري جدید ارزیابی - 4

قرار  ارزیابیکاربرد ساختارگرایی جدید مورد  ،ها و در نهایت در اینجا ابتدا نظریه، سپس سیاست

 .گیرد می

  جدید نظریه ساختارگرایی ارزیابی - 1- 4

  مزایاي نظري - 1- 1- 4

یکی از مزایاي نظري اقتصاد ساختاري جدید این است که بر خالف ساختارگرایی قدیم که بدنبال 

یند توسعه اقتصادي آتوسعه دولت محور بود، ساختارگرایی جدید بدنبال تلفیق دولت و بازار در فر

در ساختارگرایی جدید، بازار مکانیزم اصلی براي تخصیص منابع است و دولت نقش فعالی . است

ها براي ارتقاي صنعتی و ایجاد تنوع تولیدي و همچنین جبران اثرات  گذاري در هماهنگی سرمایه

دیگر اقتصاد ساختاري نظري مزیت . کند کنندگان ایفا می جانبی ایجاد شده توسط اولین اقدام

اي براي رسیدن به  است که بر خالف ساختارگرایی قدیم که اصالح ساختاري را وسیله جدید این

دانست، ساختارگرایی جدید بدنبال رسیدن به وضعیت کشورهاي در حال  کشورهاي پیشرفته می

  .ها گذاشت پاي آن يتوان پا جا میاي است که جلوتر هستند و با اصالح ساختاري  توسعه

  

  چالش هاي نظري - 2- 1- 4

ناشی از برداري از مزیت نسبی  باید لزوما محدود به بهرهنتوسعه : ایستامزیت نسبی ) الف

ورد در بحث خود در م 1هاجون چانگ طور که همان در واقع،. شود امل تولید کنونیوع ديوجمو

براي  اام است ساختاريتحول  اساس استراتژي ،مزیت نسبی فعلی، گوید میسیاست صنعتی با لین 

ت نوکیا در فنالند و صنع طور که همانو  باید به چالش کشیده شود، رسیدن به ارتقاء صنعتی

 بلندمدت براي ایجاد گذاري سرمایه ،اقتصادي توسعه ،ندداالکترونیک در کره جنوبی نشان د

 و کارائیب کمیسیون اقتصادي سازمان ملل براي آمریکاي التین .طلبد را می "صنایع جدید"

)ECLAC(2، بیوتکنولوژي و اطالعات و  آوري فنمانند  جدید آوري فن در گذاري سرمایه

هنوز  چوندهد که  کمیسیون نشان میاین بیوتکنولوژي،  براي یژهبه و .کند می دانهشرا پی ارتباطات

 و رقابت درها  قابلیتبراي کشورهاي منطقه براي توسعه بزرگ ، فرصت است در مرحله اولیه خود

                                                           
1. Ha- Joon Chang 
2. Economic Commission for Latin America and Caribbean (ECLAC) 
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باید در این ن ،کننددنبال را  لین پیشنهادات کشورهاي آمریکاي التیناگر . وجود دارد زمینهاین 

فعلی خود ناشی از نیروي کار غیر اي ایزها م انجام این کار آن زیرا با کنند، گذاري سرمایه ها بخش

   .)139-120 :2012 لین،( دنکش میبه چالش  ،1رب  منابع طبیعیتولید  املوعموجودي ماهر و 

با سرپیچی  ،ژاپن و کره جنوبی مگر موفقیت چین، گوید میطور که رودریک  عالوه بر آن، همان

با که اي نیستند  آیا آنچه ژاپن و کره جنوبی انجام دادند، صنایع ایجاد شده از مزیت نسبی نبود؟

کنون آمیز چین تا ت موفقیتیاسس ؟ آیاایجاد شدند از مزیت نسبی، در زمان خودشانسرپیچی 

شش برابر  تابسته کشوري بین سه  ،بسته صادراتی چین ؟استنبوده مزیت نسبی از سرپیچی 

بخواهد در اگر  ،است مازاد عظیم نیروي کار کشاورزي که دارايچین . است ثروتمندتر

، آیا باید محصوالت کند میتوصیه  تولید چینکند که موجودي عوامل  تخصص پیدا یمحصوالت

  . 2)229-227: 2011، رودریک( ؟کند میدر اصن اکنود که نکاي صادر  پیشرفته

به نیروهاي بازار اجازه داده اگر کره که  گوید می ،نیز در نقد اقتصاد ساختاري جدید 3استیگلیتز

 پیروي از مزیت نسبی. انگیز توسعه خود را آغاز نکرده بود هاي شگفت حاکم شوند، موفقیت بود

ترین  در میان کارآمدکره  ،امروز بودممکن  .باشدبرنج کننده  تولید ،ایستا متضمن آن بود که کره

  . )236-230 :2011 ،4استیگلیتز( برنج باشد، اما هنوز هم یک کشور فقیر بود کنندگان تولید

قرار  مرکز اقتصاد ساختاري جدیددر  به عنوان یک مفهوم نئوکالسیکلین، مزیت نسبی  در نظر

 مزیت نسبیگویند که  اقتصاد ساختاري جدید می مزیت نسبیدر نقد  4برگواینو فاین اما  .دارد

) 1: (مزیت نسبی عبارتند از فروض. ت که باید در نظر گرفته شودداراي فروضی اس ریکاردویی،

 امل در تجارتوعشدن به معکوس  طوشرم) 2( وجود داشته باشد دو کشور در اقتصاد و دو بخش

) 5( وجود دارد ،حوزه فعالیتو  به مقیاس ندهفزای دهیباز) 4( وجود دارد اشتغال کامل) 3( نباشد

وجود  آوري فن تغییر) 7( تولید وجود ندارد املوع جابجاییهیچ ) 6( وجود دارد رقابت کامل

نادرست است آن، ، بدون توجه به فروض در اقتصاد ساختاري جدیداستفاده از مزیت نسبی  .ندارد

   .)5: 2013برگ، فاین و واین(

   :رشد اقتصادي سریع و مداوم چین ،)78-59 :2011( 5لیلو و بر اساس مطالعه 

                                                           
1. Resource Intensive 
2. Dani Rodrik (2011). "Comments on New Structural Economics by Justin Lin". The World 
Bank Research Observer 26(2): 227-229.  
3. Stiglitz (2011) 
4. Fine and Waeyenberge 
5. Lo and Li (2011) 
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نهادهاي اقتصادي : ثانیا. در تضاد با اصل مزیت نسبی بر اساس موجودي عوامل تولید است :اوال

 و هم عناصر جایگزین بازار )دولتی هاي غیر شرکت( 1چین شامل هم عناصر موافق بازار

و نهادهاي موافق  به دنبال بهبود کارایی تولیدينهادهاي جایگزین بازار  .است )هاي دولتی شرکت(

  . )78-59 :2011 لو و لی،( نده دنبال بهبود کارایی تخصیصی هستب ،بازار

 گرفتهنقرار  الزمتوجه مورد خلق مزیت، تغییر و در اقتصاد ساختاري جدید،  :خلق مزیت) ب

ترکیب صادرات کشورهاي . هنددرا تغییر  خودمزیت نسبی  شدند موفق ببرهاي آسیا، .است

ها است و نه موجودي عوامل تولید  دلیل رهبري تکنولوژیک آن به ،ژاپن و اروپاایاالت متحده، 

کننده جریان تجاري  تعیین آوري فنبه قدر کافی آهسته باشد که فاصله  آوري فناگر انتقال  .سنتی

 :1386 میرجلیلی،( شود میکشور  تغییر مزیت نسبیباعث  ،آوري فن توسعه باشد، حمایت دولت از

خلق مزیت، پیمودن نردبان مزیت  .مزیت نسبی با خلق مزیت، مقایسه شده است 2در جدول  .)75

 آوري فن تواند میتاکید بر خلق مزیت  .در صادرات است که با حمایت، قابل انجام خواهد بود

   .محصوالت صادراتی کشورهاي در حال توسعه را ارتقاء بخشد

  

  مقایسه مزیت نسبی ایستا و خلق مزیت: 2 جدول

  ترکیب صادرات مرحله سوم                     ترکیب صادرات مرحله دوم         ترکیب صادرات مرحله اول            نوع مزیت

    -                              ماهر                 محصوالت کاربر غیر                 متکی بر منابع طبیعی محصوالت        مزیت نسبی     

  )اوهلین -ریکاردو و هکچر(

  دانش برمحصوالت                              محصوالت سرمایه بر                          محصوالت کاربر ماهر                               خلق مزیت    

  

ببرهاي آسیایی  ،نخستین کشورهایی که توسعه صادرات مبتنی بر خلق مزیت را در پیش گرفتند

اتخاذ کردند و نخستین موج صادرات  1960گرایی را در اوایل دهه  هاي مداخله بودند که سیاست

. پوشاك، نساجی، اسباب بازي، کفش و موارد مشابه را رهبري کردند: پایین یعنی آوري فنداراي 

به ها ساختارهاي صادراتی خود را به طرق مختلف بهبود بخشیدند و  ، آن1980-1970هه طی د

 آوري فنسنگاپور به سرعت از  .)پیمودن نردبان مزیت( تر حرکت کردند سمت محصوالت پیچیده

کننده تجهیزات و محصوالت الکترونیک منتقل شد و به طور سپس به تولیدایین به پتروشیمی و پ

طراحی و توسعه . آن را از خط تولید ساده به صنعت پیشرفته بهبود بخشید آوري فنهمزمان سطح 

ها  به روز را به آن آوري فنچند ملیتی صورت گرفت که  هاي ، تحت سیطره شرکتفرآینداین 

به سنگاپور این اقدامات . ها امکان پذیر کردند شان را براي آن جهانی هاي دادند و دسترسی به شبکه

                                                           
1. Market-Conforming 
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کره و تایوان داراي . در دنیاي در حال توسعه را داد آوري فنترین  داراي پیشرفته ساختار صادراتی

بیشترین عمق تکنولوژي در میان کشورهاي در حال توسعه هستند و صادرات این دو کشور 

هاي فنی و تحقیق و توسعه به  انبوه در مهارت گذاري سرمایهمتضمن بیشترین یادگیري است که با 

  . )77 :1386 میرجلیلی،( دست آمده است

از ) هاي سادهبر دانش(پیشرفته ساده  آوري فنبیشتر صادرات داراي  اندونزي و تایلند مالزي،

ها سیاست خلق مزیت را در یک دهه یا دو دهه بعد  آن. دهند کشورهاي در حال توسعه را انجام می

ابتدا در محصوالت ساده و سپس در  ،مداخله دولت به منظور خلق مزیت. از ببرها آغاز کردند

بود، ولی ) قلع و کائوچو(کننده مواد خام مالزي در ابتدا صادر. صورت گرفت پیچیده محصوالت

ه هادي در باالترین سطح آن دست یافت و سپس مبا اتخاذ سیاست خلق مزیت به اوج خط تولید نی

بر  بدین ترتیب ساختار صادراتی دانش. به تولید محصوالت الکتریکی و الکترونیکی پرداخت

ها در مالزي  هادي هاي چند ملیتی در تسهیالت آموزشی نیمه شرکت. مالزي شکل گرفت

پیوسته است،  نزي که دیرتر از همه به این گروهتایلند در رتبه بعدي و اندو. کردند گذاري سرمایه

  . )78 :1386 میرجلیلی،( باشد در سبد صادراتی خود می آوري فنترین محتواي  داراي پایین

صنعتی اتخاذ  سیاست ،جهت حمایت از صنایع منتخب درجات مختلفی با اقتصادهاي آسیاي شرقی

به عنوان مثال در دوره اولیه پس از جنگ، ژاپن، صنعت فوالد، کشتی سازي، ذغال سنگ، . کردند

توانست بدون پرداخت  هاي این صنایع می هنهاد. نیرو و صنایع کود شیمیایی را هدف گرفت

. هاي دولتی استفاده کردند هاي ترجیحی بانک از وام ،ها در این بخش ها بنگاهعوارض وارد شود و 

 ، دولت ژاپن به1970در دهه . گیري شد صنعت اتومبیل و صنعت کامپیوتر هدف 1950در دهه 

  . کامپیوتر تداوم بخشید آوري فنزیون با کیفیت باال و تلوی هایی مانند توسعه بخش

حمایت از ایجاد از طریق ، 1970و اوایل دهه  1960دهه  اواخردر نمونه دیگر دولت کره است که 

نمونه . ، صنایع نوپا را هدف گرفتکرد مید موقتی ایجا در مقیاس بزرگ که انحصار ها تشرک

در اواخر دهه  ،، فوالد و پتروشیمی1960در اوایل دهه  ،سیمان، کود شیمیایی و پاالیش نفت آن،

در اواسط تا  ،اي و اقالم مصرفی بادوام و کشتی سازي، کاالهاي سرمایه 1970و اوایل دهه  1960

  . است 1970اواخر دهه 

هاي دولت و حمایت تجاري، دولت نیز  که در ازاي یارانه عنصر کلیدي سیاست کره آن بودیک 

ند، یا شدند وقتی عملکرد ضعیفی داشت یجریمه م ها بنگاه. تاندارد عملکرد سختی وضع کرداس

هنگامی که . شدند وقتی گسترش بیش از حد داشتند آنکه مجبور به ادغام و کاهش ظرفیت می
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یابی به اهداف صادراتی نیز اعتبار  تگرفتند و براي دس ، پاداش میکردند میاهداف دولت را اجرا 

هاي حمایتی  یمجویی که ویژگی رژ رانتیستم را از این انضباط، س. کردند میاي دریافت  یارانه

اختالف نظر وجود دارد ولی  ،هر چند در تبیین دالیل موفقیت آسیاي شرقی .حفظ کرد است

تجربه آسیاي شرقی که موید . و اقتصاددانان توسعه موافقند ها نئوکالسیک: موارد زیر را هر دو

  :مداخله دولت براي خلق مزیت است عبارتند از

  .دولت و سیاست تجاري و صنعتی فعال در موارد زیادي وجود داشته استمداخله  -1

هاي اقتصاد کالن پایدار به شکل کسري  باالتر از همه موارد در زمینه سیاست مداخله دولت -2

  .بودجه کوچک و مدیریت واقع گرایانه نرخ ارز، تحقق یافته است

هاي صادرات و تشویق صادرات  هزینه سازي تاکید و تعهد دولت نسبت به صادرات، به حداقل -3

  . کمک کرده است

ر گی بط و سختضمداخله دولت به صورت نهادسازي تحقق یافته است که ویژگی آن دولت من -4

  . )79 :1386 میرجلیلی،(و قوي براي بخش خصوصی بوده است 

 ودش میدر مورد اقتصاد ساختاري جدید این پرسش به طور جدي مطرح  :مزیت نسبی نهفته) ج

 ،1تورنتون(؟ باشند را دارا می "نهفته"مزیت نسبی  دارايبرندگان  ظرفیت انتخاب ها آیا دولت که

2012 :3(.   

   موجودي عواملنظریه  :تولید رافیاي اقتصادي جدید و جهانی شدنجغ )د

الزم  ،با سرمایه به طور کامل متحرك .است قبل از جهانی شدن مربوط به شرایط ،اوهلین-هکچر

 .فراهم کند اي براي توضیح الگوهاي تولید و تخصص یافتن پایه ،موجودي منابع طبیعی نیست

مهمتر از  .حدود سازندم "عوامل تولیدموجودي "را به  خوددلیلی وجود ندارد که کشورها 

تمرکز اصلی . ، موجودي دانش و کارآفرینی است)سرمایه و زمین کار،( موجودي عوامل تولید

 دانش و کارآفرینی، باید در مورد چگونگی باال بردن و شکل دادن به موجودي دولت سیاست

بر موجودي عوامل  تاکید ،ی جدیدگرایساختار در حالی که در )236-230: 2011 ،استیگلیتز( باشد

   .کننده و کلیدي است تولید به عنوان عامل تعیین

  

  

  

  

                                                           
1. Thornton (2012) 
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  جدید هاي ساختارگرایی سیاست ارزیابی - 2- 4

  سیاستی مزایاي - 1- 2- 4

. شور استکهاي نسبی هر  ی جدید جلب توجه به مزیتگرایساختار یکی از مزایاي سیاستی

دنبال سیاست ه و ب یردگ که ساختارگرایی قدیم غالبا مزیت نسبی کشورها را نادیده می حالی در

در کشورهاي در  ي صنایعمدآناکار. استجایگزینی واردات بدون رعایت مزیت نسبی کشور 

یاستی دیگر ساختارگرایی جدید، مزیت س. ، نتیجه نادیده گرفتن مزیت نسبی استتوسعهحال 

یند تحول ساختاري آزیرا توسعه اقتصادي را فر. یج گرایی در دستیابی به توسعه اقتصادي استتدر

   .تنوع اقتصادي و تغییر ساختار اشتغال است اي تکنولوژي،داند که شامل ارتق می

  

  سیاستیهاي  چالش -2- 2- 4

 هاي ي سیاستبراي اجراالزم  ا کشورهاي در حال توسعه ظرفیتآی )الف

 اجرايدر  دولت احتماال هیچ کشوري نیست که بدون نقش مهم را دارند؟ ساختاري

کیفیت  نباال برد کاري که باید انجام شود. شدابرشد کرده  ،موفقیت آمیز هاي صنعتی سیاست

این موضوعی  .)236-230: 2011، استیگلیتز( کردندکشورهاي موفق چنین . است بخش عمومی

  .مغفول مانده است ،ی جدیدگرایساختار است که در

  

کمیسیون اقتصادي سازمان  :تواناسازي به جاي اقتباس از تولید چند کاالي منتخب) ب

 و کند می ، تاکیدفراتر از شکست بازار ،بر نیاز به حرکت) ECLAC( ملل براي آمریکاي التین

بازار نشان  عالیم آن چه ازکه  داردی یها و قابلیت هانقش مهمی در ایجاد بازار ،دولت د کهپذیر می

درست  را موجود هاي نسبی مزیتیک نمونه آشکار است که  یکره جنوب .ودر میفراتر ، دهد می

 یک اقتصاد کم درآمد عمدتا ازاین کشور  در چند دهه .استبه چالش کشیده  همان آغازاز 

توسعه براي  .منتقل شد کشاورزي به یک کشور با درآمد باال بر اساس صنایع با تکنولوژي باال

 ،بوده استخودکار یا ساده ن دستیابی به طور ، اما اینخارجی بهره بردههاي  آوري فن از آوري فن

توسعه اصالح و  ،استفاده باعث که شد حاصل ملیهاي  قابلیتبراي توسعه  چشمگیر تالش بلکه با

با را  آوري فندانش  ،رسد به اشتباه لین به نظر می مباحث .گردید هاي جدید آوري فن بعدينسل 

تولید هاي  آوري فنبه دست آوردن  ،توسعهکشورهاي در حال براي اگر . کند می خلط اطالعات
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این دو شکاف رو به رشد بین  توان چگونه می است،بسیار ساده  درآمد باالترشده در کشورهاي با 

کشورهاي در حال توسعه به ؟ داتوضیح درا  وري بهره و اورانههاي فن از نظر قابلیت ،گروه کشورها

همچنین براي  و استتر  مناسب شان يهاي خارجی که براي ساختار تولید آوري فنمنظور شناسایی 

باید در ایجاد  ،هاي خودشان آوري فنجاد یاها و  آنتغییر با نیازهاي خود و سپس ها  انطباق آن

  . )75-69 :2013 ،1برد و پرز( کنند گذاري سرمایه ،آوري فنهاي  ظرفیت

  

 در :توسعه مساوي توسعه صنعتی نیست و نباید از توسعه کشاورزي غفلت کرد) ج

اهمیت افزایش  ورشد تقریبا به طور کامل به رشد صنعت بستگی دارد  ،ی جدیدگرایساختار

عدم . گیرد نادیده میرا  در مناطق روستایی) و زمین(نیروي کار وري در بخش بزرگی از  بهره

ضعف عمده در یک  ،در تحقیق و توسعه کشاورزي و در زمینه سالمت روستایی گذاري سرمایه

اختالل که  کند میاز تورش صنعتی و شهري حمایت  ،ی جدیدگرایساختار .توسعه است استراتژي

-222 :2011 ،2کروگر( حال توسعه ایجاد کرده استي در از کشورها تعداديبسیار بزرگی در 

حاکم و  کشاورزي بخشن ایمرابطه از دیدگاه گوستاو رانیس،  .)1-13 :2012، 3اناندهیکاو  226

 نادیده گرفته شده استعمال  در اقتصاد ساختاري جدید، ،در اقتصاد دوگانه ،بخش صنعت

   .)211-209: 2013، 4رانیس(

  

صنعتی موفق در  وسعهت ،اقتصاد ساختاري در: )انکوباتورها(نوپا صنایع اثرات جانبی ) د

پیشگام بر مسائل مربوط  هاي بنگاهمستلزم آن است که  ،پاسخ به تغییر در ساختار موجودي اقتصاد

 ،پیشگام هاي بنگاهموفقیت و شکست  ازدانش به دست آمده  .غلبه کنند ،به اطالعات محدود

، الزم است اثرات جانبی ، دولت یک کشور در حال توسعهرو ایناز  .مثبت دارداثرات جانبی 

این است که  شود میسوالی که مطرح  .پیشگام را جبران کند هاي بنگاهاطالعات ایجاد شده توسط 

 :2011 ،کروگر(بینی کرد؟  پیش براي صنعت نوپا،را این اثرات جانبی  در عمل،توان  چگونه می

  . ساکت است این مورد ، دری جدیدگرایساختار )222-226

  
  
  
  

                                                           
1. Bird and Perez (2013) 
2. Krueger (2011) 
3. Anandhika (2012) 
4. Ranis (2013) 
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  کاربرد ساختارگرایی جدید  ارزیابی - 3- 4

  مزایاي کاربرد - 1- 3- 4

یکی از مزایاي کاربردي ساختارگرایی جدید این است که الگوي عملی براي انتخاب برندگان 

ها براي  توان طی چند مرحله به شناسایی صنایع و حمایت از آن کند که بر اساس آن می ه میئارا

مزیت دیگر کاربردي ساختارگرایی جدید این است که مرحله  .سیاست صنعتی اقدام کرداجراي 

نوآوري و خودکشفی را  ي جدید،ها بنگاهاز تخم درآوردن  هاي سر قبل از صنایع نوپا و برنامه

گنجاند و بدین ترتیب  گانه شناسایی صنایع می در مراحل ششآن را دهد و  مورد توجه قرار می

  . کند میزا را فراهم  درونزمینه رشد 

  

  هاي کاربرد چالش - 2- 3- 4

تنها بر  تواند نمیمورد حمایت، عوامل متعددي باید در نظر گرفته شود و  انتخاب بخشبراي  )الف

کشور یک ظرفیت بالقوه  ،چهارچوب شناسایی و تسهیل رشد .اساس موجودي عوامل تولید باشد

هاي  نقاط قوت و ضعف بخشارزیابی  اباید ب ،امید بخش هاي حوزهشناسایی . گیرد را در نظر نمی

همچنین بر بلکه  ،کشورامل فعلی وع جوديوم نه تنها بر اساساي که  به گونه، ي همراه شودتولید

   .دباشساختاري  حولچگونگی دستیابی به تاساس 

اهمیت مشارکت با بخش  ،ی جدیدگرایساختارهیچ کدام از شش مرحله ذکر شده در  )ب

و نقش اصلی را به  شناسد مینبه رسمیت را خصوصی در تدوین سیاست صنعتی و در برنامه توسعه 

چه  1"خصوصی -بخش عمومیمشارکت "با توجه به محدودیت منابع دولت،  .دهد میدولت 

رویکرد باال  شناسایی و تسهیل رشد،چهارچوب عالوه بر آن، ؟ ی جدید داردگراینقشی در ساختار

 اقتصاد ملی در آینده یک چشم انداز مشترك از موردایجاد اجماع در  رویکرد،ین ا. داردبه پایین 

 ديوجشروع با مو رغم هب نوبی، نیوزیلند، فنالند و ایرلندبه عنوان مثال، کره ج. کند میسخت را 

. اند دست یافته ،نوآوريتولید و  ساختار حولدر تاي  هاي برجسته موفقیتتولید متفاوت، به  املوع

این  .اند مشارکت داشتهتوسعه  استراتژيتدوین  درهاي دولتی و خصوصی  بخش ،فرآیند در این

  .است مانده شناسایی و تسهیل رشد، مغفولچارچوب در  موضوع

                                                           
1. Public-Private Partnership (PPP) 
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. گیرد را نادیده می میان کشورهاي در حال توسعه تفاوت شناسایی و تسهیل رشد، ارچوبهچ )ج

براي  يروش پیشنهاد زیرا ،کند میتوصیه  "همه يارناسب بیک اندازه م" چهارچوب،ین ا

قوي و حضور  يساختار تولید زیک و برزیل کهبراي مکه چ یکسان است کشورهاي مختلف

هاي  زیرساخت باز کوچک با هايبراي اقتصاد چه و ،ها دارند طیف وسیعی از بخشدر  گسترده

 کشورهاي کم درآمد عمدتا کشاورزي آمریکاي مرکزي یا براي هايمانند اقتصادمحدود  صنعتی

   .)75-69 :2013 ،د و پرزبر(

 .هایی وجود دارد ها و ابهام ، پرسشرندهبصنایع شناسایی  براي: برندگان مشکالت شناسایی) د

رو، مزیت نسبی شگذشته در کشورهاي پیبیست سال  طیکه  اتی استتولیدشناسایی  ،گام اول

 ،مقایسه کنیم با گذشته نتوانیم تغییر کرده باشد کهبنیادي قدر   آن شرایط کنونیاگر حال  .دارد

پیدایش هور، ظنو اقتصادهاي به عنوان مثال، پیدایش چگونه صنایع برنده را شناسایی کنیم؟

، ي جدیدهاي جدید تولید، نهادهافرآیندهاي فیبر نوري،  ه کابلجدید ارتباطات از جمل آوري فن

، ه باشنددقدر اساسی تغییر کر وهاي تقاضا آناگر الگ همچنین .تغییر اقلیم جهانی وجدید قواعد 

محصوالت باعث شود مانند ظهور طبقه متوسط در چین و هند، یا وقوع بحران مالی جهانی که 

کنونی با محصوالت گذشته متفاوت باشند؟ یا اگر کشور پیشرو از لحاظ جغرافیایی یا از لحاظ 

با چنین بنابراین گام اول  ؟شود میشناسایی صنایع برنده چگونه انجام بسیار متفاوت باشد  ،نهادي

  . )260 :2012 ،1ولد( مشکالتی در اجرا مواجه است

برنامه ریزان ژاپنی، دارد که  در همین گام شناسایی، رابرت وید در ارزیابی انتقادي خود اظهار می

 بیش زمانآن در  کردند که گذاريهدف به عنوان پیشرو  ی رااغلب کشورهای ،اي و تایوانی کره

   .)116: 2011 ،2وید( ندبود ترثروتمند ،از دو برابر

دچار ممکن است  همسایه ساختار کشوردارد که  رانیس نیز در ارزیابی انتقادي خود اظهار می

  . )210 :2013 ،رانیس( کند یهراا ینامناسب یراهنمای ی شده باشد و در نتیجهسیاست اختالل

و تدارك  "نهفته" مزیت نسبی رايادشناسایی صنایع  پرسش کروگر در گام شناسایی این است که

 به صورت تواند می "اثرات جانبی صنعت" چگونه ؟ستچگونه اصنعت،  "ویژه" زیرساخت

  . )225 :2011 ،کروگر( ؟دگیري شو شناسایی و اندازه ،)ex ante( "پیش نگر"

                                                           
1. Velde (2011) 
2. Wade (2011) 
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و در چه  ،کدام سیاست یا ابزار اندد چگونه یک کشور میکه روشن نیست  در مورد گام دوم،

ر ابزا ،دبه درستی شناسایی شو ،ي آنها لذا حتی اگر صنعت و محدودیت. کند میبهتر کار  حالتی

 شرایط ی جدید در موردگرایساختار .شود مورد نظر غیرنتیجه  منجر به تواند میسیاستی غلط 

. مشاغل -، ماهیت روابط دولتها ظرفیت دولت، مشوقساکت است، مانند  ها ي سیاستاجرا

، اهمیت کشور موافق مزیت نسبیهاي صنعتی  براي موفقیت سیاست شده آگاهی از موضوعات یاد

   .)94 :2013 ،2کرکسو  2: 2012 ،1و گلب 260 :2011 ولد،( دارد

که تصمیم گیرندگان در بخش عمومی این است  ،چهارچوب شناسایی و تسهیل رشدفرض ضمنی 

 ، حتی اگر بتواناوال اما .کنند معلوم را "اثرات جانبی" و میزان "ارتقاء"مناسب  میزان توانند می

وارد که  یکوچک هاي بنگاهکه  همچنان را شناسایی کرد، درادمزیت نسبی  ی کههای فعالیت

براي حمایتی هر استراتژي . یابد می گسترش مزیتآن ، دایره گردند موفق شوند و بزرگتر شوند می

مواجه ی با انواع مسایل ،است و از این روتر  جاافتادهبزرگتر و  هاي بنگاهبه ناچار به نفع  ،"ارتقاء"

فساد مالی و  هاي اجتناب از باید راه افزون بر آن .که استراتژي جانشینی واردات مواجه بود شود می

چگونه باید تصمیم گرفته شود  .، مشخص شودو تسهیل رشد چهارچوب شناساییدر رابطه بازي 

واجد شرایط  ها بنگاهاستقرار پیدا کند؟ و کدام کجا  ،پارك صنعتی یا منطقه پردازش صادراتکه 

  . )225 :2011 ،کروگر( ؟شود میآن به د ورراي وب

از  اندازهه چ تا هاي مربوط به تسهیل رشد، سوال این است که در گام :نوع و مدت حمایت) ه

فشارهاي سیاسی  ازتوان  میچگونه  ؟حمایت ادامه خواهد یافت ،صنایع حمایت شود؟ چه مدت

رانت جویی که  چگونه حمایت کنیم ؟دتناب کرجاتر  هاي طوالنی یشتر و براي دورهبراي حمایت ب

 :2013 رانیس،و  225 :2011 ،کروگر(و سایر ابعاد منفی جایگزینی واردات را نداشته باشیم؟ 

210(.  

 در ساختارگرایی جدید ،اوال در این زمینه: زیرساخت گذاري سرمایههماهنگی در ) و

 ،ثانیا .روشن نیست توسط دولت هاي زیرساختی گذاري سرمایهمیان هماهنگی  چگونگی انجام

مزیت گیري آتی  با جهت تا ،ارتقاء یابدبا رشد که زیرساخت باید  گوید می ی جدیدگرایساختار

صنایع و  ،ثالثا .گیري آتی باید معلوم شود چگونه جهت دهد میاما شرح ن ،شدابسازگار  نسبی

   .رنداذگ میتاثیر  ،زیرساختی گذاري سرمایهبر تصمیمات مربوط به  ،متحول هاي بنگاه

                                                           
1. Gelb (2012) 
2. Kerekes (2013) 
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 سیاست، از دست رفته است ی جدیدگرایساختاردر چه  آنبا توجه به محوریت صنعتی شدن،) ز

 .)171 :2013، 1هارکورت( استهاي سنتی زندگی  روشبر  آن تاثیر یژهوبه  پایدارانسانی توسعه 

   .)8: 2013 ،برگواینفاین و ( است پرداخته نشده به نقش نهادها ،ی جدیدگرایساختار درهمچنین 

  

  اري توسعه در ایران ذگ گیري و کاربرد براي سیاست نتیجه -5

، متغیرهاي ساختاري در اقتصاد ایران روند )1352از قبل ( در دوران پیش از جهش اول قیمت نفت

هاي  با توجه به شوك اند، ولی پس از انقالب اسالمی مشابه کشورهاي تازه صنعتی شده داشته

ها بهبود نسبی  شاخص و با اینکه برخی سی، دچار تغییرات نامناسبی شدنداقتصادي و سیا دمتعد

و نیز در مقایسه با سطح و روند متغیرهاي  از انقالبقبل یافتند، در مقایسه با سطح و روند خود 

مشیري و التجایی، ( وضعیت نسبتا نامناسبی قرار دارندمتناظر در اقتصادهاي تازه صنعتی شده، در 

ه در آن تحول ساختاري ک ايرهاي توسعه ب برنامهها در  سیاست دولتبه همین جهت  .)149: 1394

  ). 188 :1394مشیري و التجایی، (ه است موفقیت آمیز نبود نفت بخش مسلط اقتصاد است

ساختارگرایی ( واردات یمبتنی بر حمایت از صنایع جایگزیندر ایران الگوي توسعه اقتصادي 

که عقب ماندگی فناورانه بخش صنعت و اتکاي آن  ه استبه نوعی از توسعه صنعتی انجامید )قدیم

 .)20: 1379 هادي زنوز،( ، دو خصیصه بارز آن استصادرات نفتبه درآمدهاي ارزي حاصل از 

که روي دیگر آن اتکا به  برد عقب ماندگی علمی و فنی رنج می اقتصاد ایران از بیماري ساختاري

این  ،ساختاري در اقتصاد کشور حولبدون تغییر راهبردهاي تجاري و ایجاد ت .صادرات نفتی است

تواند  ساختاري جدید با مزایاي خود میرویکرد  .)22: 1379 هادي زنوز،(مشکل قابل حل نیست 

   .دباشاین مشکل  اي فائق آمدن بربریک الگو 

این امر  .بوده است درصد 2.3 ،)1392-1352( چهل سالهایران در دوره میانگین رشد اقتصادي 

  .نیست قابل دستیابی دستیابی به رشد هشت درصد بدون تحول ساختاريکه  دهد مینشان 

هاي کلیدي  جنبه ،دولت در تسهیل تحول ساختاريفعال اصل مزیت نسبی و نقش پیروي از 

اري توسعه در اقتصاد ذگ براي سیاست ی جدیدگرایساختار از مزایاي. است ساختارگرایی جدید

 صنایع موفق و تسهیل رشد نیز در شناساییموجود هاي  ابهامتوان استفاده کرد ولی باید  می ایران

   .داشته باشد را ی جدید نتیجه مورد نظرگرایساختار هاي سیاستتا  برطرف شود

                                                           
1. Harcourt (2013) 
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یکی از . توان از رویکرد ساختارگرایی جدید استفاده کرد براي رهایی از معضالت اقتصاد ایران می

گیرند و  مزایاي ساختارگرایی جدید آن است که کشورهاي در حال توسعه موفق، الگو قرار می

از  ،در حالی که در ساختار گرایی قدیم موفقیت بیشتري دارد امکان ها شدن سیاست بنابراین عملی

شش گام کاربرد . شد و لذا امکان موفقیت کمتري داشت کشورهاي پیشرفته الگوبرداري می

در اقتصادهاي در حال که با الگوبرداري از ساختار تولید است بدین ترتیب ساختارگرایی جدید 

یب تولید و صادرات این ترکاز بررسی ، دارند برابر درآمد سرانه ایران بیش از دو توسعه که

 هاي مزیتکه متناسب با  شود میشناسایی ها طی دو دهه اخیر  ي پیشرانی از آنها بخش ،کشورها

باالتر از  آوري فنهاي داراي  براي بخش .تولید در اقتصاد ایران است آوري فننسبی پنهان و سطح 

 گذاري سرمایهتوان از مشارکت  می ،که هیچ بنگاه داخلی حضور ندارد ایران آوري فنسطح 

توان کاالهایی را  از سوي دیگر با تحلیل ساختار واردات کشور، می. مستقیم خارجی بهره برد

با . قابل توجهی در واردات کشور دارندولی سهم  ،شناسایی کرد که امکان تولید داخلی دارند

و حمایت از تحقیق و  آوري فنهاي علم و  از طریق پاركفراهم نمودن زیرساخت نرم و سخت 

عالوه بر کمک به صنایع نوپا و تولید براي بازار و همچنین رفع موانع دست و پاگیر، ها،  توسعه آن

مطابق مزیت نسبی کشور  ،و ساختار وارداتی شود میها خلق  داخل، مزیت نسبی صادراتی براي آن

   .کند میتغییر 
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در کشـورهاي در حـال   . باشـد  مـی  هاي اساسی مسئوالن کشورها سالمت از چالش بخشي تامین مالی  هشیو

تامین مـالی   براي نوارها است؛ این شیوهي خا لی تامین مالی بخش سالمت به عهدهایران، بار اص مانندتوسعه، 

بـه وضـعیت   سـالمت   ي افـراد از کاالهـاي   در ایـن روش اسـتفاده   زیراباشد،  میغیرمنصفانه ي سالمت  حوزه

بهداشـتی و درمـانی    یکـی از اهـداف مسـئوالن    بنـابراین . شانضعیت سالمتو آنان بستگی دارد نه بهاقتصادي 

اي هـ  بـراي ابـداع شـیوه   . تـر اسـت   عادالنههاي  شیوهکشورهاي مذکور جایگزینی روش پرداخت از جیب با 

شناسایی و تحلیـل  ي پرداخت مستقیم خانوارها  کننده عوامل تعیین تامین مالی مناسب در این حوزه ابتدا باید

  .است کردهبررسی را این مطالعه عوامل موثر بر مخارج سالمت خانوارهاي شهري کشور  لذا. دشون

هاي طرح هزینه و درآمد خانوارهاي شهري و روستایی در سال   دادهاز با استفاده سازي مخارج سالمت  مدل
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چنـین   هم. ت هزینه نمایدخانوار مبالغ باالتري را در بخش سالم شود میو مصرف دخانیات نیز باعث ي ا  بیمه

ین تـر  راي بیششوند، به ترتیب، دا مییی که توسط افراد داراي همسر و هرگز ازدواج نکرده اداره ها  خانواده
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  مقدمه -1

ي اصلی مسئوالن سیاسی و اقتصادي کشورها دسترسی مناسب تمام افراد جامعه به ها یکی از چالش

توان حرکت در مسـیر توسـعه را تسـریع     میکاالها و خدمات سالمت است چرا که در این صورت 

ي بهداشـتی و درمـانی   هـا  از سوي دیگر عامل کلیدي موثر بـر دسترسـی مناسـب بـه مراقبـت     . نمود

به این معنا که اگر افراد قادر به تامین مالی خریـد  . باشد میین مالی استفاده از این کاالها تام ي شیوه

کمتـري دارنـد    ي استاندارد که هزینه کاالها و خدمات سالمت نباشند ممکن است از کاالهاي غیر

ر کامل از از سطح بهینه تنزل دهند، و یا به طو تر استفاده کنند، سطح مصرف خود را به میزانی پایین

هر سه مورد یـاد شـده بـه سـالمت افـراد      . ي بهداشتی و درمانی صرف نظر نمایندها مصرف مراقبت

تـامین   ي بنابراین نحـوه . کند میجامعه به عنوان یکی از پارامترهاي اصلی توسعه آسیب جدي وارد 

مالی کاالها و خدمات سالمت مورد نیاز افراد و خانوارها، یا به عبارت بهتر نظام پرداخت حاکم بر 

  . باشد میبازار کاالهاي سالمت کشور از اهمیت باالیی برخوردار 

خانوارها، دولت از محل منـابع  : در حالت کلی براي تامین مالی بخش سالمت پنج منبع وجود دارد

شـامل مـواردي ماننـد    (و سایر  )تکمیلی( خصوصی يها ي تامین اجتماعی، بیمهها عمومی، صندوق

در ). 1393، 1390-1388 ي ملــی ســالمتهــا حســاب( ...)و  هــا ي مــردم نهــاد، خیریــههــا ســازمان

 ي ي بهداشتی و درمانی به عهدهها کشورهاي در حال توسعه بار اصلی تامین مالی استفاده از مراقبت

سـالمت را   از کاالهـا و خـدمات   گیـري  بهره ي ی افراد به صورت مستقیم هزینهخانوارها است، یعن

یـک  شـود   مـی هـم گفتـه    )���( 1این نوع تامین مالی کـه بـه آن پرداخـت از جیـب    . پردازند می

افراد از کاالهـا   ي تامین مالی بخش سالمت است، چرا که در آن استفاده براي  منصفانه  غیرمکانیزم 

یابد نه بـه نیـاز و وضـعیت     میو خدمات سالمت به وضعیت اقتصادي و توان پرداخت آنان بستگی 

ین اهـداف مسـئوالن بهداشـتی و    تـر  به همـین دلیـل، یکـی از مهـم    . سالمت جسمانی و روانی مردم

امـا  . دباشـ  مـی تر ي عادالنـه ها درمانی کشورهاي مذکور جایگزینی روش پرداخت از جیب با روش

تامین مـالی و   ي ي موثر در خصوص نحوهها گذاري باید توجه داشت که گام ابتدایی براي سیاست

ي ها پرداخت ي کننده دسترسی به کاالها و خدمات سالمت شناخت و تجزیه و تحلیل عوامل تعیین

   .است و خانوارها صاشخامستقیم 

دوش خانوارهـا در تـامین کاالهـا و خـدمات      که ایران نیز از حیث بار مالی موجود بر با توجه به آن

 ي که سهم مردم از تـامین مـالی بخـش سـالمت در دوره     وضعیت نامطلوبی دارد، به طوري سالمت

                                                           
1. Out of Pocket Payments  
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عوامـل مــوثر بــر   ي مطالعــه )1394طیبــی و داوري، (بــوده اسـت  % 55حــدود  1381 -1390زمـانی  

تامین مـالی در نظـام سـالمت     ي ي عادالنهها به منظور ابداع شیوه ي کشورمخارج سالمت خانوارها

حاضر در تالشی به جهت مرتفع ساختن ضرورت مـذکور، بـه بررسـی     ي  مطالعه. باشد میضروري 

  .عوامل موثر بر مخارج سالمت خانوارهاي شهري ایران پرداخته است

تحقیـق، مـدل    ي  مبانی نظـري، پیشـینه  : از که عبارتند بخش سازماندهی شده است پنجاین مقاله در 

ادبیـات   دو، در بخـش  مقدمـه از  بعـد . گیري  و نتایج تجربی و نتیجه ها  تحقیق و روش برآورد، داده

. شـود  مـی مخارج سالمت خانوارها، به صورت خالصه مـرور   عوامل اثرگذار بر ي موجود در زمینه

کوتاه بر تعدادي از مطالعات انجام شده، از نـوع خـارجی و داخلـی صـورت      اي اشاره سهدر بخش 

و متغیرهاي مورد استفاده معرفی شده و توضیحاتی راجع بـه   ها  مآخذ داده چهاردر بخش . گیرد می

 پنجدر بخش . شود مینیز روش برآورد مدل داده متغیرها و  سازي و شاخص گیري  ي اندازهها  شیوه

به صورت آماري توصیف شده و نتایج عددي حاصل از تخمـین مـدل گـزارش و     ي تحقیقها  داده

  .مطالب اختصاص دارد بندي و جمع گیري  بخش پایانی هم به نتیجه. گردد میتجزیه و تحلیل 

  

  مبانی نظري -2

پس از روشن شدن نقش سالمت افراد جامعه در رونـد توسـعه اقتصـادي کشـورها محققـان توجـه       

بـه  . مقوله کردند و مخارج سالمت را از جهات گوناگون مورد بررسی قرار دادنـد ي به این تر بیش

مخارج سالمت ارائه شد، که از  سازي ي متفاوتی براي مدلها این ترتیب در ادبیات مربوطه دیدگاه

ي مـورد  هـا  ي موجـود نـوع داده  ها دیدگاهاولین وجه افتراق میان . برخی جهات متمایز از هم بودند

و در سـطح خـانوار   ي خـرد  هـا  مطالعه است، به این معنـا کـه بعضـی از محققـان از داده     استفاده در

برخـی  . نماینـد  می گیري ي کالن اقتصادي بهرهها کنند در حالی که بعضی دیگر از داده میاستفاده 

شـود در حـالی کـه     مـی زمـانی انجـام   ي هـا   عرضی یا سريي مقاطع ها از مطالعات با استفاده از داده

. برنـد  مـی را براي پژوهش خود بـه کـار   ) ي ترکیبیها داده(ي پانل ها دیگر از محققان روشبعضی 

ي مخارج سالمت در نظـر  ها کننده چنین مطالعات گوناگون متغیرهاي مختلفی را به عنوان تعیین هم

ایـن  . ج متفاوت در این مطالعات شـده اسـت  گیرند که این امر گاهی اوقات موجب پیدایش نتای می

مخـارج سـالمت را مـورد     عرضـی ي خرد و از نوع مقاطع ها ه درصدد است با استفاده از دادهمطالع

  .  بررسی قرار دهد



 
 

 29   رسی عوامل موثر بر مخارج سالمت خانوارهاي شهريرب

 سـازي  از جمله اولین مطالعاتی است که مخارج سالمت را در سـطح خـرد مـدل   ) 1972( 1سمنگرا

خود آموزش، سـن و نـرخ دسـتمزد را بـه عنـوان عوامـل مـوثر بـر تقاضـاي           ي وي در مطالعه. نمود

امـا  . ي بهداشتی و درمانی، و در نتیجه مخارج سالمت افراد معرفی کرده اسـت ها سالمت و مراقبت

روند مطالعات در این زمینه روشن شد که به جـز متغیرهـاي موجـود در مـدل گراسـمن       ي در ادامه

بنابراین، محققان در مطالعات بعـدي بـه بسـط    . گذارند میالمت اثر عوامل دیگري نیز بر مخارج س

ي تجربی مخارج سالمت ها سازي ي را جهت مدلتر مدل گراسمن پرداختند و عوامل اثرگذار بیش

پیشنهاد کردند که سه عامل موجـود در مـدل   ) 2005( 2سا و گوتمایبه عنوان مثال فای. معرفی کردند

پـاکر و  . مبـدل گـردد   محیطـی  یرهـاي اقتصـادي، اجتمـاعی و زیسـت    گراسمن به بردارهـایی از متغ 

ي سنی اعضـاي  ها نیز معتقدند مخارج سالمت خانوار تابعی از درآمد سرانه، گروه) 1997( 3وونگ

  . باشد میخانوار  شناختی اجتماعی و جمعیت –خانواده و بردارهایی از سایر متغیرهاي اقتصادي

 ي مدل گراسمن این بود که در این مدل افراد به عنوان واحدهاي تقاضاکننده نقایصیکی دیگر از 

در حـالی کـه افـراد داراي     .ي بهداشتی و درمـانی در نظـر گرفتـه شـده بودنـد     ها سالمت و مراقبت

نماینـد، در   مـی یی هستند که از سالمت و رفـاه دیگـر اعضـاي آن نیـز مطلوبیـت کسـب       ها خانواده

به همین دلیل بهتـر  . گذارد میافراد بر مطلوبیت سایر اعضاي خانواده اثر  حقیقت مطلوبیت اکتسابی

ماننـد   پژوهشگرانی. تغییر یابدکاالها و خدمات سالمت از فرد به خانوار  ي است واحد تقاضاکننده

این تغییر واحد را در تحقیق خـود در  ) 2000( 5و جکوبسون) 2001( 4جکوبسون و لیندجرنبولین، 

روي خانوارهـا بـه عنـوان واحـدهاي      ،پیروي از ایـن مطالعـات   حاضر با ي  مطالعه لذا .اند نظر گرفته

  .شود میمتقاضی کاالها و خدمات سالمت متمرکز 

تجربـی مخـارج   نظـري و مخصوصـا    سازي مدل ي از سوي دیگر، با نظر به ادبیات موجود در زمینه

  :توان به صورت زیر برشمرد میین متغیرهاي اثرگذار روي این مخارج را تر اصلی ،سالمت

 ،مطالعات انجام شـده در خصـوص بررسـی عوامـل مـوثر بـر مخـارج سـالمت         تر در بیش :درآمد

ین عامل اثرگـذار روي مخـارج سـالمت خـانوار معرفـی شـده       تر درآمد به عنوان اولین و حتی مهم

مخارج تعیین اهمیت درآمد در . نماید میاست، چرا که درآمد توانایی پرداخت را براي افراد ایجاد 

تامین مالی استفاده از کاالها و خدمات  ي سالمت خانوار در کشورهایی مانند ایران که بخش عمده

                                                           
1. Grossman (1972) 
2. Fayissa & Gutema (2005) 
3. Parker & Wong (1997) 
4. Bolin, Jacobson & Lindgren (2001) 
5. Jacobson (2005) 
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جا که در کشورهاي در حـال توسـعه    ناز آ .شود میخود افراد است، دو چندان  ي سالمت به عهده

مطالعـات قبلـی    تـر  ا در بـیش ي شخصـی اسـت، لـذ   هـا  بخش اصلی نظام پرداخت سالمت پرداخت

جاري یا دائمـی، درآمـد سرپرسـت خـانوار یـا      (ي مختلف ها مستقیم میان درآمد در شکل ي رابطه

، پـارکر و وونـگ   ؛1972 ،گراسـمن (و مخارج سالمت خانوار ذکر شـده اسـت   ...) درآمد سرانه و 

 ؛2007، 3هیمانشـــوبهـــابش و  ؛2005، 2فریجتـــرز و همکـــاران ؛2000، 1و همکـــاران کــان  ؛1997

   )....و  2014 ،5وال و تیورلسن ؛2009، 4ماتساگانیس و همکاران

 اند ي فیزیکی موجود میان زنان و مردان همواره احتمال دادهها محققان با توجه به تفاوت :جنسیت

تواند منجر به اختالف در مقدار مخارج سالمت صرف  میکه تفاوت جنسیتی در اعضاي خانوارها 

بنابراین در بسیاري از مطالعات انجام شده یکی از متغیرهـاي در نظـر گرفتـه    . آنان شودشده توسط 

برخی محققین این متغیر را به صـورت  . جنسیت بوده است شناختی شده در بردار متغیرهاي جمعیت

و بعضـی دیگـر   ) 1997پارکر و وونگ، ( اند نموده سازي نسبت جنسیتی در اعضاي خانوار شاخص

   ).2012، 7سیداعظم ؛ ملیک و 2010، 6اکوناد و همکاران(سرپرست خانوار  به شکل جنسیت

سـن در  . سـن اسـت   شـناختی  یکی از متغیرهاي موجود در بردار متغیرهاي جمعیـت  :ساختار سنی

توان به نزدیکی  میشده است که از آن جمله  گیري ي گوناگونی اندازهها مطالعات مختلف به شیوه

سـالمند و   ، وجـود یـا عـدم وجـود    )2000 ،9و فلدر و همکاران 1999 ،8زیفل و همکاران(به مرگ 

، 10و جتـزن  1972گراسـمن،  ( ، سن فرد یا سرپرسـت خـانوار  )2012، اعظم سیدملیک و ( خردسال

و یا لحاظ ) 2015والد و تیورل، و سن 2010اکوناد و همکاران، ( ، متوسط سن اعضاي خانوار)1992

) 2014 ،12و لـی و همکـاران   2014 ،11و همکـاران  بـراون ؛ 1997پارکر و وونـگ،  ( ي سنیها گروه

سـالمت و   ي در حقیقت محققان معتقدند که سـالمندان بـه دلیـل از بـین رفـتن ذخیـره       .اشاره نمود

در  تر و کودکان به دلیل عدم تکامل سیستم ایمنی نسبت به سایرین بیش ي جسمیها کاهش توانایی

                                                           
1. Kahn (2000)  
2. Frijters (2005) 
3. Bhabes & Himanshu (2007) 
4. Matsaganis (2009) 
5. Sanwald & Theurl (2014) 
6. Okunade (2010) 
7. Malik & Azam Syed (2012) 
8. Zweifel (1999) 
9. Felder (2000) 
10. Getzen (1992) 
11. Brown (2014) 

12. Lee (2014) 
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توانـد   مـی یماري بوده و لذا افزایش نسبت سالمندان و خردساالن در خـانواده  معرض خطر ابتال به ب

  . منجر به افزایش مخارج سالمت خانوار گردد

 ي افراد تحصیل کرده بنا به دالیـل متفـاوت ماننـد دسـتمزد بـاالتر در صـورت عرضـه        :تحصیالت

به سالمت خـود  ) باشد میکار به بازار  ي که مستلزم سالمت فرد و توانایی ارائه(نیروي کار به بازار 

تحصیالت و تقاضا بـراي سـالمت    ي نیز رابطه) 1972(دهند؛ در مدل گراسمن  میي تر اهمیت بیش

بیماري کمتر به علـت اتخـاذ    -1: شود میسالمت باالتر از دو منبع تامین . مستقیم معرفی شده است

پزشکی، استفاده از  اي معاینات دورهانجام ند ي احتیاطی و پیشگیرانه که شامل مواردي مانها فعالیت

و موثرتر در  تر درمان بیش -2د؛ شو میغیره و  ، واکسیناسیون...کاالهایی مانند ماسک، مسواك و 

ي پیشـگیرانه و  هـا  که مشخص است در صورت اتخاذ فعالیـت  طور همان. صورت ابتالي به بیماري

میان تحصـیالت و مخـارج سـالمت     ي نتیجه رابطهیابد و در  میاحتیاطی تقاضا براي درمان کاهش 

شگیرانه است به برآیند دو منشا مـذکور  ي درمان و اقدامات احتیاطی و پیها هزینه ي که دربردارنده

تحصـیالت هـم در   . نظـر کـرد   توان در مورد نوع این رابطـه بـه صـراحت اظهـار     میمرتبط بوده و ن

و همکاران  براونشده است؛ به عنوان مثال  سازي ي مختلفی شاخصها مطالعات گوناگون به شکل

از تحصــیالت سرپرســت خــانوار ) 1997(و پــارکر و وونــگ ) 2007(، بهــابش و هیمانشــو )2014(

متوسـط  ) 2012(اعظـم سـید   و ملیـک و  ) 2015(والد و تیـورل  در حـالی کـه سـن    اند استفاده نموده

  .اند در نظر گرفته تحصیالت والدین یا افراد بزرگسال را به عنوان متغیر توضیحی

کشورها مناطق مختلف جغرافیایی از نظر سطح توسعه  تر در بیش :ي جغرافیاییها تفاوت محل

با  اي ي قابل مالحظهها خصوصا میزان دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی مناسب داراي تفاوت

ي هـا  درمـانی یـا هزینـه    توانند موجب تغییراتی در نیاز به اقدامات می ها یکدیگر هستند؛ این تفاوت

مـورد   ي به همین دلیل در بسـیاري از مطالعـاتی کـه نمونـه    . دسترسی به این کاالها و خدمات شوند

گونـاگون جغرافیـایی   براي مناطق  باشد، میمتشکل از چندین نقطه محل جغرافیایی  آنان ي استفاده

والد و تیـورل  تـوان بـه سـن    ي این تحقیقات می از جمله. متغیرهاي موهومی در نظر گرفته شده است

  .اشاره نمود) 1997(و پارکر و وونگ ) 2012(سید اعظم و ملیک و ) 2015(

ین عوامـل بـراي تقاضـاي    تـر  شود یکی از اصلی میکه در مبانی اقتصاد خرد اشاره  طور همان :بیمه

خـانوار از  ي منـد   در مورد کاالها و خدمات سـالمت بهـره  . باشد میتمامی کاالها و خدمات قیمت 

موجبات تغییر سطح تقاضاي افـراد  ي عمومی، ها ي خصوصی و بیمهها ، اعم از بیمهاي خدمات بیمه

ي هـا  ي خرید کاالها و خدمات سالمت توسط شرکتها چرا که بخشی از هزینه آورد، میرا فراهم 
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 -اقتصـادي بنـابراین یکـی از عوامـل اصـلی موجـود در بـردار متغیرهـاي        . شود میپرداخت  اي بیمه

و  بـراون ، )1997(پـارکر و وونـگ   . خانوار یا سرپرسـت آن بـوده اسـت    اي اجتماعی وضعیت بیمه

در . انـد  در مطالعات خود به ایـن مهـم توجـه کـرده    ... و ) 2014(، لی و همکاران )2014(همکاران 

عمـومی   ي وضـعیت بیمـه   ي بـردار متغیرهـاي توضـیحی دربردارنـده    هـم  ) 2015(والد و تیـورل  سـن 

  .باشد میخصوصی توسط حداقل یکی از والدین  ي سرپرست خانوار و نیز داشتن بیمه

عوامـل مـوثر بـر مخـارج سـالمت       ي یا بعد خانوار نیز از جمله اعضاي خانواده تعداد :بعد خانوار

ي اولین اثـر . گذارد میاین متغیر از مسیرهاي متفاوتی بر مخارج سالمت خانوار اثر . باشد میخانوار 

شود افزایش مخارج سالمت به دلیـل نیـاز بـه کاالهـا و خـدمات       میرتب تکه از این متغیر بر ذهن م

تـوان دریافـت کـه بعـد      مـی است، اما بـا انـدکی تامـل     تر ي پرجمعیتها در خانواده تر سالمت بیش

ایـن اثرگـذاري   . ته باشـد تواند نوعی اثرگـذاري معکـوس بـر مخـارج سـالمت نیـز داشـ        میخانوار 

بـه جـاي    هـا  شـود کـه در صـورت محـدودیت منـابع مـالی، خـانواده        مـی جـا ناشـی    نمعکوس از آ

سـالمت جسـمانی و    ي شدن از وضـعیت بهینـه   مند  روي سالمت اعضا به منظور بهره گذاري سرمایه

به عبـارت  . دهند میمنابع موجود را به نیازهایی مانند خوراك، پوشاك و مسکن اختصاص روانی، 

خـانوار کـاهش یافتـه و در نتیجـه خـانوار       ي شود درآمد سـرانه  میتعداد اعضا سبب  دیگر، افزایش

با توجه به مطالب فوق محققـان در  . تقاضاي کمتري براي کاالها و خدمات سالمت خواهد داشت

 غیـر و ) 2010، 1انووجکیـو و همکـاران  (ي خود بعد خانوار را به دو صـورت مسـتقیم   ها سازي مدل

  .اند استفاده کرده )1997پارکر و وونگ، (سرانه کردن مستقیم به شکل  

یکی دیگر از متغیرهاي موجود در بردار متغیرهاي اجتماعی وضعیت تاهل فرد یـا   :وضعیت تاهل

مطالعاتی کـه روي تقاضـاي کاالهـا و خـدمات سـالمت افـراد متمرکـز        . باشد میسرپرست خانوار 

زیمـرمن و  (به مجـردان اشـخاص شـادتري هسـتند      نسبتشوند معتقدند به این دلیل که متاهلین  می

امـا   .تاهل و مخـارج سـالمت معکـوس اسـت     ي لذا رابطه) 2003، 3و وایت و لهرر 2006، 2استرلین

رسـد، مخـارج سـالمت در     مـی شود به نظر  میدر مورد مخارج سالمت خانوار صحبت هنگامی که 

یی که سرپرست آنان به علت ها خانوادهیی که سرپرست آنان داراي همسر است نسبت به ها خانواده

یک دلیل براي این ادعـا امکـان   . باشد، باالتر خواهد بود میعدم ازدواج، طالق یا فوت همسر تنها 

کـه سرپرسـت آنـان همـراه بـا همسـر خـود زنـدگی         اسـت  یی ها در خانواده) تر بیش(تولد فرزندان 

                                                           
1. Onwujekwe (2010) 
2. Zimmermann & Easterlin (2006) 
3. Waite & Lehrer (2003) 
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مهم این است که بسیاري از مطالعات وضعیت تاهل فـرد یـا سرپرسـت     ي به هر حال، نکته. کند می

آلنسـو و  -کابررا( اند مخارج سالمت لحاظ نموده دار متغیرهاي اجتماعی اثرگذار برخانوار را در بر

 ).2006، 2کاپور و همکاران و 2003، 1همکاران

یکی از مباحثی که در ادبیات مربوط به تقاضاي کاالهاي سالمت وجود دارد، اثرگـذاري   :ثروت

معتقدنـد کـه تقاضـاي    ) 2010(در حقیقت برخـی محققـان ماننـد اکونـاد و همکـاران      . ثروت است

کاالها و خدمات مطابق با نظریات فریدمن تابعی از درآمد دائمی است نه درآمد جـاري؛ از سـوي   

لذا بهتر است بـا   .دائمی وجود نداردصحیح درآمد عرضی امکان برآورد ي مقاطع اه دیگر در داده

ملیـک و  . دشـده و نتـایج بهبـود یابـ     تر ورود شاخص ثروت درآمد جاري به درآمد دائمی نزدیک

که خانوارها ممکن است از طریق فـروش   اند نیز با توجه به این نکته اظهار کرده) 2012(سید اعظم 

. ي بهداشتی و درمـانی را فـراهم آورنـد   ها ي از مراقبتمند  الزم براي بهره ي هزینه ي خودها دارایی

ي مجـزا و متفـاوتی از منـابع مـالی خـانواده را نشـان       ها توان گفت ثروت و درآمد جنبه میبنابراین 

   .دهند و حذف ثروت به علت وجود درآمد در مدل صحیح نیست می

وان گفت عوامل اصلی موثر بر مخـارج سـالمت خـانوار در سـه     ت میبا توجه به مطالب باال بنابراین 

ي جغرافیـایی،  هـا   حصـیالت، محـل  ت(، اجتمـاعی  )درآمـد، بیمـه و ثـروت   ( عوامل اقتصادي ي  طبقه

  .قرار دارند) بعد خانوار، جنسیت و ساختار سنی( شناختی و جمعیت) وضعیت تاهل

  

  تحقیق ي پیشینه -3

اهمیت این بخش از . باشد قسمت مربوط به پیشینه تحقیق میهاي مهم هر مطالعه  یکی از بخش

شود تا پژوهشگر بینش و دیدگاه  شود که مرور مطالعات انجام شده سبب می جا ناشی می آن

ي خود را در راستاي مطالعات پیشین و  جامعی نسبت به موضوع مورد بحث پیدا کند و مطالعه

ي تحقیق انجام شده دچار سردرگمی  هماهنگ با آنان تدوین نماید تا محققان آتی به هنگام مطالعه

هاي داخلی و  ترین پژوهش به برخی از مهمشود  میه همین منظور، در این بخش سعی ب. نشوند 

  .اشاره شودي آن ها  و زیربخشي برآورد مخارج سالمت خانوارها  خارجی انجام شده در حیطه

متغیرهـاي  . جام دادنداناي راجع به مخارج سالمت، در سطح خرد  مطالعه) 2007(بهابش و هیمانشو 

مخارج سالمت خانوار، درآمد خـانوار و تحصـیالت   : فاده در این مطالعه عبارتند ازاصلی مورد است

                                                           
1. Cabrera-Alonso (2003) 
2. Kapur (2006) 
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بـر بعـد   و درآمـد  دو متغیر اول به شکل سرانه و از طریق تقسیم مخارج سـالمت  . سرپرست خانوار

؛ اما تحصیالت به صورت یک متغیر موهومی در نظر گرفته شـده اسـت   اند  شده گیري  خانوار اندازه

ي فاقـد  هـا   ي تحصیل کرده و عدد صفر معرف سرپرستها  عدد یک معرف سرپرستبه طوري که 

محققان در نهایت با استفاده از مدل رگرسیون خطی به این نتیجه رسـیدند کـه   . باشد میتحصیالت 

 معینـی  سطح در مستقیم دارند، اما ي  با یکدیگر رابطه و مخارج سالمت خانوار تصرف قابل درآمد

 سـالمت  مخـارج  حقیقت در شود، می کشش با کامال و درآمد از مستقل سالمت مخارج درآمد از

 مـرتبط  آنـان  اسـتقراض  ظرفیـت  نیـز  و خـانواده  گذشته ازاند پس با درآمد از سطح این در خانواده

 مخارج با اندکی همبستگی تحصیالت سطح معتقدند هیمانشو و بهابش دیگر، سوي از. بود خواهد

  .است معنادار غیر سالمت مخارج روي آموزش اثر که اي گونه به دارد، خانوار سالمت

مخارج سالمت در خانوارهـاي تایلنـدي را    ي  کننده بررسی عوامل تعیین )2010( اکوناد و همکاران

به عنـوان عامـل   ) نه جاري(آنان با استناد به معرفی درآمد دائمی . موضوع پژوهش خود قرار دادند

 گیـري   موثر بر تقاضاي انواع کاالها و خدمات، در مطالعـات تئـوریکی، و نیـز عـدم امکـان انـدازه      

را وارد مـدل خـود نمودنـد تـا بـه نـوعی       صحیح درآمد دائمی در مطالعات مقاطع عرضی، ثـروت  

محققـان بـراي   . کرده و اشتباه مربوطه را تصحیح نمایند تر درآمد جاري را به درآمد دائمی نزدیک

دهدکه تحصیالت  می؛ نتایج برآوردها نشان اند کرده گیري  بهره 1برآورد مدل خود از مدل دومانعی

، مجـذور متوسـط سـن    1997اقتصـادي  ، محـل سـکونت، شـوك    )چه دانشگاهی و چه دبیرستانی(

. احتمال وقوع مخارج سالمت مثبـت هسـتند   ي  کننده خانوار، بعد خانوار و مجذور آن عوامل تعیین

، جنسـیت  1997از طرف دیگر سطح مخارج سالمت خانوار متاثر از عواملی مانند شوك اقتصادي 

از نوع دانشگاهی و هم هم (درآمدي، محل سکونت، تحصیالت ) بیستک(سرپرست خانوار، گروه 

. ، متوسط سن خانوار و مجـذور آن، نزدیکـی بـه مـرگ و ثـروت خـانوار اسـت       )از نوع دبیرستانی

راجــع بــه  گیــري  تصــمیممحققــان بــا بررســی صــحت بــه کــارگیري مــدل دومــانعی دریافتنــد کــه  

 ازمسـتقل   مربوطـه میـزان مخـارج   روي کاالهـا و خـدمات سـالمت و     کـرد   عـدم هزینـه  /کرد  هزینه

  .باشد مینبوده و استفاده از مدل دومانعی ضروري یکدیگر 

عوامل موثر بر مخارج سالمت خانوارهـاي بنـدر چیتاگونـگ بـنگالدش را     ) 2010( 2هاك و بارمن

بهـره   3اي آنان در تجزیه و تحلیـل خـود از روش بـرآورد بازگشـتی چنـد معادلـه      . نمودندشناسایی 

                                                           
1. Double Hurdle Model 
2. Haque & Barman (2010) 
3. Multi-Equation Recursive Estimation Procedure 
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اول با استفاده از مدل الجیت دوتایی احتمال بیمار بودن بـرآورد   ي  ؛ به طوري که در مرحلهگرفتند

دوم این احتمال به متغیرهاي مستقل اضافه شده و بـا کمـک مـدل الجیـت      ي  در مرحله. شده است

 ي  و در مرحلـه  اسـت  ي بهداشتی و درمانی مورد بررسی واقع شدهها  مراقبت ي  کننده انتخاب عرضه

. عات معمولی براي پارامترهاي مدل مخارج سـالمت ارائـه شـده اسـت    ي حداقل مربها  سوم تخمین

ي هـا   مراقبـت  ي  کننـده  دهد، سطح درآمد اثر معناداري بـر انتخـاب عرضـه    مینتایج برآوردها نشان 

دخانیات و دسترسی پایین بـه   مصرف. بهداشتی و درمانی و مقدار مخارج سالمت صرف شده دارد

باالتر خانوارها در مقابل  پذیري بهداشتی مناسب موجب آسیب يها  آب آشامیدنی سالم و سرویس

عالوه بر این، سـطح تحصـیالت فـردي، سـطح تحصـیالت سرپرسـت خـانوار و        . شود می ها  بیماري

  . وجود مردان در خانواده اثرگذاري کمتري روي گزارش بیماري و مخارج سالمت دارند

ي هـا   و اجتمـاعی اثرگـذار روي پرداخـت    به بررسی عوامـل اقتصـادي  ) 2012(ملیک و اعظم سید 

خود از  سازي محققان براي مدل. ي سالمت پرداختند خارج از جیب خانوارهاي پاکستانی در حوزه

یک رگرسیون خطی چندمتغیره که با روش حداقل مربعات معمولی بـرآورد شـده اسـت، اسـتفاده     

 سرپرسـت  بودن باسواد غذایی، غیر مخارج که دهد می نشان مدل برآورد از حاصل نتایج .اند نموده

 يهـا   سـرویس  از اسـتفاده  دسـترس،  در آبـی  منبـع  بـودن  ایمن غیر شهرنشینی، وي، همسر و خانوار

 مکـانی  ي فاصـله  داشـتن  و خـانواده  در سـالمند  و خردسـال  یـک  حداقل وجود نامناسب، بهداشتی

 يهـا   پرداخـت  کـه  هسـتند  عـواملی  ي جملـه  از درمـانی  و بهداشتی مراکز از) دقیقه سی از تر بیش(

 بـه  خـانوار  سرپرسـت  اشـتغال  دیگر، سوي از. دهند می قرار تاثیر تحت مستقیم صورت به را ���

 ��� يهـا   پرداخـت  مقـدار  بـا  معکوسـی  ي رابطه مردان توسط خانوار ي اداره و کارمندي مشاغل

 گرفتـه  کـار  بـه  خطـی  رگرسیون مدل که سازند می نشان خاطر نهایت در سید اعظم و ملیک. ددار

 خطـی  رگرسـیون  و 1بخشـی  دو رگرسـیون  با مشابه نتایجی) معمولی مربعات حداقل روش با( شده

  .نماید می ارائه 2یافته تعمیم

هـاي   اي با عنوان بررسی عوامل موثر بـر مخـارج مراقبـت    در مقاله) 1389(نسب و ورهرامی  حسینی

درمانی خانوارها در استان یزد، بـا اسـتفاده از روش حـداقل مربعـات معمـولی بـه تجزیـه و تحلیـل         

آنـان در نهایـت بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه        . ي دوم خانوارهاي یزدي پرداختنـد   اطالعات سه ماهه

هـاي درمـانی، بعـد خـانوار، وجـود زن بـاردار و نـوزاد،          رانه، برخورداري از پوشش بیمـه درآمد س

                                                           
1. Two Part Regression 
2. Generalized Linear Regression 
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بر مخارج ) با ارتباط مستقیم(شهرنشینی و تحصیالت سرپرست خانوار از جمله عوامل مهم اثرگذار 

  .باشند سالمت خانوار می

هاي شهري سـبزوار  به برآورد تابع تقاضاي خدمات دندانپزشکی خانوار) 1389( قادري و همکاران

کـه حـداقل    خـانوار  520هاي مورد نیاز خود را از طریق پخش پرسشنامه میـان   آنان داده. پرداختند

نتـایج رگرسـیون   . انـد، گـردآوري نمودنـد    ماه سکونت متـوالی در شـهر سـبزوار را داشـته     6سابقه 

شغل و درآمد سه  الجستیک با متغیر وابسته مراجعه به دندانپزشکی بیانگر آن است که تحصیالت،

  . نمایند متغیري هستند که در تشکیل تابع تقاضا نقش موثري ایفا می

عوامل اثرگذار روي پرداخت مستقیم خانوارها را بـا اسـتفاده از مـدل    ) 1393(احمدي و همکاران 

نتـایج  . انـد  بررسـی کـرده   1384 -1389هـاي   هاي هزینه و درآمد خانوار طی سـال  دوبخشی و داده

دهد که شاغل بودن و تحصیالت باالتر سرپرست خانوار، سکونت در مناطق شهري  نشان میمطالعه 

. شـود  سبب کاهش احتمال استفاده از کاالهاي سالمت مـی ) 1384هاي بعد از  به سال(و گذر زمان 

امــا وجــود فــرد ســالمند، افــزایش تعــداد اعضــاي خــانوار، متاهــل و زن بــودن سرپرســت خــانوار،  

شش بیمه و سطوح باالتر درآمـد احتمـال مثبـت بـودن مخـارج مسـتقیم سـالمت        برخورداري از پو

 فـرد  وجـود  و شهرنشینی درآمد، خانوار، بعد زمان، گذر دیگر، سوي از .دهد خانوار را افزایش می

. دارد سـالمت  ي  حـوزه  در خـانوار  هـاي  هزینـه  میزان با مستقیمی ي رابطه خانواده در سال 60 باالي

 برخوردارنـد  بـاالتري  تحصـیالت  از که متاهلی و شاغل زنان توسط که هایی خانواده این،  بر  عالوه

 کاالهـاي  خریـد  بـراي  را کمتـري  مخـارج  باشند، می بیمه حمایتی چتر از مند بهره و شده سرپرستی

   .نمایند می صرف سالمت

  

 مدل تحقیق و روش برآورد -4

توابع مطلوبیت به هم پیوسته هستند، در این  اعضاي خانواده دارايي اقتصاد خانوار  بر اساس نظریه

در نظر گرفته شده و مخارج سالمت به عنوان یک کل  کننده مطالعه خانوار به عنوان واحد مصرف

توان به  میمخارج سالمت را  سازي بر اساس مبانی نظري چارچوب مدل. شود میمورد بررسی واقع 

  : در نظر گرفت 1معادله صورت 

  

�� = �� + ��.��� + ��.��� + ��.��� )1(                                                            
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بـردار متغیرهـاي    ���بـردار متغیرهـاي اقتصـادي،     ���مخارج سالمت خـانوار،   ��که در آن 

ادبیـات  وجـه بـه   بـا ت حاضر،  ي در مطالعه. است شناختی بردار متغیرهاي جمعیت ���اجتماعی و 

ي در دسترس بـراي ایـران، بـردار متغیرهـاي     ها خارج سالمت خانوار و نیز دادهم ي موجود در زمینه

بردار متغیرهاي اجتمـاعی  . باشد میخانوار  اي ثروت و وضعیت بیمه، )سرانه(د اقتصادي شامل درآم

محـل سـکونت   و  ، مصـرف دخانیـات  خانوار متشکل از سطح تحصیالت، وضعیت تاهل سرپرست

 شـناختی  موجـود در بـردار عوامـل جمعیـت    ي سـنی متغیرهـاي   هـا  وده و نسـبت جنسـیتی و گـروه   ب

 گیري و اندازه سازي شاخص ي در ادامه متغیرهاي موجود در مدل مذکور تعریف و نحوه. باشند می

   .گردد میآنان تشریح 

کـل  ي هـا  حاضر بوده و عبارتسـت از هزینـه   ي مطالعه ي متغیر وابسته )��(مخارج سالمت خانوار 

محصوالت، وسایل و لوازم پزشکی، خدمات  از گیري خانوار به منظور بهره) طی ماه گذشته(ماهانه 

پرسشـنامه طـرح   ( تـرك اعتیـاد   خدمات بیمارستانی و کاالهـا و خـدمات مربـوط بـه    طبی سرپایی، 

  ).1390، هاي شهري و روستاییهزینه و درآمد خانوارآمارگیري 

  

  متغیرهاي اقتصادي

شامل مواردي مانند  و ماه عبارتست از مجموع وجوه دریافتی اعضاي خانوار در طی یک :درآمد

 از خـانوار  شـاغل  اعضـاي  پولی بگیري، درآمد  حقوق مشاغل از خانوار شاغل اعضاي پولی درآمد

شـود   مـی  نقـدي  یارانـه  دریـافتی  مبلغ و خانوار متفرقه ، درآمدهاي)آزاد( بگیري حقوق غیر مشاغل

الزم بـه ذکـر   ). 1390پرسشنامه طرح آمارگیري هزینه و درآمـد خانوارهـاي شـهري و روسـتایی،     (

 گیـري  اعضـاي آن انـدازه   است که درآمد به شکل سرانه و از طریق تقسیم درآمد خانوار بر تعـداد 

  . شده است

شکل ترکیبی از مالکیت ثروت به ...) و  2010اکوناد و همکاران، (در بسیاري از مطالعات  :ثروت

در این مطالعه با توجه به وزن باالي قیمت مسـکن در مقایسـه بـا     .دوام معرفی شده استکاالهاي با

بـه   ثـروت  ،)خصوصا در مناطق شهري(در ایران ... ، اتومبیل و زیونیسایر کاالهاي بادوام مانند تلو

  .شود می سازي صورت مالکیت منزل توسط اعضاي خانوار شاخص

خـانوار متغیـري موهـومی بـا دو مقـدار صـفر و یـک         اي وضعیت بیمه :خانوار اي وضعیت بیمه

محـروم هسـتند و یـک بـه      اي است، به طوري که صفر معرف خانوارهایی است که از پوشش بیمه

   .که زیر چتر حمایتی بیمه قرار دارند خانوارهایی اختصاص داده شده است



 
 
 1397بهار و تابستان  ،نوزدهم شماره ،دهم سال گذاري اقتصادي، سیاست نشریه   38

  متغیرهاي اجتماعی

ي اشتراکی میان اعضاي ها  گیري ي به هم پیوسته و تصمیمها  وجود مطلوبیت هبا توجه ب :تحصیالت

. خانواده، تحصیالت به شکل باالترین تحصیالت در بین افـراد خـانوار در نظـر گرفتـه شـده اسـت      

و زیـر آن، لیسـانس و فـوق لیسـانس، و دکتـري و بـاالتر        گـروه دیـپلم   3سپس این تحصـیالت بـه   

توان گفت تحصـیالت   میبنابراین . ه استبه آنان اختصاص یافت 3و  2، 1شده و مقادیر  بندي تقسیم

  . یک متغیر موهومی سه مقداري است

وضعیت تاهل یک متغیر موهومی با چهار حالت داراي همسر، بـدون   :وضعیت تاهل سرپرست

، 1؛ لذا چهار مقدار باشد میطالق، بدون همسر به علت فوت و هرگز ازدواج نکرده  همسر به علت

  .به ترتیب براي حاالت مذکور در نظر گرفته شده است 4و  3، 2

، بـه طـوري کـه در    رت یک متغیر موهومی وارد مدل شدهمصرف دخانیات هم به صو :دخانیات

دخانیات و یـک بـراي مصـرف دخانیـات توسـط حـداقل یـک نفـر از          مصرفآن صفر براي عدم 

  . اعضاي خانواده در نظر گرفته شده است

اسـتان محـل سـکونت     یافتگی معرف سطح توسعه وضعیت جغرافیایی متغیر :وضعیت جغرافیایی

ضـرابی و شـیخ    ي ي ایران را بـا پیـروي از مطالعـه   ها این متغیر استان. باشد میخانوار از نظر سالمت 

 4و محـروم  3، نسـبتا محـروم  2، نسـبتا برخـوردار  1ي برخـوردار ها در چهار سطح استان) 1390(بیگلو 

است کـه   4و  3، 2، 1بنابراین سطح توسعه سالمت استان داراي چهار مقدار . کرده است بندي طبقه

   .باشد میي محروم ها معرف استان 1ي برخوردار و عدد ها معرف استان 4عدد 

  شناختی متغیرهاي جمعیت

دهنـد،   میدهد که چه نسبتی از اعضاي خانوار را زنان تشکیل  میاین متغیر نشان  :نسبت جنسیتی

  . لذا نسبت جنسیتی عبارت است از تعداد زنان تقسیم بر تعداد کل اعضاي خانواده

کودکـان، جوانـان و    ي براي لحاظ نمودن اثرات سن، اعضاي خانواده در سه طبقـه  :ساختار سنی

به ترتیب عبارتند از تعداد اعضایی که سن آنان کمتر یـا   ها این گروه. اند شده بندي سالمندان تقسیم

                                                           
  .هاي برخوردار شامل تهران، خراسان رضوي و اصفهان است استان. 1
غربی، کرمان، خوزستان، گلستان، فارس، مازندران، گیالن و آذربایجان هاي نسبتا برخوردار شامل آذربایجان  استان. 2

  .شرقی است
هاي نسبتا محروم شامل چهارمحال و بختیاري، هرمزگان، کردستان، خراسان شمالی، قزوین، لرستان، یزد،  استان. 3

  .زنجان، سمنان، مرکزي، همدان، قم و کرمانشاه است
  .وبی، کهگیلویه و بویر احمد، سیستان و بلوچستان، بوشهر، اردبیل و ایالم استهاي محروم شامل خراسان جن استان. 4
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الزم بـه ذکـر   . باشـد  مـی سـال   پنجاهیا مساوي  تر مساوي هفت سال، میان هفت تا پنجاه سال و بیش

سالمندان نیز اسـتفاده شـده اسـت؛ ایـن      مخارج سالمت خانوار از متغیر غیر سازي است که در مدل

سالمندان  باشد و در نتیجه غیر میمتغیر به معناي تعداد افرادي است که سن آنان کمتر از پنجاه سال 

  . ه کودکان و جوانان معرفی نمودجمع دو گرو توان به صورت حاصل میرا 

بـرآورد آن نیـز    ي الزم اسـت در خصـوص شـیوه    )1( ي پس از معرفی متغیرهاي موجود در رابطـه 

ي بـرآورد  هـا  ي اخیر مباحث و مقاالت زیـادي در خصـوص روش  ها در سال. توضیحاتی داده شود

، 1کـارمن و ماتیلـد  (سـالمت، توسـط اقتصـاددانان مطـرح شـده اسـت        ي براي مسائل حوزه مناسب

ــودي2003 ــامرون و ترایـ ــونز ؛2005، 2؛ کـ ــاران-؛ او2010و  2007 ،3جـ ــل و همکـ و  2008، 4دانـ

ي بخش سالمت داراي برخـی  ها توان دریافت که داده میبا توجه به این مباحث ). 2009، 5موالهی

ي رایجـی ماننـد   ها امکان استفاده از روش ها به طوري که این ویژگی باشند، میي خاص ها ویژگی

ي خـاص  هـا  یکی از این ویژگی. برند میي مزبور از بین ها داده سازي را براي مدل رگرسیون خطی

نماید که تمایل آنان براي  میخانوارهایی را مشاهده این است که محقق تنها میزان مخارج سالمت 

ي هـا  شود که اسـتفاده از مـدل   میاستفاده از کاالها و خدمات سالمت مثبت است؛ این مسئله باعث 

. شـود  پیشـنهاد رگرسـیون خطـی   یی ماننـد  هـا  انتخاب نمونه به عنوان جایگزینی مناسب براي روش

از مـدل  خانوارهاي شهري ایـران بـا اسـتفاده    عوامل موثر بر مخارج سالمت  ،مطالعهدر این بنابراین 

  .گیرد میمورد سنجش قرار  6هکمن اي انتخاب نمونه دو مرحله

 ،انتخــاب ي معادلــه. باشــند مــی 8و تصــمیم 7انتخــاب ي ي انتخــاب نمونــه شــامل دو معادلــههــا مــدل

کـه    حـالی   ، درکنـد  مـی بازار کاالها و خدمات سالمت را بررسی  درفرد  کرد هزینهعدم /کرد هزینه

مخارج صرف شده در ایـن   )سطح(تصمیم مربوط به شناسایی عوامل اثرگذار روي میزان  ي معادله

 2روابـط  توان بـه صـورت    میمعادالت انتخاب و تصمیم را در قالب روابط ریاضی . باشد میحوزه 

   :)1395کشاورز حداد، ( نشان داد

  

                                                           
1. Carmen & Matilde (2003) 
2. Cameron & Trivedi (2005) 
3. Jones (2007 and 2010) 
4. O’Donnell (2008) 
5. Mullahy (2009) 
6. Heckman’s Two-Step Sample Selection Model 
7. Selection Equation 
8. Output Equation 
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��� = �
1									�����

∗ > 0

0								�����
∗ ≤ 0

� ���							؛							
∗ = ���́ �� + ���                  معادله انتخاب

)2(  

��� = �
���

∗				�����
∗ > 0

−							�����
∗ ≤ 0

� ���							؛							
∗ = ���́ �� + ���                     تصمیممعادله 

  

بازار کاالها و خدمات سـالمت را   درخانوار  کرد عدم هزینه/کرد هزینهوضعیت  ��� 2 ي معادله در

��� .است 1دهد و به همین دلیل متغیري دوتایی مینشان 
بیانگرتمایل خانوار به صرف مخـارج   نیز ∗

 ي بـا توجـه بـه معادلـه    . باشـد  مـی قابـل مشـاهده    بوده و متغیري غیرروي کاالها و خدمات سالمت 

توان گفت تنها در شرایطی که خانوار به مصرف کاالها و خدمات سالمت تمایل مثبت  میانتخاب 

شده توسـط خـانوار در بـازار     صرفمقدار مخارج  ���. کردخواهد هزینه بازار این  درداشته باشد 

شود که فرد به دلیـل تمایـل مثبـت بـه      میکاالها و خدمات سالمت بوده و تنها در صورتی مشاهده 

���. مصرف این کاالها و خدمات وارد بازار شده و اقدام به خرید از آن کـرده باشـد  
مقـدار   نیـز  ∗

دهـد کـه فـرد در     مـی تصـمیم در واقـع نشـان     ي مخارج سالمت از نظر خانوار است، معادله ي بهینه

قیـد   لحـاظ بـا  (کـه مطلوبیـت خـانواده    نماید  از بازار خرید میبازار به میزانی  کرد در هزینهصورت 

ي مخارج سالمت خانوارهایی که  عالوه بر این، هیچ اطالعی از مقدار بهینه .گرددحداکثر ) بودجه

بیـانگر بـردار متغیرهـاي توضـیحی      هم ���و  ��� .محقق نیست تیاراخ، در اند  در بازار هزینه نکرده

 .توانند با یکدیگر اشـتراك داشـته باشـند    میمانعۀالجمع نبوده و  ادبیات موجودهستند که بر اساس 

مشـکل  . باشـند  مـی  ي معـادالت اجـزاي خطـا   ���و  ��� ي بردار ضـرایب و  نشان دهنده ��و  ��	

است؛ بدین معنـا کـه عوامـل مـوثر بـر       ���و  ��� ي انتخاب نمونه در حقیقت عدم استقاللها مدل

در مورد میزان خرید از بازار را نیز  گیري بازار، تصمیمخانوار در  کرد عدم هزینه/کرد هزینهانتخاب 

اجـزاي خطـاي مزبـور داراي     شـود  مـی فـرض  ي انتخاب نمونـه  ها مدلدر . دده میتحت تاثیر قرار 

شـود کـه    میباشند، این همبستگی سبب  میتوزیع احتمال مشترك نرمال بوده و با یکدیگر همبسته 

  . دار و ناسازگار در اختیار محقق قرار بگیرد تورشوردهاي برآ

پیشـنهاد کـرد کـه بـرآورد میـزان مخـارج در دو        )1976و  1979(هکمن  ،براي اصالح این تورش

 کـرد  عـدم هزینـه  /کـرد  هزینـه  پروبیـت اول با استفاده از الگـوي   ي مرحله صورت بگیرد؛ در مرحله

                                                           
1. Binary Variable 
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 1بازار برازش شده و نتایج این مرحله به شکل یک متغیر جدید به نام معکوس نسبت میل درخانوار 

)IMR (بـا حضـور متغیـر     مخـارج صـرف شـده   دوم مقدار  ي در مرحله و دوم گردد ي وارد مرحله

بنـابراین  . روش حـداقل مربعـات معمـولی بـرآورد شـود     رگرسـیون خطـی و   از  گیري جدید و بهره

  :یابد میرگرسیون مقدار مخارج سالمت خانوار به صورت زیر تغییر 

  

��� = ���	́ �� + ����� + ��� )3(                                                                                           

 

برآوردهاي بـدون تورشـی از ضـرایب عوامـل مـوثر بـر        3 ي رابطه تخمین حداقل مربعات معمولی

معـرف کواریـانس اجـزاي     ��σاخیـر   ي در رابطه. دهد به دست میخانوارها میزان مخارج سالمت 

 الزم به ذکر است که معکوس نسبت میـل بـه صـورت   . نشانگر معکوس نسبت میل است �� خطا و

�� = �(���	́ ��)/�(���	́ نمـاد تـابع چگـالی متغیـر نرمـال       �شـود کـه در آن    مـی تعریف  (��

  .باشد مینماد تابع توزیع تجمعی چنین متغیري  �استاندارد و 

صـفر باشـد   ) ���( ���و  ��� توان گفت، اگر کواریانس میبا توجه به تعریف ضریب همبستگی 

. برآوردهـا وجـود نـدارد    اجزاي خطا مستقل از یکدیگر بوده و در نتیجه مشکل انتخـاب نمونـه در  

توان بـا آزمـون معنـاداري ضـریب معکـوس نسـبت میـل         میبنابراین وجود مشکل انتخاب نمونه را 

یج حاصـل از  اي تحقیـق، نتـ  هـا  در بخش بعد پس از توضیح مختصري راجـع بـه داده  . بررسی کرد

  .  شود میبرازش مدل انتخاب نمونه مخارج سالمت گزارش و تجزیه و تحلیل 

  

  و نتایج تجربی ها داده -5

قـدام بـه   ادر قالب طرح هزینه و درآمـد خانوارهـاي شـهري و روسـتایی،     مرکز آمار ایران هر ساله 

در انجـام  . نمایـد  مـی تعدادي از خانوارها، در مناطق مختلف کشور  مربوط بهآوري اطالعات  جمع

ستفاده قرار گرفتـه  مورد ا 1390آوري شده از خانوارهاي شهري در سال  این مطالعه اطالعات جمع

  .باشند مینفر  71390 که مشتمل براست خانوار شهري  18727این اطالعات مربوط به . است

  .شود میي مطالعه ارائه ها توصیف آماري داده 1در جدول  

  

  

  

  

                                                           
1. Inverse Mill's Ratios (IMR) 
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  توصیف آماري متغیرهاي مدل: 1جدول 

 شاخص/متغیر ��� ��� میانگین میانه واریانس چولگی کشیدگی

566/731 873/19 101037/2 140000 9/493534 80400000 0 
 مخارج سالمت

 )ریال(

951/55 675/4 101089/2 1795000 2183080 40604170 13084580- ریال( درآمد( 

 تملک مسکن 0 1 0697 1 211/0 -859/0 738/1

764/1 874/0- 209/0 1 7/0 1 0 
وضعیت 

  اي بیمه

 تحصیالت 1 3  372/1  1  24/0  613/0  596/1

 وضعیت تاهل 1 4 178/1 1 258/0 5/3 795/16

 دخانیات 0 1  205/0  0  163/0  455/1  118/3

 محل سکونت 1 4 437/2 2 967/0 168/0 012/2

  نسبت زنان  0 1  509/0  5/0  044/0  353/0  264/3

 کودکان 0 6  384/0  0  412/0  689/1  849/5

 جوانان 0 12  684/2  3  2.638  412/0  446/3

 سالمندان 0 4  764/0  0  708/0  575/0  865/1

 سالمندان غیر 0 15  069/3  3  265/3  234/0  445/3

  محاسبات تحقیق :منبع       

  

ي الزم بـراي اسـتفاده از   هـا  ي تحقیـق از ویژگـی  هـا  مشخص اسـت، داده  1که از جدول  طور همان

سـالمت خـانوار داراي    مخـارج ي هـا  ي رایج اقتصادسنجی برخوردار نیستند، چرا کـه داده ها روش

توزیع  توان گفت به عبارت دیگر می. باشند میاز توزیع نرمال  تر چولگی به راست و کشیدگی بیش

بـه پیوسـت ب مراجعـه    (هاي مخارج سالمت به صورت معنادار متفاوت از توزیع نرمال اسـت   داده

نمونه تمایل مثبت به مصرف کاالها  از کل) درصد 45/65(خانوار  12258تنها عالوه بر این  ).شود

کـه در   طـور  بنابراین، همـان . و خدمات سالمت داشته و میزان تقاضاي آنان از بازار ثبت شده است

قسمت قبل نیز اشاره شد، ایـن مطالعـه عوامـل مـوثر بـر مخـارج سـالمت خانوارهـاي شـهري را بـا           

و بیرونـی برآوردهـا تـامین     درونـی بـار  نماید تـا اعت  میي انتخاب نمونه بررسی ها از مدل گیري بهره

سالمت خانوارهـاي شـهري بـا کمـک مـدل انتخـاب نمونـه         مخارجنتایج حاصل از برازش . گردد

   .شود میارائه  2جدول  هکمن در اي دومرحله
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  اي هکمن نتایج برآورد مدل انتخاب نمونه دومرحله: 2جدول 

  انتخاب ي معادله  تصمیم ي معادله

  متغیر
� − ����� 

خطاي 

 استاندارد
� ضریب − ����� 

خطاي 

 استاندارد
 ضریب

 درآمد - - - 078/0 010/0 000/0

224/0 274/3957 591/4808 - - - 
تملک 

 مسکن

001/0 104/3864 84/12330 - - - 
وضعیت 

  اي بیمه

 تحصیالت 030/0 020/0  133/0  75/24931  915/4276 000/0

001/0 324/8230 32/26365- 000/0 019/0 122/0- 
وضعیت 

 تاهل

 دخانیات 125/0 024/0 000/0  47/15225  922/7607  045/0

008/0 704/5223 71/13831 000/0 009/0 099/0 
محل 

 سکونت

051/0  4/17091  5/33316  000/0 045/0 264/0  
نسبت 

  زنان

 کودکان 081/0 016/0 000/0  -  -  -

 جوانان 010/0 006/0  0.113  -  -  -

 سالمندان 153/0 013/0 000/0  27681.76  445/7402 000/0

065/0  635/1659  3061.011  -  - - 
 غیر

 سالمندان

030/0  27/73623  159550.7-  224/0  059/0  072/0-  
عرض از 

  مبدا

      024/0  79/92205  207476  
معکوس 

  نسبت میل

  آماره والد  44/172   000/0      

          873/0  ��� 

          07/237597  ����� 

  محاسبات تحقیق :منبع    

  

توان گفت، رگرسیون در حالت کلی معنـادار اسـت    میبا توجه به نتایج برآورد مدل انتخاب نمونه 

در نظر گرفته شده قادر بـه توضـیح تغییـرات     شناختی یعنی متغیرهاي اقتصادي، اجتماعی و جمعیت

صـفر بـودن همزمـان ضـرایب تمـام       ي باشـند و فرضـیه   می هاي شهري ایرانمخارج سالمت خانوار

   .شود میرد % 10و % 5، %1 داري معنیدر تمامی سطوح ) أبه جز عرض از مبد(متغیرهاي مستقل 

دهد، احتمال داشـتن مخـارج سـالمت مثبـت بـراي       میانتخاب نشان  ي ي برآورد معادلهها خروجی

، مصرف دخانیات، تعـداد  سرپرست خانوار، وضعیت تاهل )نانز(خانوار تحت تاثیر نسبت جنسیتی 
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، %1ضـرایب در سـطح   ( باشـد  میاستان محل سکونت خانوار  یافتگی کودکان و سالمندان و توسعه

افزایش نسبت زنـان   انتخاب باید گفت، ي نتایج معادله تر در تشریح بیش. )معنادار هستند% 10و % 5

نان بـه مسـائل بهداشـتی و زیبـایی موجـب      آ تر از تعداد کل اعضاي خانواده به دلیل حساسیت بیش

عالوه بر این، کمترین . شود خانوار با احتمال باالتري به خرید کاالها و خدمات سالمت بپردازد می

احتمال در داشتن مخارج سالمت مثبت، بـه ترتیـب، متعلـق بـه خانوارهـایی اسـت کـه        ین تر و بیش

این نتیجه با توجه بـه احتمـال   . شوند میاداره توسط افراد هرگز ازدواج نکرده و افراد داراي همسر 

سرپرسـت آنـان داراي همسـر اسـت، کـامال قابـل       یز تولد فرزند در خانوارهایی که باالتر وجود و ن

وجود تحصیالت بـاالتر در یکـی از اعضـاي خـانواده بـه دلیـل سـرمایه انسـانی و نیـز          . توجیه است

  .دهد میسالمت را افزایش  ي خانوار در حوزه کرد  ، احتمال هزینهتر فرهنگ سالمت بیش

مصرف دخانیات توسط اعضاي خانواده نیز به سبب اثرات سوء این مواد بر سالمت انسـان موجـب   

وجـود کودکـان و   . شـود  مـی باال رفـتن احتمـال صـرف مخـارج روي کاالهـا و خـدمات سـالمت        

ي بهداشتی و درمـانی سـبب   ها مراقبتي سنی به ها به دلیل نیازهاي مبرم این گروه تر سالمندان بیش

با توجه به پیشرفت سیستم ایمنی بـدن و  . شود میافزایش احتمال خریداري این اقالم توسط خانوار 

اثـر معنـاداري بـر    وضعیت مناسب ذخیره سالمت در جوانان باال رفتن تعداد این گروه در خـانواده،  

نت خـانوار از نظـر سـالمت بـا وجـود      استان محل سکو یافتگی توسعه. صرف مخارج سالمت ندارد

توانـد بـه دلیـل سـهولت دسترسـی بـه        مـی این ارتباط  .المت در خانوار ارتباط مثبت داردمخارج س

چـرا کـه    باشـد؛  هـا  و یا وجـود نیازهـاي درمـانی بـاالتر در ایـن اسـتان       امکانات بهداشتی و درمانی

جمعیتی هم پیشرو بوده و به همین دلیـل  یی هستند که از نظر صنعتی و ها ي برخوردار استانها استان

انـواع   بـروز  خـود سـبب   ي بـه نوبـه   هـا  ایـن آلـودگی  . ي دارنـد تر بیش محیطی ي زیستها آلودگی

  .شود میي جسمی و روحی ها بیماري

انتخاب این است که در این مطالعه با پیـروي از   ي قابل مالحظه در خصوص برآورد معادله ي نکته

 درخـانوار  کـرد   عدم هزینـه /کرد هزینهبراي توضیح  )2008( 1و همکاران چون آریستا هممطالعاتی 

دوم و  ي و متغیرهـاي اقتصـادي بـراي مرحلـه     اسـت  اقتصـادي اسـتفاده شـده     غیربازار از متغیرهاي 

  .اند شده وارد مدل شده صرف مخارجتوضیح میزان 

 ي سالمت خانوار به وسیله مخارجدهد، میزان  میتصمیم نشان  ي د معادلهورکه نتایج برآ طور همان

محل  یافتگی توسعه ،وضعیت تاهل سرپرست خانوار، تحصیالت، مصرف دخانیات، تعداد سالمندان

                                                           
1. Aristei (2008) 
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و % 5معنـاداري ضـرایب در سـطح    (خانوار  ي درآمد سرانه ،اعضا اي سکونت خانوار، وضعیت بیمه

تعیــین %) 10در سـطح   معنـاداري ضـرایب  (سـالمندان   غیـر  و تعـداد ) زنـان (، نسـبت جنسـیتی   %)10

اسـت   خطـی همکـن   اي دوم مـدل انتخـاب نمونـه دو مرحلـه     ي جا که الگوي مرحله از آن. شود می

  .ضرایب مدل با اثرات نهایی متغیرها برابر بوده و به همین دلیل قابلیت تحلیل عددي دارند

ریـال بـه    3331.65 ،در خانواده یـک درصـد افـزایش یابـد     توان گفت، اگر نسبت زنان میبنابراین 

تواند به دلیل حساسیت باالتر زنان به  میاین امر . شود میخانوار اضافه ماهانه میزان مخارج سالمت 

هر  .ي زیبایی باشدها یی مانند مراقبت از پوست و مو و جراحیها مسائل بهداشتی خصوصا در زمینه

به علـت فـوت همسـر، طـالق و      مرحله تغییر وضعیت تاهل سرپرست خانوار از داراي همسر به تنها

ایـن  . شـود  مـی خـانوار  ماهانـه  مخارج سالمت  ریالی 2/263653 هرگز ازدواج نکرده سبب کاهش

، تولـد فرزنـدان   تـر  وجـود فرزنـدان بـیش   نتیجه مطابق انتظارات قبلی بوده و دلیل آن مسائلی ماننـد  

 اي پوشـش بیمـه  . باشـد  می. ..جدید، اهمیت به سالمت خود به سبب تعهد تامین نیازهاي فرزندان و 

که خانوارهاي تحت پوشـش   اي اعضا با میزان مخارج سالمت خانوار ارتباط مستقیم دارد، به گونه

ریـال مخـارج سـالمت     4/123308 ماهانـه  نسبت به خانوارهاي محروم از چتر بیمه اي خدمات بیمه

توسط بیمه که منجـر بـه    ها این امر با توجه به قانون تقاضا و پرداخت بخشی از هزینه. دارند تر بیش

  . شود، کامال منطقی است می کننده کاهش قیمت براي مصرف

سالمت تفاوت معناداري با  ي شده در حوزه مخارج صرفافراد داراي منزل مسکونی از نظر میزان 

توسـط  ملک مسکن در بحث خرید کاالها و خدمات سـالمت  به عبارت دیگر، ت. مستاجران ندارند

ارتقاء بـاالترین سـطح   . مجزایی از توانایی پرداخت خانوار نیست ي نشانگر جنبهخانوارهاي شهري 

ي باالتر مانند لیسانس و فوق لیسـانس،  ها تحصیالت در اعضاي خانواده از دیپلم و زیر آن به گروه

این نتیجـه  . شود میخانوار ماهانه ریالی مخارج سالمت  5/249317 و دکتري و باالتر سبب افزایش

انسانی و نیـز فرهنـگ    ي توان آن را به صورت باالتر بودن سرمایه میمطابق با انتظارات قبلی بوده و 

افراد هم اشاره کرده است ) 1972(که گراسمن  طور همان. سالمت افراد تحصیل کرده توجیه نمود

نیروي کار به بازار  ي انسانی باالتر در صورت عرضه ي برخورداري از سرمایهتحصیل کرده به دلیل 

شـود   مـی نیروي کـار   ي کنند، لذا بیماري که منجر به ناتوانی در عرضه میدستمزد باالتري دریافت 

 گـذاري  به همین دلیل این افراد با سرمایه. ي در پی داردتر براي افراد تحصیل کرده زیان مالی بیش

از سوي دیگر، تحصیالت بـاالتر بـه سـبب    . نمایند میمت خود سعی بر اجتناب از بیماري روي سال

ي پیشگیرانه مـوثرتر موجبـات افـزایش تمایـل     ها افزایش آگاهی افراد از مضرات بیماري و مراقبت
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خانوارها به استفاده از اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه را فـراهم آورده و مخـارج سـالمت خـانوار را     

   .فزایدا می

ي هـا  ي الزم براي بروز انـواع بیمـاري  ها موجب ایجاد زمینه مصرف دخانیات توسط اعضاي خانوار

ایـن   .دهـد  میشده و در نتیجه نیاز اعضاي خانوار به مداخالت درمانی را افزایش ... قلبی، تنفسی و 

خود سبب اختصاص بخشـی از منـابع مـالی خـانوار بـه خریـد کاالهـا و خـدمات          ي نیاز هم به نوبه

 دهـد کـه مصـرف دخانیـات موجـب افـزایش       مـی نتـایج حاصـل از مـدل نشـان     . گـردد  میسالمت 

تـوان   میبا توجه به ضریب متغیر سالمندان . شود میخانوار ماهانه ریالی مخارج سالمت  7/152254

همـراه اسـت؛ بـه    در خانواده با افـزایش مخـارج سـالمت خـانوار     دریافت، افزایش تعداد سالمندان 

ایـن نتیجـه بـا     .افزاید میخانوار ماهانه ریال به مخارج سالمت  6/276817 طوري که هر نفر سالمند

سالمت و تنزل سیستم دفاعی بـدن در گـذر    ي مبانی نظري مطابقت داشته و دلیل آن کاهش ذخیره

   .باشد میسالمندي  ي زمان و ورود به دوره

سالمندان نیز با مخارج سالمت خانوار ارتباط مثبت دارد، به طوري کـه افـزایش هـر نفـر      تعداد غیر

کـه انتظـار    طـور  همـان  .بـرد  مـی خـانوار را بـاال   ماهانه ریال مخارج سالمت  11/30610 سالمند غیر

حاصل به این دلیـل اسـت    ي سالمندان از سالمندان کمتر است؛ نتیجه رفت میزان اثرگذاري غیر می

 باشـد در حـالی کـه نیازهـاي سـالمت غیـر       مـی که اغلب نیازهاي سالمت سالمندان از نوع درمـانی  

از نوع اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه است و مداخالت درمانی نسبت به اقـدامات   تر سالمندان بیش

دهـد کـه افـزایش     مـی دل نشـان  نتایج برآورد م. دارد بر ي باالتري درها احتیاطی و پیشگیرانه هزینه

کـه یـک ریـال درآمـد      اي خانوار با افزایش مخارج سالمت همراه اسـت، بـه گونـه    ي درآمد سرانه

حاصله  ي نتیجه. افزاید میریال  0788316/0 خانوار را به میزانماهانه باالتر مخارج سالمت  ي سرانه

شود منابع مـالی   میو نشانگر آن است که افزایش درآمد سرانه سبب با انتظارات قبلی سازگار بوده 

پـس از تـامین نیازهـاي اولیـه افـراد ماننـد مسـکن،        (مکفی براي خرید کاالهـا و خـدمات سـالمت    

  . ، خصوصا در مورد اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه، باقی بماند)خوراك و پوشاك

هد که مشـکل انتخـاب نمونـه در بررسـی عوامـل      د مینشان  2و در نهایت باید گفت، نتایج جدول 

قابـل مشـاهده در انتخـاب     ؛ به این معنا که عوامل غیـر داردموثر بر مخارج سالمت خانوارها وجود 

شده را نیـز تحـت    صرف مخارجها و خدمات سالمت، میزان روي کاال کرد  عدم هزینه/ کرد  هزینه

مربوط به خانوارهاي  ي در نمونه گیري براي قراربه عبارت دیگر گزینش خانوار . دده میتاثیر قرار 

  جهت  ي انتخاب نمونه بهها داراي مخارج سالمت مثبت یک فرآیند تصادفی نبوده و استفاده از مدل
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  .خانوارها ضروري است ي تعمیم نتایج به کلیه

  

  گیري نتیجه -6

هاي اصلی مسئوالن کشورها دسترسی مناسب تمام افراد جامعه به کاالها و خـدمات   یکی از چالش

در  .در ایـن راسـتا دارد  کلیدي  نقشی ي سالمت حوزهي تامین مالی  شیوه بهداشتی و درمانی بوده و

 المتکاالها و خدمات سکشورهاي در حال توسعه، از جمله ایران، بار اصلی تامین مالی استفاده از 

. پردازنـد  را مـی مربوط به این حـوزه  ي ها و افراد به صورت مستقیم هزینه استي خانوارها  به عهده

ي افراد از کاالها و خدمات سـالمت بـه وضـعیت اقتصـادي و تـوان       استفادهدر این نوع تامین مالی 

مـین دلیـل،   بـه ه . یابد نه به نیاز و وضعیت سالمت جسمانی و روانی مردم پرداخت آنان بستگی می

ترین اهداف مسئوالن بهداشتی و درمانی کشورهاي مذکور جایگزینی روش پرداخت  یکی از مهم

ي  کننــده شــناخت و تجزیــه و تحلیــل عوامــل تعیــین. باشــد تــر مــی هــاي عادالنــه از جیــب بــا روش

ایـن   در لـذا . استبراي نیل به هدف فوق امري ضروري هاي مستقیم اشخاص و خانوارها  پرداخت

 گرفتـه کشـور مـورد بررسـی قـرار     شـهري  متغیرهاي اثرگذار بر مخارج سالمت خانوارهاي   لعهمطا

  .است

ت که متمایـل بـه   میزان مخارج سالمت تنها براي خانوارهایی از نمونه قابل مشاهده اسجا که  از آن

هـاي  متغیرباشند، لـذا ایـن مطالعـه بـراي شناسـایی       میي بهداشتی و درمانی ها  اقبتگیري از مر بهره

هـاي بـرآورد    خروجی. است کردهي انتخاب نمونه استفاده ها  مدلاثرگذار روي مخارج سالمت از 

، وضعیت تاهل سرپرست خانوار، مصرف دخانیات، تعداد )زنان(دهد، نسبت جنسیتی  مدل نشان می

ال ي احتمـ  عوامل توضـیح دهنـده  یافتگی استان محل سکونت خانوار  کودکان و سالمندان و توسعه

ي وضـعیت تاهـل    سالمت خانوار نیز به وسـیله  مخارجمیزان . هستند) مثبت(داشتن مخارج سالمت 

یـافتگی محـل سـکونت     سرپرست خانوار، تحصیالت، مصرف دخانیات، تعـداد سـالمندان، توسـعه   

سالمندان  غیر و تعداد) زنان(ي خانوار، نسبت جنسیتی  اي اعضا، درآمد سرانه خانوار، وضعیت بیمه

مشـکل انتخـاب نمونـه در    عالوه بر این، نتایج به دست آمده حاکی از آن است کـه  . شود ین میتعی

قابل مشاهده  بررسی عوامل موثر بر مخارج سالمت خانوارها وجود دارد؛ به این معنا که عوامل غیر

 را مخارج صرف شدهروي کاالها و خدمات سالمت، میزان  کرد  عدم هزینه/ کرد  در انتخاب هزینه

اوالً، از طریـق ارتقـاء   : شـود  مـی بنـابراین بـه مسـئولین مربوطـه توصـیه       .دده نیز تحت تاثیر قرار می

سالمت در نقاط مختلف شهري کشور  یافتگی امکانات بهداشتی و درمانی یا به عبارتی سطح توسعه
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ي مکفـی از کاالهـا و خـدمات     خانوارهـا را بـه اسـتفاده    ،ي درمـانی هـا   و نیز گسترش خدمات بیمه

هـاي کمرشـکن سـالمت در     ي خانوارها با هزینه سالمت تشویق نمایند؛ ثانیاً، به منظور عدم مواجهه

ي تـر  کمک به تامین مالی استفاده از کاالها و خدمات سالمت براي خانوارهایی کـه اعضـاي بـیش   

ي را در خـود جـاي   تـر  دهنـد، تعـداد سـالمندان بـیش     یل مـی دارند، اکثریت افراد آنان را زنان تشک

  .شوند امتیازات ویژه قائل شوند اند و توسط اشخاص داراي همسر اداره می داده
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  خروجی برآورد مدل انتخاب نمونه با روش دو مرحله اي هکمن: پیوست الف

 

 

  سالمت خانوار هاي نرمال بودن توزیع مخارج خروجی آزمون: پیوست ب
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واردات مثبت نرخ تعرفه کاالهاي مصرفی منجر به کاهش  از سوي دیگر تکانه .شود می نفتی غیر صادرات
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  مقدمه - 1

طـوري به ارتباط تجارت و رشد اقتصـادي همـواره مـورد توجـه نظریـه پردازان توسعه بوده اسـت، 

گر در ادبیات از سوي دی. دانسـتند تجارت را موتور رشد و توسعه مـی ،کـه اقتصـاددانان کالسـیک

بر رشد اقتصادي  آزادسازيثیر مثبت سیاست أت العات بیشماري انجام شده که مویداقتصادي مط

ها در فضاي رقابتی واقع شده و  بنگاه ،ها این است که با آزادسازي تجاري عموما استدالل آن. است

. رش خواهد یافتها گست و صادرات آن شوند میوري خود  بهبود وضعیت کارایی و بهرهناگریز به 

متناقض فتار ر اي تاکنون مطالعهوجود دارد، طالعات که انتقاداتی نیز بر روي این نوع م با وجود آن

توان بدون توجه به شرایط داخلی هر کشور، نسخه  با این وجود نمی. است  آن را نشان نداده

تجاري را دسازي سیاست آزاکه و بیان کرد که هر کشوري  پیچید کشورهاواحدي را براي همه 

بلکه باید با توجه به شرایط محیطی و فضاي  ؛شود آن تضمین میرشد اقتصادي در پیش گیرد، 

به عنوان مثال . ه شوددر پیش گرفتمتناسب با آن کشور اقتصاد کالن هر کشور، سیاست تجاري 

نوسانات باالي  هاي باال و داراي تورم هاياي بدون هدف و برنامه در اقتصاد ایجاد دیوارهاي تعرفه

بنابراین . نخواهد کردنیز تر شدن  نرخ ارز، راه به جایی نبرده و حتی کمکی به رقابتی

هاي تجاري باید در یک بستر سیاست پولی و مالی منضبط، سیاست ارزي باثبات و  آزادسازي

  . ها انجام شود تدریجی تعرفهکاهش برنامه 

که تشویق  ، مخل توسعه صادرات بوده تا اینبا هم یناهماهنگهاي اقتصادي در صورت  سیاست

ضمن دنبال کردن اهداف تعیین کالن اقتصادي هاي  مندي سیاست بنابراین قاعده. کننده آن باشد

نفتی  دستیابی به توسعه صادرات غیربراي ملی،  شده براي اقتصاد نظیر کاهش تورم و افزایش تولید

  . ناپذیر است پایبندي بدان امري اجتناب است وو به تبع آن رشد اقتصادي الزم و ضروري 

بر تولید، اشتغال، تورم و اقتصادي هاي  هاي کالن اقتصادي متعددي براي ارزیابی تاثیر سیاست مدل

انتقاد لوکاس  1976در سال . دنباش خاص خود می يها وجود دارد که هریک داراي ویژگی... 

سازي تعادل عمومی  مدل. دي شکل گیردباعث شد باب جدیدي از الگوهاي تعادل عمومی کاربر

اي مهم در اقتصاد  اي از الگوهاي تعادل عمومی کاربردي است که مقوله پویاي تصادفی شاخه

هاي کالن  تعادل عمومی پویاي تصادفی سعی در تبیین پدیدههاي  مدل. شود کالن معاصر تلقی می

هاي  پولی و مالی بر پایه مدل هاي تجاري و اثرات سیاست اقتصادي همچون رشد اقتصادي، سیکل

متوسلی و ( اند ها از اصول خرد اقتصادي استخراج شده ساده شده کالن اقتصادي دارد که این مدل

هاي فرم خالصه شده  اي میان ساختار اقتصادي و پارامتر الگوها رابطهاین . )88: 1389 همکاران،
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کنند که این کار در سایر الگوهاي  ایجاد می) براي بررسی اثر نهایی هر متغیر بر روي سایر متغیرها(

  . پذیر نیست اقتصاد کالن با مقیاس بزرگ امکان

نظیر تولید ( بر متغیرهاي کالن اقتصاديهاي تجاري و ارزي  اثرات سیاست تبیینهدف از این مقاله 

بر این . تعادل عمومی پویاي تصادفی است  مدلدر چارچوب  )واردات و صادراتملی، تورم، 

هاي اقتصاد ایران طراحی شده و سپس  با توجه به واقعیتمدل  طور خالصهه ب ،گام اولاس در اس

و در انتها نیز بر اساس نتایج  گردد پارامترهاي مدل خطی شده بر اساس روش بیزي برآورد می

. گیرد هاي تجاري و ارزي مورد بررسی و ارزیابی قرار می سازي شده، اثرات سیاست شبیه

   .دهد گیري نیز بخش پایانی مقاله را تشکیل می نتیجه بندي و جمع

 

  مبانی نظري و پیشینه تحقیق -2

که  استبردي راي از تئوري مدل تعادل عمومی کا ي تصادفی شاخههاي تعادل عمومی پویا مدل

هاي پولی، مالی، ارزي و  هاي کالن اقتصادي نظیر اثرات اجراي سیاست درصدد تبیین پدیده

ها بر اساس  این مدل. هستند... رهاي کالن اقتصادي، منبع نوسانات اقتصادي و بر متغیتجاري 

  .  اند هاي اقتصاد خرد بنا نهاده شده پایه

نگاشته شد، نظریه ) 1986(و پرسکات ) 1982( 1بعد از مقاالتی که توسط کیدلند و پرسکات

ل یبدتات اقتصادي به چارچوبی براي تجزیه و تحلیل نوسان) RBC( 2هاي تجاري حقیقی چرخه

وري،  هاي بهره هاي اقتصادي دولت و تکانه شد و تا حد زیادي به هسته اصلی تحلیل اثرات سیاست

هاي  شناسی نظریه چرخه از بعد روش. بر متغیرهاي کالن اقتصادي بدل شد... ارزي و  ،پولی، مالی

به عنوان ابزار ) DSGE( 3هاي تعادل عمومی تصادفی پویا تجاري حقیقی منجر به مطرح شدن مدل

، و رقابت انحصاري اسمیچسبندگی  با ورودلیکن . مرکزي تجزیه و تحلیل اقتصاد کالن شد

  . به منصه ظهور رسید جدید ینزيکمکتب ها در قالب  از این مدل يالگوي جدید

  : اند از عبارت DSGEدهنده مدل  عناصر تشکیل

 . شود آن تصریح میکه اهداف کارگزاران نظیر خانوارها در : ترجیحات -

ي تعامل و مشارکت عوامل در تولید تصریح  ههاي تولیدي و نحو ظرفیت: تکنولوژي -

 . شود می

                                                 
1. Kidland and Prescott (1982) 
2. Real Business Cycle 
3. Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE)  
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ها  دودیتهاي نهادي که کارگزاران اقتصادي تحت آن مح محدویت: نهادي  چارچوب -

  . شود تصریح می باشند در تعامل با هم می

ح جهانی و بویژه در بانک مرکزي هاي اخیر در سط در سال ،DSGEهاي  در رابطه با مدل

هاي  یافته مطالعات خوبی به سرانجام رسیده است، به طوري که در برخی از بانک کشورهاي توسعه

هاي تعادل عمومی کاربردي به  هاي پولی و مالی از مدل بینی آثار سیاست مدل پیش ،مرکزي

نوز این مطالعات در سطح این در حالی است که در ایران ه. تغییر یافته است DSGEهاي  مدل

به برخی مطالعات ادامه بر این اساس در . استدر ابتداي راه گذاري مانند بانک مرکزي  سیاست

  .شود میانجام شده در داخل و همچنین مطالعات مرتبط با موضوع در خارج از کشور اشاره 

انات اقتصادي در قیمت نفت و نوسهاي  کانهت«اي تحت عنوان  در مقاله) 1394(فرجی و افشاري 

گویی به این سوال بودند که  ، در صدد پاسخ»ایران در چارچوب مدل اقتصاد باز کینزي جدید

 DSGE مدلاست یا خیر؟ بدین منظور   هاي قیمت نفت آیا در نوسانات اقتصادي نقش داشته تکانه

 نفت قیمت بر نهیارا لحاظ و) تولیدي بخشی عنوان به( نفت بخش سازي بهینه بر تأکید با چندبخشی

 قیمتی تکانهبوده و به این نتیجه رسیدند که  1390الی  1367دوره مورد بررسی . کردند طراحیرا 

 بخش در متغیر دو این کاهش و نفت بخش در تولید و سرمایه افزایش باعث ابتدا در نفت مثبت

را  حقیقی ارز خنرو  افزایش را تورم و مصرف داخلی، ناخالص تولیدهمچنین . شود می نفتی غیر

  . دهد کاهش می

براي  تصادفی پویاي عمومی تعادل مدل یک تنظیم«اي با عنوان  در مقاله) 1394(پور  منظور و تقی

هاي مختلف را بر متغیرهاي  تاثیر تکانه» ایران :مطالعه مورد ،نفت صادرکننده کوچکو  باز اقتصاد

 افزایش از درصد 40 حدوددهد که  ن میها نشا نتایج مطالعات آن. کالن اقتصادي بررسی کردند

 تولید و تورم افزایش به منجر دولت، مالی هاي سیاست .شود می تبدیل تورم به پولی پایه رشد

 عمرانی بودجه آثار نیست، یکسان جاري و عمرانی بودجه تأثیرگذاري میزان و شدت ولی ودش می

  .دارد بستگی عمرانی هاي پروژه اجراي وقفه طول به

هاي پولی و مالی ایران با تاکید  جایگاه سیاست«اي تحت عنوان  در مقاله) 1393( نی و امیريخیابا

هاي قیمت و تولید نفت خام را بر  تاثیر تکانه» DSGEهاي  بر بخش نفت با استفاده از مدل

اقتصاد باز نیوکینزي براي ایران  DSGEمتغیرهاي کالن اقتصادي در قالب چارچوب یک مدل 

هاي قیمت و تولید نفت خام بر متغیرهاي  دهد که تکانه نتایج این مطالعه نشان می. اند دهبررسی نمو
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دار و  گذاري، تولید ملی، مخارج دولت، پایه پولی، درآمدهاي مالیاتی و تورم تاثیر معنی سرمایه

  . مثبت دارد

هاي پولی بر  سیاست ها در برابر واکنش بانک«با عنوان ) 1392(هرگان و دلیري نتایج بررسی مقاله م

پولی سبب افزایش تمام متغیرهاي اسمی اعم از دستمزد،  ، نشان داد که تکانه »DSGEاساس مدل 

  . شود ها می نرخ بهره و سطح عمومی قیمت

چسبندگی قیمت، دستمزد و سیاست پولی در «با عنوان ) 1391(در مقاله فخرحسینی و همکاران 

هاي  لوژي، قیمت نفت، مخارج دولت و سیاست پولی بر متغیرهاي تکنو اثر تکانه» اقتصاد ایران

  . تورم و تولید در اقتصاد ایران بررسی شده است

هاي نرخ ارز و سیاست پولی در اقتصاد  پویایی«اي تحت عنوان  ، در مقاله)2015( 1آچن و زیکی

قواعد پولی در . دبه دنبال مقایسه قواعد پولی متفاوت بودن DSGEبا استفاده از مدل  »و کوچک

گذاري شاخص  هدف گذاري تورم داخلی، هدف: اند از نظر گرفته شده در این مقاله عبارت

هاي این پژوهش نشان  یافته. فروشی، رژیم نرخ ارز مدیریت شده و رژیم نرخ ارز ثابت خرده

با . فروشی بهترین سیاست براي یک اقتصاد است گذاري شاخص خرده دهد که قاعده هدف می

  .دهند ها واکنش نشان می هاي داخلی به آهستگی به تکانه ، قیمتناقصک انتقال نرخ ارز ی

هاي تجاري واقعی  در چارچوب چرخه DSGE، با استفاده از یک مدل )2013( 2کولوجنی و مانرا

هاي حوزه خلیج فارس  ت نفت و سیاست مالی بر اقتصاد کشوریمهاي ق به بررسی تاثیر تکانه

هاي صالحدیدي بر ادوار تجاري حقیقی  ها بررسی اثرات تکانه نفتی و سیاست آن هدف. پرداختند

که بزرگ شدن  نشان دادسازي مدل نظري  نتایج حاصل از شبیه. هاي صادرکننده نفت بود کشور

اي از اثرات  تواند سهم عمده می) براي مثال، به علت افزایش اشتغال در این بخش(اندازه دولت 

دهنده اثر  با این حال، نتایج نشان. دهاي نفتی را بر بخش خصوصی توضیح دهدمنفی تکانه درآم

  .مثبت این تکانه بر تولید کل اقتصاد بود

را براي اقتصاد باز و کوچک اردن طراحی کرده و  DSGEاي مدل  در مطالعه) 2010( 3پل کاشین

در مدل چسبندگی اسمی، . ترا مورد ارزیابی قرار داده اساردن هاي وارد بر اقتصاد  تکانهاثرات 

   .است لحاظ شدهکننده  رقابت ناقص و تشکیل عادت در تابع مطلوبیت مصرف

  

                                                 
1. Ouchen and Ziky (2015) 
2. Cologni and Manera (2013) 
3. Paul Cashin (2010) 



 59   ر ایران در چارچوب مدل تعادل عمومی پویاي تصادفیهاي تجاري و ارزي د

به عبارت دیگر با . قیم بر صادرات داردتارز تاثیر مس

). 516 :1373 ،برانسون( یابد صادرات افزایش می

رود با کاهش ارزش پول ملی، کاالهاي داخلی 

این . صادرات افزایش یابد براي تر شده و طبق قانون تقاضا، میزان تقاضا

تواند تورم وارداتی در  نرخ ارز در قیمت واردات، می

البته این امکان . جاي گذارد کشور ایجاد کرده و تاثیرات مهمی بر متغیرهاي کالن اقتصادي بر

در این میان . وجود دارد که با انتقال کامل نرخ ارز تورم وارداتی براي اقتصاد داخلی ایجاد نشود

، آثار و تبعات آن بسیار مهم خواهد کانه در اقتصاد اعمال گردد

اتفاقی . نماید گذاري نرخ ارز در چنین اقتصادهایی نقش موثري ایفا می

با تشدید  1392و  1391هاي  نمونه بارز آن در سال

 .رخ داد) کاهش سه برابري ارزش پول ملی(

روند نرخ ارز اسمی بازار آزاد را طی دوره  1 

  

  1360 -  1394روند نرخ ارز اسمی بازار آزاد ایران طی 

ریال در سال  270دالر از ارزش دهد که  گذشته نشان می

به هاي بعد  در سال. افزایش یافت 1370ریال در سال 

  

هاي تجاري و ارزي د تحلیل سیاست

  زي در ایرانسیاست تجاري و ار - 3

  نرخ ارز - 1- 3

ارز تاثیر مس اقتصاد کالن، نرخدر طبق ادبیات رایج 

صادرات افزایش می )افزایش نرخ ارز(کاهش ارزش پول ملی 

رود با کاهش ارزش پول ملی، کاالهاي داخلی  گذاري بدین ترتیب است که انتظار میمکانیزم اثر

تر شده و طبق قانون تقاضا، میزان تقاضا براي خارجیان ارزان

نرخ ارز در قیمت واردات، می سیاست از سوي دیگر با توجه به میزان انتقال

کشور ایجاد کرده و تاثیرات مهمی بر متغیرهاي کالن اقتصادي بر

وجود دارد که با انتقال کامل نرخ ارز تورم وارداتی براي اقتصاد داخلی ایجاد نشود

کانه در اقتصاد اعمال گرددصورت ته اگر تغییرات نرخ ارز ب

گذاري نرخ ارز در چنین اقتصادهایی نقش موثري ایفا می لذا مدیریت و سیاست. بود

نمونه بارز آن در سال. که بارها در اقتصاد ایران بروز نموده است

(دیت در منابع ارزي کشور ایجاد محدوها و  تحریم

Error! Unknown switch argument. 

  . دهد نشان می 1394-1360

  

  ایران. ا.بانک مرکزي ج :ماخذ       

روند نرخ ارز اسمی بازار آزاد ایران طی : 1 نمودار

  

گذشته نشان میسه دهه مروري بر تغییرات قیمت دالر در 

ریال در سال  1420درصد به  18با نرخ رشد متوسط  1360
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آمدهاي ارزي کاهش در(پذیري تامین منابع الزم براي ثابت نگه داشتن نرخ ارز  عدم امکانعلت 

در سال دولت لذا  .امکان تثبیت نرخ ارز وجود نداشتوجود آمدن سیستم چند نرخی، ه و ب) کشور

سازي نرخ ارز تدوین و به  اي براي یکسان هاي تعدیل اقتصادي، برنامه سیاست در قالب 1371

اي  برنامه؛ )ریال اعالم شد 1450نرخ ارز در این سال از سوي بانک مرکزي ( مرحله اجرا گذارد

 3000و سپس به  1750به  1373و نرخ ارز در سال  به شکست انجامیدکه چندان دوام نیاورد و 

به سیستم چند نرخی ارز  1374بدین ترتیب دولت مجبور شد مجددا از سال . ریال افزایش یافت

در این . سازي نرخ ارز بود یکسانایران شاهد  اقتصاد مجدداً 1381سال ابتداي  در. رجعت نماید

درصد  17طور متوسط ساالنه ه ب 1370ریال شده بود که نسبت به سال  7991سال متوسط نرخ ارز 

نرخ ارز تغییرات زیادي ارز حاصل از درآمدهاي نفتی، وفور به دلیل  80در دهه . رشد داشت

ور کش 1380تا قبل از شروع سال . ریال رسید13568نرخ ارز بازارآزاد به  1390و در سال  نداشت

، کاهش تورم به عنوان مهمترین جدیددولت با روي کار آمدن نمود، لذا  تورم باالیی را تجربه می

کاهش ارزش (این اقدام بیشتر از طریق ثابت نگه داشتن نرخ ارز . گرفتهدف در دستور کار قرار 

ا مازاد به دلیل مواجه شدن ب(و افزایش تدریجی آن ) درصد بود 2/3پول ملی در این دهه ساالنه 

هاي کنترل تورم، کنترل فشار تورم  چرا که اعتقاد داشتند یکی از راه ،دنبال شد) ها تراز پرداخت

  . وارداتی است

المللی و کاهش درآمدهاي نفتی، عمالً امکان تداوم  هاي بین به بعد به دلیل تحریم 1390از سال 

وجود نداشت و فنر جمع ) درصد 5-6یا تغییر خزنده آن در حد (سیاست ثابت نگه داشتن نرخ ارز 

دو برابر سال (ریال  26059به  1391شده نرخ ارز طی یک دهه یکباره باز شد و نرخ ارز در سال 

ریال  34500و  32801به ترتیب به  1394و  1393هاي  و در سال 31839به  1392در سال  ،)1391

بود، طی چهار سال منتهی به  برابر شده 9تنها  1390تا  1370نرخ ارزي که طی  ،افزایش یافت

طی دوره ) بر اساس نرخ بازار آزاد(در مجموع کاهش ارزش پول ملی . شدبرابر  5/2، 1394

  .   درصد بود 15ساالنه  1394-1360

  

  سیاست تجاري - 2- 3

ها و در  به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود ترازپرداخت) اي موانع تعرفه(سیاست تجاري 

براي حمایت از تولید   دولتاز سوي دیگر . گردد ب درآمد براي دولت اتخاذ میدرجه بعدي کس

. ستها صدد حمایت از آناي در اي و سرمایه کاالهاي واسطهکاالهاي نهایی با کاهش نرخ تعرفه 
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روند تغییرات میانگین ساده نرخ تعرفه کل محصوالت وارداتی کشور را طی دوره 

سازي  درصد بود که با یکسان 8/91ها  متوسط نرخ تعرفه

و متوسط نرخ  یافتها کاهش  معادل افزایش نرخ ارز، نرخ تعرفه

 20-25نرخ تعرفه واردات کشور در دامنه  1381

ها را  به علت افزایش نرخ ارز، دولت مجدداً نرخ تعرفه

متوسط نرخ تعرفه . درصد رساند تا کشور با تورم وارداتی مواجه نشود

. درصد رسید 7/18با اندکی کاهش به سطح 

کشور روند آزادسازي تجاري را با کندي در دستور کار خود 

  

  )درصد( 1380 - 1394روند متوسط ساده نرخ تعرفه واردات کشور 

در مقایسه با کل  اي را اي و واسطه انگین ساده نرخ تعرفه کاالهاي مصرفی، سرمایه

گردد میانگین ساده کل محصوالت در  مالحظه می

اي به  اي و واسطه درصد بود به تفکیک کاالهاي مصرفی، سرمایه

ه به عنوان اي ک اي و سرمایه قاعدتاً کاالهاي واسطه

  .تر نسبت به مصرفی هستند

  

هاي تجاري و ارزي د تحلیل سیاست

روند تغییرات میانگین ساده نرخ تعرفه کل محصوالت وارداتی کشور را طی دوره  2نمودار 

متوسط نرخ تعرفه 1380در سال . دده نشان می 1394-1380

معادل افزایش نرخ ارز، نرخ تعرفهتقریباً  1381نرخ ارز در سال 

1381-1391طی دوره  .دیرسدرصد  27تعرفه به سطح 

به علت افزایش نرخ ارز، دولت مجدداً نرخ تعرفه 1392نکه در سال تا ای ،درصد در نوسان بود

درصد رساند تا کشور با تورم وارداتی مواجه نشود 2/19کاهش داد و به سطح 

با اندکی کاهش به سطح  1394اندکی افزایش و در سال  1393در سال 

کشور روند آزادسازي تجاري را با کندي در دستور کار خود دهد که  اطالعات فوق نشان می

   .دارد

  

  هاي مختلف  ت صادرات و واردات، سالکتاب مقررا :ماخذ    

روند متوسط ساده نرخ تعرفه واردات کشور : 2نمودار 

  

انگین ساده نرخ تعرفه کاالهاي مصرفی، سرمایهیروند م 3نمودار 

مالحظه می 3از نمودار  طور همان. دهد محصوالت نشان می

درصد بود به تفکیک کاالهاي مصرفی، سرمایه 7/26که معادل  1385سال 

قاعدتاً کاالهاي واسطه. درصد بوده است 20و  4/16، 8/42ترتیب 

تر نسبت به مصرفی هستند شوند، داراي تعرفه پایین نهادهاي تولید بکار برده می
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  )درصد( 1385- 1393روند میانگین ساده نرخ تعرفه واردات کشور به تفکیک نوع مصرف کاال طی 

اشاره شد با افزایش  طور که همان 1392در سال 

هاي تعرفه بیشتر معطوف به  در این سال کاهش نرخ

 18درصد، مصرفی  27که نرخ تعرفه کل محصوالت 

کاهش نرخ تعرفه نرخ فزاینده . درصد کاهش یافتند

قیمت آن منجر به کاهش قیمت تمام شده محصول تولیدي شده و به تبع 

  .شود محصول صادراتی را کاهش خواهد داد که منجر به افزایش توان رقابتی صادرات می

البته بیشتر به دلیل تغییرات (هاي  آزادسازي ،مه سوم به بعد

هاي تعرفه اتفاق افتاده است، ایران کماکان در زمره کشورهایی 

بر اساس گزارش سازمان . تري در مقایسه با کشورهاي دیگر دارد

شورها بر اساس میانگین ساده نرخ تعرفه، ایران در رتبه چهارم بعد از 

پذیري  رود، وضعیت رقابت از این منظر انتظار می

   .1تري قرار گیرد دیگر در وضعیت نامطلوب

این نماینده از . شود اي از خانوارها با عمري نامحدود در نظر گرفته می

بدین ترتیب مطلوبیت . کند مصرف کاالها، نگهداري مانده حقیقی پول و کار مطلوبیت کسب می

  

1. World Tariff Profiles 2015, WTO 
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  هاي مختلف کتاب مقررات صادرات و واردات، سال: ماخذ                   

روند میانگین ساده نرخ تعرفه واردات کشور به تفکیک نوع مصرف کاال طی : 3نمودار 

  

در سال . داشت قرارمین دامنه ها در ه نرخ 1391تا سال 

در این سال کاهش نرخ. هاي تعرفه نیز کاهش یافت نرخ ارز، نرخ

که نرخ تعرفه کل محصوالت  طوريه ب. اي شد اي و واسطه کاالهاي سرمایه

درصد کاهش یافتند 45و  43ي نیز ا اي و واسطه درصد و سرمایه

منجر به کاهش قیمت تمام شده محصول تولیدي شده و به تبع  ،هاي تولید وارداتی هنهاد

محصول صادراتی را کاهش خواهد داد که منجر به افزایش توان رقابتی صادرات می

مه سوم به بعدهاي برنا که از شروع سال با وجود آن

هاي تعرفه اتفاق افتاده است، ایران کماکان در زمره کشورهایی  در خورتوجهی در نرخ) نرخ ارز

تري در مقایسه با کشورهاي دیگر دارد قرار دارد که بازار نسبتاً بسته

شورها بر اساس میانگین ساده نرخ تعرفه، ایران در رتبه چهارم بعد از بندي ک جهانی تجارت و رتبه

از این منظر انتظار می. سودان و باهاماس قرار داردکشورهاي جیبوتی، 

دیگر در وضعیت نامطلوب يمحصوالت صادراتی کشور در قیاس با کشورها

  

  مدل نظري - 4

  تترجیحا - 1- 4

اي از خانوارها با عمري نامحدود در نظر گرفته می در بلوك خانوارها، نماینده

مصرف کاالها، نگهداري مانده حقیقی پول و کار مطلوبیت کسب می

   :باشد کل دوره عمر خانوار نماینده به شکل زیر می
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bm شش تراز حقیقی پول، کc ریب ترجیح نیروي کار،ض km ریب ترجیح مانده پول،ض Nt 

 یند تولید کاالها وآکار عرضه شده از سوي خانوار نماینده براي استفاده در فر مجموع نیروي

c
tP ندهست  همچنین خانوارها با محدودیت بودجه زیر مواجه. ها است سطح عمومی قیمت:   

  

)2    (   
  

1 1
1 1 1( )

i i i i i
i i i i i it t t t t
t t t t t t t t t tc c c c c

t t t t t

B M B M TA
C I w N r z K z K R

P P P P P
y - -

- - -+ + + = + - + + -  

  

در این رابطه . دهد طرف چپ هزینه و طرف راست درآمد خانوار نمونه را نشان می
tI 

نرخ اجاره حقیقی  rt دستمزد حقیقی، wtمالیات پرداختی خانوارها،  TAt گذاري حقیقی، سرمایه

هزینه هر (برداري از سرمایه  هزینه بهره y(zt) بازده اسمی ناخالص اوراق مشارکت، Rt سرمایه،

برداري از ظرفیت  نرخ بهره zt ها به خانوارها، سود توزیع شده بنگاه Dt ،)واحد سرمایه فیزیکی

در این رابطه متغیرها با استفاده از . اوراق مشارکت است Bt سرمایه و
c

tP اند قیقی شدهح .  

است مساوي صفر بوده و مشتق  1برداري برابر با  نرخ بهرهزمانی که از سرمایه  برداري هزینه بهره

  . 1استدوم و سوم تابع فوق نیز مثبت 

انباشت سرمایه در اقتصاد تحت مالکیت خانوارها بوده و هر خانوار با تابع انباشت زیر مواجه است 

استهالك سرمایه و  که 
1

i
t
i

t

I
S

I -

æ ö
ç ÷
ç ÷
è ø

گذاري است که بیانگر منابعی  تابع هزینه تعدیل سرمایه 

در این تابع .2دهیم گذاري جدید به موجودي سرمایه از دست می است که براي تبدیل سرمایه
I
te 

  .گذاري است تکانه مرتبط با تابع هزینه سرمایه

  

                                                 
  .مراجعه شود) Gelain and Kulikov, 2009(براي اطالعات بیشتر به گالین و کولیکف . 1
مراجعه ) Gelain and Kulikov, 2009(و گالین و کولیکف ) Dib, 2001(براي اطالعات بیشتر به مقاله دیب . 2

  .شود
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  رضه نیروي کار و چسبندگی دستمزدع - 1- 1- 4

هاي تولیدکننده  کار مورد نیاز بنگاه  کننده انحصاري خدمات متمایز نیروي هر خانوار عرضه

پذیري  البته خانوار دستمزد خود را با در نظر گرفتن قابلیت تعویض. 1اي است کاالهاي واسطه

براي این . نماید شود، مشخص می تعیین میwرامتر کار متفاوت که به وسیله پا خدمات نیروي

کار، خدمات متمایز نیروي کار را از خانوارها  نیروي) 2استیگلیتز-دیکسیت(گر  منظور یک جمع

براي . کند همگن در قالب تابع فنی تبدیل می) کار نیروي(ها را به عامل تولید  کند و آن استخدام می

صورت بهینه ه بقادر نیستند ) w(خانوارها درصدي از که  شود دستمزد، فرض میچسبندگی 

شود شاخص دستمزد  ، فرض می)1983( 3بر اساس چارچوب کالوو. دستمزدهایشان را تعدیل کنند

  :4شود صورت زیر تعیین میه این خانوارها مطابق تورم گذشته ب

  

  
  ( )1 0 1

wc
t j t tj wW W

t
p t+ =    

  

اگر درآمد . شود می کند چه درصدي از تورم در دستمزد منعکس  تعیین می wدر این رابطه 

. آید ، متوسط دستمزد بهینه بدست میشودخانوارها با توجه به مجموع عرضه نیروي کار حداکثر 

این . صورت زیر ترکیب گرددشرط مرتبه اول حداکثرسازي نیاز دارد که با شاخص دستمزد کل ب

   :دهد رابطه، معادله عرضه نیروي کار را نشان می
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   Kollmann (2001), Erceg et al (2000), and Christiano et al (2005) :براي جزئیات بیشتر نگاه کنید. 1

2. Dixit - Stiglitz Index 
3. Calvo (1983) 

 .مراجعه شود Gelain & Kulikov (2009)براي مطالعه بیشتر به مقاله . 4
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  یابی ترکیب سبد مصرفی بر اساس کاالهاي داخلی و وارداتی بهینه - 2- 1- 4

. تی و کاالهاي داخلی تقسیم کردتوان به کاالهاي نهایی واردا را می) Ct(خانوارها سبد مصرفی 

 CESصورت ه ها ب شود که ارتباط بین آن فرض می

لذا رابطه آن به شکل زیر  .تعریف شود 1

    : خواهد بود
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در این رابطه 
d
tC  و

m
tC به ترتیب مصرف داخلی و وارداتی، c هم واردات در مصرف و س

c کننده هزینه خود را با  مصرف. است یشش جانشینی بین مصرف کاالي داخلی و وارداتک

. کند حداقل می فوقتوجه به انتخاب دو ترکیب 
d

tP و تولید داخلی،قیمت اخص ش 
,m c

tP 

مصرفی  با حداقل کردن هزینه. شاخص قیمت واردات کاالهاي مصرفی به پول داخلی است

صورت زیر ه شاخص قیمت ب تابع تقاضاي کاالهاي داخلی و وارداتی و از آن طریق خانوارها،

  : آید بدست می
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1
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  اي یابی ترکیب کاالهاي سرمایه بهینه - 3- 1- 4

اي  ایهگذاري به دو جزء کاالهاي سرم شود سرمایه اي نیز فرض می در خصوص کاالهاي سرمایه

تعریف  CESت تابع رصوه گذاري ب ها با سرمایه شود و رابطه آن م میوارداتی تقسیداخلی و 

بدست  صورت زیره ب از کاالهایک  با حداقل کردن تابع هزینه، تابع تقاضا براي هر. شود می

  :لذا خواهیم داشت. آید می

   

                                                 
1. Constant Elasticity of Substitution (CES) 
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در این رابطه 
d
tI  و

m
tI تی،اي واردا اي داخلی و کاالي سرمایه به ترتیب کاالي سرمایه I هم س

اي  سرمایهشش جانشینی بین کاالي ک Iگذاري و  اي وارداتی از کل سرمایه کاالهاي سرمایه

اي و داخلی  این بخش به دنبال تعیین ترکیب بهینه واردات کاالهاي سرمایه. داخلی و وارداتی است

گذاري  گذاري داخلی و وارداتی، تابع سرمایه ابع تقاضاي سرمایهبه منظور بدست آوردن ت. است

 در این رابطه .شود با توجه به هزینه حداقل می 7رابطه 
,m i

tP اي  یهشاخص قیمت کاالهاي سرما

  . وارداتی به پول داخلی است
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  تکنولوژي - 2- 4

  لیدکننده کاالي نهاییبنگاه تو - 1- 2- 4

و به  نمودهترکیب خریداري کرده و اي را  کاالهاي متمایز تولیدکنندگان واسطه ها، بنگاهاین 

 و با قیمت دنکن میکاالهاي نهایی تبدیل 
d

tP اي متمایز و  کاالهاي واسطه. دنفروش به خانوارها می

  .ها برقرار است بین آن pθ ابتجانشین ناقص هم بوده و کشش جانشینی ث

 - گر دیکسیت را دریافت و بر اساس یک جمع) tjY(اي  تولیدکننده کاالي نهایی، کاالهاي واسطه

) از این کاالهاي متمایز است CESتحت بازار رقابتی که تابع تولیدش یک جمع (استیگلیتز 

کند با توجه به قیمت خرید کاالهاي  مچنین سعی میتولیدکننده کاالي نهایی ه. کند ترکیب می

شرایط مرتبه اول منجر به  .اي، مقدار خریدش را طوري تعیین کند تا سودش حداکثر گردد واسطه

  :شود ام و شاخص قیمت تولیدکننده میjاي  براي کاالي واسطهتابع تقاضا 
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  اي کاالي واسطهکننده  بنگاه تولید -2- 2- 4

اي در بازار رقابت انحصاري تشکیل شده که  هاي تولیدکنندگان کاالهاي واسطه اقتصاد از زنجیره

. شود ها به تولیدکننده کاالي نهایی تحویل داده می توسط آن) بصورت متمایز(کاالهاي تولید شده 

 tA کند که د از کاال را به صورت زیر تولید میاحو tjYام، j اي بنگاه در بخش کاالهاي واسطه

) 2010( 1تابع تولید برگرفته از لیپر، واکر و یانگ. ها است وري مشترك میان همه بنگاه شوك بهره

1tK(و سرمایه ) tN(تابعی از سه متغیر نیروي کار  ه ب) KG(نباشت سرمایه دولتی و ا) -

داگالس و با بازده ثابت نسبت به مقیاس در نیروي کار و سرمایه و فزاینده نسبت به -صورت کاب

بت به سرمایه کشش تولید نس gqسهم سرمایه در تولید و  aدر این رابطه . سرمایه دولتی است

نزدیک به صفر بودن این پارامتر نشانگر عدم جانشینی آن با سرمایه بخش خصوصی . دولتی است

بر تولید ) درصد تغییرات برابر(در مقابل نزدیک به یک بودن این پارامتر نمایانگر تاثیر کامل . است

1t همچنین. دهد بوده و جانشینی باالي آن را با سرمایه خصوصی نشان می t jz K وجودي م -

   .کند تبعیت میفرایند آتورگرسیو مرتبه اول از وري نیز  بهره. دهد سرمایه موثر را نشان می
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ضریب (با توجه به قید تولید سازي هزینه بنگاه  تابع حداقلبا بدست آوردن شرایط مرتبه اول از 

کار و سرمایه دست یافت که  توان به تقاضاي نیروي ، می)همان هزینه نهایی استtQالگرانژ 

  :اند از ترکیب این دو عبارت
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1. Leeper, Walker and Yang (2010) 
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صورت ه ب کار و سرمایه را در تابع تولید قرار دهیم، هزینه نهایی بنگاه نمونه اگر تقاضا براي نیروي

  :آید بدست می زیر
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  چسبندگی قیمت - 3- 2- 4

ها  اي با چسبندگی اسمی قیمت هاي واسطه شود که بنگاه براي قائل شدن نقشی براي پول، فرض می

1(ها  شود کسري از بنگاه با استفاده از روش کالوو، فرض می. اند مواجه u- ( بصورت انتخاب

شان بر اساس  هاي ، قیمت)(توانند بطور بهینه قیمت خود را تعدیل کرده و کسر  می تصادفی،

  : کنند بندي می صورت زیر شاخصه ب را تورم دوره گذشته

  

)12(  ( )1 1,
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tj t t jP P

t
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در این رابطه 
1

t
t

t

P

P
p

-

بندي قیمت  کننده درجه شاخص ارامتر کنترلپ pرخ ناخالص تورم و ن =

است که مجموع تنزیل شده جریان ) tjP(ام به دنبال انتخاب سطح قیمت بهینه jبنگاه واسطه . است

در این ارتباط شاخص قیمت . سود انتظاري خود را به حداکثر برساند
d

tP توسط وزنی از قیمت م

توانند تعدیل نمایند و  می) tjP(صورت بهینه ه هاي خود را ب هایی است که قیمت تعدیل شده بنگاه

  :کنند، لذا خواهیم داشت هایی که قیمت خود را بر اساس تورم دوره گذشته تعدیل می بنگاه
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  تجارت خارجی - 3- 4

و ) 2007( 1به منظور لحاظ بخش تجارت خارجی در مدل، از الگوي آدولفسون و همکاران

شود اثر انتقال نوسانات  پیروي کرده و اجازه داده می) 1983( وو روش کالو) 2005( 1موناسی لی

                                                 
1. Adolfson (2007) 
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ایط هاي صادرکننده و واردکننده تحت شر ضمن اینکه بنگاه. بطور ناقص ظاهر شود 2نرخ ارز

  .باشند ها بر حسب پول داخلی می رقابت انحصاري عمل کرده و قیمت

  

  بخش واردات - 1- 3- 4

هاي واردکننده کاالي مصرفی،  بنگاه: گیرد بخش واردات توسط سه دسته بنگاه صورت می

ها کاالهاي همگن را از بازارهاي جهانی خریداري کرده و با  این بنگاه. اي اي و واسطه سرمایه

. شود هاي خارجی خریداري می این کاالها به قیمت. فروشند ي، به بازار داخلی میمتمایزساز

اي وارداتی شامل انواع کاالهاي متمایزي است که واردکننده نهایی  کاالهاي مصرفی و سرمایه

شود،  می عریفت CESاستیگلیتز که به شکل تابع  –گر دیکسیت  ها را بر اساس یک جمع آن

  : دکن ترکیب می

  

)14(  ( ) ( ) ( )
1 1 11 1 11 1 1

1 1 1

0 0 0

, ,

mc mi mn

mc mi mnm m m m m m
t tj t tj t tjC C dj I I dj In In dj

q q q

q q q

+ + +

+ + +
é ù é ù é ù
ê ú ê ú ê ú= = =
ê ú ê ú ê úë û ë û ë û
ò ò ò  

  

هاي واردکننده کاالهاي  سازي هزینه، تابع تقاضاي بنگاه بر اساس شرایط مرتبه اول مسئله حداقل

  :آید به شرح زیر بدست می اي و واسطه اي سرمایه ،مصرفی
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شود  فرض می ،ت کاالهاي وارداتیارز بر روي قیمبه منظور بررسی آثار انتقال ناقص نرخ 

بر اساس آن . هاي داخلی وجود دارد چسبندگی از نوع کالوو در بخش واردات براي قیمت

)هاي تصادفی  نسبت )1 mcz-، ( )1 miz- و ( )1 mnz- هاي واردکننده  درصد از بنگاه

اگر بنگاه . باشند هاي خود می اي قادر به تعدیل قیمت اي و واسطه کاالهاي مصرفی، سرمایه

شان بر اساس  د، مشابه تولیدکننده داخلی، قیمتنواردکننده قادر به تعدیل قیمت خودش نباش

                                                                                                                   
1. Monacelli (2005) 
2. Imperfect Pass-through of Exchange Rate Fluctuations 
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هزینه نهایی اسمی و واقعی بنگاه واردکننده کاالهاي مصرفی، . شود بندي تورم تعیین می شاخص

   :باشد به شرح زیر می) t( اظ نرخ تعرفهاي با لح اي و واسطه سرمایه

  

)16(  ( ) ( )
(1 t )

(1 t ) , , , ,,
mj f

mj mj f mj t t t
t t t t t mj

t

e P
MC e P j m c n mc j m c n
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+
= + Î = Î  
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q
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 ،17و  16در هر سه رابطه 
mj
tp یمت نسبی بهینه تحت شرایط چسبندگی قیمت وق 

mj
tP توسط م

صورت بهینه تعدیل کرده و ه هاي خود را ب هایی است که قیمت گاهوزنی از قیمت تعدیل شده بن

درجه انتقال  mjzپارامتر  .کنند هایی که قیمت خود را بر اساس تورم دوره گذشته تعدیل می بنگاه

  صفر در صورتی که این پارامتر برابر. دهد نشان می ي وارداتیاثر نرخ ارز را بر روي قیمت کاالها

)0mjz به معادله قانون قیمت واحد یعنی  ،17رابطه هاي نسبی  قیمتباشد معادالت ) =

mj f mj
t t t tp e p t

  
= +   .1دشو تبدیل می +

در اینجا تابع . دست آورده بودیمه اي را قبال ب تابع تقاضاي واردات کاالهاي مصرفی و سرمایه

   :شود صورت زیر تعریف میه اي ب سطهتقاضاي واردات کاالهاي وا

  

)18(  
,n nm

m t
t td

t

P
In Y

P

h-æ ö
ç ÷= ç ÷
è ø                                             

 

  

  بخش صادرات - 2- 3- 4

هاي صادراتی، کاالهاي همگن داخلی را از بازارهاي داخلی خریداري کرده و با متمایز  بنگاه

ها، قیمتی است که بابت  هزینه نهایی این بنگاه. وشندفر ها را در بازارهاي صادراتی می نمودن، آن

(پردازند  خرید کاالهاي داخلی می
d

tP .(یک کشور باز و کوچک است، سهم ایرانجا که  از آن ،

براي کاالهاي داخلی  تابع تقاضا. ا را در اختیار داردبسیار کوچکی از بازار مصرف جهانی کااله

                                                 
اي به جهت ارتباط شدید پارامتر نرخ تعرفه با سایر پارامترها، نرخ تعرفه این کاالها وارد مدل  براي کاالهاي سرمایه. 1

 .نشده است
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، به شرح )سازي هزینه شرایط مرتبه اول مسئله حداقلبدست آمده از (ط خارجیان توس) ایران(

که مصرف، سهم عمده از تولید ناخالص  از سوي دیگر با توجه به این. آید بدست می 19رابطه 

  :شود جاي مصرف از تولید ناخالص داخلی استفاده میه دهد، ب داخلی را تشکیل می

  

)19(  
f fx x

f ft t
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t t

P P
X C X Y

P P
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 19 هدر رابط
f

tC، 
f

tP، tX  و
x

tP  ،يقیمت خارجی، تقاضاشاخص به ترتیب مصرف جهانی 

شش ک f .است) پول داخلی بازارهاي صادراتی( و شاخص قیمت صادرات ایران صادرات

  . جانشینی بین کاالهاي داخلی و خارجی در بازار جهانی است

هاي صادراتی به پول خارجی چسبنده باشند، بدین منظور کانال  فرض شده است که قیمت

همچنین . کند صورت ناقص بر روي بازار صادراتی عمل میه اثرگذاري نوسانات نرخ ارز ب

         شود  هاي صادراتی در نظر گرفته می درات براي قیمتچسبندگی از نوع کالوو در بخش صا

)1
x x x

t t tP Pp+ تواند قیمت خودش را با نسبت  در هر دوره داده شده، یک صادرکننده می). =

در این صورت هزینه نهایی اسمی و واقعی بنگاه صادرکننده . رصد تعدیل نمایدد )zx-1( تصادفی

   :باشد سبندگی به شرح زیر میو شاخص قیمت با لحاظ چ

  

)20(  ( )( ) ( )( )
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  دولت و مقام پولی - 4- 4

توان دولت و بانک مرکزي را به صورت دو  به دلیل مستقل نبودن بانک مرکزي در ایران، نمی

. وارد کرد؛ بلکه باید دولت و مقام پولی را کارگزاري واحد در نظر گرفت  بخش مجزا در مدل

هاي خود را از طریق  کند تا هزینه سعی میو  هاي پولی و مالی است مسئول اعمال سیاستدولت 

جا از خانوارها و درآمد حاصل از  ، دریافت مالیات یک)انتشار اوراق مشارکت(خلق بدهی جدید 

در این حالت خلق پول رخ نخواهد داد و بانک مرکزي بدون . فروش نفت متوازن سازد

اما اگر دولت با وجود این . تواند به اعمال سیاست پولی اقدام نماید می محدودیت بودجه دولت
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با کسري بودجه مواجه گردد و این کسري را از طریق استقراض از بانک مرکزي و یا از  ،منابع

در این شرایط . هاي خود نزد بانک مرکزي تامین مالی نماید، به مفهوم خلق پول است طریق سپرده

الزم به ذکر است دولت در . فروش نفت در پایه پولی منعکس خواهد شددرآمدهاي حاصل از 

ایران همواره از کسري بودجه رنج برده و این کسري از طریق استقراض از بانک مرکزي تامین 

شود،  صورت تغییرات پایه پولی منعکس میه لیکن آنچه در قید بودجه دولت ب. مالی شده است

پور،  تقی( هاي دولت نزد بانک مرکزي است داشت از سپردهترکیب درآمدهاي نفتی دولت و بر

و پیریز و ) 1997( 3، آیرلند)1999( 2، گلی)2001( 1در این ارتباط با پیروي از دیب. )121 :1393

  . ترازنامه بانک مرکزي را به صورت زیر نوشت توان قید بودجه دولت و می) 2007( 4ساکجارا

  

  قید بودجه دولت - 1- 4- 4

 در قید بودجه دولت
g

tDC ،خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزي Gt  مخارج حقیقی

 w، )به دالر(جریان درآمد حقیقی نفت  ortاوراق مشارکت،  Bمالیات اسمی،  TAt دولت،

بقی آن نیز به صندوق توسعه شود و ما درصدي از درآمد نفت که از طریق بودجه دولت هزینه می

   .شود ملی واریز می

  

)21(  
1 1 . . .g c f

t t t t t t t t t tDC B P G R B TA e P orw- -D +D = + - +  

  

  ترازنامه بانک مرکزي - 2- 4- 4

  : شود صورت زیر در نظر گرفته میه ترازنامه بانک مرکزي بمعادله 

  

)22(  f g g
t t t t t t t t tMB e P fr DC mb dc re frD = D +D = +Þ  

  

هاي خارجی حقیقی  خالص دارایی tfrنرخ ارز اسمی و  e، یاسم پایه پولی tMB در این رابطه

را بر شاخص  اولاگر رابطه . باشد بانک مرکزي می
c

tP  صورت حقیقی ه نماییم، رابطه بتقسیم

   .خواهد شد

                                                 
1. Dib (2001) 
2. Gali (1999) 
3. Ireland (1997) 
4. Peiris and Saxegaard (2007) 
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 مخارج دولت - 3- 4- 4

صورت مجموع مخارج جاري ه حقیقی دولت ب، مخارج )2010(با پیروي از لیپر و واکر و یانگ 

)GC ( و مخارج عمرانی)GI (شود در نظر گرفته می:   

  

)23(  c I
t t tG G G= +

                                                           
 

  

شود  رض میدر این رابطه ف. گذارد اثر میبر متغیرها هاي مختلفی  هاي سیاست مالی از راه پویایی

(گذاري دولتی  که سرمایه
I

tG(  پیروي  24ه ابطراز قاعده حرکت انباشت سرمایه دولتی و

   :کنند می

  

)24(  
1 ,

(1 ) K I

G
t t G t

KG G Ad -= - +
                                

 

  

همچنین فرض . خ استهالك سرمایه دولتی استنر Gd انباشت سرمایه دولتی و KGدر این رابطه 

(گذاري دولتی  شود که میزان سرمایه می
,IG t

A ( تصویب شده در قوانین بودجه ساالنه از یک

گذاري  از سوي دیگر به علت متاثر شدن سرمایه. نماید مرتبه اول تبعیت می اتورگرسیوفرایند 

  :مدهاي نفتی، تکانه نفتی نیز در این معادله وارد شده استدولتی از روند رونق و رکود درآ
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,, , 1 ,I I I I or tG t G G t G t

A A
 

r e we
-
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ها،  داگالسی از متغیرهاي مالیات شود که مخارج جاري دولت در قالب تابع کاب همچنین فرض می

   :کند تبعیت میدرآمد نفتی و مخارج دوره قبل 
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  درآمدهاي دولت - 4- 4- 4

  درآمد مالیاتی دولت - 1- 4- 4- 4

لص داخلی است که در آن اشود که مالیات حقیقی نسبتی از تولید ناخ فرض می
r

tt  نرخ مالیاتی

   :1کند بعیت میت AR(1) از یک فرایند 27زا و بر اساس رابطه  صورت برونه بوده و ب

 

)27(  

  

( ) ( )2
1 ,

1 0,,r r r r
t t t t ta t ta tat tat tata t Y t t t Nr r e e s-= = + - +  

  

  یدرآمد نفت - 2- 4- 4- 4

بخش نفت که بخش مسلط اقتصاد ایران است در بلوك تولید منظور نشده است زیرا درآمدهاي 

به عبارت دیگر . مدت نیز تفسیر کرد یند با حافظ کوتاهآتوان به عنوان یک فر نفتی را می

با فرض  AR(1) زاي یند برونآه شکل یک فرتوان ب درآمدهاي حاصل از صادرات نفت را می

(تواند ناشی از تغییر در صادرات نفت  شوکی که می
E
to(  و یا تغییر در قیمت نفت)

o
tp(  ،باشد

ب جریان درآمدهاي بدین ترتی. خالصه شده است )or(هاي فوق در  بیان نمود که تمام شوك

   :)89 : 1389متوسلی، ( توان به شکل زیر نوشت نفتی را می

  

)28(  ( )1 1t or t or ortor or orr r e-= + - +
                          

 

  

سطح با ثبات جریان  or و tدر دوره ) به دالر(جریان درآمد حقیقی نفت  ortدر این رابطه 

جا فرض  در این. شود در این مدل قیمت نفت در بازار جهانی تعیین می .درآمدهاي نفتی است

  .شود شود که مقدار صادرات نفت ثابت بوده و تماماً صادر می می

  

  سیاست پولی -5- 4- 4

گذاري پولی در اختیار بانک مرکزي ایران نرخ رشد پایه پولی در نظر  ابزار سیاست این مدلدر 

گذاري پولی به نحوي است که بر اساس  العمل سیاست ابع عکسبر این اساس ت. شده استگرفته 

                                                 
 .مراجعه شود) 2007(براي اطالعات بیشتر به مدینا و سوتو . 1
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صورت کامالً صالحدیدي چنان تعیین خواهد کرد که سه ه را ب یپولپایه آن مقام پولی نرخ رشد 

یعنی کاهش انحراف تولید جاري از تولید بالقوه، انحراف تورم از  مرکزيهدف مورد نظر بانک 

 تورم هدف یک متغیر غیر. ز مقدار بلندمدت آن تحقق یابدتورم هدف و انحراف نرخ ارز حقیقی ا

یند آاز سوي دیگر این متغیر از یک فر. قابل مشاهده است و تنها مقامات پولی از آن اطالع دارند

گذار پولی با الهام از گلی  العمل سیاست بنابراین تابع عکس. کند تبعیت میمرتبه اول اتورگرسیو 

   :گردد تعریف می 29رابطه صورت ه ب) 1391(یجانی و توکلیان و کم) 2013(، اسکود )1997(
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هاي وارده بر  تواند ایجاد نماید، تکانه هایی که تصمیمات بانک مرکزي می عالوه بر تکانه

در این رابطه . درآمدهاي نفتی نیز عامل مهمی در تغییرات پایه پولی است
T
tp  تورم هدف وh  نرخ

یند آشود که تورم هدف و تکانه پولی از یک فر فرض می. است tرشد ناخالص پایه پولی در دوره 

   :کند تبعیت می 31رابطه صورت ه مرتبه اول باتورگرسیو 

  

)30(  ( )1 1T T T

T T T
t t tp p p

p r p r p e-= + - +
                      

 

)31(  ( )2
( 1) 0,mbt mb mb t umbt umbt umbNe r e e e s-= +  

  

) در روابط فوق )1,1r Î پایه پولی است که از نظر سریالی مستقل و نرخ رشد کانه ت umbe و -

در صورتی که ضریب تکانه . است umbs داراي توزیع نرمال با میانگین صفر و انحراف معیار

زا  بدین مفهوم است که سیاست پولی کامال برون ،صفر باشد) (درآمدهاي نفتی در معادله فوق 

بوده و تنها بر اساس تصمیمات بانک مرکزي و مستقل از نوسانات درآمدهاي نفتی اعمال خواهد 

   .شد

  

  هاي خارجی بانک مرکزي غییر در خالص داراییت

)32(  

1 1
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f f f f
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  ق توسعه ملیصندو - 6- 4- 4

کاهش با هدف ایجاد  و) 1379سال (که بر طبق قانون برنامه سوم صندوق توسعه ملی 

هاي  هاي ناشی از کاهش قیمت نفت و حمایت از فعالیت اقتصاد و کم کردن آسیبپذیري  آسیب

از محل فروش نفت و گاز و میعانات  د، منابع خود را عمدتاًزیربنایی بخش خصوصی تاسیس ش

از درآمد ناشی از فروش نفت و ) (شود که درصدي  در اینجا فرض می. نماید ین میگازي تام

 شود که انباشت ذخایر صندوق توسعه ملی همچنین فرض می. شود گاز به این صندوق واریز می

)DF( گیرد صورت می 33رابطه یند آاز طریق فر:   

  

)33(  ( )1 1t tDF DF orw-= + -
                                

 

  

  گذاري نرخ ارز سیاست -7- 4- 4

گذاري بانک  رژیم مدیریت شده که مبناي سیاست گذاري نرخ ارز بر مبناي جا نیز سیاست در این

  . گیرد مرکزي است مد نظر قرار می

ود و ، وودف)2013( 1العمل سیاست نرخ ارز و با الهام از کار اسکود براي تصریح تابع عکس

و قاعده سیاستی ساده به  که بانک مرکزي با مدیریت نرخ ارزشود  فرض می) 2003( 2اسونسون

  .شان پاسخ دهد متغیرها از روند بلندمدت  انحراف

المللی به پایه  ، نسبت ذخایر بینو یا تورم از تورم هدف در صورت وجود شکاف در تولید حقیقی

العمل نشان داده و با دخالت در  شان، بانک مرکزي عکس از روند بلندمدت حقیقیپولی و نرخ ارز 

 34رابطه صورت ه العمل ب بدین ترتیب تابع عکس. به دنبال تحقق اهداف خود است ارزبازار 

  : شود تصریح می
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1. Escude (2013) 
2. Woodford and Svensson (2003) 
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 در این رابطه
f

tP  خارجی،شاخص قیمت خرده فروشی  و اسمی رخ رشد نرخ ارز نre  نرخ

. ارز حقیقی است
e
te  شود در نظر گرفته می 35رابطه صورت ه ارز نیز برشد نرخ تکانه نرخ:   

  

)35(  ( )2
1 0,e e

t ex t et et eNe r e e e s-= +
           

 

  

  : آید بدست می 36نرخ ارز حقیقی نیز از رابطه 
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  تعادل بازارها -5- 4

تسویه بازار داخلی بدین مفهوم . شوند در وضعیت تعادل تمام بازارها تسویه می :تسویه بازار کاال

هاي مخارج بخش خصوصی، مخارج دولت و کاال(است که تقاضا براي کاالهاي داخلی 

) محدودیت منابع کل(لذا شرایط تسویه بازار کاال . با عرضه کاالهاي داخلی برابر باشد) صادراتی

   :آید بدست می 37رابطه صورت ه ب
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  برآورد مدل و تحلیل نتایج -5

  و روش برآورد مقداردهی به پارامترها ،ها داده -5-1

الی  1352ل و مقداردهی به پارامترها، سري زمانی مورد استفاده ساالنه و دوره به منظور برآورد مد

هاي  ها از طریق بانک اطالعات سري زمانی بانک مرکزي، شاخص داده. گیرد را در بر می 1393

از سوي دیگر با استفاده از روش فیلتر . و گمرك ایران اخذ شده است) WDI(توسعه جهانی 

انجام شده  ها آنها بر روي جزء سیکلی  روند زدایی شده و تحلیلها متغیر، 1پرسکات-هدریک

   .است

                                                 
1. Hodrik-Prescott Filter  
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و از طریق  شدهشناسایی  رندنیاز به برآورد ندا هایی که و نسبت ها پارامتراز در ادامه، برخی 

به عنوان مثال نرخ استهالك سرمایه خصوصی که از نسبت  ؛شود می هاي اقتصاد ایران کالیبره داده

برخی دیگر از پارامترها  .آید موجودي سرمایه بدست میگذاري و  دو متغیر سرمایه باثباتمقدار 

 پارامترها 1جدول  .که منبع آن در جدول ذکر شده است به دست آمدهنیز از مطالعات انجام شده 

   .دهد اقتصاد ایران نشان می )1352-1393(ساله  42هاي  ي برآورد شده را بر اساس دادهها و نسبت

  

  هاي کالیبره شده مدل پارامترها و نسبت: 1جدول 

  منبع  مقدار  نماد  نسبت/پارامتر

  تحقیق اتمحاسب   082/0  خصوصی سرمایه استهالك نرخ

d  کننده کننده به مصرف نسبت شاخص قیمت تولید  
  تحقیق اتمحاسب  767/0

mc  کننده الهاي مصرفی به مصرفنسبت شاخص قیمت واردات کا  
  تحقیق محاسبات  614/0

  وارهاانسهم کاالهاي مصرفی وارداتی در کل مصرف خ

c  
  تحقیقمحاسبات   091/0

m  کننده اي به مصرف نسبت شاخص قیمت واردات کاالهاي سرمایه i   تحقیقحاسبات م  736/0 

m  کننده اي به مصرف نسبت شاخص قیمت واردات کاالهاي واسطه n   تحقیقمحاسبات   736/0 

g  سهم سرمایه دولتی در تولید   )1393(پور  تقی  082/0 

  بانک مرکزي هدرصد فروش نفت ب   )1391(ن توکلیا  78/0 

x  کننده اي به مصرف نسبت شاخص قیمت واردات کاالهاي واسطه  
  محاسبات تحقیق  709/0

g  خصوصی سرمایه استهالك نرخ   )1393(پور  تقی  082/0 

  محاسبات تحقیق  cy 647/0  ملی نسبت مصرف خانوار به تولید

  محاسبات تحقیق  g_c_y 148/0  دولت به تولیدنسبت مخارج مصرفی 

  محاسبات تحقیق  ity 329/0  به تولید گذاري نسبت کل سرمایه

  محاسبات تحقیق  Xt_y 319/0  به تولید نسبت کل صادرات

  محاسبات تحقیق  my 263/0  نسبت واردات به تولید

   تحقیق نتایج :منبع      

  

هاي پارامترها، توزیع پیشین و میانگین  دامنه و ویژگی بر اساس ، در ابتدابراي برآورد پارامترها

شود، و سپس بر اساس این اطالعات، به  ها بر اساس مطالعات قبلی و یا برآورد محقق تعیین می آن

از سوي دیگر براي محاسبه توزیع پسین پارامترها از  .شوند ش بیزي پارامترها برآورد میرو

بهره گرفته ) تاییهزار هشتصدنجیره موازي با حجم نمونه هفت ز( 1هستینگ -الگوریتم متروپلیس

حاکی از ) گلمن -آزمون بروکس( 2مونت کارلو –آزمون تشخیصی زنجیره مارکوف  .شده است

ها همگی بین  و نرخ پذیرش هستند اتکا قابلآن است که تخمین پارامترها با مشکلی مواجه نبوده و 

   .قرار دارند 4/0تا  2/0

                                                 
1. Metropolis-Hestings Algorithm 
2. Monte Carlo Markov Chain (Brooks & Gelman 1998) 
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) 1352-1393(ساله  42هاي  را بر اساس دادهبه روش بیزي رهاي برآورد شده پارامت 2جدول 

   .دهد اقتصاد ایران نشان می
  

  روش بیزي هبرآورد پارامترها ب: 2جدول 

  نماد
میانگین   توزیع  پارامترها

  یشینپ

میانگین   منبع

  پسین

   9729/0  )1393(منظور و دیگران   96/0  بتا  نرخ تنزیل 

c  
  52/1  )1391(توکلیان   571/1  گاما  اي مصرف عکس کشش جانشینی بین دوره

l  
  75/2  )1393(خیابانی   92/2  گاما  نسبت به دستمزد عکس کشش عرضه نیروي کار

bm 46/2  )1393(صمیمی و دیگران  2/2  گاما  ضاي پولاکس کشش تقع  

   69/3  )1393(تقی پور   943/3  گاما  گذاري کشش تابع هزینه تعدیل سرمایه 

c  
  11/1  )1393(خیابانی   05/1  گاما  کشش جانشینی بین کاالهاي مصرفی داخلی و وارداتی 

I  
  55/1  محاسبات تحقیق  5/1  گاما  داخلی و وارداتیاي  کشش جانشینی بین کاالهاي سرمایه

  
وش ودیگران  فرزین  42/0  بتا  کشش سرمایه نسبت به تولید

)1393(  

37/0  

   24/0  )1393(منظور و دیگران   21/0  بتا  برداري بهره هزینه به نسبت هزینه تابع کشش عکس 

p  
  49/0  )1391(توکلیان   50/0  بتا  هاي داخلی درجه شاخص بندي قیمت

p  
  32/0  محاسبات تحقیق  20/0  بتا  که قادر به تعدیل قیمت خود نیستندهایی  درصد بنگاه

mc  
  54/0  محاسبات تحقیق  5/0  بتا  فیرقیمت کاالهاي وارداتی مصبندي  درجه شاخص

mc  
واردات کاالهاي که قادر به تعدیل قیمت هایی  درصد بنگاه

  نیستندمصرفی 

  15/0  محاسبات تحقیق  20/0  بتا

mi  
  64/0  محاسبات تحقیق  5/0  بتا  اي بندي قیمت کاالهاي وارداتی سرمایه درجه شاخص

mi  
 که قادر به تعدیل قیمت واردات کاالهايهایی  درصد بنگاه

  اي نیستند سرمایه 

  28/0  محاسبات تحقیق  20/0  بتا

mn  
  45/0  محاسبات تحقیق  50/0  بتا  هاي داخلی درجه شاخص بندي قیمت

mn  
تعدیل قیمت واردات کاالهاي که قادر به هایی  درصد بنگاه

  اي نیستند واسطه

  10/0  محاسبات تحقیق  20/0  بتا

e  
 بانک ارزي العمل عکس تابع در خودرگرسیون یندآفر ضریب

  مرکزي

  34/0  محاسبات تحقیق  22/0  بتا

e1 97/0  )1393(تقی پور   -9/1  نرمال  مرکزي بانک ارزي العمل کسع تابع در تورم اهمیت ضریب-  

e2 01/3  محاسبات تحقیق  -96/2  نرمال  مرکزي بانک ارزي العمل کسع تابع در تولید اهمیت ضریب-  

e3 
 بانک ارزي العمل کسع تابع در ارزنرخ  اهمیت ضریب

  مرکزي

  -04/2  محاسبات تحقیق  -05/2  نرمال

e4 
 ارزي العمل کسع تابع درالمللی  ذخایر بین اهمیت ضریب

  مرکزي بانک

  -54/1  )1393(منظور و دیگران   -55/1  رمالن

mc  
  93/0  محاسبات تحقیق  9/0  بتا  تعرفه کاالهاي مصرفی وارداتی خودرگرسیون یندآفر ضریب

mn  
اي  تعرفه کاالهاي واسطه خودرگرسیون یندآفر ضریب

  وارداتی

  97/0  محاسبات تحقیق  93/0  بتا

  نتایج تحقیق :منبع
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  تحلیل نتایج -5-2

این . دنگیر العمل آنی مورد تجریه و تحلیل قرار می در قالب توابع عکس ها تسیاسدر این بخش 

. دهد العمل نشان می زا عکس هاي متغیرهاي برون به تکانهاقتصاد چگونه دهند که  توابع توضیح می

اي بر متغیرهاي  و واسطهز، تعرفه کاالهاي مصرفی نرخ ار تکانهسه نتایج حاصل از تاثیر جا  در این

  .شود ارائه می ،است هاي واقعی بدست آمده که از دادهمنتخب 

داده   نشان 4در نمودار  به نرخ ارز اسمی يدرصد 10 تکانه مثبتنتایج  :تکانه نرخ ارز اسمی

ت به دلیل افزایش مد تولید در واکنش به این سیاست در کوتاهدهد که  نتایج نشان می .شده است

هاي متغیرهاي تاثیرگذار بر  در ادامه به دلیل پویایی. یابد گذاري افزایش می در صادرات و سرمایه

 واردات کشورهمچنین . گردد تولید، تولید کاهش یافته و در دوره پنجم به سطح باثبات خود برمی

افزایش قیمت آن دنبال و به  افزایش هزینه نهایی وارداتاز کانال العمل به این سیاست،  در عکس

البته بخشی از  .شود میبا کاهش مواجه  )نسبت به قیمت کاالهاي داخلی(نسبی کاالهاي وارداتی 

که مالحظه طور  همان. شود کاهش انواع کاالهاي وارداتی، توسط افزایش تولید ملی جبران می

زیرا با افزایش نرخ  ؛ستکمتر ابه مصرفی اي نسبت  شود شدت کاهش واردات کاالهاي واسطه می

، کاهش دهدتواند خود را تعدیل کرده و سفارش مواد اولیه خود را  ارز بخش تولید به سرعت نمی

به جهت افزایش قیمت کاالهاي داخلی و به تبع  ول زماندر ط .کند را تعدیل می  بلکه بخشی از آن

انواع کاالهاي وارداتی به ارزش جبران شده و  نرخ ارزکننده، افزایش  آن افزایش قیمت مصرف

، قدرت رقابت کاهش ارزش پول ملی همچنین سیاست. 1کند سمت مقدار باثبات خود میل می

و به دنبال آن افزایش در نرخ ارز  کاالهاي صادراتی را از طریق کاهش شاخص قیمت صادرات

دوره میرا  ششاز  بعداین متغیر  .شود مینفتی  غیر منجر به افزایش صادرات، افزایش داده و حقیقی

نفتی  مدت این سیاست باعث انحراف دائمی در صادرات غیر به عبارت دیگر در میان .شود می

است و از دوره دوم به بعد به دلیل در دوره اول  تورمهزینه این سیاست افزایش . شود نمی

خود بر ثبات کاهش یافته و به سطح با ، تورمهاي متغیرهاي تولید، صادرات و واردات پویایی

                                                 
به عنوان مثال برخی کاالهاي وارداتی . گذارد ي وارداتی به یک میزان تاثیر نمیتغییر در نرخ ارز بر روي همه کاالها. 1

ها چندان موضوعیت  که مورد حمایت دولت بوده تغییر نرخ ارز در خصوص آن) کاالهاي اساسی(به ویژه مصرفی 

ل امکان وارد کردن این هاي مد اما به دلیل محدودیت. کند نداشته و دولت به اندازه نیاز اقالم مورد نظر را وارد می

   .هاي متغیرها خواهد شد ها منجر به کاهش آثار تکانه این محدودیت. موارد در مدل وجود ندارد
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بخشیده و را بهبود  )s( و رابطه مبادله اشتغال مدت در کوتاهاجراي این سیاست همچنین  .گردد می

  . گردند می از دوره سوم به بعد به سطح باثبات بر

نفتی تحرك زیادي را شاهد  دهد که با افزایش نرخ ارز، صادرات غیر اطالعات فوق نشان می

ایجاد نفتی  جدي در صادرات غیر اتتغییر تواند یمیش نرخ ارز که افزا باورلذا این . نخواهد بود

تواند محرکی براي  پول ملی میارزش به عبارت دیگر اگرچه کاهش  .، جاي تامل داردکند

صرفا با این دهد تغییرات جدي در این حوزه  نفتی باشد لیکن نتایج فوق نشان می صادرات غیر

را کنار این سیاست قیمتی  هاي غیر سیاست ،گذاران تسیاسایجاد نخواهد شد؛ بلکه باید سیاست 

   .دنبال نمایند

  

  

و نرخ ارز  ، رابطه مبادله، اشتغالنفتی، تولید، تورم صادرات غیرانواع واردات، تاثیر تکانه نرخ ارز بر : 4نمودار 

  حقیقی

  

ه کاالهاي نرخ تعرف) درصد 10(مثبت تاثیر تکانه  5 نمودار: تکانه نرخ تعرفه کاالهاي مصرفی

کانال افزایش از  ،)گرایی بیشتر حمایت(این تکانه  .دهد نشان می رهاي اقتصاديبر متغیمصرفی را 

بر  مصرفی قیمت کاالهاي وارداتیافزایش  ،و به تبع آن واردات کاالهاي مصرفی هزینه نهایی

افزایش قیمت افزایش در قیمت کاالهاي وارداتی باعث  .گذارد متغیرهاي کالن اقتصادي تاثیر می

این نتایج اثر انتقال ناقص نرخ . دهد ها را کاهش می نسبی واردات این کاالها شده و واردات آن
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. دهد به داخل را نشان می) درصد افزایش در قیمت کاالهاي وارداتی مصرفی 10کمتر از (تعرفه 

دوره  8ن حدود تخلیه اثر آو داده کاهش را  در مجموع واردات کل کشوراثر این تکانه همچنین 

افزایش هزینه نهایی و به دنبال آن کاهش در کل واردات کشور، رابطه مبادله را  .انجامد به طول می

کننده، باعث کاهش مصرف کل شده و تولید را کاهش  افزایش تورم مصرف. بخشد بهبود می

تولید بر جاي  مثبت بر لیکن با تغییر معکوس تورم، مصرف شروع به افزایش کرده و تاثیر. دهد می

 ،، تولیدتورم يدار معنی صورته باول در دوره این تکانه با وجود این تغییرات، اثر  .گذارد می

دهد که در  این اطالعات نشان می .دهد را تحت تاثیر قرار نمی ، نرخ ارز اسمی و حقیقیاشتغال

یش نخواهد واردات چندان افزا) کاهش نرخ تعرفه کاالهاي مصرفی(صورت آزادسازي تجاري 

   .شود مورد تهدید واقع نمی و اشتغال طور جدي بخش تولیده و ب یافت

  

  

نفتی، تولید، تورم، اشتغال، رابطه مبادله  واردات، صادرات غیرتعرفه کاالهاي مصرفی بر   تاثیر تکانه نرخ :5 نمودار

  و نرخ ارز حقیقی

  

نرخ تعرفه  يدرصد 10مثبت  تکانه نتایج تاثیر 6نمودار : اي واسطهتکانه نرخ تعرفه کاالهاي 

کانال تاثیرگذاري این تکانه . دهد نشان میرا بر متغیرهاي کالن اقتصادي اي  کاالهاي واسطه

اي و تاثیر آن بر  همانند کاالهاي مصرفی، از طریق افزایش هزینه نهایی واردات کاالهاي واسطه

به واسطه ) درصد 1/6(اي  تی واسطهافزایش قیمت کاالهاي واردا .افزایش قیمت این کاالها است
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 و دهد میکاهش را  )درصد 10(اي  ارزش واردات کاالهاي واسطهها،  افزایش در تعرفه آن

مقایسه تکانه نرخ تعرفه و افزایش در . بیند به خود نمیتغییر چندانی هاي مصرفی الاکواردات 

در مجموع کل واردات کشور  .قیمت کاالهاي وارداتی حاکی از اثر انتقال ناقص نرخ تعرفه است

نیز به دلیل کاهش بیشتر واردات نسبت به صادرات  تولید ملی. یابد درصد کاهش می 2نیز به میزان 

اي، هزینه تولید کاالهاي داخلی را  افزایش نرخ تعرفه کاالهاي واسطه .شود می مواجه افزایش با

 26/0کانه بر روي تورم به میزان اثرات این ت. گردد افزایش داده و منجر به کاهش صادرات می

رسد و سپس به سمت مقدار با ثبات  واحد درصد می 44/0و در حداکثر کاهش به واحد درصد 

اشتغال نیز به واسطه این سیاست در دوره اول افزایش ولی در دوره بعدي به . کند خود میل می

صادرات و واردات درصد تغییرات این اطالعات حاکی از آن است که . یابد شدت کاهش می

اثرات روي تراز  ،نسبت به کاهش نرخ تعرفه بسیار پایین بوده و در صورت آزادسازي تجاري

   .تجاري کشور چندان قابل مالحظه نخواهد بود

  

  

اشتغال، رابطه  تورم، تولید، نفتی، واردات، صادرات غیربر  اي تعرفه کاالهاي واسطه  تکانه نرختاثیر : 6 نمودار

  نرخ ارز حقیقیمبادله و 

  

هاي وارده  تورم در برابر انواع تکانهو تجزیه واریانس متغیرهاي تولید، صادرات، واردات،  3جدول 

وري  تکانه درآمد نفت و بهره دشو مالحظه می 3که از جدول  طور همان .دهد بر اقتصاد را نشان می

 منشأدر خصوص تورم نیز . باشند نوسانات تغییرات نرخ رشد تولید می أدرصد منش 1/87جمعاً 
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درصد مربوط به نرخ رشد پایه  9/22درصد نوسانات این دو عامل هستند و در بخش سایر نیز  2/69

در . دباش یدرصد تغییرات تورم مربوط به سه عامل فوق م 92 منشأبه عبارت دیگر . پولی است

درصد  87 منشأت گذاري، نرخ رشد ارز و درآمد نف وري، سرمایه خصوص صادرات، تکانه بهره

درصد  8/77وري جمعاً  در خصوص واردات نیز درآمد نفت و بهره. نوسانات این متغیر هستند

  .دهند نوسانات این متغیر را توضیح می

  

  نتایج تجزیه واریانس متغیرهاي مورد بررسی: 3 جدول

  متغیر
  ها انواع تکانه

  رسای  نفت درآمد  رشد نرخ ارز اسمی  وري بهره  گذاري سرمایه

  2/0  8/51  9/1  3/35  8/10  تولید

  12/23  9/36  08/3  3/32  6/4  تورم

  69/12  6/17  18  11/34  6/17  صادرات

  7  55  2  8/22  2/13  واردات

  محاسبات تحقیق :ماخذ            

  

  گیري و نتیجه بندي جمع - 6

 و نفتی درکوچک  ،ي تصادفی براي اقتصاد بازایدل عمومی پوادر این مقاله یک مدل تع

چارچوب مکتب کینزي جدید، براي اقتصاد ایران به منظور بررسی جایگاه و اثرات سیاست 

هاي اقتصاد  به منظور درج واقعیت. طراحی شده است رهاي کالن اقتصاديمتغیتجاري و ارزي بر 

، چسبندگی )واردات و صادرات(هاي اسمی  ایران انتقال ناقص نرخ ارز در قالب چسبندگی

و براي برآورد پارامترها، از روش بیزي . ه استاي داخلی در مدل منظور شده دستمزد و قیمت

  .هستینگ بهره گرفته شده است-محاسبه توزیع پسین پارامترها از الگوریتم متروپلیسبراي 

باعث  ،)تکانه مثبت نرخ ارز(ملی  کاهش ارزش پولسیاست دهد که  نتایج برآوردها نشان می

، نرخ ارز تولید ملیاشتغال، افزایش  ،)اي کل، مصرفی و واسطه(اع کاالها کاهش واردات انو

تورم نرخ افزایش  اجراي این سیاستهزینه . شود مینفتی  و صادرات غیر ، رابطه مبادلهحقیقی

رود سیاست  ظار نمیانتنرخ ارز، تغییر نفتی نسبت به  صادرات غیر کم تغییراتبه  توجهبا . است

  . نفتی ایجاد نماید غیرصادرات ی در باالیتحرك ملی  کاهش ارزش پول

 ،تولیداشتغال، تکانه مثبت نرخ تعرفه کاالهاي مصرفی موجب کاهش واردات کاالهاي مصرفی، 

تورم این تکانه رود  که انتظار می همان طور. شود می و نرخ ارز حقیقی واردات کل کشور
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نتایج  .مثبت این سیاست است بهبود رابطه مبادله نیز از آثار .دهد افزایش می کننده را مصرف

  .شود صورت ناقص ظاهر میه دهد که اثر انتقال نرخ تعرفه ب ها نشان می بررسی

اي موجب  ها حاکی از آن است که تکانه مثبت به نرخ تعرفه کاالهاي واسطه همچنین نتایج بررسی

جراي از سوي دیگر ا. شود می اي و واردات کل کشور کاهش ارزش واردات کاالهاي واسطه

هزینه تولید کاالهاي داخلی را افزایش داده و منجر به کاهش  گرایی بیشتر حمایتسیاست 

 از آثار مثبت این سیاست است صورت کوتاه مدته ب افزایش اشتغال و تولید .گردد صادرات می

خالف کاالهاي مصرفی، کاهش نرخ تعرفه کاالهاي  بر. یابد ولی در دوره بعد به شدت کاهش می

منجر حتی در بلندمدت و به بدتر شدن رابطه مبادله  دادهکاهش را کننده  اي، تورم مصرف واسطه

به مقدار با ثبات خود در هر سه تکانه باال، تمامی متغیرهاي مورد بررسی بعد از چند دوره . شود می

   .کنند میل می

ادسازي تجاري حاکی از آن است که در صورت آزهاي مورد بررسی  تاثیر تکانهنتایج حاصل از 

تعرفه اي،  به دلیل اثرات متفاوت کاالهاي مصرفی و واسطه)  هاي تعرفه سراسري نرخکاهش (

اي به جهت  کاالهاي واسطهها به  کاهشد و بیشتر در حاشیه امن قرار گیرباید کاالهاي مصرفی 

  . باشدمعطوف نفتی کشور  کمک به تولید و صادرات غیر

محرکی براي تا حدودي تواند  کاهش ارزش پول ملی میسیاست  کهدهد  ها نشان می نتایج بررسی

نباید انتظار داشت؛ در صورتی که را نفتی باشد لیکن تغییرات جدي در این حوزه  صادرات غیر

در کنار این قیمتی  هاي غیر سیاست نفتی هستند، ال تحریک صادرات غیرببه دن گذاران سیاست

بهبود فضاي کسب و کار : اند از ها عبارت این سیاست. دباید مورد توجه قرار گیر زنیسیاست 

و هاي تجاري، توسعه خطوط اعتباري، اعطاي تسهیالت با نرخ ترجیحی  بهبود زیرساختکشور، 

هاي گزینشی از  حمایتهدفمند، دیپلماسی اقتصادي و تجاري قوي در بازارهاي صادراتی، 

  ...  وهاي صادراتی،  در قالب مشوق بازار/ کاال صادرات 
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  چکیده

هـاي مختلـف علـوم انسـانی      رابطه میان اقتصاد و دموکراسی همواره یکی از بحث برانگیزترین مسـائل رشـته  

 هـاي  مـدل بر متغیرهاي اقتصـادي در   رگذاریتأثدر بیشتر مطالعات دموکراسی به عنوان یک متغیر . بوده است

بر . ي دموکراسی از متغیرهاي اقتصادي پرداخته شده استریرپذیتأثتر به  اقتصادسنجی وارد شده است و کم

. هسـتند  بر دموکراسی تجارت و رشد اقتصـادي صادي موثر ترین متغیرهاي اقت از مهم اساس ادبیات اقتصادي

حـال توسـعه    ، در این پژوهش به بررسی اثر تجارت بر سرریز سطح دموکراسـی در کشـورهاي در  از این رو

ها به صورت مقطعی در سال  با رویکرد اقتصادسنجی فضایی و در نظر گرفتن وابستگی فضایی جغرافیایی آن

داري بـر   یمعنـ کـه تجـارت خـارجی اثـر مثبـت و       دهـد  مـی نتایج پـژوهش نشـان   . پرداخته شده است  2014

همچنـین، اثـر مجـاورت    . داري بر دموکراسـی نداشـته اسـت    یمعن، ولی رشد اقتصادي اثر دموکراسی داشته

ش به طـور کلـی نتـایج پـژوه    . ید شده استأیي مورد مطالعه تکشورهافضایی بر بهبود سطح دموکراسی در 

 .کند میاثرات فضایی تجارت و مجاورت جغرافیایی بر بهبود سطح دموکراسی را تأیید 

   .دموکراسی، سرریز تجارت، اقتصادسنجی فضایی، کشورهاي در حال توسعه :گان کلیدي واژ

Keywords: Democracy, Trade Spillover, Spatial Econometrics, Developing 
Countries. 

JEL Classification: F14, P16, D72.  

                                                 
 p.am.afshar@gmail.com                                                                   )نویسنده مسئول( تبریزدکتراي دانشگاه . 1
 sadeghiseyedkamal@gmail.com                                                                              دانشگاه تبریز ،دانشیار. 2
 mohsen_p51@hotmail.com                                                                                       دانشگاه تبریز ،دانشیار. 3
  pmohamadzadeh@yahoo.com                                                                                  دانشگاه تبریز ،دانشیار. 4
 zahra.karimi.tu@gmail.com                                                                                     تبریزدانشگاه  ،استادیار. 5

DOI: http://dx.doi.org/10.29252/jep.10.18.89 



  
 1397بهار و تابستان  ،نوزدهم شماره ،دهم سال گذاري اقتصادي، سیاست نشریه   90

  مقدمه -1

 به معناي قـدرت  kratoیا  cratiaبه معناي مردم و  demosهاي یونانی  دموکراسی برگرفته از واژه

و سـاکنان   demoiهر واحد روسـتایی را در آن   ویونانی به معناي جمع روستاییان  زباندر است و 

قبل از میالد تغییري در معناي دموس پدید آمد و این ي پنجم  در سده. نامیدند می demotaiآن را 

هـم   ي مـردم آتـن اطـالق گردیـد کـه بـراي اجـراي کارهـاي حکـومتی گـرد           واژه بر اجتماع همه

گذار آتن، اداره جامعه به دست  ، قانون1اصالحات کلیستن ي م در نتیجه.ق 509در سال . آمدند می

بـا  . نامیدنـد  یـا حکومـت روسـتائیان مـی     demokratiروستائیان افتاد و از آن پس حکومت آتن را 

هـایی   به تدریج دموکراسی اسم عـامی بـراي حکومـت    demosتحول مفهومی ذکر شده در معناي 

هـر چنـد بحـث پیرامـون      .)1369 ،، مخبـر 2دیوید هلد( دنشو ي مردم اداره می شد که به دست همه

اسی و دموکراتیک شدن بعد از جنـگ  اما نحوه گذار به دموکر ،گردد دموکراسی به ارسطو باز می

پـذیري   حکومت به میزان مسـئولیت  شدن دموکراتیک. جهانی دوم مورد توجه بیشتري قرار گرفت

رابطه میان اقتصاد و دموکراسـی  . حکام و امکان مشارکت و رقابت در زندگی سیاسی وابسته است

طبعـاً الزمـه    انسانی بوده اسـت هاي مختلف علوم  نیز همواره یکی از بحث برانگیزترین مسائل رشته

هاي مدنی و سیاسی به ویژه آزادي اندیشه و  برقراري آزادي يدموکراتیک شدن حکومت، به معنا

بحـث تـاثیر عوامـل اقتصـادي بـر      ) 1959( 3از حدود نیم قرن پیش که لیپسـت . بیان و اجتماع است

در ابتدا . باره مطرح شده استهاي بسیارگوناگونی در این  دموکراسی را مطرح نمود تاکنون نظریه

مدرنیزاسیون بودند کـه در آن زمـان نظریـه غالـب در مطالعـات       هاي نظریهها تحت تاثیر  این نظریه

هـاي   در پـژوهش ) 2005( 4اغلو و همکـاران  آسمهاي اخیر نیز  در سال .آمدند توسعه به حساب می

از . انـد  ن و دموکراسـی پرداختـه  مختلفی به بررسی رابطه درآمد و دموکراسی و نظریـه مدرنیزاسـیو  

نیـز در چنـدین مطالعـه بـه دفـاع از ارتبـاط تـاثیر عوامـل         ) 2009( 5سوي دیگـر انگلهـارت و ولـزل   

بـه رو شـده    اند که هر دو گروه این نظریات با اسـتقبال فراوانـی رو   اقتصادي بر دموکراسی پرداخته

  .باشد میاهمیت این موضوع  دهنده است که نشان

بـر دموکراسـی کشـورها     توانـد  میورها نیز یکی دیگر از عوامل اقتصادي است که تجارت بین کش

گذار باشـد، بـدین مفهـوم کـه داشـتن تجـارت بیشـتر یـک کشـور بـا کشـورهاي داراي سـطح             اثر
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در چند دهه اخیر به . سطح دموکراسی در آن کشور شود ءمنجر به ارتقا تواند میدموکراسی باالتر 

هـا و گفتگوهـاي    اي، پیمـان  هـاي منطقـه   دلیل اثر مثبت تجارت بر تسـریع دموکراسـی و همگرایـی   

لـوپز و  : به عقیده برخی از اندیشمندان همانند. است  اي پیدا کرده تجاري بین کشورها اهمیت ویژه

ورهاي با سطح دموکراسـی بـاال تـا حـد زیـادي بـه دلیـل        دموکراسی در کش ءارتقا )2005( 1مینسر

ایـن دیـدگاه کـه تجـارت بـه ایجـاد       . گونـه کشـورها بـوده اسـت     وجود تجارت گسـترده بـین ایـن   

 شود میتجارت منجر به توسعه اقتصادي ) 1: ، مبتنی بر دو استدالل استکند میدموکراسی کمک 

استدالل اول از موضوعات مهـم مـورد    .کند میتوسعه اقتصادي به پرورش دموکراسی کمک ) 2و 

) 2004( 3و آلکـاال و سـیکون  ) 1999( 2در ایـن میـان، فرانکـل و رومـر    . بحث در علم اقتصاد است

استدالل دوم، اینکه . که در واقع افزایش تجارت با رشد اقتصادي در ارتباط است کنند میاستدالل 

. پیشـنهاد شـده اسـت   ) 1959( 4یپسـت ، توسـط ل شود میتوسعه اقتصادي منجر به تسریع دموکراسی 

در حمایت از گفته لیپست، یک سري شـواهد  ) 2003( 6و اخیرا بویکس و ایستاکس) 1999( 5بارو

از این رو در این پژوهش به بررسی اثرات فضایی تجارت . شواهد اقتصادسنجی را به دست آوردند

  .ه استی بر دموکراسی در کشورهاي در حال توسعه پرداخته شدیو مجاورت جغرافیا

  

  مبانی نظري  -2

تجارت بیشتر یک کشور موجب توزیـع درآمـد بهتـر و در    ) 2005( 7اوغلو و رابینسون  آسماز نظر 

گردد، هـر چنـد شـواهدي     یمي سیاسی و افزایش دموکراسی آن کشور ها کشمکشنتیجه کاهش 

وجود دارد که تجارت بیشتر، موجب بدتر شدن توزیع درآمد بین نیروي کار ماهر و غیر ماهر شده 

بدین مفهوم که  .گردد یمبا این وجود، با در نظر گرفتن اثرات فضایی، بحث اندکی متفاوت . است

کراتیـک ایـن کشـورها از    یرپذیري فضـایی دمو تأثوجود تجارت با حجم باال بین دو کشور، باعث 

هـاي   ییهمگرادر چند دهه اخیر به دلیل اثر مثبت تجارت بر تسریع دموکراسی و . شود مییکدیگر 

پورعبادالهان ( است  کردهاي پیدا  یژهوها و گفتگوهاي تجاري بین کشورها اهمیت  یمانپي، ا منطقه

زیـادي   تا حدتوان دریافت که ارتقاء دموکراسی  یمدر یک بررسی بلندمدت ). 1389و همکاران، 
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اثـر  ). 2006، 1لـوپز و همکـاران  ( گونه کشـورها بـوده اسـت    به دلیل وجود تجارت گسترده بین این

بیـان  ) 2010( 2یـو . گیـرد  یمـ ي مختلفـی صـورت   هـا  تجارت خارجی بر دموکراسی از طریق کانال

کـه   شـود  میالمللی  سطح ارتباطات بینالملل موجب گسترش  که افزایش سطح تجارت بین کند می

اعتقاد دارد که  )1999(بارو  .یرپذیري دموکراتیک کشورها از یکدیگر را به دنبال داردتأثاین خود 

را تجاري، قدرت بـیش از حـد دولـت     هاي محدودیتتجاري و کاهش  هاي فعالیتافزایش سطح 

بـا   مـرتبط  هـاي  فعالیـت در . دهـد  مییر قرار تحت تأثچه در بخش سیاسی و چه در بخش اقتصادي 

بـراي افـرادي خـاص و محرومیـت سـایر افـراد        صدور مجوزها و امتیازهـاي الزم  تجارت خارجی،

داشـته  ) دموکراسـی (هاي اجتمـاعی   ها و برابري اثر منفی بر آزادي تواند میجامعه از این امتیازات، 

افزایش جریان تجارت آزاد ، )2010( 4اوروك و تیلورمطابق نظر ). 2013، 3برگر و همکاران(باشد 

مـردم و بـه ویـژه نیـروي کـار جوامـع در حـال        آزاد از طریق تأثیري که بر افزایش سطح آمـوزش  

 . شود مییرپذیري دموکراتیک جوامع از یکدیگر دارد، موجب تأثتجارت 

که آیا افـزایش در تجـارت جهـانی منجـر بـه بهتـر شـدن توزیـع درآمـد           شواهد تجربی مبنی بر این

در یک طرف، شواهد فراوانی وجود دارد که آزادسازي تجاري منجـر بـه   . ، متفاوت استشود می

افتـد کـه بـراي مثـال اگـر در       ایـن در صـورتی اتفـاق مـی    . شـود  مـی بدتر شدن شـکاف دسـتمزدها   

هـاي پیشـرفته داشـته     کنندگان خارجی همراه با خود تکنولـوژي یافته، تولید کشورهاي کمتر توسعه

رکنندگان خواهان ترفیع کاالهاي خود جهت دسترسی به بازارهاي خارجی باشـند،  باشند و یا صاد

دهنـد   مدلی را ارائـه مـی  ) 2003(اوغلو و رابینسون  آسم. یابد تقاضا براي کارگران ماهر افزایش می

که در آن حتی زمانی که شکاف بین دستمزدهاي کارگران ماهر و کارگران سـاده بـه عمـق خـود     

نـه   -در طرف دیگر، مطالعات اخیر با تمرکز بر توزیع درآمـد . شود میحاصل  رسد، دموکراسی می

که آزادسازي تجـاري   اند مبنی بر این هاي بهتري دست یافته به ارزیابی -خوانی دستمزدها فقط ناهم

تعادل عمومی در مـورد اثـرات آزادسـازي تجـاري بـر       هاي مدل. چگونه بر نابرابري اثرگذار است

کـه آزادسـازي    دکنـ  مـی تولیدات و قیمت عوامل، به همـراه اطالعـات در سـطح خـانوار، پیشـنهاد      

، 6ایـانچو و همکـاران  (هـا در مکزیـک    و حذف مستمر تعرفـه ) 2003 ،5رتووپ(تجاري در آرژانتین 
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البته یـک  ). 2004، 2بوراز و لوپز ؛2002، 1ووي و و( جر به بهبود توزیع درآمد شده استمن) 2001

هاي دیگـري در مـورد    تجربی در علوم سیاسی وجود دارد که توضیحات و نظریه ادبیات وسیع غیر

، )2003( 3بر اساس مطالعات لـی و روونـی  . بر دموکراسی داردبینی اثرات افزایش در تجارت  پیش

هاي رابطه علیت بین تجارت  در تحلیل کهچه  آن )2004( 5و ریگوبون و رودریک) 2001( 4باسمن

باشد و توسعه اقتصادي  زا بین دو متغیر می تجارت و دموکراسی باید به آن توجه کرد، ارتباط درون

بسـیاري از مطالعـات   در . بر دموکراسـی اثـر بگـذارد    تواند میکانالی است که از طریق آن تجارت 

نقش عوامل اقتصادي در توسعه دموکراسـی بـدون در نظـر گـرفتن اثـرات فضـایی       ، صورت گرفته

در  سیاسـی، سـطح دموکراسـی    اقتصاد ي جدیدها یهاما بر اساس نظر. مورد بررسی قرار گرفته است

در مجاورت  به این صورت که کشورهایی که از اثرات فضایی نیز باشد، متأثر تواند مییک کشور 

از سـطح دموکراسـی کشـورهاي     راي روابط تجاري گسـترده بـا هـم هسـتند،    و یا دا هم قرار دارند

مـیالدي، توزیـع فضـایی دموکراسـی در      1980تـا دهـه   . پذیرنـد  یمـ  یرتأثمجاور یا شرکاي تجاري 

؛ 1998، 7؛ لگلین و همکـاران 1999، 6کانیل و وارسپگن( بسیاري از مطالعات نادیده گرفته شده بود

   ). 2006، 8؛ گلیتچ1998

اکثر مطالعات کاربردي در مورد آمارهاي فضایی، از فاصله جغرافیـایی   علوم اجتماعی، چه در اگر

اسـاس فاصـله جغرافیـایی     باید بـر  Wاند، اما اصل ثابتی مبنی بر اینکه ماتریس اتصال  استفاده کرده

در علـوم سیاسـی، معمـوال    . هاي اقتصادسنجی مستقیما ذکر نشـده اسـت   باشد، در چارچوب تئوري

. شوند هاي سیاسی و یا اجتماعی تعریف می و اتصاالت جالبی وجود دارند که توسط پدیده ها شبکه

جـوار جغرافیـایی    براي مثال، ممکن است تصور شود که مشاهدات نه تنهـا متـاثر از واحـدهاي هـم    

و یـا سـطوح   ) مثال زبان یا تـاریخ اسـتعماري  (نیستند بلکه بیشتر تحت تاثیر روابط تاریخی مشترك 

. انـد  در اولین مطالعات خـود بـه ایـن نکتـه پرداختـه     ) 1961( 9دوش و ایزارد .تعامالت هستندباالي 

اسـاس   توجه دارند که در آن فاصله بین افراد بـر  10جامعه شناسان به فاصله اجتماعی و یا فضاي بلو

در یـک شـبکه جهـانی    . هـاي جغرافیـایی نیسـتند    مختصاتی است که این مختصات معرف موقعیـت 
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کن است دو کشور که از لحاظ جغرافیایی دور هستند، ویژگی مشترکی نسبت به هـم  کوچک، مم

هـا احتمـاال بـه خـاطر      اگرچه از نظـر محققـان وابسـتگی   ). 1998، 1واتس و استروگاتز(داشته باشند 

هاي کاربردي خیلی کمی وجود  فواصلی است که این فواصل ضرورتا جغرافیایی نیستند، ولی مثال

داو و . س اتصــال بــر پایــه عــواملی بــه غیــر از فاصــله اقلیدســی قــرار داردیا مــاترهــ دارد کــه در آن

. انـد  وابستگی را از طریق فاصله جغرافیایی و همچنین تشابه زبانی در نظر گرفتـه ) 1984( 2همکاران

هـا بـه    اند ولی اثـر متقابـل هـر یـک از آن     اي تخمین زده ها براي هر ماتریس یک مدل جداگانه آن

در یـک مطالعـه در مـورد رشـد اقتصـادي، از      ) 1999( 3کـونلی . تجربی آزمون نشده استصورت 

از ) 200( 4لوفدال. ماتریس هزینه حمل و نقل براي سرمایه فیزیکی بین کشورها استفاده کرده است

در نظر گرفتـه   GDPاز تخریب محیط زیست، ماتریس تجارت بین سایر ایاالت را نسبت به اندازه 

سـیمونز و  . گیـري کنـد   اثرات محیطی جهـانی شـدن و آزادسـازي تجـاري را انـدازه     است تا بتواند 

گسترش آزادسازي اقتصادي را بـه عنـوان تـابعی جزئـی از آزادسـازي کشـورهاي       ) 2004( 5الکین

که در آن، همسایگی نه از جنبه جغرافیایی بلکه از جنبـه تجـارت و یـا      اند سازي کرده همسایه مدل

هـاي   و شـباهت  6برخالف اهمیت مفهوم فضـاي اجتمـاعی  . شود میریف عضویت در یک گروه تع

آماري فضایی وجود دارد، ادبیات موجود توجه کمـی   هاي مدلو  7آشکاري که بین تئوري گراف

در پژوهش خـود از   9براي مثال، آنسلین. دارد 8به کاربردهاي آمارهاي فضایی در فواصل اجتماعی

تجـارت بـین کشـورها نیـز یکـی دیگـر از       . فاده کرده استاز چندین ماتریس فاصله جغرافیایی است

یر فضایی بر دموکراسی کشورها باشد، بدین مفهوم که داشـتن  تأثداراي  تواند میعواملی است که 

منجر به ارتقاء سطح  تواند میتجارت بیشتر یک کشور با کشورهاي داراي سطح دموکراسی باالتر 

یر حجم تجارت یک کشـور  تأثگرفتن اثرات فضایی، بدون در نظر . دموکراسی در آن کشور شود

   .بر سطح دموکراسی آن کشور محل منازعه بوده است

هدف اصلی اقتصادي بیشتر کشـورهاي  . استیکی از عوامل موثر بر دموکراسی  رشد اقتصادي نیز

جهان، رشد اقتصادي است، از سوي دیگر ساختار سیاسی هـر کشـور بـر تخصـیص منـابع، فضـاي       

                                                 
1. Watts and Strogatz (1998) 
2. Dow (1984) 
3. Conley (1999) 
4. Lofdahl (2005) 
5. Simmons and Elkins (2004) 
6. Social Space 
7. Graph Theory 
8. Social Distances 
9. Anselin 
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ی براي رسیدن کل طور  به. آن رشد اقتصادي اثرگذار است تبع بهاطمینان اقتصادي، توزیع درآمد و 

نخسـت؛ بایـد مـردم بـه لحـاظ مـالی       . الزم و یک شرط کـافی وجـود دارد   شرط دوبه دموکراسی 

شرط کافی نیز . دبه لحاظ مالی به مردم وابسته باشحکومت  که نیامستقل از حکومت باشند و دوم 

پایین بودن رفـاه، مـردم حکومـت را     زیرا در صورتخورداري مردم از یک رفاه حداقلی است، بر

و حکومت براي ایجاد امنیت و برقراري ثبات سیاسی به سمت دیکتاتوري حرکت  کنند مینتحمل 

را تجربـه   ییبـاال  اقتصـادي  رشـد  در آسـیا  ژهیـ و  ، بـه هـا  يکتـاتور ید برخی از 1960بعد از  .کند می

بـه اسـتقالل و    1970و اوایـل دهـه    1960دهـه  در اواخـر   فریقـایی ي آبسـیاري از کشـورها  . کردند

بازگشـت بـه دیکتـاتوري را     مجـدداً  1980و اوایـل   1970دموکراسی رسیده، ولی از اواسـط دهـه   

ي  ادارهي سیاسی شده و به دنبال آن سیستم ها بحراندر این کشورها فقر باعث ایجاد  .تجربه کردند

المللـی بـه کشـورهایی کـه در برابـر دموکراسـی        مجامع بـین همچنین، . تغییر پیدا کرد این کشورها

رشـد   توانـد  مـی  کـه  آورنـد  مسـتقیمی را وارد مـی   فشارهاي مستقیم و غیـر  ،دهند مقاومت نشان می

 یالمللـ  نیصـندوق بـ   1990عنوان نمونـه در دهـه     بهاقتصادي این کشورها را تحت تأثیر قرار دهد، 

طـور محسوسـی بـیش از گذشـته قـدرت یافتنـد و شـرط اعطـاي کمـک            به 2و بانک جهانی 1پول

عقیـده دارنـد کـه     اقتصـاددانان ی، کلـ  طور  به. اقتصادي را دموکراسی و آزادي اقتصادي قراردادند

معتقـد اسـت   ) 1962( 3فریـدمن . براي تحقق دموکراسی سطح حداقلی از درآمد سـرانه الزم اسـت  

اهمیتی که به ظهور طبقه متوسط داده شده  .شود میتقویت آزادي سیاسی  آزادي اقتصادي موجب

ها را  باشد که توزیع درآمد و دارایی می) 2001(لو و رابینسون اوغ است از نتایج کارهاي اخیر آسم

ها نامتوازن است، نخبگـان اقتصـادي از    زمانی که توزیع دارایی. وارد کردند 4در مدل گذار سیاسی

، نگـران  شـود  مـی هایی که توسط دولت دموکراتیک اتخاذ شـده و بـه توزیـع مجـدد خـتم       سیاست

در ایـن دیـدگاه،   . کنند میهاي قدرت طلب حمایت  هستند؛ در نتیجه این نخبگان اقتصادي از نظام

جوامع تساوي طلب بیشتر در معرض دموکراتیک شدن قرار دارند چرا که در این جوامع، با توزیـع  

هایی که منجـر   سیاست کنند میپیشنهاد ) 2001(اوغلو و رابینسون  آسم. شود میبله کمتر مقا مجدد

، ماننـد دسترسـی فقـرا بـه آمـوزش، از دموکراسـی شـدن حمایـت         شـود  میها  به توزیع بهتر دارایی

  . ندک می

  

                                                 
1. International Monetary Fund (IMF)  
2. World Bank 
3. Friedman (1962) 
4. Political Transition 
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  پیشینه تحقیق  -3

کشـورهاي  به بررسی اثر متغیرهاي اقتصادي بـر سـطح دموکراسـی در    ) 1395(صادقی و همکاران 

هـا   منتخب اسالمی با رویکرد اقتصادسنجی فضایی و در نظر گرفتن وابستگی فضایی جغرافیایی آن

ت که تجارت خارجی اثر مثبـ  دهد مینتایج پژوهش نشان . اند پرداخته  2001-2012در دوره زمانی 

. ته اسـت بـر دموکراسـی نداشـ   داري  ، ولی رشد اقتصادي اثر معنیداري بر دموکراسی داشته و معنی

یـد شـده   أیاثر مجاورت فضایی بر بهبود سطح دموکراسـی در کشـورهاي مـورد مطالعـه ت     همچنین،

خارجی دموکراسی را در کشورهاي مورد مطالعـه بـه صـورت منفـی تحـت       هاي کمکاست ولی 

ی نتایج پژوهش اثرات فضایی تجـارت و مجـاورت جغرافیـایی بـر     کل طور  به. تأثیر قرار داده است

در پژوهشـی بـه بررسـی تـاثیر     ) 2006( 1بـک و همکـاران   .کند میدموکراسی را تأیید  بهبود سطح

فضایی فاصله جغرافیایی و تجارت خارجی بر دموکراسی براي کشـورهاي اتحادیـه اروپـا در سـال     

یایی و تجارت خارجی اثـر مثبـت   فدهد که فاصله جغرا نتایج بدست آمده نشان می. پرداختند 1998

خیر أهمچنین، دموکراسی در هر کشور با یک وقفه ت. این کشورها داشته استبر سطح دموکراسی 

بـه   اي مطالعـه در ) 2006( 2برینـک و کاپـگ   .به دموکراسی کشورهاي مجـاور خـود بسـتگی دارد   

تـا   1972 هاي سالآمریکاي التین طی  يکشورهادر  یم،رژ ییرتغدموکراسی بر  نقش انتشار بررسی

ی متوسـط دموکراسـ   دارنـد  یـل که کشـورها تما  دهد مینتایج بدست آمده نشان . اند پرداخته 1996

 یـت اکثر پیـروي بـه   یـل تمامکشورها این  ینهمچن. دهندمجاور خود مطابقت  یگانهمسا خود را با

و کـورادو   .بـه سـمت سـطح دموکراسـی بـاالتر هسـتند       در جهان در حال حرکت یگرد يکشورها

بـا   مـدت  بلنـد  دوره ی در یـک دموکراسـ  بـر  تجـارت  ریتـاث به بررسـی   اي مطالعهدر ) 2006( 3میسنر

کشـورهاي مختلـف   ساله در سـه نمونـه از    150ک دوره طی ی 4استفاده از یک مدل جاذبه تجارت

داري بـین حجـم تجـارت     مـدت رابطـه معنـی    دهد که در کوتاه مینتایج این مطالعه نشان . پرداختند

اي مثبـت و   اما در بلندمدت رابطه. دموکراسی وجود نداردو ) GDPنسبت واردات و صادرات به (

اوغلـو و    آسـم . دار بین حجم تجارت و دموکراسی در کشـورهاي مـورد مطالعـه وجـود دارد     معنی

نتایج پژوهش . در پژوهشی به بررسی رابطه درآمد سرانه و دموکراسی پرداختند) 2009( 5همکاران

داري بین تغییرات درآمـد و دموکراسـی در    یمعنمثبت و  رابطهسال اخیر  500هد که در د یمنشان 

                                                 
1. Beck (2006) 
2. Brinks and Coppedge (2006) 
3. Curdova and Meissner (2006) 
4. Gravity Model of Trade 
5. Acemoglu (2009) 
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ــین کشــورهاي مختلــف وجــود دارد  ــا. ب ــر   اي مطالعــهدر ) 2009( 1لینیبپرســون و ت ــه بررســی اث ب

نتایج ایـن  . پرداختند 1990-2004طی دوره زمانی  کشور 70خارجی بر دموکراسی در  هاي کمک

خارجی اثر منفی بـر دموکراسـی در کشـورهاي مـورد مطالعـه       هاي کمککه  دهد میمطالعه نشان 

کشور  130موثر بر دموکراسی در  در پژوهشی به بررسی عوامل) 2009( 2لسون و دین. داشته است

نتایج بدسـت آمـده   . بر اساس رویکرد اقتصادسنجی فضایی پرداختند 1850-2000 یزمانطی دوره 

یر مثبـت  تـأث ار دموکراسی در کشورهاي مورد بررسی که مجاورت جغرافیایی بر انتش دهد مینشان 

در  به بررسی رابطه رشـد اقتصـادي و دموکراسـی    اي مطالعهدر ) 2011( 3گرینگ و همکاران. دارد

 ینرابطـه مثبـت بـ    دهـد  مـی نشـان   نتـایج بدسـت آمـده   . یس پرداختنـد هند و مور یل،برزسه کشور 

رشد  تر باشد، یمیقد یدموکراس از نظر تاریخی هر چه .وجود دارد يو عملکرد اقتصادسی دموکرا

 عملکردو  وجود دموکراسی در یک کشور یختار ینب یعل رابطه، ینو همچن افتد اتفاق می تر یعسر

یر عوامل اقتصادي بـر  تأثبه بررسی  اي مطالعهدر ) 2011( 4کرداس و لوادیگ. وجود دارد ياقتصاد

 5یافته سیستمی با رویکرد گشتاورهاي تعمیم 1974-2004کشور طی دوره زمانی  95دموکراسی در 

یر مثبـت  تـأث دهد که تجارت خارجی و درآمد سرانه  مینتایج این مطالعه نشان . پرداختند 5سیستمی

همچنین کشورهایی کـه از نظـر جغرافیـایی در فاصـله کمتـري از      . بر سطح دموکراسی داشته است

نظر وضـعیت دموکراسـی در وضـعیت بهتـري      از ،کشورهایی با سطح دموکراسی باالتر قرار دارند

 در) 2011( 6کومـار و همکـاران   .نسبت به کشورهایی که در فاصـله دورتـري قـرار دارنـد، هسـتند     

 يکشـور منطقـه جنـوب صـحرا     30در  يو رشـد اقتصـاد   یدموکراسـ  ینرابطه ب یبه بررس اي مقاله

 باعـث  یناخالص داخل یددر تول یشمدت، افزابلنددر  یپستل یهفرض ارزیابی يبرا. یقا پرداختندآفر

در ) 2013( 7دبولـت و همکـاران   .شـود  مـی این مجموعه از کشـورها  در  یدموکراسوضعیت بهبود 

اي از کشورهاي منتخـب   پژوهشی به بررسی رابطه فضایی دموکراسی و رشد اقتصادي در مجموعه

که یک همبستگی فضـایی   دهد مینتایج پژوهش نشان . اند پرداخته 2000تا  1970هاي  در طی سال

داري بـر رشـد    ی تـاثیر معنـی  یهمچنین، مجـاورت جغرافیـا  . پویا بین دموکراسی و رشد وجود دارد

بـه بررسـی اثـر     اي مطالعـه در ) 2013( 8پنگـل و زوریـچ  . اقتصادي در کشورهاي مورد بررسی دارد

                                                 
1. Persson and Tabellini (2009) 
2. Lesson and Dean (2009) 
3. Gerring (2014) 
4. Csordás and Ludwig (2011) 
5. Generalized Method of Moment System 
6. Kumar (2011) 
7. Diebolt (2013) 
8. Pengl and Zurich (2013) 
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نتـایج بدسـت   . پرداختنـد  2000تـا   1980کشـور طـی دوره    16نابرابري اقتصادي بر دموکراسی در 

که در شرایط وجود نابرابري اقتصادي کارگزاران سیاسـی بـه مسـائل اقتصـادي      دهد میآمده نشان 

دارند و وجود نابرابري اقتصـادي باعـث   ) دموکراسی(هاي مدنی  آزادي با توجه بیشتري در مقایسه

خود به این طی مطالعات ) 2015( 1سلوستر .شود میکاهش تقاضا براي دموکراسی در این کشورها 

نتیجه رسیده است که در کشورهاي جدید دموکراسی تا حد زیادي با رشد اقتصادي همراه است و 

شـوند کمـک کنـد و از ایـن      هایی که مانع رشد اقتصادي می به کاهش چالش تواند میدموکراسی 

 ریتـأث در پژوهشـی بـه بررسـی    ) 2016( 2چنگمـا و اویانـگ   .طریق رشد اقتصـادي را افـزایش دهـد   

که رشـد اقتصـادي بـه تجربـه      دهد مینتایج پژوهش نشان . اند پرداختهدموکراسی بر رشد اقتصادي 

همچنـین، کشـورهاي دموکراتیـک کـه تجربـه      . تاریخی و سطح دموکراسی کشورها وابسته اسـت 

   .اند کردهحکومت دموکراتیک دارند رشد باالتري را تجربه  مدت  یطوالن

  

  مدل -4

دموکراسی در کشورهاي در حال توسعه با اثر تجارت بر سرریز هدف از این پژوهش بررسی 

براي این منظور مدل تحقیق که برگرفته از مطالعه . باشد استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی می

  :شود میارائه  1معادله باشد، به صورت  می) 2006(بک و همکاران 

 

��� = ���� + �����
�D� + +�����

�D� + ��� )1(                                                                  

  

گر سال بوده و متغیرهاي تحقیق به صورت  بیان tدهنده کشور و اندیس  نشان iکه در آن اندیس 

  : شوند زیر تعریف می

D: گر شاخص دموکراسی است بیان. 

X: بردار رشد اقتصادي استگر  بیان. 

WA :گر ماتریس فاصله جغرافیایی کشور مورد نظر با بقیه کشورهاي مورد بررسی است بیان.  

WB :گر ماتریس مجاورت تجاري کشور مورد نظر با بقیه کشورهاي مورد بررسی است بیان.  

β :بردار پارامترهاي رشد اقتصادي بوده و k1  وk2 یر فضایی فاصلهتأث یبضرادهنده  به ترتیب نشان 

   .دباش جغرافیایی و تجارت خارجی می

                                                 
1. Sylwester (2015) 
2. Chengma and Ouyang (2016) 
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به محاسبه یک شاخص دموکراسی که در برگیرنده  1آزادي  خانهیالدي، م 1972در اوایل سال 

گرایی، عملکرد دولت، مشارکت سیاسی، فرهنگ  معیارهایی همچون روند انتخابات و کثرت

باشد،  یممقدار محاسباتی این شاخص بین یک تا صد . پرداختبود، هاي مدنی  يآزاد و سیاسی،

. استدموکراسی کشور مورد نظر  درجهکه هر چقدر میزان آن باالتر باشد، به معناي باالتر بودن 

پذیرد و بر اساس نتایج  امروزه شاخص دموکراسی مزبور براي همه کشورها ساالنه صورت می

در مطالعه حاضر نیز از . شود میورهاي مختلف از نظر دموکراسی انجام بندي کش حاصله، رتبه

شاخص دموکراسی محاسبه شده توسط خانه آزادي براي کشورهاي در حال توسعه استفاده 

  . خواهد شد

رشد اقتصادي به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک  :رشد اقتصادي

، که در مطالعه حاضر به صورت لگاریتم طبیعی آن در سال پایهسال خاص در مقایسه با مقدار 

 . گیري خواهد شد تولید ناخالص داخلی اندازه

به صورت فاصله مکانی پایتخت یک کشور از پایتخت هر یک از دیگر : فاصله جغرافیایی

   .شود میگیري  کشورهاي مورد مطالعه اندازه

ت هر یک از کشورها با دیگر کشورهاي به صورت مجموع صادرات و واردا :تجارت خارجی

  ). به صورت ماتریس فضایی(مورد بررسی 

هاي الزم براي این مطالعه از وب سایت بانک جهانی و سایت خانـه آزادي گـردآوري    تمامی داده

کشور در حال توسعه اسـت کـه از حـداکثر     50نمونه مورد بررسی در این مطالعه شامل . شده است

کشـورهاي مـورد مطالعـه در    . ستفاده خواهد شدابراي برآورد مدل  2014هاي مقطعی در سال  داده

  . پیوست نشان داده شده است 1جدول 

  

  برآورد مدل -4-1

  بررسی وجود یا عدم وجود اثرات فضایی

و ضـریب الگرانـژ    )LM(براي بررسی وجود یا عدم وجود اثرات فضایی، آزمون ضریب الگرانـژ  

گر عدم وجود  فرضیه صفر این آزمون بیان. پیشنهاد شده است) 2003( 2الهورست قدرت توسط پر

در صورت رد فرضیه صفر مـدل مبنـی بـر    . استاثرات فضایی بر روي متغیر وابسته و جمالت خطا 

                                                 
1. Freedom House 
2. Elhorst (2003) 
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نتایج آزمون وجود یا عدم وجود اثرات فضـایی را   1جدول . خواهد شد تأییدوجود اثرات فضایی 

  . دهد مینشان 

  

  نتایج آزمون وجود یا عدم وجود اثرات فضایی: 1 جدول

  LMآماره   احتمال

000/0  32/10  

  نتایج تحقیق :منبع

  

و  شـود  مـی مبتنی بر عـدم وجـود اثـرات فضـایی رد      LMصفر آزمون  یه، فرض1با توجه به جدول 

   .شود می تأییدوجود اثرات فضایی در مدل 

  

  ها نتایج برآورد مدل: 2جدول 

  متغیر  )1(برآورد مدل   )2(برآورد مدل   )3(برآورد مدل 

  عرض از مبدا  64/5)38/3(  19/10)33.3(  32/8)12/3(

)14/0(39/1  )34/0(61/2  )21/0(95/0  Ln GDP 

)01/0(49/0    )05/0(39/0  K1  (distance)  

)02/0(60/0  )10/0(62/0    K2  (trade)  

 نتایج تحقیق :منبع

  

  .گیرد برآورد مدل در سه حالت صورت می

  .شود می لحاظدر مدل اول فاصله جغرافیایی به عنوان متغیر فضایی بدون در نظر گرفتن تجارت 

ی به عنـوان متغیـر   ایدر مدل دوم تجارت به صورت متغیر فضایی بدون در نظر گرفتن فاصله جغرافی

  .شود میفضایی برآورد 

  . شود میدر نظر گرفته  در مدل سوم هم تجارت و فاصله جغرافیایی به عنوان متغیر فضایی

 اقتصـاد  ي جدیـد هـا  یهبر اساس نظرگفت  توان یمي اثر فضایی فاصله جغرافیایی دار یمعندر تفسیر 

بـه ایـن صـورت     از اثرات فضایی نیز باشد، متأثر تواند میدر یک کشور  سیاسی، سطح دموکراسی

 یرتـأث کشـورهاي مجـاور    از سـطح دموکراسـی   در مجـاورت هـم قـرار دارنـد     که کشـورهایی کـه  

از کشـورهاي   جغرافیایی فاصله کمتري نظر ازدر مناطقی که  بهبود وضعیت دموکراسی. پذیرند یم

فاصله کمتـر جغرافیـایی    که چراگیرد،  بهتري صورت می صورت  بهدارند،  با سطح دموکراسی باال

  . شود میباعث سهولت انتشار دانش و آگاهی بین مردمان جوامع مجاور 

 دهد میاین نتایج نشان  .نیستدار  اثر درآمد سرانه بر دموکراسی معنی آمده  دست  بهاساس نتایج بر 
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، اثـرات فضـایی دموکراسـی کـه توسـط شـرکاي       شـود  مـی زمانی که اتصال تجاري در نظر گرفته 

آور  این امـر زیـاد هـم تعجـب    . عامل جغرافیا تقویت شود لهیوس  به تواند می، آمده  دست  بهتجاري 

. دیابـ  جاذبه هم میزان جریانات تجاري در فواصل طوالنی، کاهش مـی  هاي مدلدر  که چرانیست، 

این نیـز نشـان   . ماند براي اثر تجارت همچنان بزرگ باقی می شده  زده، ضریب تخمین که  یحال در

 کـه شـرکاي   که روابط تجاري شامل اطالعاتی مسـتقل از فاصـله جغرافیـایی هسـتند و ایـن      دهد می

زمانی که هـر دو حالـت از   . توانند کشورها را به سمت دموکراسی بکشانند تجاري دموکراتیک می

 ،محاسـبه شـود   هـم  بـا شـوند و اتصـال جغرافیـایی و تجـاري      آورده می حساب  بهوابستگی فضایی 

ایـن نشـان    .از حالـت بـدون فاصـله جغرافیـایی اسـت      تر بزرگضریب اثرات فضایی در این حالت 

بـه بیـان    .ي بـر دموکراسـی دارنـد   ا نـده یفزاو اثر  کنند میکه این دو اثر همدیگر را تقویت  دهد می

، احتمال کنند میکشورهایی که با کشورهاي دموکراتیک بیشتر تجارت  دهد میدیگر، نتایج نشان 

  . دموکراسی شدن باالیی دارند

دار بـر سـطح    ت و معنـی اثـري مثبـ   حالـت همچنین بر اساس سایر نتایج تجارت خارجی در هـر دو  

طور که بیان شد، تجارت بین کشورها نیز  همان. داشته است مطالعه مورددموکراسی در کشورهاي 

حجـم  . یر فضایی بـر دموکراسـی کشـورها باشـد    تأثداراي  تواند مییکی دیگر از عواملی است که 

منجـر بـه    نـد توا مـی باالي تجارت خارجی یک کشور با کشورهاي داراي سطح دموکراسی بـاالتر  

در چند دهه اخیر به دلیل اثر مثبت تجـارت بـر تسـریع    . سطح دموکراسی در آن کشور شود ءارتقا

 قابـل ها و گفتگوهـاي تجـاري بـین کشـورها افـزایش       یمانپي، ا منطقههاي  ییهمگرادموکراسی و 

   .است  داکردهیپي ا مالحظه 

با ماتریس اتصال تجارت نسبت به نتایج این مدل با ماتریس اتصال جغرافیـایی، کـامال    2نتایج مدل 

همانند همسایگان تعریف شده در فاصله جغرافیایی و یـا کشـورهایی کـه تمایـل بـه      . متفاوت است

بـه بیـان دیگـر، نتـایج     . همگرایی به سطح متوسط دموکراسی در بین شـرکاي تجـاري خـود دارنـد    

، احتمــال کننــد مــیکشــورهایی کــه بــا کشــورهاي دموکراتیــک بیشــتر تجــارت  دکنــ مــیهاد پیشــن

  . دموکراسی شدن باالیی دارند

ی براي مشاهده سهم نسب. تا کنون، یک بعد فضایی منفرد در هر رگرسیون در نظر گرفته شده است

ارهـاي فضـا،   کـه بـراي هـر یـک از معی     شـود  میمقطعی استفاده  هر یک از تعاریف فضا، از تحلیل

اي و  توضیح فضایی با اتصال فاصـله نتایج حاصل از مدل خود. آید پارامترهاي متفاوتی به دست می

. از نظر سطري نرمالیز شده هستند �wو  �wهر دو ماتریس . آورده شده است 3تجارت در مدل 
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�wبنابراین مجموع سطرهاي هر دو ماتریس 
� + w�

   .برابر یک است iبراي هر واحد  �

کـه نشـان    اسـت  kباید به آن توجه شود، مثبـت بـودن تمـامی ضـرایب      3اولین چیزي که در مدل 

سـطح دموکراسـی یـک کشـور بـه طـور مثبـت بـا گسـترش دموکراسـی بـین همسـایگان              دهـد  می

 �kفضـایی طـی تجـارت     بندي خوشهاثرات تخمینی . جغرافیایی و شرکاي تجاري آن ارتباط دارد

تر است و یـک انحـراف    کوچک �kطی همسایگان جغرافیایی  بندي خوشهنسبت به اندازه ضریب 

، اکثر شود می، زمانی که اتصال تجاري به تنهایی در نظر گرفته دهد میاین نشان . معیار باالیی دارد

توسـط جغرافیـا بـه     توانـد  مـی در دموکراسی که توسط شرکاي تجاري به دست آمده،  بندي خوشه

جاذبه نیـز میـزان    هاي مدلآور نیست، چرا که بر اساس  هم تعجب این امر زیاد. حساب آورده شود

در حـالی کـه، ضـریب تخمـین     . دیاب جریانات تجاري در شرایط وجود فواصل طوالنی، کاهش می

که روابط تجـاري شـامل    دهد میاین نشان . ماند زده شده براي اثر تجارت همچنان بزرگ باقی می

تواننـد   کـه شـرکاي تجـاري دموکراتیـک مـی      اطالعاتی مستقل از فاصله جغرافیـایی هسـتند و ایـن   

بنابراین مهم است که هر دو تا وابستگی فضایی در نظر . کشورها را به سمت دموکراسی سوق دهند

   .گرفته شود

  

 نتیجه گیري -5

بـر  ... هـاي خـارجی و    رت، رشد اقتصادي، کمـک مانند تجا به طور کلی عوامل اقتصادي متعددي

از سوي دیگر در نظر گرفتن بعد فضا در مطالعات تجربی اقتصاد نیز از . گذار هستندراسی اثردموک

تجارت خارجی مطالعه بررسی اثرات فضایی هدف این  ،رو از این. اي برخوردار است اهمیت ویژه

اسـتفاده از رویکـرد اقتصـاد سـنجی فضـایی       دموکراسی در کشورهاي در حال توسـعه بـا  سرریز بر 

 انیـ بنظریه لیپسـت در کشـورهاي مـورد مطالعـه اسـت کـه        تأییدگر  نتایج این مطالعه بیان. باشد می

بر اساس نتـایج ایـن    .پذیرد می ریتأثتجارت  یرهاي کالن اقتصاد و به ویژهکند دموکراسی از متغ می

ی اثر مثبت بر یهمچنین، فاصله جغرافیا. دموکراسی داردتجارت خارجی اثر مثبت و قوي بر مطالعه 

  .داري بر دموکراسی ندارد دارد و رشد اقتصادي اثر معنی یبهبود سطح دموکراس
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  مقدمه - 1

-فلسفی تبیینگذاري در اقتصاد متعارف و  نقد و بررسی معیارهاي سیاست ،نوشتار این از هدف

 سؤال این به پاسخ دنبال به عبارتی به. است اسالمی اقتصاد منظر از گذاري سیاست منطق اخالقی

 هایی مالك چه بر مبتنی ها گیري تصمیمها و  گذاري سیاست اسالمی، اقتصاد منظر از« که هستیم

  .»نماید؟ گذاري سیاست به اقدام تواند می مبنایی چه بر مسلمان گذار سیاست و گیرد؟ می صورت

گیري ابتدا به  شود که در آن شخص در یک موقعیت تصمیم گذاري به فرآیندي اطالق می سیاست

ورزد  پردازد و بعد به انتخاب بهترین گزینه مبادرت می هاي مختلف از موضوع می شناسایی بدیل

اهمیت نگاهی به این تعریف و تطبیق آن بر زندگی امروز،  با). 33 :2003، 1هاسکین و همکاران(

   .شود میآشکار ی و چه در بعد نظري بسیار لمگذاري چه در بعد ع تسیاس

توان در دو مرحله تعریف  می آید، این فرآیند را می برگذاري  سیاست که از تعریف طور همان

   :کرد

 موضوع مشخصهاي مختلف در یک  شناسایی بدیل -1

 هاي مختلف انتخاب از میان بدیل -2

و  تأملخص نیاز به مالك خاصی ندارد و با اندکی هاي مختلف در یک موضوع مش شناسایی بدیل

ختلف هاي م که انتخاب از میان بدیل گذاري از سیاستمرحله دوم اما  .است پذیر امکانخالقیت 

نیازمند داشتن  باره این درو قضاوت  دباش میهاي مختلف  مستلزم قضاوت در مورد گزینه است،

 تعیین همین ،یرباز مورد بحث و تبادل نظر بودهیکی از موضوعات مهمی که از د. هایی است مالك

اقتصادي همیشه بحث بر این  چه در بعد چه در بعد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و. ستها مالك

زیادي در این مورد به  اندیشمندان .گذاري وجود دارد بوده است که چه مالکی براي سیاست

اقتصاددانان نیز . اند ارائه داده يگذار هاي متعددي براي سیاست اند و مالك نظریه پردازي پرداخته

در دانش  .اند هایی ارائه کرده پاسخ سؤاالتاند و در پاسخ به این  بهره نبوده از این موضوع بی

اي را با  گیرد و ادبیات گسترده رد بررسی قرار میمو زیر مجموعه اقتصاد رفاه اقتصاد، این موضوع

 اقتصاد از اي شاخه 3رفاه طبق تعریف، اقتصاد .2دهد تکیه بر فلسفه اخالق به خود اختصاص می

 اقتصادي نهادهاي و ها اقدامات، سیاست ها، وضعیت  ارزیابی براي را چارچوبی کوشد می که است

                                                      
1. Hoskin (2003) 

2
 .مراجعه نمایید Hausman & Mcpherson  (2006) براي مطالعه بیشتر به. 

3. Welfare Economics 
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 کاربردي و نظري ي حوزه دو به توان می را اقتصاد علم از  شاخه این ).2002 ،1لیتل( آورد فراهم

 و مطالعه را بهینه وضعیت به نیل براي الزم شرایط رفاه اقتصاد نظري، ي حوزه در .کرد تفکیک

 .ایم مواجه عینی هاي بدیل میان از گزینش و گیري تصمیم با کاربردي، ما  ي حوزه در .کند می ارائه

اساسی و مهم که موضوع این مقاله نیز هست، این است که این  سؤالحال  ).30 :1387عربی، (

زیر  سؤاالتبه عبارتی باید به . گیرد هایی صورت می و گزینش مبتنی بر چه مالك گیري تصمیم

   :شود پاسخ منطقی و اساسی داده 

 اقتصاددان باید چه چیزي را ارزیابی کند؟ - 1

 فرآیندها را) ب     پیامدها را) الف

 راي ارزیابی از چه روشی باید استفاده کند؟اقتصاددان ب - 2

  ها موقعیتروشی واحد براي همه ) الف

 هاي مختلف اخالقی که در هر مورد ممکن است متفاوت باشد جنبه) ب

 در مورد پیامدها چه چیزي اهمیت دارد؟ - 3

   نتایجی که براي افراد دارد) الف

 دارد زیست محیطیا ها  نتایجی که براي گروه) ب

 کدام ویژگی پیامدها براي افراد داراي اهمیت است؟  - 4

 عدالت) د     حقوق) ج     آزادي) ب     رفاه) الف

 رفاه چیست؟  - 5

  کسب رضایتمندي در سالیق) الف

  وضعیت ذهنی مانند شادکامی) ب

 ...کاالهاي غایی مانند موفقیت، سالمت و )ج

 چگونه رفاه بر ارزیابی پیامدها اثر دارد؟ - 6

 مجموع برآورده شدن ترجیحات )ب     پارتو مشی خطارزیابی بازاري و ) الف

 کنند؟  سایر مفاهیم اخالقی چه نقشی ایفا می - 7

  اصلی اقتصاد نیستند  مسئلهمهم هستند اما : اند مستقل) الف

  است که بر اقتصاد رفاه دارند تأثیريبر اساس  ها آناهمیت ) ب

  به ارزیابی اقتصادي افزود بایست آن را به عنوان مکمل  می )ج

  اهمیتی ندارد) د

  Hausman ،2006 :21 :منبع

                                                      
1. Little (2002) 
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بر همین اساس در اقتصاد متعارف  .دهد اصلی اقتصاد رفاه را شکل می، شاکله سؤاالتاین 

گذاري ارائه شده است که بخش اول از این مقاله به بررسی این  هاي متعددي براي سیاست مالك

ها، نشان خواهیم داد  مالك این تکامل ضمن ارائه یک سیر مشخص از .پردازد ها می مالك

در نگاه اول به نظر . است 1شود، تحلیل هزینه فایده مطرح می مالکی که در اقتصاد رفاه ترین مهم

ها همیشه براي  چرا که انسان. است ییآید که تحلیل هزینه فایده امري بسیار منطقی و عقال می

رسد و نشان  اما به نظر می؛کنند منافعی متصور هستند و بر اساس آن انتخاب می وها  انتخابشان هزینه

هاي ارائه  بیر به درستی بکار برده نشده است و مالكیم داد که در اقتصاد رفاهاین تعخواه

گذاري در اقتصاد متعارف را  منطق سیاست ،در ابتداي بحث بنابراین؛استشدهفاقد وجاهت 

   .نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت بررسی خواهیم کرد و به

ی کرده دشوار است و نویسنده سعبس ارائه رویکرد جانشین، آن هم از منظر اقتصاد اسالمی کاري 

با این حال با . داند اسالمی را ارائه نماید و آن را عاري از خطا نمی است برداشت خود از اقتصاد

استحکام بیشتري به نتایج تحقیق بدهیم  ایم سعی کرده تکیه بر احادیث و آراء اندیشمندان مسلمان

شرح  خوبی  بهدر اقتصاد اسالمی مختلف هاي   و انتخاب از میان بدیلگذاري  سیاست  هاي   مالك و

تنها یک مالك را به عنوان اصل و  اند تالشدر  معموالًبرخالف رویکردهاي غربی که . اده شودد

دهند، به نظر ما در اسالم این مالك چند بعدي است و البته قرار  گیري هاي تصمیم  اساس مالك

   .خواهیم پرداخت ها آنریشه واحد دارند که در ادامه بحث به 

اقتصادي نیست و در همه  مسئلهیک  صرفاًاین موضوع ذکر این نکته ضروري است در پایان 

ل بحث و گفتگو هاي سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی مح گیري ها از جمله تصمیم زمینه

زیادي در سایر  تأثیرگذاري، اما آنچه که به صورت تخصصی بیشتر محل بحث است و باشد می

به همین دلیل نتایج این تحقیق تا حد زیادي . گذاري در عرصه اقتصاد است ، سیاستها داشته زمینه

   .گذارد می تأثیرها  بر سایر بخش

  

 پیشینه تحقیق -2

ادعاي علمی بودن  کنند و ورود به مباحث ارزشی پرهیز میآنجا که معموال اقتصادانان از از 

ها به حوزة  حتی جریان فکري غالب در اقتصاد منکر راه داشتن ارزشنمایند و  نظریات را مطرح می

با این حال برخی از این . هاي کمتري در این زمینه صورت گرفته است ، پژوهشاقتصاد است

                                                      
1. Cost Benefit Analysis 
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اند و به روشنی به  صرفاً به نشان دادن مبانی هنجاري و فلسفی در حوزة اقتصاد اشاره کرده مطالعات

توان  از جمله این مطالعات می. اند گذاري اقتصادي نپرداخته ارتباط میان اخالق هنجاري و سیاست

میان در این مطالعات عمدتاً بر نشان دادن ارتباط . اشاره کرد) 2003( و لیتل) 1987( 1به سن

سن عمدتا به ارتباط میان مفهوم عقالنیت و . مباحث اخالقی و فلسفی با اقتصاد اشاره شده است

لیتل سعی کرده است برخی مباحث هنجاري نهفته در . رفاه و بار ارزشی آن توجه کرده است

 . اقتصاد رفاه و نظریه انتخاب عمومی را نشان دهد

از هایی صورت گرفته است که  نیز پژوهشگذاري  تارتباط بین اخالق هنجاري و سیاسدر حوزه 

اشاره کرد که در مقالۀ ) 1981( 2توان به کمپل و راس جمله مطالعات انجام گرفته در این زمینه می

در این مقاله . اند هاي سیاستی قابل انتساب به آدام اسمیت برآمده خود در پی درك مبناي توصیه

بیشترین رضایت خاطر براي بیشترین تعداد از «یعنی اسمیت اخالق هنجاري مبتنی بر نظریات آدام 

 . گرفته استقرار  بررسیمورد » افراد جامعه

و  3هاي اقتصادي از آن هاسمن شاید بیشترین سهم در ورود مستقیم به ارتباط فلسفۀ اخالق و تحلیل

سفۀ اخالق و اند به روشنی به ارتباط مباحث فل باشد که در مطالعات خود سعی کرده 4مک فرسون

تحت عنوان  1993اي نسبتاً مفصل در  ا در مقالهاین دو اندیشمند ابتد. هاي اقتصادي بپردازند تحلیل

به مباحث اخالقی مرتبط با تمامی قلمروهاي علم اقتصاد اشاره  »فلسفۀ اخالق را جدي بگیریم«

خود با عنوان تحلیل این دو اندیشمند بعداً با تفصیل بسیار بیشتر در کتاب معروف . اند کرده

در پی درك رابطۀ تحلیل و  )2006( اقتصادي، فلسفه اخالق و سیاستگذاري عمومی

هاي  ها در فصل دوم با بیان یک نمونه از توصیه آن. اند گذاري اقتصادي با اخالق برآمده سیاست

هفتم کتاب به و در فصل . اند اقتصادي سعی در نشان دادن ارتباط میان فلسفۀ اخالق و اقتصاد داشته

بیان رابطۀ میان علم اقتصاد و برخی نظریات اخالق هنجاري پرداخته و پس از آن به تأثیرپذیري دو 

عالوه . اند مفهوم مهم در تحلیل و سیاست اقتصادي، یعنی رفاه و کارایی از آن نظریات اشاره کرده

به ) 2007( اقتصاد متعارفاي تحت عنوان مبانی فلسفی اخالق هنجاري علم  بر آن هاسمن در مقاله

عربی و سایرین، ( در علم اقتصاد متعارف پرداخته است) نه صرفا اخالق هنجاري(مبانی فلسفی 

1392.(   

                                                      
1. Sen (1987) 
2. Campbell & Ross (1981) 
3. Hausman 
4. McPherson 
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. پردازد بسیار ناچیز است هایی که به این موضوع می در حوزه مطالعات داخلی نیز تعداد پژوهش

 ارزشی و فلسفی هاي به واکاوي بنیان  »يهنجار اقتصاد تا اثباتی اقتصاد از«در مقاله ) 1387(عربی 

   .دهد پردازد و بخشی از معیارهاي رفاهی را مورد نقد و بررسی قرار می رفاه می اقتصاد

گذاري اقتصادي نیز عربی و  نظریات اخالق هنجاري و آثار آن در سیاست با همچنین در رابطه

 آن هنجاري اخالق مبانی و متعارف اقتصاد در گذاري سیاست بین رابطۀ بررسی به) 1392(سایرین 

د و با نقد اصالت نکن می بررسی را اسالمی اقتصاد در گذاري سیاست براي آن لوازم و پرداخته

   .دانند فایده به عنوان مبناي نظریات اخالقی در غرب، اقتصاد اسالمی را چیزي غیر از آن می

تواند  بانی فلسفه اخالق و فلسفه اقتصاد، میگیري از م اي و با بهره مقاله حاضر با رویکرد میان رشته

به منظور تکمیل ضمن اینکه . داشته باشدقابل انکاري بر تقویت مطالعات اقتصاد اسالمی  تأثیر غیر

کند  اي معطوف به فلسفۀ اقتصاد این مقاله سعی می ها و ترویج مطالعات میان رشته پژوهش

و ضمن نقد و بررسی این معیارها در  قرار دهدگذاري اقتصادي را مورد بررسی  سیاست معیارهاي

اقتصاد متعارف که تحت شمول اقتصاد رفاه هستند، معیارهایی را از منظر اقتصاد اسالمی ارائه 

گذاري اقتصاد رفاه تحقیقات متعددي صورت گرفته  هرچند در باب نقد معیارهاي سیاست. نماید

ه در ادبیات اقتصاد اسالمی دارد، پژوهش هاي ایجابی که ریش است، اما در حوزه ارائه مالك

ته است که این مقاله سعی دارد معیارها را استخراج نموده و با تحلیل و فخاصی صورت نگر

  . ارزیابی یک سیاست، تفاوت معیارها در اقتصاد اسالمی واقتصاد رفاه را نشان دهد

  

  رفاهدر اقتصاد گذاري  هاي سیاست مالكو نقد  واکاوي - 3

در اقتصاد متعارف . اصلی اقتصاد است موضوع »هاي نامحدود به خواسته محدودتخصیص منابع «

اقتصادي مبتنی بر همین تخصیص منابع است و عالم اقتصاد خود را هاي   گذاري تمام سیاست

بر همین اساس او با  .تبیین نماید راکار بهترین روش تخصیص  و ساز داند که می مکلف

 .کند تبیین می اگیرد، راهکارهاي کارا و بهینه ر می فرض در نظر هایی که به عنوان پیش انگاره

 افتد؟ تخصیص بهینه اتفاق می که تحت چه شرایطیشود این است  که در اینجا مطرح می سؤاالتی

گیري مبتنی  ان گفت تصمیموشرایطی باید اتفاق افتد که بتچه  تخصیص بهینه به چه معناست؟ اصالً

ما را به اهدافمان نزدیک  ،شده اتخاذتوان گفت که سیاست  بر تخصیص بهینه است؟ چه زمانی می

هایی داشته باشیم و بعد در  مالك حتماًالزم است که  سؤاالتبراي پاسخ دادن به این  کند؟ می

شوند را از نظر  که در اقتصاد رفاه مطرح می سؤاالتیبار دیگر . مورد تخصیص بهینه نظر دهیم
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باید پیامدها را ارزیابی کند یا ها  گذاري در تخصیص منابع و سیاستآیا اقتصاددان . نیمارگذ می

دست یافت؟ آیا اگر پیامدها  باره این در شمولی  جهانتوان به مالك واحد و  آیا می آیندها را؟فر

هم  زیست  محیطبسنجیم یا موجودات دیگر و نیز ها  نسانمورد ا، کافی است آن را در را بسنجیم

هاي دیگري مانند آزادي،  سهمی دارند؟ آیا صرف توجه به رفاه کافی است، یا اینکه مالك

 .که در قسمت قبل بدان پرداختیم سؤاالتیسایر  و ؛عدالت و امثال آن نیز باید مورد نظر قرار گیرد

 نکنند، ولی به صورت ناخواسته سؤاالترگیر پاسخ به این ممکن است اقتصاددانان هرگز خود را د

هاي ارائه شده  ، به بررسی معیارسؤاالتیبا در نظر گرفتن چنین . پاسخ خواهند داد سؤاالتاین به 

   .توسط اقتصاددانان خواهیم پرداخت

  

  معیار بهینه پارتویی - 1- 3

جریان ارتدکس در اقتصاد با در نظر گرفتن یک شرایط بهینه، هر سیاستی که ما را به آن شرایط 

شرایط اثباتی است، بهینه این شرایط که به ادعاي اقتصاددانان یک . نماید می یدأیتنزدیک کند 

نتوان با د که نزمانی که منابع و محصوالت چنان تخصیص یافته باش طبق تعریف، .نام دارد پارتویی

 دیگري بدتر شود،  بدون اینکه وضعیت وضعیت حداقل یک نفر را بهبود بخشید، تخصیص مجدد،

این وضعیت  کرده است، ارائهاین تعریف را  1جا که ویلفردو پارتو از آن .این وضعیت بهینه است

در چنین  اگر اقتصاد بر اساس این تعریف، ).1985 ،سن ؛1973 لیتل،( شود بهینه پارتو نامیده می

اقتصاد را به چنین وضعیتی  ،خواهد با اقدام یا اعمال سیاستی دولت می مثالًوضعیتی قرار ندارد و 

اقدام یا اعمال سیاست دولت وضعیت حداقل یک فرد بهبود   بر اثر این که  طوري  بههدایت کند 

و  )1988 ،2منفلد( این اقدام یک بهبود پارتویی دیگري تغییر نکند،  کس یابد و وضعیت هیچ

 بهینه و نامطلوب، اي غیر از نقطه شود که اقتصاد، زیرا این اقدام یا سیاست موجب می مطلوب است؛

  .اي بهینه و مطلوب هدایت شود سمت نقطه  به

  اساس چه معیاري بر قبل و بعد از اقدام یا سیاست اقتصادي، وضعیت افراد،این است که  سؤالاما 

ي پارتو وضعیتی  بهینه ،رو  این از اساس رفاه افراد؛ بر: پاسخ این است شود؟ بررسی و مقایسه می

 .نباشددیگري ممکن بدون کاهش رفاه  از طریق تولید یا مبادله، که افزایش رفاه هیچ فردي،  است

پارتویی و مطلوب   عمل بهبودي آن از طریق یک اقدام ممکن باشد، اگر چنین افزایش رفاهی،

                                                      
1. Vilfredo Pareto 
2. Feldman (1988) 
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ي شرایطی است که نیل به  ارائه  بسیاري از مباحث نظري اقتصاد رفاه معطوف به .شود ارزیابی می

   ).1377 ،2و لیارد الترز و ؛1985 ،1هندرسن و کوانت( سازد ي پارتو را ممکن می وضعیت بهینه

  

  نقد معیار بهینه پارتویی - 2- 3

متأثر از  طرفی،هایش در مهندسی و ریاضیات و از  اساس تخصص و مهارت بر پارتو از طرفی،

هاي  فاقد داوري به نوعی،  دهد که ارائهخواهد معیاري  هاي آن می علوم طبیعی و پیشرفت هیمنه

عینیت را تأمین کرده  به نوعی، ترتیب،  ارزشی باشد و محل بحث و اختالف آرا قرار نگیرد و بدین

است، تعمیم آن و جهان هاي ارزشی  اگر چنین باشد که معیار پارتو یک معیار فاقد قضاوت .باشد

هاي  تعریف فاقد داوري  این رسد که اما به نظر می ؛شمول دانستن آن خیلی عجیب نخواهد بود

یک سري  تأثیر، به شدت تحت تی آنچه که پارتو از آن بحث کردهبه عبار. نیستارزشی 

در ( ها ممکن است خیلی با مبانی اخالقی سازگار نباشد هاي معینی است که آن ارزش ارزش

 نظر از این مورد،  صرف). شد بیان خواهدهاي هنجاري این معیار  قسمت بعد، برخی از وابستگی

بهبود پارتویی در واقعیت بسیار کم  یک اینکه: استجهت قابل نقد  چندمعیار بهبود پارتویی از 

 معموالًچرا که . یک سیاست وضع کسی بدتر نشودبا اعمال به ندرت امکان دارد که . افتد می اتفاق

توان به صرف  لذا نمی. اي دیگر را بهتر کند و وضع عده اي را بدتر می هاي کالن وضع عده سیاست

. ی با مشکالت فنی نیز مواجه هستیمدر بهبود پارتوی دیگر اینکه. مالك بهبود پارتویی تکیه کرد

وان به معیار پارتویی اعتماد کرد حتی اگر ت نمی اثبات شده است که در شرایط عدم اطمینان

به عنوان مثال ممکن است مردم همه سیاستی را بر سیاست دیگر . ترجیحات افراد منطقی باشد

متفاوت باشد که در این صورت  کامالًاز سیاست اتخاذ شده  ها آنترجیح دهند، اما اهداف 

از طرفی مشکل معیار  ).137 :2006هاسمن، ( وضع بهتر شده است حتماًتوان گفت که  نمی

از طرفی تکیه صرف بر رفاه نیز سبب . بیند در ترجیحات می صرفاًپارتویی این است که رفاه را 

ادي یاینکه افراد ز نهایتاًها و نهادها را به درستی ارزیابی نمود و  شود که نتوان بسیاري از سیاست می

 :2006 ،هاسمن(دهند  ی منفی را ترجیح نمیهستند که هرگز دخالت دولت و تحمل اثرات خارج

 دارد، اي العاده فوق  هرچند معیار پارتو اهمیت تحلیلی و نظري توان گفت که مجموع میدر  ).144

هایی  انتخاب از میان گزینه  زیرا این معیار هیچ راهنماي سیاستی براي بسیار محدودکننده است؛اما 

                                                      
1. Henderson & Quant (1985) 
2. Walters & Layard (1377) 



  
 115   از اقتصاد متعارف تا اقتصاد اسالمی: گذاري اقتصادي معیارهاي سیاست

ها با  چه همواره دولت آن( بعضی دیگر است  وضعیت و بدتر شدنکه متضمن بهبود وضعیت برخی 

نتیجه گرایی و   .)144 :2006و هاسمن،  32 :1387عربی، ( دهد به دست نمی) اند آن مواجه

هاي  به فرآیندها، مالك قرار دادن رفاه به عنوان اصل کلی و نادیده گرفتن سایر ارزش توجهی بی

ر موجودات و از ها و نادیده گرفتن سای ف به انساناخالقی مانند عدالت و آزادي و نیز توجه صر

   .اشاره خواهد شد ها آنبه  بعداًاز جمله مشکالت اخالقی هستند که  زیست  محیطله مج

  

  فایده - هزینه تحلیل -3- 3

معیار  2سو جان هیک 1نیکالس کالدور هاي معیار بهبود پارتویی، ر رفع نواقص و محدودیتبه منظو

 بر .شود می  معیار جبران نیز نامیده یاکالدور -اند که معیار هیکس کرده ارائهبهبود پارتویی بالقوه را 

منتفع  A اگر نفع کسانی که از حرکت به وضعیت ترجیح دارد؛B  بر A وضعیت اساس این معیار،

 د و باز هم نسبت به قبل،دیده را جبران کن اي باشد که بتواند زیان افراد زیان به اندازه اند، شده

 بر است و حتی اگر هیچ جبرانی صورت نگیرد،  البته این جبران فرضی. وضعیت بهتري داشته باشند

اگر  بنابراین،. )1988 ،فلدمن ؛1973 لیتل،( ترجیح دارد Bبر  A باز هم وضعیت اساس این معیار،

وجود نفع خالص براي  باشد که مالزم باهاي آن  اقتصادي بیشتر از زیان  منافع این اقدام یا سیاست

 .شود جامعه است، این اقدام یک بهبود پارتویی بالقوه و مطلوب ارزیابی می

 -تحلیل هزینه. داد هفاید -کالدور با گذشت زمان جاي خود را به تحلیل هزینه-رویکرد هیکس

به دست آوردن  ،ها تحلیل  در این .دهد هایی به دست می چارچوبی براي چنین ارزیابی 3 فایده

معیار پارتو که به دلیل  ترتیب،  بدین .شود هزینه تلقی می فایده و از دست دادن آن،نوعی  مطلوبیت

جاي خود را به معیار جبران یا  نداشت،  محدودیت شدید در مطالعات کاربردي ظرفیت زیادي

به جاي بحث در مورد شرایط  ،در اقتصاد رفاه کاربردي رو  از این. دده فایده می -تحلیل هزینه

گیري و انتخاب از میان  که متضمن تصمیم  هستیم  با مسائلی مواجه الزم براي وضعیت بهینه،

و فایده باشد و آن سیاستی که ها  در این رویکرد هر سیاستی باید مبتنی بر هزینه. تهاس گزینه

بعدي هاي   یکرد که در قسمتاصلی این رو مسئله. شود خالص فایده مثبت داشته باشد توصیه می

چه هستند؟ چه چیزهایی را به عنوان هزینه ها  و فایدهها  بدان اشاره خواهد شد این است که هزینه

از طرفی آیا هر سیاستی که خالص فایده باشد، باید باید پذیرفت و چه چیزهایی را به عنوان فایده؟ 

                                                      
1. Nicholas Kaldor 
2. John Hicks 
3. Cost-Benefit Analysis 
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از  ها آنشته باشد که خالص منفعت دیگري وجود داهاي   توصیه شود؟ آیا ممکن نیست سیاست

 کند تا نقدي جامع یط را فراهم میشرا سؤاالتي این  چه که توصیه شده است بیشتر باشد؟ همه آن

   .شودگذاري جریان ارتدکس اقتصاد ارائه  از معیارهاي سیاست

 

  1فایده -هنهزی تحلیلکالدور و  - هیکسنقد رویکرد  - 4- 3

چه ها  که مصادیق هزینه و فایدهبیان شود این است  فایده -تحلیل هزینهدر مورد که باید  اي مسئله

است یا در هزینه و  مسئلهن اقتصادي ئوآیا منظور از هزینه و فایده، صرف ش چیزهایی هستند؟

؟ اگر بگوییم صرف اخالقی دخالت دارد-ز ارزشیفایده، فرهنگ، ابعاد روانی، عاطفی و نی

عد اقتصادي است و سود و زیان در آن مهم است، راه اشتباهی را طی مالکمان در هزینه و فایده، ب

   .ایم نموده

گوید براي هر مورد خاص  ي یک اقدام دولت می گیري درباره در مورد داوري و تصمیمفریدمن 

جداگانه ثبت   ها را در آن انیاي تهیه و فهرستی از فواید و ز ناچاریم ترازنامه از دخالت پیشنهادي،

ترازنامه و چه اقالمی را   دانیم چه اقالمی را در یک طرف نظر خود می اساس اصول مورد بر .کنیم

این همان . )1380فریدمن،( شویم  قائلیک اهمیت  در طرف دیگر آن درج کنیم و براي کدام

انجام چنین کاري نیازمند اطالعات  .شود می  تحلیل هزینه فایده است که در اقتصاد رفاه استفاده

باید اطالعات کاملی از پیامدهاي این اقدام و تمامی اقدامات بدیل ممکن در  اوالً انی است؛فراو

تالش براي فراهم آوردن  ممکن است، داشتن این اطالعات غیر که نظر از این  صرف .اختیار باشد

دهیم یا نظر قرار  آیا پیامدهاي فعلی را مد گفته شد، قبالًطور که  همان .است  مستلزم هزینه ها آن

آیا پیامدهاي مستقیم  نظر قرار گیرد؟ پیامدهاي آتی مد ي زمانی، تا چه محدوده آتی یا هر دو؟

آیا پیامدها وزن و اهمیت  به فرض شناخت هرکدام، مستقیم؟ قرار گیرد یا مستقیم و غیر مدنظر

دهد که  ییک را بسنجیم؟ این نشان م چگونه اهمیت هر یکسانی دارد یا برخی وزن بیشتري دارد؟

بنابراین، باید گزینشی عمل کرد و محقق . بر ممکن است یا بسیار پرهزینه و زمان محاسبه یا غیر

اساس اصول  گوید بر است که فریدمن می  این همان .گفته تصمیم گیرد خود در مورد موارد پیش

ف دیگر آن طرف ترازنامه و چه اقالمی را در طر  دانیم چه اقالمی را در یک نظر خود می مورد

 ها، هاي اقتصاددان در انتخاب تکنیک ارزش .شویم قائل  یک اهمیت درج کنیم و براي کدام

تعریف وي از  ها، هاي وي در مورد منافع و هزینه انتخاب کند، می  هایی که در مواردي اعمال وزن

                                                      
1

 .استفاده کرده است) 1387عربی، (ي  ساختار مقالهبخشی از قسمت اول این مبحث از . 
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یند تحقیقات تجربی آهایی است که در فر جانبداري ها آنگیري  هاي اندازه هزینه و منفعت و روش

  .تاسهاي ارزشی  انعکاس داوري ،معموالًدهد که  رخ می  و فنی

در بسیاري از موارد  .پیامدها باید به صورت ارزش پولی در قالب عدد گزارش شوداز طرفی 

 .را تخمین بزند ها آنهایی  اساس روش قیمت بازاري معین ندارد و محقق باید بر ها و منافع، هزینه

ي خوبی براي  نماینده  هاي بازاري همواره قیمت ي هم که قیمت بازاري وجود دارد،در موارد

اساس منافع شخصی  هاي بازاري در ساختار بازاري معین و بر زیرا قیمت محاسبه نیست؛

 هاي اجتماعی نیست؛ بیانگر منافع و هزینه ،رو  این ازکنندگان در بازار شکل گرفته است و  شرکت

هاي نااریب و دقیقی  تقویم ها، دولت این قیمت  ارزیابی اقدام یا سیاست اقتصاديدر  بنابراین،

  . نیست

همان است که  دقیقاًاصلی  مسئلهاگر همه این مشکالت در تحلیل هزینه فایده را نادیده بگیریم، 

ا شامل امور ه ها و فایده آیا این هزینه  چیست؟ها  ها و فایده منظور از هزینه. بدان اشاره کردیم قبالً

مادي و اقتصادي است یا اینکه شامل هر نوع هزینه و منفعت دیگري مانند ابعاد فرهنگی، سیاسی، 

شود؟ اگر در تحلیل هزینه فایده به این نتیجه رسیدیم که منافع مادي کشتن  نیز می ... اخالقی و

یم؟ یا اگر بفهمیم که ها است، آیا مجوز انجام چنین کاري را دار  شخصی براي ما بیشتر از هزینه

هزینه دزدي کردن بسیار پایین است و منافع حاصل از آن زیاد است، آیا مجوز چنین کاري را به 

اي را به ما خواهد داد؟  ین اجازهو تحلیل هزینه فایده در معناي متعارف آن چن خودمان خواهیم داد

گیري مورد استفاده  ك براي تصمیمهمه کسانی که اعتقاد دارند باید هزینه فایده به عنوان یک مال

و هرگز مجوز قتل و دزدي را به  کنند نمی رفتارقرار گیرد، در تربیت فرزندانشان این طور 

  : شود می ارائهمثالی مستند در این زمینه  ،این موضوعدرك بهتر  براي. دهند فرزندانشان نمی

  

 مثال عینی از ضعف تحلیل هزینه فایده - 5- 3

در  به همکارانش 2در یادداشتی )اقتصاددان ارشد بانک جهانی( 1سامرز  الرنس ،1991در دسامبر 

کمتر  را براي حمایت بانک جهانی از انتقال صنایع آالینده به کشورهاي  دالیلی بانک جهانی،

  :کرد ارائه  یافته توسعه

                                                      
1. Lawrence Summers 

2
 .آمده است) 2006(این یادداشت در کتاب هاسمن . 
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انتقال دهد؟  یافته توسعهبه کشورهاي کمتر  تر سریعآیا بانک جهانی نباید صنایع آالینده را هر چه 

چرا که طبق تحلیل هزینه فایده، منافع این کار از ( دلیل این کار صورت پذیرد 3به نظر ما باید به 

   :)آن بیشتر استهاي   هزینه

 افزایش از ناشی ي رفته دست از درآمدهاي به سالمت براي آلودگی هاي زیان هاي هزینه -1

 قرار کشوري در باید ها آالینده نظر، این از. دارد بستگی میر و  مرگ و بیماري شیوع

 را دستمزد کمترین که است کشوري  این که باشد داشته را هزینه کمترین که شود داده

 .ها به کشورهاي فقیر منتقل شد دارد و لذا بهتر است که آالینده

به این معنا که در کشورهایی که . دارد خطی غیرزیاد، هزینه آلودگی تابعی  احتمال  به -2

یابد،  یم اما وقتی آلودگی افزایش ؛هاي آلودگی نیز کم است آلودگی کم است، هزینه

که در  اي گونه به. دیاب اي افزایش می به طور فزایندهنیز آلودگی هاي   میزان هزینه

هاي آلودگی بسیار زیاد و به صورت  تر هستند، هزینه که آلوده یافته توسعهکشورهاي 

که  یافته توسعهها از کشورهاي  در چنین شرایطی اگر آلودگی. فزاینده باال رفته است

آلودگی در  هزینهمنتقل شود،  یافته توسعهکمتر  يآلودگی زیادي دارند، به کشورها

ه آلودگی در کشورهاي کمتر باید و هزین می شبسیار کاه یافته توسعهکشورهاي 

  .یابد ش نمییخیلی افزا یافته توسعه

 در این کشورها بسیار زیاد است و مردم یافته توسعهتقاضاي هواي مناسب در کشورهاي  -3

 یافته توسعهمردم در کشورهاي کمتر  که  حالی در. حاضرند پول زیادي براي آن بپردازند

حال اگر ما صنایع آالینده را از . حاضر نیستند پول زیادي براي هواي پاك بدهند

 که  حالی در. انتقال دهیم، منافع حاصل از آن بسیار زیاد است یافته توسعهکشورهاي 

توان مبلغی را به  می. بسیار کم است یافته توسعهآن براي کشورهاي کمتر  هزینه

زیادي از کشورهاي  ایع به آنجا منتقل شود و پولد صنکشورهاي فقیر داد که بپذیرن

گرفت و به نوعی جبران مافات کرد و چیزي هم اضافه خواهد ماند و هر دو  یافته توسعه

 پیشرفته کشورهاي در عقالئی هاي انسان به عبارت دیگر تمایل .گروه راضی خواهند بود

 کمتر شورهايک عقالئی هاي انسان تمایل از آلودگی کاهش براي پرداخت جهت

لذا آلودگی به آنجا منتقل  .است بیشتر آلودگی پذیرش قیمت دریافت جهت یافته  توسعه

  .شود و چیزي هم به مردم پرداخت شود
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 .اخالقی بودن آن اذعان دارد کند، به غیر می وجدانی وقتی چنین استداللی را مشاهده هر انسان با

چنین  دشون فایده ارائه می-ر تحلیل هزینهو صدها استدالل دیگر که با تکیه ب این استدالل

 گرایی، مطلوبیت پیامدگرایی،مانند هایی  اساس چارچوب بر عمدتاًها  این تحلیل. هایی دارند ویژگی

اساس فایده و منافع نادیده  از رفاه بر تمامی مالحظات دیگر غیر. هستند گرایی فردگرایی و تحویل

از طرفی  .یابد حق و ارزش زندگی افراد به میزان درآمدشان تقلیل می بنابراین، است؛  گرفته شده

. شود و حقوق حیوانات توجهی نمی زیست  محیطشود و به  می ها در نظر گرفته فقط منافع انسان

ه اتفاقی کند چ پیامدهاي محدود اقتصادي است که تعیین می صرفاًانسانیت در اینجا معنایی ندارد و 

   .بیفتد

. ها کافی باشد گذاري تواند براي سیاست نمی هفاید - صرف تحلیل هزینه گفت توان در مجموع می

در امور مادي و  صرفاًها دارند و آن را  ها و فایده رویکردي که اقتصاددانان به هزینه مخصوصاً

  .کنند می بسیار محدود ارائه

 :1945 ،1فرانک(اشاره شود  ها آنکه باید به شده است  هفایدانتقادات دیگري نیز به تحلیل هزینه 

2(:    

ي ها موقعیتاعتقاد دارند که در بسیاري از  اقتصاددانانبسیاري از : قیاس ناپذیري مسئله -1

فرض کنید که  مثال  عنوان  به. ها و منافع وجود ندارد هزینه مقایسهامکان  گیري تصمیم

ها از میزان  هایی دارد که این هزینه هاي کوهستانی هزینه هایی در جاده نصب حفاظ

توان این دو را  آیا می. خسارت جانی و صدمات ناشی از جراحات افراد بسیار بیشتر است

مقایسه کرد؟ بسیاري از اقتصاددانان بر این باورند که قرار دادن ارزش دالري در  هم با

 .هاي وارده از نظر اخالقی صحیح نیست ها و رنج ان انسانبرابر ج

بسیاري از منتقدین، تحلیل هزینه فایده را به خاطر ریشه داشتن در : گرایی نتیجه -2

آن هم . اند گرایی مورد نکوهش قرار داده تر نتیجه و یا به طور کلی گرایی مطلوبیت

شدن کیک اقتصاد توجه دارد و به نحوه تقسیم آن  تر بزرگبه  صرفاًگرایی که  نتیجه

  .کند توجه نمی

کنند تا  می و فواید آتی را تنزیلها  روش اقتصاددانان این است که هزینه: تنزیل آینده -3

بسیاري از منتقدین،  عقیدهبه . فعلی را مورد مقایسه قرار دهند ارزش باهایی  و هزینه منافع

                                                      
1. Frank (1945) 
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 آینده نیز به اندازه حال و که  حالی در. دن آینده استکر اهمیت  کماین کار به معناي 

 .شاید بیشتر از حال اهمیت دارد و تنزیل کردن آن صحیح نیست

قدین تحلیل هزینه فایده اعتقاد دارند که چون تمایل به پرداخت تمن: موضوعات توزیعی -4

میل به پرداخت  ها به و فایدهها  مبتنی بر درآمد افراد است و اقتصاددانان در تعیین هزینه

شود و افراد فقیر کمتر مورد  اد ثروتمند داده میرکنند، وزن بیشتري به اف می افراد توجه

  .گیرند توجه قرار می

. امر دشواري است ها بسیار و فایدهها  هزینهانواع تعیین همه : گیري مشکالت اندازه -5

  .هاست آنو قابل مقایسه کردن  ها آندشوارتر از آن کمی کردن 

هاي  برخی از مخالفان تحلیل هزینه فایده اعتقاد دارند که هزینه: تورش وضعیت اولیه -6

در  مخصوصاًگیري است،  تر از فوایدش قابل اندازه تغییر یک سیاست بسیار راحت

در هر دوي این . سالمت و ایمنیهاي   و سیاست محیطی زیست مسائلهایی مانند  حوزه

در  اکثراًلذا . عیین میزان منافع کار دشواري استها رسیدن به راهکاري براي ت وزهح

موجب پیدایش تورشی به نفع وضعیت  شودکه می ها توجه ها بیشتر به هزینه گیري تصمیم

  .اولیه خواهد شد

گرایی اعتقاد   گرایی به تکلیف بسیاري از افرادي که به جاي نتیجه: به وظایف توجهی بی -7

دزدي در هر حالتی بد  ها ایناز نظر . شوند می دارند، منتقد اصلی این جریان محسوب

  .هایش باشد است و باید جلوي آن گرفته شود، حتی اگر منافعش بیشتر از هزینه

البته بسیاري از مدافعان تحلیل . انتقادهایی است که به تحلیل هزینه فایده شده است  مجموعه ها این

ها تا چه حد  که این پاسخ فارغ از این. اند داده هاي متعددي هزینه فایده به این انتقادات پاسخ

نفی کنیم،  طورکلی  بهفایده را -غرض در این قسمت این نبود که تحلیل هزینهباشد،  کننده قانع

نیست و در همه جا  شمول جهانگذاري  سیاست مبنا دراین  اوالًدنبال آن بودیم که نشان دهیم بلکه 

است و باید در جاي کننده این نوع تحلیل بسیار محدود که  ینضمن ا .شود از آن استفاده کرد نمی

هاي  اقتصاد رفاه براي جبران کاستی  هاي تر از چارچوب با شناخت کامل ثانیاً. خودش استفاده شود

 تحقیقات تجربی و استفاده از نتایج تحقیقات تجربی،  کنیم و در انجام ي بیشتري پیدا می آن دغدغه

هاي آن تالش  داشت و براي جبران و حداقل کردن مشکالت و نارسایی بصیرت بیشتري خواهیم

   .بیشتري خواهیم کرد
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  اقتصادي در اسالمگذاري  سیاست  تبیین منطق  - 4

 اشاره شد، نیز ها آنکه به بخشی از  گذاري هاي سیاست اقتصاد متعارف در تبیین مالك هاي کاستی

البته این . اقتصادي بپردازیمگذاري  سیاست  به تبیین رویکرد اسالم در  اینجاسبب شده است که در 

برداشت خود از اسالم را مطرح کرده و آن را قابل نقد  صرفاًکار بسی دشوار است و نویسنده 

. مهیا سازد در این حوزه تواند مسیري را براي پیشرفت تازگی این موضوع می حال  این با. داند می

و با استفاده از آن مقدمات به تشریح  نمودهبراي رسیدن به این منظور، الزم است که مقدماتی بیان 

  .رویکرد خود در این زمینه بپردازیم

 اي تمامی نقطه اساسی و پایهکنیم که  آغاز می )Rights( حق مسئلهمقدمات را با تبیین این 

اتفاق نظر حق  مسئلهبر  دینی غیرهاي دینی و  تمانتمامی گف تقریباً .هاي ما در این زمینه است تحلیل

به این معنا که هر انسانی، با هر آیین و نژادي و با هر زبانی و فرهنگی داراي حقوقی است . دارند

حقوقی مانند آزادي، حق . قائل هستندکه آن حقوق محترم است و دیگران براي آن حقوق احترام 

هاست  سال) نه جزئیات آن(اصل آن مانند بیانیه حقوق بشر که  هایی وجود بیانیه. زندگی و امثال آن

آراء در مورد اصل  اتفاقها شناخته شده است، گواهی بر  به عنوان بیانیه مورد پذیرش تمامی ملت

واهد از همین جا آغاز خ اسالمگذاري در  سنگ بناي تحلیل ما از منطق سیاست. این موضوع است

هاي ما براي  مالكدست خواهیم یافت که  یبنا، به روبناهایبا استفاده از همین زیر. شد

جا مورد استفاده قرار گرفته است آراي  چه که در این آن. گذاري را تبیین خواهد نمود سیاست

گذاري اقتصادي به  سیاست مسلمان است و از این رو مالك ارائه شده ي فالسفهاندیشمندان و 

ها از قدرت  تا مالك شدهه از روایات نیز استفاده ک ضمن این .صفت اسالمی متصف شده است

   .بیشتري برخوردار باشند

  

 ترسیم هنجارهاي اقتصاديدر  حقجایگاه  - 1- 4

در طول زندگانی خود، چه در بعد اجتماعی و چه در بعد فردي، براي خود حق و ها  همه انسان

شوند که  وقتی با کسانی مواجه می. کنند دفاع میهستند و در برابر تجاوز دیگران  قائلحقوقی 

اگر . کنند ایستند و از آزادي خود دفاع می می ها آنکنند، در برابر  را سلب می ها آنآزادي 

از این نوع . کنند دانند و دیگران را از تجاوز به آن منع می درآمدي کسب کنند، آن را حق خود می

و حتی اگر بخواهیم پا را فراتر قرار دهیم،  یز مشاهده کردتوان در زندگی حیوانات ن می را مسائل

  .شود با دیگران تعریف میارتباط همه انواع موجودات داراي حق و حقوقی هستند که در 
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هاي متعددي شده است و هرکسی متناسب با جایگاه خود به  در طول تاریخ از واژه حق برداشت

فقها هر یک از حق تعابیر  دانان و سفه، حقوقلغویون، فال. بررسی و تعریف آن پرداخته است

 جمجمع البحرین، (و موجود ثابت  در لغت حق به معناي ثبوت، ضد باطل. اند کردهمتعددي ارائه 

مقیدي که به هیچ قیدي تقیید  ، وجود ثابتی که انکار آن روا نباشد نیز به معناي مطلق و غیر)545 :1

در اصطالح نیز ). 683 :1 ج ،م 1996، تهانوي(آمده است نشده است، یعنی ذات اقدس باري تعالی 

 اهللا آیت(شود  و ادیان اطالق می حکم مطابق با واقع را گویند که بر اقوال و عقاید و مذاهب

کنند و گاهی  می فالسفه از حق گاهی وجود عینی و خارجی را اراده). 23 :1390جوادي آملی، 

اند که  نیز حق را قدرتی دانسته دانان حقوق. نظر دارند موجود واجبی که قائم به ذات است را مد

در ). 44 :1381موحد، (قانون به شخص عطا کرده، یا نفعی است که مورد حمایت قانونی است 

ها  و خواستگاه و منشأ حق را خود انسان اند داشتهیک نگاه غایت گرایانه به حق  دانان حقوقواقع 

برخی حق را نوعی ملکیت و برخی آن را . اند کردهدي از حق ارائه فقها نیز تعاریف متعد. اند دانسته

است نه ملکیت،  سلطنتترین تعریف از حق در بین فقها نوعی  اما جامع ؛اند نوعی سلطنت دانسته

جوادي  اهللا آیت(شود در آن نوعی سلطه و سلطنت نهفته است  می وقتی در فقه سخن از حق زده

ت و گمراهی، در مقابل سحر و در لکریم نیز حق در مقابل باطل، ضالدر قرآن ). 24 :1390آملی، 

  .»الحق من ربک«فرماید  می که قرآن این نهایتاً. مقابل هوا مطرح گردیده است

  

  رویکرد جدید به حق - 1- 1- 4

مسلمانان سبب شده  هاي موجود در تعریف حق چه در بین مسلمانان و چه در بین غیر ناهماهنگی

اي از  عده. کنند بندي تقسیماز دانشمندان حق را به دو معناي سنتی و جدید  اي است که عده

آن تا  گذاري نامو  بندي تقسیمکه این  این. اند پیروي کرده بندي تقسیممتفکرین مسلمان نیز از این 

  .چه حد صحیح است جاي بحث و بررسی دارد

هاي اخالقی و  داشته و در گزارهجنبه اخالقی  غالباًواژه حق در گذشته  بندي تقسیمطبق این 

شد  شد در مورد عمل او قضاوت می اگر کسی مرتکب عملی می مثالًرفته است،  رفتاري به کار می

به دنبال آن  الزاماًکنیم  می اما امروزه وقتی از حق صحبت ؛که آیا عمل او بر حق بوده است یا خیر

اخالقی داشته باشیم، بلکه در مقام ابطال یا اثبات ادعاي او هستیم و مفاد  صرفاًنیستیم که قضاوتی 

تمایز اساسی مفهوم سنتی حق با  بنابراین. )186 :1381راسخ، (حقوق بشر امروزي هم همین است 

و در » حق بودن«شود که در دوره قدیم حق به معناي  در این نکته خالصه می آن جدیدمفهوم 
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است و این معنا از حق چیزي است که در گذشته انسان بدان پی » حق داشتن« دوره جدید به معناي

 که در این. این تحول واقعی و رویکرد جدید در معناي حق است که قابل انکار نیست. نبرده بود

توان معناي حق را به این دو نحو تعریف کرد هیچ شکی نیست، اما تقسیم آن به رویکرد سنتی  می

خورند  قبول نیست، چرا که در آثار مسلمانان از دیرباز این دو معنا به چشم می و جدید خیلی قابل

  ).28 و 27 :1390آیت اهللا جوادي آملی، (

حقوق بشر نیز یکی از ثمرات . اي به خود گرفته است در دنیاي امروز، حق و حقوق معناي ویژه

راي حق و حقوقی است که کند که دا امروز بشر تصور می. حقوق است مسئلههمین نوع نگاه به 

حقوقی مانند حق آزادي، حق زندگی، حق معیشت و امثال . الزمه ذات و طبیعت او هستند ها آن

همه ابناء بشر انتظار دارند که حقوق طبیعی و ذاتی و . از شمار خارج است ها آنآن که تعداد 

هر حقی براي  گویی .نکنند اندازي دستمورد احترام قرار گیرد و دیگران به آن  ها آنفطري 

  .کند دیگران تکلیفی ایجاد می

به . چه که از حق مورد نظر ماست، حق به معناي آن چیزي است که در برابر تکلیف است آن

عبارتی اگر من حقی دارم مانند حق آزادي، بر دیگران تکلیف است که این حق مرا به خطر 

لذا معناي . در برابر هر حقی تکلیفی قرار داردبه عبارت دیگر،  ؛و آن را از من سلب نکنند نیندازند

  .فلسفی، حقوقی، لغوي یا فقهی حق مد نظر ما نیست

اي از آن در رساله  بسیار زیادي شده است که گوشه تأکیددر لسان روایات در مورد این نوع حق 

  :علیه السالم بدان اشاره شده است حقوقی امام سجاد

 خود حق عنوان به مقدس ذات آن که است  حقی تو بر خداوند حقوق ترین بزرگ«

 حقـوق ،آن از و است حقوق اصل که حقـی است؛ نموده واجب تو بر آن را رعایت

 این که باشد؛ می خودت بر خودت حق دوم درجه در و شود می و متفرع منتشر دیـگر

 کرده واجب تو بر متعال خداوند پس. شود می شامل را پایت کف تا سر فرق از حقوق

 حق و پایت حق و هایت دست حق و زبانت حق و گوشت حق و چشمت حق رعایت

 از و باشد می تو اعمال و افعال سبب ؛گانه هفت اعضاي این که را؛ عورتت حق و شکمت

 سپس. نمایی می استفاده آرزوهایت و امیال به رسیدن براي اي وسیله عنوان  به اعضا این

 تو گردن بر پس داد قرار را حقوقی تو عهده به نیز تو کردار و افعال براي از متعال خداوند

 و افعال سایر همچنین و را قربانی حق و صدقه حق و روزه حق و نماز حـق گذاشت

 خداي طرف از که است حقـوقی تو عهده بر را همه شود می صادر تو از که کارهایی
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 حقوق داراي که کسانی از دارد تو بر تو غیر که را حقوقی گاه آن. است شده جعل متعال

 واجب تو بر آن را رعایت و حقوق آن خداوند و باشند می تو بر الرعایه واجب و الزم

 نزدیکان حقوق بعد و زیردستان حقوق بعد پیشوایان؛ حق آن؛ ترین واجب پس است نموده

 این به ها حق تمام و است حقوق سایر اصل و ریشه شد ذکر که حقـوقی این. باشد می

 حالل از جز را آن که است این تو مال حق اما و. ... شود می منتشر آن از و برگشته حقوق

 مقدم خود بر دارد نمی تو سپاس که را کسی و ؛نکنی خرج آن راه در جز و ؛نگیري

  .»کن کار پروردگار به اطاعت آن در پس. نداري

ها، اموال و  در این روایت این است که این حقوق شامل افعال، اعضاء، سایر انسان توجه  قابلنکته 

   .لذا در مباحث علوم دینی، حقوق دایره وسیعی دارد. شود حتی سایر موجودات نیز می

  

مبانی تفاوت در  :در اسالم و غرب علت تفاوت در تبیین نوع حقوق - 2- 1- 4

  شناسی معرفتو  شناسی هستی

هستی شناختی و معرفت شناختی وجود دارد، سبب شده است که در به متفاوتی که هاي   رویکرد

یف متعددي از رویکردهاي مختلف، تعار واقع در. وجود داشته باشد هایی تفاوتتبیین حقوق 

  .شوند می قائلبر مبناي آن حقوقی را براي انسان  هرکدام کنند و انسان بیان می

است و هم بعد مادي خداوند متعال  انسان اشرف مخلوقاتاسالمی  در نگاه شناسی هستیاز بعد 

دارد و  تأثیرچنین نگاهی به انسان، در تبیین حقوق اولیه او بسیار  طبیعتاً. دارد و هم بعد مجرد

. هرگز یاراي خیال آن را هم ندارند مادي غیرهاي   کند که نگاه حقوقی را براي انسان ایجاد می

آنچه که براي ما مهم . از این دو منظر خارج از فضاي این تحقیق است ها آنبررسی حقوق و تبیین 

باید توجه . هاست انسانبر تبیین حقوق اولیه  شناسی هستیو  شناسی معرفتهاي   گونه تأثیراست بیان 

به همین . است شناسی معرفتاز  مؤخردر مقام ثبوت مقدم و در مقام اثبات  شناسی هستیداشت که 

  .هاي ماتریالیستی دارد جنبه عمدتاًقرار دارد،  نظر مدی که در غرب نسبت حقوق

بر اساس مبانی خود تعریف  هرکدامنیز مکاتب مختلفی وجود دارد که  شناسی معرفتاز بعد 

حس و تجربه را به عنوان ابزار شناخت  صرفاًبرخی از این مکاتب که . متفاوتی از حقوق دارند

اما در اسالم عقل و نقل به عنوان دو  ؛روند نمی هم  آنیزي فراتر از قبول دارند، در تبیین حقوق چ

همین نوع . استگر انسان  د و در تمام مسیر یاريقرار دار نظر مورد شناختی معرفترکن اساسی 

. سبب شده است که حقوق انسان بر مبناي عقل و وحی تبیین شود شناسی معرفتنگاه اسالمی در 
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در این نگاه، حس و تجربه، معرفت ریاضی، حکمت و کالم، عرفان نظري و وحی و شهود انبیاء از 

در این دیدگاه اگر قرار است کسی در مورد . شوند می محسوب شناسی معرفتابزارهاي  ترین مهم

حق و تکلیف اظهار نظر کند باید از باال همه مراتب و مراحل را در نظر بگیرد و حقوق و شئون 

مباین نباشد  تمعرفهاي   از حلقه اي حلقهمه ابزارهاي معرفتی را حفظ کند به نحوي که با هیچ ه

   ).64 :1390آیت اهللا جوادي آملی، (

  

  گذاري سیاستاول در  معیار - 2- 4

اول در  مسئلهکه چه تفاوتی بین حقوق در اسالم و حقوق در غرب وجود دارد،  بدون توجه به این

باشد که حقوق  اي گونه بهمختلف هاي   گذاري این است که باید نحوه انتخاب از میان بدیل سیاست

این  مثال  عنوان  به .در جهت احقاق حقوق باشدها  مورد تعرض قرار نگیرد و سیاست حق افراد ذي

ست و دولت معیشتی انسان، جزء حقوق اساسی اوهاي   شدن حداقل تأمیند که وجود دار اعتقاد

سیره . 1باشد که این حق پایمال نشود اي گونه بههایش  گیري باید در نظر داشته باشد که تصمیم

السالم در دورانی که در منصب حکومت بودند و کالم ایشان در این مورد،  علیهم بیت  اهلعملی 

در اولویت قرار  حق  بهها، توجه  گذاري بسیار واضح است و داللت بر این دارد که در سیاست

که منافع سیاستی بر  حاصل شوداي این نتیجه  فایده  ظاهري و هزینه يها دارد، حتی اگر در تحلیل

  :فرمایند السالم می حضرت علی علیه. هاي آن غلبه دارد هزینه

ها است به من دهند که  هفتگانه با آنچه در زیر آسمان هاي اقلیماگر ! به خدا سوگند

 نافرمانى کنم، هرگز نخواهم کرد اي مورچهتن پوست جوى از دهان خداوند را با گرف

   ).215 خ ،البالغه نهج(

ها به طریق اولی  توان در مورد حقوق انسان اي چنین بیانی دارند، می وقتی حضرت در مورد مورچه

 بلکه سیره، کنند این تنها جایی نیست که حضرت چنین مطالبی را عنوان می. اي گرفت چنین نتیجه

 .و کالم ایشان در موارد مختلف، داللت بر همین موضوع دارد داري حکومتعملی ایشان در 

حضرت در موارد متعددي با برشمردن حقوق مردم و حکومت و سایر موجودات بر ضرورت اداي 

با برشمردن حق حاکم بر مردم و  السالم به عنوان مثال حضرت علی علیه. ورزیدند حق اصرار می

   :فرمایند می طور اینمردم بر حاکم 

                                                      
همگان قبول دارند که افراد سودجو و کسانی که به دنبال سواري رایگان از این موقعیت هستند، خارج از  البته. 1

  .موضوع هستند
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قَام و منَهیقُّ بزَّ الْحا عقَّها حهی إِلَیالي الْوأَد و قَّهی حالۀُ إِلَی الْویالرَّع تفَإِذَا أَد جنَاهم ت

 رَتج لِ ودالْع مالعم لَتتَداع ینِ وی الدف عطُم انُ وک الزَّمبِذَل لَحنَنُ فَصا السهلَی أَذْلَالع

اءدالْأَع عطَامم تسئی لَۀِ ووالد قَاءحقوق به ملت توده هرگاه. )214 خطبه البالغه، نهج( ب 

 در حق که است وقت آن کند، ادا را  مردم حقوق حکومت و باشند وفادار حکومت

 خاست خواهد پا به دین ارکان که است وقت آن شد، خواهد حاکم و محترم اجتماع

 آن و شد خواهد ظاهر انحرافی گونه هیچ بدون عدل عالئم و ها نشانه که است وقت آن

 و محبوب زمانه و محیط و گرفت خواهد قرار خود مجراي در ها سنت که است وقت

 مایوس استواري و محکم اجتماع چنین  به بستن طمع از دشمن و شود می داشتنی دوست

   .شد خواهد

که در ها بل گذاري نتیجه سیاستحق، نه تنها در  مسئلهالسالم به  توجه حضرات معصومین علیهم

در که ایشان حاضر نبودند  اي گونه به. واضح است کامالًها نیز  گذاري فرآیند سیاست

 السالم عنوان مثال حضرت علی علیه به. ابزارهاي نابحق استفاده کنندهاي خویش از  گیري تصمیم

اما  ؛دفع کند راحتی  بهرا  ها آناي حکومت بخشی از مناطق به طلحه و زبیر خطر اعط توانست با می

ندانسته و شایسته  ها آندید و فرمانداري را حق  را شایسته چنین مقامی نمی ها آنچون حضرت 

در رفتار حضرت  مسئلهاین . دار رسانید ا به حقدید، از این کار امتناع کرد و حق ر افراد دیگري می

آشکار بود که بسیاري از افراد نادان ایشان را به دلیل این نوع رفتار نکوهش  قدر آنالسالم  علی علیه

آمده در واقع  البالغه نهج 41 خطبهچه در  آن. دانستند مدارتر از او می کردند و معاویه را سیاست می

   :استتبلور همین معنى 

پیروزى بر دشمن  هاي راهو  هاى سیاست مخرّب باخبرم من به خوبى از تمام ریزه کاري

 ها ارزشدانم که حفظ  را دارم، ولى مى ها آنو توانایى به کار بستن  دانم میرا دقیقاً 

سیاسى را که از اصول شیطانى سرچشمه  هاي جویی چارههرگز اجازه بسیارى از این 

ام، هر جا به من اجازه پیشروى   به اوامر و نواهى الهى دوختهمن چشم ! دهد نمى گیرد می

استمدارتر ه خدا سوگند معاویه از من سیب. ایستم می بازو هر جا مانع شود،  روم میبدهد 

ناپسند و  شکنی پیمانشود، اگر نیرنگ و  زند و مرتکب گناه مى نیست، ولى او نیرنگ مى

و اهللاِ ما معاوِیۀُ بِأَدهى منّى ولکنَّه یغْدر و « .ممردم بودسیاستمدارترین ناشایسته نبود من از 

 . »لَکُنْت منْ أدهى النَّاس یفْجرُ و لَو ال کَراهیۀُ الْغَدرِ
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و توجه به حق را چه در  گذاري وجود دارد این نوع نگاهی است که در اسالم به موضوع سیاست

   .دهد ار میقرنتایج و چه در فرآیندها مد نظر 

باید صنایع  فرصت -گردیم، ادعاي سامرز این بود که به لحاظ هزینه به استدالل سامرز برمی حال

هایی که به  ، چرا که منافع این کار از هزینهآالینده به کشورهاي فقیر و در حال توسعه منتقل شود

که باید  گرفته شوداي در نظر  حقوق اولیهها  اما اگر براي همه انسان ؛همراه دارد بسیار بیشتر است

 بهبنا به طبیعت خود نیاز ها  انسان. انتخاب متفاوت خواهد بود آنگاه، به آن حقوق احترام گذاشت

 ها آنتواند به این حقوق اولیه  دارند و کسی نمی ...، حق انتخاب، آرامش و تندرستی و سالمتی 

به  توانند نمیدارند رفاه بیشتري داشته باشند، حال اگر مردم کشوري قصد . کند اندازي دست

باید  بلکه .سلب کنند ها از آنحقوق اولیه مردم کشورهاي دیگر تعرض کنند و این حقوق را 

. شوندها  خود متحمل آلودگی ،که در صورت ضرورت سیاست دیگري را در پیش گیرند و یا این

ه حقوق بشر نیز به صورت غیر مستقیم این اعالمی 12ماده ، شدجداي از مالکی که تاکنون ارائه 

 مکاتبات یا اقامتگاه خانوادگی، امور خصوصی، زندگی در نباید: را تبیین کرده است مسئله

دهیم که هرچند  به عبارتی به سامرز پاسخ می .گیرد صورت سرانه خود هاي مداخله کس هیچ

گذاري ما  ممکن است از نظر اقتصادي تحلیل هزینه فایده شما صحیح باشد، اما در منطق سیاست

   .تعدي به حقوق اولیه دیگران منع شده است و سیاستی که او در پیش گرفته صحیح نخواهد بود

  

  حق و عدالت - 1- 2- 4

 یحقهر به این نتیجه رسیدیم که  نهایتاًایم و  تاکنون در مورد حق مباحث متعددي مطرح کرده

هر . کند که شخص مقابل دولت باشد یا انسان کند و فرقی نمی براي دیگران تکلیف ایجاد می

نباید در این بین به حقوق دیگران  و کسی در هر مقامی مکلف به رعایت حقوق دیگران است

توجه به حقوق افراد  گذاري مسئله سیاست  که مالك اول در  ه شدبه همین دلیل گفت .شودتجاوز 

 ءاعطابسیاري از فالسفه عدالت را به معناي . عدالت استحق،  هاي مسئله  اما یکی از داللت ؛است

احقاق حقوق   ها، گذاري اگر قرار باشد در سیاستبه عبارتی . اند تعریف کرده حقه حق ذيکل 

هاي خاصی  با این حال عدالت به سبب برجستگی. پذیرد، گویی عدالت ایجاد شده استصورت 

دولت باید تمام تالش خود را . اند به عنوان یک مالك مستقل مورد نظر قرار گیردوت که دارد می

یعنی  ؛رقراري عدالت استاین امر در واقع ب و صرف کند تا حق هر چیزي را به آن پرداخت کند

خود عدالت  هاي گذاري سیاستدولت این است که عدالت را برقرار نماید و باید در ل اولویت او
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دیگر از مالك اول در  گویی هماندر واقع این مالك، یک . را به عنوان مالك اصلی قرار دهد

است و فهم آن به دلیل وجدانی بودن آن براي  تر ملموسو  تر واضحو مفهومی  ق استبیان حقو

   .ر استت بشر بسیار ساده

  

احقاق  به عنوان یکی از مصادیق وري و بهره کارایی: کارایی و وري بهرهحق و  -2- 2- 4

  حقوق

و  مانند حیوانات، منابع طبیعی، اشیاء، اعضاءها  انسان در برابر غیر انسانکه  ه شددر بخش قبل گفت

طبیعی است که اگر انسان را مکلف بدانیم، به این معناست که براي  .جوارح خود تکلیفی دارد

 گونه ایندر مورد حق  رد اسالمرویک .ایم دیگر موجودات غیر از انسان، حق و حقوقی متصور شده

که همه موجودات  چرا .است قائلحقوقی و منابع طبیعی و امثال آن، حق و  است که براي اشیاء

ها  به عبارتی انسان .کنند وند عالم هستند و مسیر رشد و تکامل را طی میعالم ساخته و پرداخته خدا

. برداري صحیح و بهینه از آن هستند در مقابل منابع طبیعی و اشیاء مسئول هستند و موظف به بهره

کارایی،  در واقع. از این منابع در ادبیات اقتصادي به کارایی معروف است برداري بهرهبهترین نوع 

 و انسان مکلف است به بهترین نحو اشیاء و منابع در دسترس انسان استاحقاق حقوق  روي دیگر

 گونه هدیگر تخصیص داده شوند و ب ي گونه بهکه اگر منابع  اي گونه به .نماید برداري بهره ها آناز 

جاد دیگري و با تکنولوژي دیگر مورد استفاده قرار گرفتند، نتوانند تولید بیشتري از حالت اول ای 

چه که در رویکرد  آن کن است تعریف اسالمی از کارایی باکه مم شودالبته باید توجه  .نمایند

گنجد و مستلزم  جا نمی تبیین این موضوع در این. غربی مد نظر قرار گرفته است کمی متفاوت باشد

  .هاي دیگري است تالش

 حضرت .بر همین موضوع دارداحادیث بسیار زیادي که در زمینه نهی از اسراف آمده است داللت 

  :فرمایند السالم می صادق علیه امام

 تلف را مال که است چیزهایى در اسراف: إنّما اإلسراف فیما أتلَف المالَ و أضَرَّ بالبدنِ

  .)75/303/6: بحار األنوار( رساند زیان بدن به و کند

برابر کشورهاي  3الی  2.5صوالت در ایران میزان استفاده از انرژي براي تولید سبدي ثابت از مح

طبیعی است که این نوع مصرف کردن نوعی اسراف است و باید جلوي آن . یافته است توسعه

وري و در حالتی  این موضوع همان چیزي است که در ادبیات غرب تحت عنوان بهره. گرفته شود

   .شود کارایی شناخته می عنوانتحت و رویکرد تخصیصی  تر کلی
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  و حمایت از حیوانات محیطی زیستهاي  جنبشحمایت از حق و  - 3- 2- 4

این موضوع . احقاق حقوق، بررسی حقوق حیوانات و نباتات است مسئلههاي  یکی دیگر از نمونه

و  محیطی زیستهاي   را با عنوان جنبش هایی جنبشاست و  گرفته قرار توجه مورددر غرب بسیار 

حیوانات آمده  حقوق جهانی در بیانیه. هاي حمایت از حقوق حیوانات به راه انداخته است جنبش

   :است که

 از عصبی، سیستم با حیوانی هر هستند، طبیعی حق داراي زنده موجودات تمام که این به توجه با

 طبیعی، حقوق این از محض خبري بی حتی و قوانین نقضبا  قطعاً .است برخوردار اي ویژه حقوق

 انواع ارتکاب سمت به آدمیان همواره و شده  انجام طبیعت تخریب به نسبت عظیمی فجایع

 برايها  گونه زیستی هم که داشت توجه باید. شوند می داده سوق حیوانات به نسبت ها خشونت

مقدمه (بشناسد  رسمیت به را حیوانات هاي گونه دیگر کردن زندگی حق تا است اي نشانه انسان

  ).بیانیه جهانی حقوق حیوانات

  :اند فرموده حیوانات حقوق از حمایت باره در البالغه نهج 25 ي نامه در )ع( علی امام

  ...دهی قرار آزار و اذیت مورد یا بترسانی را حیوانی نداري حق

مجموع در . ناپذیر است نیز توجیه ها آنکه ظلم به  بیان شددر مورد مورچه  قبالًیا حدیثی که 

یکی از الزامات دولت  زیست  محیطرعایت حقوق حیوانات و که ه اشاره کرد تتوان به این نک می

   .شود حقه محسوب می حق ذيگذاري است و به عنوان یکی از مصادیق اعطاء کلی  در سیاست

  

  ها حق و سایر مالك - 4- 2- 4

با این حال در . خواهیم رسید چنانچه بخواهیم مصادیق احقاق حقوق را برشمریم، به موارد متعددي

اصلی هاي   ولی به نظر ما گل واژه. این مجال به بیش از مواردي که اشاره شده نخواهیم پرداخت

ها چه در فرآیندها و چه در نتایج، عادالنه بودن، مسرفانه  ها همان مبتنی بر حق بودن سیاست مالك

موضوع نیست، بلکه ممکن است در بین  ي همه مسئلهاما این . ها است نبودن و کارا بودن سیاست

هاي فوق را داشته باشد، حال باید پرسید که در  هاي مختلف، سیاستی را بیابیم که ویژگی سیاست

بعد به تشریح این قسمت در . این صورت از بین چند سیاست موجود، کدام باید انتخاب شود

   .ه خواهد شدموضوع پرداخت
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  1گذاري ر عرصه سیاستمالك دوم د رضایت عمومی - 3- 4

جداي از اینکه بهبود چه ( هاست انسانهاي اقتصادي، بهبود زندگی  گذاري غایت همه سیاست

 صرفاً بایدو  دبیندیشي نباید به چیزي جز بهبود زندگی مردم گذار هیچ سیاست. )معنایی دارد

ممکن  .موضوع اقتصاد رفاه نیز چیزي به غیر از آن نیست اساساً .دقرار ده نظر مدرا  ها آنرضایت 

یکی انتخاب شود، موارد متعددي وجود  ها آنهاي متعددي که باید از میان  است در بین بدیل

 بیشتر در جهت ها آنولی برخی از  ،عدالت باشند مبتنی بر حق، کارایی وداشته باشد که همگی 

در اینجا حاکم جامعه موظف است که رضایت . باشند و برخی دیگر کمتر رضایت عمومی

اکثریت جامعه و توده مردم را به رضایت اقلیت جامعه ترجیح دهد و سیاستی را انتخاب کند که 

رضایت اجتماعی و عمومی به افزایش سطح سرمایه  .رضایت بیشتري را به همراه داشته باشد

: 1393صامی، اعت(ها دارد  بهبود زندگی انسان ثیر قابل توجهی دراجتماعی کمک شایانی کرده و تا

  :فرمایند خطاب به مالک اشتر می البالغه نهج 53السالم در نامه  حضرت علی علیه ).40

 »رَّعیّۀِولْیکُنْ أَحبّ االمورِ إِلَیک أَوسطُها فی الْحقِّ، وأَعمّها فی الْعدلِ، وأَجمعها لرِضَى ال «

 عدالت با است و سازگارتر حق با که باشد کارهایى تو نزد در کارها محبوبترین که باید

   .باشد داشته پى در را رعیت خشنودى است و دمسازتر

گذاري،  داللت بر آن دارد که ضمن وجود حق و عدالت در یک سیاست مستقیماًاین حدیث 

 نظام هر از جهتی .قرار گیرد نظر مدهاي اصلی  مالك از رضایت عمومی نیز باید به عنوان یکی

توان به آن  نهادها شکل گرفته است که می و فرآیندها مردم، عموم منابع، بخش چهار از اقتصادي

ها  در نظر گرفتن مردم و رضایت آن ).1393سعیدي نیا،  و زاده نصیري(اخالق را نیز اضافه کرد 

   .گویی بخشی از یک نظام اسالمی است

  

  قاعده مصلحت و تقدم بر حق و عدالت - 4- 4

جا مطرح شود این است که آیا این امکان وجود دارد که در یک نوع  که باید در این سؤالی

موضوعی است که در فقه شیعه بسیار  مسئله؟ این تخطی نماییمگذاري از حق و عدالت  سیاست

   .استادبیات زیادي را به خود اختصاص داده  »مصلحت اجتماعی«و تحت عنوان  شده  مطرح

                                                      
1

 .دهد پاسخ می) 1388(دکتر علی خانی » نسبت حق، عدالت و رضایت عمومی«به مقاله  این بخش،. 
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 عرض باید است، الهیه فرعیه احکام چارچوب در حکومت اختیارات اگر«: فرماید می خمینی امام

 باشد محتوا بی و معنا بی پدیدة یک) ص( اسالم نبی به  مفوضه مطلقه والیت و الهیه حکومت کرد،

 کنم عرض باید. باشد ها آن به ملتزم تواند نمی کس هیچ که آن پیامدهاي به کنم می اشاره و

 مقدم و است اسالم اولیه احکام از یکی و است) ص( اهللا رسول مطلقۀ والیت از اي شعبه حکومت،

 مسیر در که را منزلی یا مسجد تواند می حاکم. است حج و روزه نماز، حتی فرعیه احکام تمام بر

 مواقع در را مساجد تواند می حاکم. کند رد صاحبش به را منزل پول و کند خراب است، خیابان

... کند خراب نشود رفع تخریب بدون که صورتی در باشد ضرار که را مسجدي و کند تعطیل لزوم

 اسالم مصالح مخالف آن جریان که عبادي  غیر چه و عبادي چه را امري هر تواند می حکومت

 مواقعی در است الهی مهم فرائض از که حج از. کند جلوگیري است چنین که مادامی آن از است

 گفته یا تاکنون شده گفته چه آن. کند جلوگیري موقتاً است، اسالمی کشور صالح مخالف که

 مزارعه، است شایع که شده گفته چه آن. است الهی مطلقۀ والیت شناخت عدم از ناشی شود، می

 باشد، چنین فرضاً کنم می عرض صریحاً رفت، خواهد بین از اختیارات آن با ها آن امثال و مضاربه

   ).170 :20 ج: 1371 خمینی،( »است حکومت اختیارات از این

متبادر به ذهن است ارائه کرد و آن این است  توان از قاعده مصلحت تفسیر دیگري که غیر البته می

 از برخیواقع  در .از مصادیق احقاق حقوق است ولی مقدم بر حقوق دیگر است خود مصلحت نیز

 شرعی احکام با ظاهر در که کند صادر احکامی تواند می فقیه هرچند که نظرند  این  بر فقها

 هرچند شرعی احکام تعطیلی و الغاء به نسبت فقیه که نیست معنا  بدین امر این اما ندارد؛ همخوانی

 مختار یا موظف فقیه که دارد داللت ،فقیه  والیت ادله که معناست این به بلکه دارد؛ والیت موقت

 و کند اندیشی چاره ها آن میان اهم حکم تشخیص براي شرعی، احکام بین تزاحم صورت در است،

 ادلّه. دهد فرمان) اهم غیر( مهم حکم موقت تعطیلی براي نتیجه در. کند تالش آن اجراي درصدد

 آن، حکم و تزاحم موارد در اهم تعیین در فقیه ولی تشخیص که ددار این بر داللت مطلقه، والیت

 و بشناسند رسمیت به را حکم و تشخیص این باید دیگر فقهاي حتی همگان و است مطاع و نافذ

  ).251 -263: 1379 آملی، جوادي( گردند ملتزم

به دور از  توان میتنها در یک حالت است که . دهد فرآیند انتخاب صحیح را نشان می 1نمودار 

مصلحت جامعه کرد و آن زمانی است که  اقتصادي گذاري حق و رضایت عمومی اقدام به سیاست

  .است ءموارد استثنا ءجز مسئلهاین  معموالً .اسالمی اقتضا کند
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  انتخاب صحیح از منظر اقتصاد اسالمی: 1 نمودار

  

  اقتصاد اسالمی يمبنا بر یافته تعمیمایده ف -نظریه هزینه -5- 4

احقاق  که عبارت بودند از شدگذاري از منظر اقتصاد اسالمی ارائه  تاکنون معیارهایی براي سیاست

از طرفی وقتی که در مورد تحلیل . رضایت عمومی نهایتاًکارایی و و  عدالت اخص طور حقوق و به

 ،شود نفی به کلی فایده-هزینه تحلیل که نبود این قسمت این در ، غرضشدهزینه فایده صحبت 

 آن از شود نمی جا همه در و نیست شمول جهان گذاري سیاست نوع این اوالً که گفته شد بلکه

 هاي کاستی جبران براي متعارف، رفاه اقتصاد  هاي چارچوب از تر کامل شناخت با ثانیاً. کرد استفاده

   :توان از معیار هزینه فایده استفاده کرد نظر ما به دو شرط می به .کنیم می پیدا بیشتري ي  دغدغه آن

 .حق باشد گذاري مبتنی بر رعایت حقوق همه افراد ذي سیاست -1
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ها چه مادي و  ها و فایده همه انواع هزینه. مادي نگاه نشود يها ها و فایده به هزینه صرفاً -2

ها و  رضایت عمومی به عنوان شاخص اصلی هزینه .قرار گیرد نظر مدمادي باید  چه غیر

   .فواید است

توان بدون  ها است و نمی گذاري ن خط قرمز تمامی سیاستاحق به عنو مسئلهمشخص است که 

ال با توجه به چنین خط قرمزي، ممکن است که ح. او تعرض کرد حق  بهرضایت کسی 

هاي مختلفی در اختیار داشته باشیم که حقوق همه افراد رعایت شده باشد، ولی باید از میان  سیاست

کند و معیار آن رضایت  تحلیل هزینه فایده بسیار کاربرد پیدا می جا این در. یکی انتخاب شود ها آن

اي  اي مدرسه که در منطقه که دولت مختار است بین این به عنوان مثال فرض کنید. عمومی است

  سیاستکه هر دو  با فرض این. جا را تبدیل به فضاي سبز و محل تفریح کند که آن بسازد یا این

 در اینجا به نظر ،حقوق ندارد و قرار نیست حق کسی پایمال شود مسئلهدولت هیچ منافاتی با 

یا به و  یاست منافع بیشتري به همراه داردکند و ببیند که کدام سرسد که دولت باید هزینه فایده  می

تواند به  این رضایت عمومی می .یک رضایت عمومی بیشتري را به همراه دارد عبارت دیگر کدام

 ها آناین معنا که رضایت فعلی افراد و رضایت آتی  به .صورت بین زمانی نیز در نظر گرفته شود

   .فته شوددر مجموع با هم در نظر گر

  

  گذار مسلمان هاي سیاست مالك - 6- 4

و آن این است که افراد  شوداشاره مرتبط با مباحث قبلی اي  نکتهبه در اینجا خوب است که 

گذاري بر مبناي  هاي سیاست هایی داشته باشند؟ وقتی که مالك یگگذار باید چه ویژ سیاست

حقان آن باشد، باید کسانی در مسند  حقوق تبیین شود و وظیفه دولت رساندن هر حقی به ذي

کسی که خود از بعد فردي عادل . حکومت باشند که توانایی این احقاق حقوق را داشته باشند

لذا  .ذي حقش برساند به را یحقهر به عدالت رفتار کند و تواند در این زمینه  نباشد، چگونه می

از طرفی در  .شود گذار مسلمان محسوب می هاي اصلی سیاست عدالت به عنوان یکی از شاخصه

گذار  که سیاستالزم است از سوي دیگر . نیز این شرط الزم است مورد حقوق سایر موجودات

را داشته باشد و آگاهی الزم در جهت فراهم کردن  ها آنتوانایی استفاده بهینه از منابع و مدیریت 

باید داراي عدالت باشد،  گذار سیاستنه تنها به عبارتی  .رضایت عمومی را در اختیار داشته باشد

 مسئلهاین دو . شودباید تخصص الزم در این زمینه را داشته باشد تا بتواند در این زمینه موفق  هبلک

به نظر ما این دو واژه در ادبیات . شود عهد و تخصص شناخته میدر ادبیات جامعه ایران به ت
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د، صالحیت نو کسانی که فاقد این دو عنصر باش هستندمی کاقتصادي داراي مبناي بسیار مح

  .را نخواهند داشتگذاري  سیاست  

حضرت  .ث را نیز به پایان خواهیم بردحب این موضوع، این یدأیتبا اشاره به برخی از احادیث در 

   :فرمایند السالم می علی علیه

 اصالح زمامداران و گردند اصالح زمامداران که آن جز ،شود نمی اصالح رعیت

  . )126 خطبه ،البالغه نهج( رعیت درستکاري با جز شوند نمی

  :فرمودند می طور اینهایشان به کارگزاران  اینکه ایشان در توصیه یا

 آنان مردم با انصافی بی که باش حذر بر عدالتی بی و انصافی بی از و کار گیر  به را عدالت

  . )476 حکمت البالغه، نهج( دارد می وا انهمسلح قیام به عدالتی بی و کند می آواره را

  :نویسد می بصره فرماندار جانشین ابیه ابن زیاد به اي نامه در ایشان

 اموال در که کنند گزارش من به اگر ،خورم می سوگند خدا به راستی  به من همانا

 نیز خود عیال معاش تأمین به قادر که گیرم  سخت تو بر چنان کردي، خیانت عمومی

  . )499 ص ،20 نامه ،البالغه نهج( نباشی

   .و احادیث پرشماري که داللت بر این موضوع دارد

  

  گیري نتیجه -5

به عبارتی به دنبال . بودگذاري اقتصادي در اسالم  هدف از این نوشتار، تبیین فلسفی منطق سیاست

هایی  گذاري اقتصادي، مبتنی بر چه مالك اسالم سیاست نظر از«که  بودیم سؤالپاسخ به این 

  .»گذاري نماید؟ تواند اقدام به سیاست گذار مسلمان بر چه مبنایی می گیرد؟ و سیاست صورت می

ي نظري، اقتصاد رفاه شرایط  در حوزه. اقتصاد رفاه استاصلی حوزه کاربردي موضوع ، مسئلهاین 

گیري و  کاربردي، ما با تصمیم  ي در حوزه. کند می ارائهطالعه و الزم براي نیل به وضعیت بهینه را م

عمده توجه این نوشتار، معطوف ). 30 :1387عربی، (یم هست  هاي عینی مواجه گزینش از میان بدیل

هاي عینی است که در  گیري و گزینش از میان بدیل به حوزه کاربردي اقتصاد رفاه یعنی تصمیم

  .گیرد ایف دولت مورد توجه قرار میاقتصاد اسالمی در حوزه وظ

ه و نشان داد هپرداختاقتصادي گذاري  در ابتداي مقاله به بررسی رویکرد اقتصاد متعارف در سیاست

معیارهایی هستند که در جریان رایج  ترین مهممعیارهاي بهینه پارتویی و هزینه فایده از  که شد

انتقادات بسیار زیادي  رد بهینه پارتویی دیدیم کهباره رویکدر. گیرند اقتصاد مورد استفاده قرار می



  
 135   از اقتصاد متعارف تا اقتصاد اسالمی: گذاري اقتصادي معیارهاي سیاست

خالصه کردن رفاه  کار، مبتنی بودن صرف بر رفاه، محدودیت در ارائه راه .دهد را در خود جاي می

این انتقادها محسوب  ترین مهم ، ازاخالقی هاي غیر مبتنی بودن آن بر ارزشو در ترجیحات 

- رویکرد هیکس .سراغ معیار جدیدي بروندهمین انتقادها سبب شد که اقتصاددانان . شدند می

 - هزینه کردند و این معیار با اندکی تغییر به معیار ارائهمعیار دومی بود که اقتصاددانان کالدور 

پارتویی را حل کرد، اما  ي بهینههر چند معیار جدید تا حد زیادي مشکالت . تبدیل شد فایده

 ی که به این رویکرد نسبت داده شدترین ایرادهای ماز جمله مه. ی از نقص و ایراد نبودخودش خال

، تنزیل آینده، موضوعات توزیعی، مشکالت گرایی نتیجهقیاس ناپذیري،  مسئلهاز  اند عبارت

مشخص نبودن مصادیق هزینه فایده، ، به وظایف توجهی بیوضعیت اولیه،  گیري، تورش اندازه

هاي مختلف با خالص منفعتی مثبت و  و منافع، انتخاب از بین بدیلها  هرست هزینهطوالنی بودن ف

داراي فواید زیادي است و  با این حال اشاره کردیم که این معیار .گیري هزینه و فایده روش اندازه

 رسد که اصل موضوع هزینه فایده بسیار قابل استفاده است، در واقع به نظر می. نباید از آن غافل شد

شود، بسیار  فایده نام برده می-اما آنچه که در ادبیات اقتصاد متعارف از آن به عنوان هزینه

   .شود محدودکننده است و مشمول انتقادات فوق می

 مسئلهرویکرد اسالم به رسد و آن  بعد از نقد رویکرد رایج، نوبت به موضوع اصلی این نوشتار می

هاي مختلف، اقتصاد  ها و انتخاب از میان بدیل یاستاست که در چینش سگذاري اقتصادي  سیاست

 ترین مهمبیان مقدماتی در این زمینه بود که شروع بحث از . گیرد اسالمی چه رویکردي به خود می

جدیدي که  بندي تقسیمطبق  که ه شدضمن ارائه معانی متعدد حق، نشان داد .استحقوق  مسئلهآن 

هاي اخالقی و رفتاري به  جنبه اخالقی داشته و در گزاره غالباً، حق در گذشته از حق صورت گرفته

شد که آیا  شد در مورد عمل او قضاوت می اگر کسی مرتکب عملی می مثالً .رفته است کار می

به دنبال آن نیستیم  الزاماًکنیم  می اما امروزه وقتی از حق صحبت ؛عمل او بر حق بوده است یا خیر

باشیم، بلکه در مقام ابطال یا اثبات ادعاي او هستیم و مفاد حقوق  اخالقی داشته صرفاًکه قضاوتی 

به عبارتی همه افراد یا موجودات داراي حق و حقوقی هستند و باید . همین است نیزبشر امروزي 

این معنا را برگزیدیم که حق در مقابل تکلیف  لذا از معناي متعدد حق. توجه شود ها آنبه حقوق 

   .کند حقی براي دیگران تکلیف ایجاد میبه عبارتی هر . است

هاي   گذاري به این نتیجه رسیدیم که باید نحوه انتخاب از میان بدیل هاي سیاست مالك تبییندر 

در جهت ها  حق مورد تعرض قرار نگیرد و سیاست باشد که حقوق افراد ذي اي گونه بهمختلف 

توجه به حقوق  مسئلهگذاري  در سیاستکه مالك اول  ه شدبه همین دلیل گفت. احقاق حقوق باشد
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گذار مسلمان در انتخاب  این نگاه چه در فرآیندها و چه در نتایج الزامی است و سیاست. افراد است

مختلف باید هم در نگاه به نتایج و هم در انتخاب فرآیندها مانع از تضییع حقوق هاي   میان بدیل

یعنی زمانی که دولت به دنبال اعطاي  ؛استعدالت  مسئله، حقه حق ذياعطاء کل داللت . شود

یعنی اولویت اول دولت این  ؛برقراري عدالت است دنبال بهدر واقع آید،  می حقی بر حقوق هر ذي

خود عدالت را به عنوان مالك  هاي گذاري سیاستاست که عدالت را برقرار نماید و باید در 

  .اصلی قرار دهد

برداري صحیح و  در مقابل منابع طبیعی و اشیاء مسئول هستند و موظف به بهرهها  از طرفی انسان

این منابع در ادبیات اقتصادي به  و تخصیص بهینه برداري بهرهبهترین نوع . بهینه از آن هستند

لذا معیار  و ؛گیرد و در اسالم در حوزه اسراف و تبذیر مورد بحث قرار می کارایی معروف است

   .تواند تحت این تعریف جدید از حقوق مورد استفاده قرار گیرد می اسرافیا عدم  کارایی

با این حال در . چنانچه بخواهیم مصادیق احقاق حقوق را برشمریم، به موارد متعددي خواهیم رسید

ها همان مبتنی بر  اصلی مالك هاي واژه گلبه نظر ما . اشاره نشده است ها ایناین مجال به بیش از 

ها چه در فرآیندها و چه در نتایج، عادالنه بودن، مسرفانه نبودن و کارا بودن  استحق بودن سی

هاي مختلف،  همه موضوع نیست، بلکه ممکن است در بین سیاست مسئلهاما این  ؛ها است سیاست

هاي فوق را داشته باشد، حال باید پرسید که در این  چند سیاست یا انتخاب را بیابیم که ویژگی

در قسمت بعد به تشریح این موضوع . ن چند سیاست موجود، کدام باید انتخاب شودصورت از بی

  .ه خواهد شدپرداخت

جداي از ( هاست انساناقتصادي، بهبود زندگی هاي   گذاري غایت همه سیاست اشاره کردیم که

و  بیندیشدگذاري نباید به چیزي جز بهبود زندگی مردم  هیچ سیاست .)اینکه بهبود چه معنایی دارد

هاي متعددي که باید از میان  ممکن است در بین بدیل. قرار دهد نظر مدرا  ها آنرضایت  صرفاً

یکی انتخاب شود، موارد متعددي وجود داشته باشد که همگی مبتنی بر حق و عدالت باشند،  ها آن

ا حاکم در اینج. بیشتر در جهت رضایت عمومی باشند و برخی دیگر کمتر ها آنولی برخی از 

جامعه موظف است که رضایت اکثریت جامعه و توده مردم را به رضایت اقلیت جامعه ترجیح دهد 

  .و سیاستی را انتخاب کند که رضایت بیشتري را به همراه داشته باشد

 استفاده موردگذاري  سیاست  هاي  بناي تحلیل ما که به عنوان محور تمامی مالك  سنگ مجموع در

ي حق و حقوقی هستند و احقوق و اینکه همه موجودات دار مسئلهاست از  عبارت گرفته قرار

مانند عدالت،  هایی مالكبه همین دلیل  .براي دیگران تکالیفی به همراه دارد حقوق و  حقهمین 
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اقتصادي مد نظر گذاري  سیاست  هاي  هاي مالك

اینکه  نهایتاًحق دارند و  مسئلهاي متناسب با  عنصر تعریف ویژه

دیگري هم اضافه هاي   توانند مالك ها هستند و می

تواند مکمل  ت عمومی میمبناي رضایضمن اینکه با فراهم بودن شرایط حق و عدالت، 

رفتار کلی یک  دهنده نشاندر یک نگاه کلی فرآیند زیر، 

  

   

  
معیارهاي سیاست

هاي مالك واژه توانند به عنوان گل می و عدم اسرافکارایی 

عنصر تعریف ویژه 3قرار گیرند که البته هر یک از این 

ها هستند و می این مالك ترین مهمعنصر تنها برخی از  3این 

ضمن اینکه با فراهم بودن شرایط حق و عدالت،  .شوند

در یک نگاه کلی فرآیند زیر،  .گذاري باشد هاي سیاست مالك

   :گذار است سیاست
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  چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر تغییرات مصرف انواع انرژي بر تولید ناخالص داخلی ایران در 

در این راستا الگوي . است 2013تا  1965 هاي خطی اتورگرسیو انتقال مالیم طی سال چارچوب روش غیر

خطی، داراي برازش  غیرمشخص شد که مدل . خطی در برابر الگوي غیر خطی مورد آزمون قرار گرفت

بر اساس مدل . خطی لجستیک تصریح شد سپس با استفاده از آزمون تراسورتا، مدل غیر. تري است مناسب

 .تقسیم شد) آستانه باال، پایین و وسط تغییرات(خطی لجستیک، تغییرات متغیرهاي مستقل به سه قسمت  غیر

شکل است؛ بدین معنا که از آستانه پایین  Uداخلی دهد که اثر مصرف گاز بر تولید ناخالص  نتایج نشان می

در مورد مصرف الکتریسیته نیز، نتایج حاکی از . یابد به وسط افزایش و از آستانه وسط به باال کاهش می

تغییرات مثبت مصرف نفت در آستانه پایین اثر مثبتی بر . وجود رابطه مثبت و فزاینده در هر سه آستانه است

کم  الص داخلی خواهد گذاشت و با حرکت از آستانه پایین به سمت آستانه باال از این اثرتغییرات تولید ناخ

   .و در آستانه باال اثري در خالف جهت تغییرات مصرف نفت خواهد داشت شده
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  مقدمه - 1

تولید  روي بر مستقیم طور بهو  شده محسوب تولید و ارکان ضروري عوامل از یکیي انرژامروزه 

تغییر  بادهد که تولید ناخالص داخلی  نشان میبا این وجود شواهد . گذارد می ثیرأت ناخالص داخلی

در  1)2012( براي مثال، نتایج اماي و همکاران. یابد نمیتغییر  معین نرخبا یک  انرژي مصرف

رابطه بین  G7بررسی رابطه میان مصرف انرژي و رشد اقتصادي نشان داد که در کشورهاي 

به این معنی که رابطه بین این دو متغیر دارد؛ بستگی مصرف انرژي و تولید به حالت چرخه تجاري 

به عبارت دیگر، . ها در طول دوران رونق است در طول دوران رکود متفاوت از رابطه بین آن

دهد  مدت را در هر دو دوره رکود و رونق، افزایش می مصرف انرژي؛ نرخ رشد تولید در کوتاه

. مدت و در طول رکود اقتصادي؛ نرخ رشد اقتصادي تأثیري بر مصرف انرژي ندارد ولی در کوتاه

به این نتیجه دست  GDPرف انرژي و با بررسی رابطه میان مص) 2007( 2و چانگ از طرفی لی

، اثرگذاري بیشتر و در کشورهاي GDPیافتند که مصرف انرژي در کشورهاي در حال توسعه بر 

در بررسی رابطه بین مصرف انرژي و ) 2012( 3نارایان و پاپ. یافته اثرگذاري کمتري دارد توسعه

GDP  واقعی به این نتیجه رسیدند که در کشورهايG6 طور منفی بر  هي بنرژمصرف اGDP  اثر

جویی انرژي اثر  هاي صرفه گذارد؛ که این خود به این معنی است که در این کشورها سیاست می

  . ها نخواهد داشت نامطلوبی بر رشد اقتصادي آن

 فرآینداز یک  اقتصادي رشد و انرژي مصرف میان ارتباط که دارد آن بر داللت نتایج تناقض

 هاي غیر بنابراین استفاده از مدل. دهد خطی تبعیت ننموده و تحت شرایط مختلف تغییر جهت می

تواند نتایج دقیق و قابل  خطی جهت تخمین رابطه مصرف انرژي و تولید ناخالص داخلی می

 در زمینه مصرف انرژي و تاکنون که مطالعاتی با این وجود، در اغلب. اعتمادي را ایجاد نماید

  . است شده استفاده خطی الگوهاي از، گرفتهناخالص داخلی صورت  تولید

بررسی تأثیر غیر خطی مصرف انواع انرژي بر تولید ناخالص داخلی ایران در  این مطالعههدف 

به مقایسه  4براي این منظور، ابتدا با استفاده از آزمون تراسورتا. است 2013 تا 1965 هاي سال

  خطی میان مصرف انرژي ارتباط غیر، سپس شده پرداخته الگوي خطیخطی در مقابل  الگوي غیر

و  شده خطی اتورگرسیو انتقال مالیم برآورد غیر فرآیند و تولید ناخالص داخلی مبتنی بر الگوهاي

                                                           
1. Omay (2012) 
2. Lee & Chang (2007) 
3. Narayan & Popp (2012) 
4. Terasvirta 
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الگوهاي خطی نتایج خطی با  نتایج حاصل از الگوهاي غیر در پایان .گرفته استآزمون قرار مورد 

   .مقایسه شده است

بخش . ارائه شده است نظري در بخش دوم مبانی: شود در ادامه مطالعه به صورت زیر دنبال می

در بخش چهارم روش تحقیق شامل مفاهیم  .اختصاص یافته است پیشینه تحقیقسوم به مرور 

خطی لجستیک و توابع  ، پارامتر موقعیت، توابع غیر1اقتصادسنجی همچون تابع انتقال، پارامتر شیب

در . هاي تحقیق مورد بحث قرار گرفته است اند و در بخش پنجم یافته خطی نمایی معرفی شده غیر

   .ارائه شده است و پیشنهادات گیري انتهاي مقاله نیز نتیجه

  

  مبانی نظري -2

به و  مطرح) 1957، 1956( 2یک بخشی نخستین بار توسط سولو ینظریه رشد اقتصادي در مدل

، 3استریمیکین و کاسپرویز( تبدیل شداقتصادي رشد ادبیات در  نظریاتیکی از پرکاربردترین 

مهمترین مشخصه مدل . نیز ارائه شد )1956( 4مدلی مشابه توسط سوان ،ن زماندر هما). 2016

هاي محصول نسبت به  کششلگاریتمی نرخ رشد مصرف به عنوان مجموع  تفسیر ،سوان -سولو

سوان تنها به دو عامل  -هاي رشد است؛ بنابراین مدل سولو رخسرمایه، نیروي کار و زمان از طریق ن

توانایی توضیح  ،این دو عامل تولید. مستقل تولید یعنی عرضه نیروي کار و سرمایه وابسته است

درصد از  85و همچنین باقیمانده سولو که بیش از  1949تا  1909هاي  رشد اقتصاد آمریکا در سال

تنها متغیرهاي مدل سولو  ،نیروي کار و سرمایهدر واقع . را ندارد گیرد؛ رشد محصول را در بر می

اصول تولید فیزیکی  در واقع). 2016 کاسپرویز، و استریمیکین(بودند تکنولوژیک  فرآینددر یک 

هاي  نفتی و تحریم سال اما بعد از بروز بحران ؛ودبا بدون توضیح رها شده ه در تئوري نئوکالسیک

هاي انرژي به سرعت  ن زمان قیمتدر آ. وارد مدل تولید شدندمتغیرهاي انرژي  1973-1974

اقتصاددانان به محاسبه رابطه بین انرژي و رشد اقتصادي  که موجب ترغیب  طوريه ، بافزایش یافت

مشهور  KLEM6عامل معرفی کرد که به  4تابع تولیدي لگاریتمی با ) 1984( 5جورگنسون. شد

. ارائه شد) 1981( 1و هانن و جویس) 1976( 7آلن و همکارانتر توسط  روشی سادهدر ادامه . است

                                                           
1. Slope Parameter (1956 & 1957) 
2. Solow 
3. Streimikiene & Kasperowicz (2016) 
4. Swan (1956) 
5. Jorgenson (1984) 
6. Capital, Labor, Energy, Materials 
7. Allen (1976) 



  

  1397تان بهار و تابس ،نوزدهم شماره ،دهم سال گذاري اقتصادي، سیاست نشریه   144

داگالس با سه عامل استفاده کردند که انرژي نیز  -ها در روش خود از یک تابع تولید کاب آن. شد

  .شد زاي آن تلقی می یکی از عوامل درون

داده انرژي و سرمایه و در تقابل با مدل اقتصادي نئوکالسیک، سیستم اقتصاد حقیقی به میزان 

مواد  ،هاي پیچیدهفرآیندت اقتصاد سیستمی است که از طریق در حقیق. نیروي کار بستگی دارد

کند؛ بنابراین انرژي نقش  خام را با استفاده از انرژي به مواد قابل کاربرد و خدمات نهایی تبدیل می

؛ ازام و 2011، 3ترن و کاندر؛ اس2004، 2استرن(کند  رشد اقتصادي بازي می فرآیندعظیمی در 

هاي گذشته، رابطه بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي مورد توجه  در طی سال. )2015، 4همکاران

اي خطی دانسته و با پیش  ها نیز اغلب این رابطه را رابطه بسیاري از محققان قرار گرفته است که آن

هاي اخیر نشان داده  اما بررسی. اند هفرض قرار دادن آن به بررسی رابطه بین این دو عامل پرداخت

ه عبارت دیگر این هاي قیمت انرژي ممکن است اثر منفی بر رشد اقتصادي داشته باشد؛ ب شوك که

؛ در )2016، 5نوسیر(د اعمال کندارنده این ذخایرد اثرات نامتقارنی بر کشورهاي توان ها می شوك

آجمی (خطی و حساس به شرایط بازار دانست  غیرتوان نامتقارن،  هاي نفت را می واقع اثرات قیمت

، 9؛ الردیک و میگنون2009، 8؛ کلوجنی و مانرا2002، 7بالکه و همکاران؛ 2013، 6و همکاران

 9مسبب  ،افزایش قیمت نفتکه نشان داد ) 1983( 11براي مثال همیلتون ).2008، 10؛ ژانگ2008

خطی  مدلی غیر) 2008(ژانگ . مورد رکود رخ داده از زمان جنگ جهانی دوم است 10مورد از 

و نشان داد که رابطه بین دو ارائه کرد براي بررسی رابطه بین قیمت نفت و رشد اقتصادي در ژاپن 

رشد  بر این اساس فرض رابطه خطی بین قیمت انرژي و .و نامتقارن استخطی  متغیر مذکور غیر

  .نباشد صحیحاقتصادي ممکن است 

مذکور  هايخطی بودن رابطه بین متغیر ابتدا به بررسی خطی یا غیر در این راستا مطالعه حاضر

خطی  خطی بودن به تخمین رابطه بین آن دو به صورت غیر پرداخته و در صورت تأیید غیر

  .پردازد می

                                                                                                                                        
1. Hannon & Joyce (1981) 
2. Stern (2004) 
3. Stern & Kander (2011) 
4. Azam (2015) 
5. Nusair (2016) 
6. Ajmi (2013) 
7. Balke (2002)  
8. Cologni & Manera (2009) 
9. Lardic & Mignon (2008) 
10. Zhang (2008) 
11. Hamilton (1983) 
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 پیشینه تحقیق - 3

خارجی مورد بررسی د داخلی و هاي متعد در پژوهشرابطه بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي 

قرار گرفته است؛ که در این قسمت ابتدا مطالعات خارجی و سپس داخلی مورد بررسی قرار 

   .گیرد می

  

  مطالعات خارجی - 1- 3

مورد بررسی قرار اي در مطالعات اخیر  طور گسترده رابطه بین رشد اقتصادي و مصرف انرژي به

و مصرف  GDPمطالعه تجربی در مورد رابطه بین رشد  51حداقل ) 2014( 1منیگاکی. گرفته است

 انجامتوان مطالعات  میمطالعه،  51از میان این . مصرف انرژي در دو دهه گذشته پیدا کرده است

التین و ، آمریکاي )2015، 3؛ کاسمن و دومن2010، 2آکاراوسی و اوزترك(براي اروپا  هشد

، منا )2014، 6؛ کوان و چانگ2011، 5پائو و تسایی( BRIC، )2011، 4چانگ و کاربالو(کارائیب 

، )2013، 9من سابوري و سوالي( ASEAN، )2013، 8؛ عمري2012، 7ي و یوسفرآرو(منا 

OECD )و کشورهاي زیر صحراي ) 2014، 11؛ سبوري و همکاران2014، 10آپرجیس و پاینه

  . را نام برد )2014، 12ینهکیویرو و آرم(آفریقا 

 بندي کرد توان در چهار گروه طبقه ها را بر اساس نتایج به دست آمده می این پژوهشطور کلی  به

گروه اول نشان دهنده اثر تولید بر مصرف انرژي ). 2008، 14ساري و همکاران؛ 2016، 13دستک(

 16مریکا، ارول و یودر آ) 1978( 15توان به مطالعات کرافت وکرافت ها می بوده است که از میان آن

                                                           
1. Menegaki (2014) 
2. Acaravci & Özturk (2010) 
3. Kasman & Duman (2015) 
4. Chang & Carballo (2011) 
5. Pao & Tsai (2011) 
6. Cowan & Chang (2014) 
7. Arouri & Youssef (2012) 
8. Omri (2013) 
9. Saboori & Sulaiman (2013) 
10. Apergis & Payne (2014) 
11. Saboori (2014) 
12. Kivyiro & Arminen (2014) 
13. Destek (2016) 
14. Sari (2008) 
15. Kraft and Kraft (1987) 
16. Erol and Yu (1987) 
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در ) 1996( 2در آمریکا، مسیح و مسیح 1)1989( در آلمان غربی، ابوصدرا و باغستانی) 1987(

در استرالیا، ) 2005( 4در کره جنوبی و ایتالیا، نارایان و اسمیت) 2003( 3اندونزي، سویتاس و ساري

 6در امریکا و ایکگامی و وانگ) 2000( در فرانسه، ایتالیا و ژاپن، استرن) 2006( 5استرالیا، لی

  .اشاره کرد در آلمان) 2016(

در  )1983( 7میلتونهدر گروه دوم، وجود علیت از مصرف انرژي به تولید اثبات شده است که 

 لین، در ترکیه، فرانسه، آلمان، ژاپ) 2003( در ژاپن، سویتاس و ساري) 1987( ، ارول و یوامریکا

یافته و در حال  در کشورهاي توسعه) 2015( 8لیدل و النگ ،یافته براي هجده کشور توسعه) 2005(

 ،OECDدر کشورهاي ) 2016(دستک و  کشور 38در ) 2016( 9اتاچرایا و همکارانب ،حال توسعه

OECD، از جمله این مطالعات هستند .  

از این  .در گروه سوم، رابطه انرژي و تولید ناخالص به صورت علیت دو طرفه اثبات شده است

در پاکستان، ) 1996(در تایوان، مسیح و مسیح ) 1992( 10گروه نیز مطالعات هوانگ و گان

 مریکادر آ) 2006( لیدر کانادا، ) 2004( 11در آرژانتین، گالی و الساکا) 2003(سویتاس و ساري 

  .قابل ذکر هستند در کشورهاي منا) 2016( 12و کاهیا و همکاران

اند که مصرف انرژي و تولید مستقل از یکدیگرند که  این نتیجه رسیدهگروه چهارم از مطالعات به 

در مالزي، سنگاپور، فیلیپین، ) 1996(در ترکیه، مسیح و مسیح ) 1980( 13مطالعات آکارکا و النگ

مریکا، آایالت صنعتی  9در ) 2003(در اندونزي و هند، سایتوس و ساري ) 2000( 14عجایه-اسافو

در انگلستان، آلمان، سوئد، و سویتاس و ) 2006( در ترکیه، لی) 2004( 15التیناي و کاراگل

   .هایی از این مطالعات هستند نمونه  در ژاپن) 2016(وانگ و ایکگامی و  در چین) 2006(ساري

  

                                                           
1. Abosedra and Baghestani (1989) 
2. Masih and Masih (1996) 
3. Soytas and Sari (2003) 
4. Narayan and Smyth (2005) 
5. Lee (2006) 
6. Ikegami & Wang (2016) 
7. Hamilton (1983) 
8. Liddle & Lung (2015) 
9. Bhattacharya (2016) 
10. Hwang and Gum (1992) 
11. Ghali and El-Sakka (2004) 
12. Kahia (2016) 
13. Akarca and Long (1980) 
14. Asafu-Adjaye (2000) 
15. Altinay& Karagol (2004) 
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  مطالعات داخلی - 2- 3

رابطه بین رشد اقتصادي و مصرف چهار ) 1380( ابریشمی و مصطفاییمطالعات داخلی از میان 

-1338کوره را طی دوره   گاز و نفت  عمده نفتی شامل بنزین موتور، نفت سفید، نفتفرآورده 

مدت رابطه علیت گرنجري از مصرف  نتایج بیانگر آن است که در کوتاه. اند بررسی نموده 1378

ها به تولید ناخالص داخلی وجود ندارد ولی در بلندمدت رابطه علیت گرنجري وجود  فرآورده

  . دارد

هاي  به بررسی روابط بین مصرف حامل 1با استفاده از روش تودا و یاماموتو) 1384(ارع آرمن و ز

و رشد اقتصادي در ایران ) هاي جامد هاي نفتی، برق، گاز طبیعی و سوخت شامل فرآورده(انرژي 

مدت و بلندمدت یک رابطه علیت گرنجري  دهد که در کوتاه نتایج این مطالعه نشان می .اند پرداخته

طرفه بین مصرف برق و رشد اقتصادي؛ و همچنین یک رابطه علیت گرنجري یک طرفه از دو 

  .رشد اقتصادي به مصرف گاز طبیعی در بلندمدت وجود دارد

، وجود رابطه بلندمدت و )ECM(با استفاده از الگوي تصحیح خطا ) 1386(قاضی و همکاران 

با ) هاي نفتی، برق و گاز ل فرآوردهشام(هاي مختلف انرژي  مدت بین مصرف نهایی حامل کوتاه

 .اند بررسی نموده 1382تا 1350هاي مختلف اقتصاد ایران طی دوره  تولید و اشتغال را در بخش

مدت و بلندمدت یک طرفه، از مصرف انرژي و  ها نشان داد که یک رابطه علیت کوتاه نتایج آن

یک طرفه نیز بطه علیت کوتاه مدت یک را. مصرف نهایی انرژي برق به رشد اقتصادي وجود دارد

   .از رشد اقتصادي به مصرف نهایی گاز طبیعی وجود دارد

بر تولید ) نفت، گاز و برق( هاي انرژي به بررسی تأثیر مصرف حامل) 1388( محمدي و همکاران

قفه با استفاده از روش خود بازگشتی با و 1386تا 1346ناخالص داخلی ایران در دوره زمانی 

بر تولید ناخالص ند که در بلندمدت مصرف برق و گاز اثر مثبتی پرداخته و نشان دادتوزیعی 

هاي نفتی در بلندمدت  مصرف انرژي کل و فرآورده ي رابطه صورتی که د درداخلی ایران دار

   .دار نیست معنی

خطی رشد اقتصادي بر مصرف انرژي را در کشورهاي  اثرات غیر) 1390( مهرآرا و همکاران

بررسی  BRIC(2(و همچنین کشورهاي بریک ) کشورهاي عضو اوپک( ه به درآمد نفتیوابست

نموده و به این نتیجه رسید که در هر دو گروه از کشورها، اثرات رشد اقتصادي بر مصرف انرژي 

                                                           
1. Toda and Yamamoto 

  روسیه، هند و چینبرزیل، : شامل. 2
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را با  مصرف انرژي در آن کشورها هاي باالي رشد اقتصادي، که نرخ يخطی است به طور غیر

   .دهد شدت بیشتري افزایش می

. به بررسی ارتباط بین مصرف سرانه انرژي و درآمد سرانه پرداختند) 1391(مهرآرا و همکاران 

ها با استفاده از یک مدل رگرسیونی انتقال مالیم پانل، فرضیه زیست محیطی کوزنتس را براي  آن

ها نشان داد که  نتایج آن. ن نمودندآزمو) 2008تا  1980(کشور عضو اوپک در دوره زمانی  13

توان مصرف انرژي را براي این  کشش درآمدي براي تمام کشورها بین صفر و یک است، لذا می

  . کشش تلقی کرد کشورها یک کاالي بی

 در داخلی ناخالص تولید و انرژي مصرف بین علی رابطه بررسی به) 1393(صادقی و همکاران 

 از حاصل نتایج. پرداختند 1980-2009 هاي سال طی آفریقا شمال و میانه خاور منطقه کشورهاي

    .دارد داخلی ناخالص تولید به انرژي مصرف از طرفه یک علی رابطه وجود بر داللت مدل تخمین

رسد؛  شده، ارتباط بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي بدیهی به نظر می  با توجه به مطالب بیان

موجود، پاسخ روشنی براي این سوال که افزایش مصرف انرژي چه هرچند که با توجه به ادبیات 

در بسیاري از مطالعات تجربی گذشته، رابطه بین . شود اثري بر رشد اقتصادي دارد، دریافت نمی

؛ اما این است  ناخالص داخلی به صورت خطی تصریح و برآورد شده مصرف انرژي و تولید

حتمالی موجود بین مصرف انرژي و تولید ناخالص خطی ا رویکرد، قادر به تشخیص روابط غیر

حل براي فائق آمدن بر این مشکل و بهبود درجه دقت نتایج، استفاده از   یک راه. داخلی نیست

خطی بین  ویژگی بارز این مطالعه بررسی رابطه خطی یا غیر. است) 1994( رتاتراسوآزمون 

اي نیز  مقایسه آزمون تراسورتا است که در پی آن مصرف انرژي و تولید ناخالص داخلی با کمک

   .گیرد بین الگوي خطی و الگوي غیر خطی صورت می

  

 روش تحقیق - 4

  خطی الگوي خطی و غیر - 1- 4

به یکی از ) 1978(رابطه بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي از زمان کار اولیه کرافت و کرافت 

 این در شده انجام تحقیقات بیشتر. است شدهبرانگیز در ادبیات اقتصاد انرژي تبدیل   مباحث جنجال

 تغییرات تواند نمی خطی که مدل جا  آن از. است گرفته صورت خطی هاي مدل از استفاده با زمینه

 متغیرهاي بین روابط سازي مدل نماید، بیان اقتصادي مختلف هاي وضعیت در را متغیرها تدریجی

 بین این از که است؛ گرفته قرار اقتصاددانان از بسیاري توجه مورد خطی غیر صورت به اقتصادي
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 3یانیز، گابر)2009( 2يو جاماز یی، آلو)2008( 1همکاران یی و، چو)2003( همیلتون مطالعات

 ياقتصاد یرهايو متغ يمصرف انرژ یندارند که رابطه ب تأکید) 2010( 4سرلتیز و راهمن و) 2010(

  .است خطی یربه صورت غ

خطی  خطی یا غیربراي بررسی  5در این راستا، مطالعه حاضر نیز از الگوي رگرسیون انتقال مالیم

این الگو، یک . ایران کمک گرفته است داخلی ناخالص واقعی رابطه مصرف انرژي و تولیدبودن 

الگوي رگرسیونی تغییر  یافته از توان آن را شکلی توسعه الگوي سري زمانی غیر خطی است که می

   .است 1رابطه این الگو در حالت کلی به صورت . تلقی کرد 6وضعیت

  

�� = ���� + (����)�(��, �, �) + ��  )1(                                                                        

  

متغیر انتقال  ts .بردار پارامترهاست  و زا،  متغیرهاي برون txزا،  متغیر درون ty آنکه در 

تواند وقفه  این متغیر می. شود است که تغییرات آن، باعث تغییر ضریب متغیرهاي برآوردگر می

تابع . تواند متغیر سومی خارج از این چارچوب باشد همچنین می. زا باشد زا یا برون متغیر درون

( , , )tF s c ،در تابع انتقال. شود تابع انتقال نامیده می  , ,tF s c پارامتر ، پارامتر  به

پارامتر شیب، سرعت انتقال را بین دو الگوي حدي . به پارامتر موقعیت معروفند cو پارامتر  7شیب

مقدار انتقال و تابع . هاست آستانه بین این رژیم کننده حد کند و پارامتر موقعیت، تعیین مشخص می

در ادبیات  .8خواهد بود t کننده الگوي حاکم در هر دوره ، تعیینF(.) اظر با آنانتقال متن

، به دو صورت لجستیک و اي تابع انتقال در نظر گرفته شدهاقتصادسنجی، فرم تابعی معمول که بر

  . نمایی است

   .دشو تعریف می 2رابطه به صورت  )LSTAR( 9این اساس، فرم تابع انتقال لجستیک بر

  

�(��, �, �) = {1 + exp[−�(�� − �)]}�� , � > 0  )2               (                                        
  

                                                           
1. Chiou-Wei (2008) 
2. Aloui & Jammazi (2009) 
3. Gabreyohannes (2010) 
4. Rahman & Serletis (2010) 
5. Smooth Transition  
6. Switching Regression 
7. Slope Parameter 
8. Coleman  
9. Logistic Smooth Transition Auto Regressive 
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میل  5/0به سمت  Fگاه تابع انتقال  کند، آن میل نهایت بی یا صفر سمت به γ اگر حدي حالت در

tsهمچنین اگر . شود می خطی مدل یک به تبدیل LSTAR کند و مدل می c  ،میل کند

 خطی مدل یک به تبدیل LSTAR کند و مدل میل می 5/0به سمت  Fگاه مجدداً تابع انتقال  آن

   .شود می

  : شود جایگزین می 3با رابطه  1 در رابطهF تابع ) ESTAR( مدل 1در شکل نمایی

  

�(��, �, �) = {1 − exp(−�(�� − �)�)                , � > 0 )3(                                                                       

  

0( کند میل صفر سمت به  اگر حدي حالت در (گاه تابع انتقال  ، آنF  صفربه سمت 

0F( کند میل می  (و مدل ESTAR همچنین اگر . شود می خطی مدل یک به تبدیل

ts c گاه مجدداً تابع انتقال  میل کند، آنF  کند و مدل میل می صفربه سمت ESTAR 

   .شود می خطی مدل یک به تبدیل

یکی از مراحل اساسی در تخمین الگوهاي رگرسیون انتقال مالیم، آزمون خطی بودن الگو در 

ید با ،استفاده شود مدل ینتخم براي خطی یراگر قرار است از روش غ. است بودن خطی برابر غیر

سؤال اساسی آن  .کند یم یتتبع خطی یرغ ياز الگو فرآیندکه شودمسلم  محققیناز آن بر  قبل

اگر مدل غیر  :اًیثانکند؟  اوالً آیا مدل خطی است یا از یک الگوي غیر خطی پیروي می: است که

  کند؟ تبعیت می) LSTARیا مدل  ESTARمدل ( فرآیندخطی است؛ از کدام 

0 بنابراین فرضیه صفر مبنی بر خطی بودن به صورت : 0H   در واقع با . شود تعریف می

 c و شود و در این حالت،  به یک رگرسیون خطی تبدیل می 1، معادله  فرض صفر بودن

و ) 1988( 3حلی که لوکونن و همکاران   راه .)2008، 2لوپز( د بودنمشخصی خواه پارامترهاي غیر

)اند، جایگزین کردن تابع انتقال  براي حل این مشکل بیان کرده) 1994( رتاتراسو , , )tF s c ا ب

بر اساس پیشنهاد  ،از بسط درجه سوم تیلور انجام این آزمونبراي . تقریب تیلور مناسب است

نوشته  4رابطه بدین ترتیب، رگرسیون کمکی . شود استفاده می ،)1988( لوکونن و همکاران

   .شود می

  

�(���) = ������ + ∑ ��
� ������

� + ��
�
��� )4                                 (                                             

 

                                                           
1. Exponential Smooth Transition Auto Regressive 
2. Lopez (2008) 
3. Lukkonen (1988) 
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1tw آن که در  بردار متغیرهاي مستقل مدل است. ts متغیر انتقال و   ارامترهاي ضرایب پ

kخطی مدل کمکی و   در این وضعیت، فرضیه . خطی مدل کمکی است ارامترهاي ضرایب غیرپ

   .خواهد بود 5رابطه صفر مبنی بر خطی بودن الگو به صورت 

  

�� = ��
� = ��

� = ��
� = 0      )5(                                                                                                                                   

  

در انتخاب این متغیر، نه تنها . دتعیین شو 4 در معادلهبراي انجام آزمون فوق، ابتدا باید متغیر انتقال 

این آزمون از اهمیت فراوانی برخوردار است، بلکه در تعیین نوع الگو و تخمین نهایی آن نیز سهم 

که در آن  اند آزمونی ارائه کرده) 1994( رتاو تراسو) 1989( 1براي این منظور، تساي. بسیاري دارد

بودن حداقل شود که آماره آزمون مربوط به آزمون خطی  متغیر انتقال مناسب، طوري انتخاب می

به عبارت دیگر، به منظور انتخاب متغیر مناسب ابتدا آزمون خطی بودن الگو براي متغیرهاي . شود

آن در بین سایر  Fکه مقدار آماره آزمون  دشو ري انتخاب میشود و متغی بالقوه مختلف انجام می

انتقال مناسب براي تابع خطی بودن الگو، باید فرم تابعی  در صورت تأیید غیر. متغیرها بیشترین باشد

به  6رابطه هاي  دو، محدودیت -این مرحله با استفاده از آماره کاي در. مورد بررسی قرار گیرد

   :شود ترتیب آزمون می

  

χ�: ��
� = 0                                               )6                                                                 (              

χ�: ��
� = 0 |��

� = 0                                
χ�: ��

� = 0 |��
� = 0 , ��

� = 0          
  

چه محدودیت فوق  خواهد بود و چنان LSTARمدل داراي الگوي  ،رد شود 3 اگر فرضیه

 ESTAR مدل داراي الگوي ،اگر این فرضیه رد شود. شود آزمون می 2پذیرفته شود؛ فرضیه 

مدل داراي  ،شود؛ اگر این فرضیه رد شود آزمون می 1فرضیه خواهد بود و در غیر این صورت 

   .است LSTARالگوي 

  

  الگوي تصحیح خطا - 2- 4

ها  این مدل. در این مطالعه به برآورد و تجزیه و تحلیل الگوي تصحیح خطا نیز مبادرت شده است

  ها با وارد کردن پسماند مانا از یک رابطه اند که در آن هاي تعدیل جزئی در واقع نوعی از مدل

                                                           
1. Tsay (1989) 
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شدن به مقدار تعادلی بلندمدت   مدت و سرعت نزدیک بلندمدت، نیروهاي مؤثر در کوتاه

مورد استفاده قرارگرفت و ) 1984( 1این روش براي اولین بار توسط سارگان. شوند گیري می اندازه

انباشتگی  وجود هم. ل بکار گرفته شدبراي تصحیح عدم تعاد) 1987( 2سپس توسط انگل و گرنجر

اي از متغیرهاي اقتصادي، مبناي آماري استفاده از الگوهاي تصحیح خطا را فراهم  بین مجموعه

مدت متغیرها را به مقادیر  هاي کوتاه ترین دلیل شهرت این الگوها آن است که نوسان عمده. کند می

   .کنند تعادلی بلندمدت مرتبط می

بلندمدت و حصول   مرحله نخست شامل برآورد یک رابطه .شامل دو مرحله استبرآورد این مدل 

بلندمدت به عنوان ضریب   سپس در مرحله دوم، پسماند رابطه. اطمینان از کاذب نبودن آن است

   :شود برآورد می 7و رابطه  شدهتصحیح خطا استفاده 

  

∆�� = � + �∆�� + ����� + ��                  )7     (                                                                      

  

گاز، (بررسی تأثیر مصرف انواع انرژي  پژوهش حاضر اصلی اساس مطالب مطرح شده، هدف بر

است  تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت واقعیبر ) نفتمبادالتی قیمت همچنین برق، نفت و 

در این راستا، الگوي خطی تصحیح خطا براي . )2013، 4؛ بروزان2016، 3باتاچرایا و همکاران(

   :شود تصریح می 8رابطه به صورت  به قیمت واقعی تولید ناخالص داخلی ایران

  

�(���) = ������ + �� )8                                          (                                                             

���� = (1, �(������), �(�����), �(����), �(�����), �(�����), �����) 
  

مصرف گاز : gمصرف نفت ایران، : coناخالص داخلی ایران،  واقعیتولید : GDP آن که در

 d تصحیح خطا وجمله : ec ،نفتمبادالتی قیمت : po مصرف الکتریسته ایران،: elایران، 

که شامل قسمت خطی همراه با  9 به الگوي کلی 8در نهایت الگوي . بیانگر پارامتر تفاضل است

   .شود قسمت غیر خطی است، تبدیل می

  

�(���) = ������ + (����)�(��, �, �) + �� )9                               (                               

���� = (1, �(������), �(�����), �(����), �(�����), �(�����), �����) 

                                                           
1. Sargan (1984) 
2. Engle & Granger (1987) 
3. Bhattacharya (2016) 
4. Borozan (2013) 



  

  153   بررسی تأثیر غیر خطی مصرف انواع انرژي بر تولید ناخالص داخلی در ایران

  هاي تحقیق یافته -5

  ها داده -5-1

متغیرهاي مصرف نفت، قیمت . استفاده شده است 2013تا  1965هاي ساالنه  در این مقاله از داده

تولید و ) BP( 1هاي بریتیش پترولیوم نفت، مصرف گاز، مصرف الکتریسته از دادهمبادالتی 

  . است شدهاستخراج  2هاي بانک جهانی از داده به قیمت واقعی ناخالص داخلی

  

  بررسی مانایی متغیرها -5-2

هاي انرژي شامل گاز، نفت و برق در تابع  در این پژوهش سعی شده است با وارد کردن حامل

جلوگیري از به در این راستا، براي . ها پرداخته شود تولید ناخالص داخلی، به بررسی اثرات آن

) ECM( 3مکانیزم تصحیح خطاآمدن رگرسیون کاذب ناشی از نامانا بودن متغیرها، از  وجود

متغیرها مورد ارزیابی  ماناییپیش از تخمین مدل، الزم است مرتبه  از این رو،  .استفاده شده است

   .آورده شده است 1 در جدول مانایینتایج آزمون . قرار گیرد

  

 (ADF) دیکی فولر تعمیم یافته ریشه واحدآزمون : 1 جدول

  متغیر

دیکی فولر تعمیم یافته روي  آزمون ریشه واحد

  سطح متغیرها

دیکی فولر تعمیم یافته روي تفاضل  آزمون ریشه واحد

  مرتبه اول متغیرها

  احتمال  کمیت بحرانی  احتمال  کمیت بحرانی

GDP  228951/0-  9903/0  775058/4-  0020/0  

CO  784889/1-  6951/0  812691/5-  0001/0  

G
  560939/1  0000/1  275213/5 -  0005/0  

El  000441/4-  0160/0  241506/5-  0008/0  

po
 937860/1-  6180/0  754538/5-  0001/0  

   پژوهشهاي  یافته :منبع

  

گیري شده  بنابراین از کلیه متغیرها یک مرتبه تفاضل. کلیه متغیرهاستنامانایی  نتایج حاصل، بیانگر

تفاضل مرتبه اول کلیه  ماناییمجدداً انجام گرفت که در نهایت نتایج نشان دهنده  ماناییو آزمون 

جمعی بین متغیرها اطمینان حاصل کرد؛ بدین  بنابراین، الزم است از وجود رابطه هم. متغیرها است

   .شود ون جوهانسن استفاده میمنظور از آزم

                                                           
1. British Petroleum 
2. World Bank Data  
3. Error Correction Mechanism (ECM) 
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  ننایج آزمون اثر براي تولید ناخالص داخلی ایران :2 جدول

  احتمال  مقدار بحرانی  آزمون اثر  مقدار ویژه  فرضیه صفر

0r  560883/0 93011/96 80380/88 0114/0 

1r   476571/0 54153/61 87610/63 0774/0 

  پژوهش هاي یافته :منبع                                 

 

. دارد مدل وجود متغیرهاي بین جمعی هم رابطه یک حداقل که دشو می مشخص 2 جدول اساس بر

توان از فقدان رگرسیون کاذب و  جمعی بین متغیرهاي موجود در الگو، می با تأیید وجود رابطه هم

  .وجود ارتباط حقیقی بین متغیرها اطمینان حاصل کرد

 

  انتخاب متغیر و فرم انتقالخطی بودن،  آزمون غیر - 5-3

به عبارت . شودتعیین  تراسورتا، در ابتدا باید متغیر انتقال براي انجام آزمون 4با توجه به رابطه 

دیگر، به منظور انتخاب متغیر مناسب، ابتدا آزمون خطی بودن الگو براي متغیرهاي بالقوه مختلف 

در بین سایر  Fدکه مقدار آماره آزمون شو انتخاب می انتقالو متغیري به عنوان متغیر  شدهانجام 

خطی بودن الگو، باید فرم تابعی مناسب براي تابع انتقال  در صورت تأیید غیر. متغیرها بیشترین باشد

   .مورد بررسی قرار گیرد

 

 نتایج آزمون خطی بودن و تعیین متغیر انتقال در تابع تصحیح خطاي تولید ناخالص داخلی ایران :3 جدول

k=3  k=2 k=1 متغیر انتقال )ts(  

)0096/0 (017/3 )0002/0(88/4  )0008/0(066/4 d(GDPt-1) 
1- )0091/0(794/2 )0011/0 (908/3 d(cot-1)

 

)0198/0 (625/2  )0130/0 (4789/2  )0077/0 (963/2  d(gt-1)
  

)0112/0 (9308/2  )0038/0 (2601/3  )0001/0 (0629/5  d(elt-1)
** 

)0025/0 (7449/3  )0013/0 (7957/3  )0001/0(9624/4  d(pt-1)
  

)0109/0 (9818/2  )0003/0 (6552/4  )0000/0 (3740/5  ect-1
*

  

   هاي پژوهش یافته :منبع    

 

در این جدول، اولین کاندید . بیان شده است 3 لهاي فوق در جدو ل از انجام آزموننتایج حاص

با مقایسه . مشخص شده است) **(و دومین کاندید متغیر انتقال با عالمت  )*( متغیر انتقال با عالمت

1tec د که اولین متغیر انتقالشو ن شده در جدول فوق، مالحظه میمقادیر بیا   و دومین کاندید

1eltانتقال  متغیر  فرآیندهاي صورت گرفته مشخص شد که  در این مقاله پس از بررسی. است 

افتد، بنابراین دومین متغیر کاندید به عنوان پارامتر  همگرایی در اولین کاندید متغیر انتقال اتفاق نمی

                                                           
1

  .داد near singular matriceدر تخمین فوق، نرم افزار پیغام خطاي . 
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اکنون پس از مشخص شدن کاندید ورود، باید فرم تابعی مناسب براي . 1انتقال در نظر گرفته شد

د که شو ده از آزمون تراسورتا مشخص میدر این مرحله با استفا. ال مورد بررسی قرار گیردتابع انتق

    .د شدنکدام یک انتخاب خواه ESTARو  LSTARبین 

 

 انتخاب تابع انتقال :4 جدول

  مدل مناسب
3 2 1 

 آماره آزمون

LSTAR 

64/7  

)25/0( 

20/11  

)51/0( 

29/30*  

)03/0(  

  ماره کاي دوآ

)Prob( 

  هاي پژوهش یافته :منبع                                           

  

که  ؛دشو د میر 1د ولی فرضیه نشو د نمیر 3و  2هاي  دو، فرضیه -با توجه به آماره کاي

تخمین  10است که الگوي مناسب تابع انتقال به صورت لجستیک است؛ بنابراین الگوي   بیانگر آن

   .شود زده می

  

�(���) = � ′���� + �� ′��� (1 + exp [−�(����� − �)])⁄ + ��  )10(             

���� = (1, �(������), �(�����), �(����), �(�����), �(�����), �����) 
  
  

خطی  باید از روش حداقل مربعات غیر ند؛هست ضرب جا که ضرایب به صورت حاصل از آن

)NLLS (هاي عددي، مقادیر اساس بسیاري از روشمتأسفانه بر . ها را برآورد نمود آن   وc  را

0 معموالً براي حل چنین مسائلی از یک جواب اولیه. توان به طور همزمان تعیین کرد نمی 0( ; )c 

 1 یعنی 0 ، مدل را جهت تخمین جدیدي از0c هیاول شروع کرده و با ثابت نگه داشتن مقدار

 c ه و بر این اساس تخمین جدیدي ازرا ثابت در نظر گرفت 1 در مرحله بعد. کنند برآورد می

از ثبات الزم  c و  یاپیپ قدر تکرار کرده تا مقادیر را آن فرآینداین . کنند برآورد می 1c یعنی

   :؛ به بیان ریاضیشوند برخوردار

  

|c� − c���| < ξ )11                  (                                                                                                       

 |γ� − γ���| < ξ  

                                                           
1

در این مقاله شرایط . هاي غیر خطی مورد بحث، رسیدن به شرایط همگرایی است یکی از ارکان اساسی براي تخمین. 

ر گرفت که شرایط همگرایی در اولین کاندید ورود اتفاق نیفتاد بنابراین دومین کاندید ورود مورد بررسی قرا

  .همگرایی براي متغیر کاندید دوم برقرار شد
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 بعد از 11 در این پژوهش شرط .دشو کی است که توسط محقق تعیین میمقدار بسیار کوچ ،

با حصول همگرایی  فرآیندکه معنی آن رسیدن به پایداري است؛ بنابراین  شدبار تکرار برقرار  28

 .متوقف شد

بازنویسی شده و اطالعات به دست آمده از تخمین آن، به صورت  12به صورت رابطه  10رابطه 

  .آورده شده است 5اي با تخمین مدل خطی در جدول  مقایسه

 
�(���) = 
�� + �� ∗ �(������) + �� ∗ �(�����) + �� ∗ �(����) + �� ∗ �(�����) + ��

∗ �(�����) + �� ∗ ����� 

+(��∗�(������)���∗�(�� ���)����∗�(����)����∗�(�����)����∗�(�����)����∗�����
����� [��(�(�����)��)

) + �� )12(  

  

2Rاگر تنها قسمت خطی رابطه فوق تخمین زده شود  ،مشخص است 5 طور که از جدول همان

رابر ب 2Rآنگاه  شود،خطی به قسمت خطی مدل اضافه  است؛ اما اگر قسمت غیر 36/0رابر آن ب

خطی آورده  ضرایب مدل خطی و غیر 5 در جدول. شود که حکایت از بهبود مدل دارد می 61/0

. است شدهتعریف  وسطبا توجه به پارامتر انتقال، سه آستانه پایین، باال و  ،در این جدول. شده است

ناخالص داخلی به در تفاضل متغیرهاي وابسته بر تفاضل تولید  ها، اثر تغییر نهبا توجه به این آستا

نتایج بیانگر آن است که در آستانه پایین، ضرایب متغیرها همان ضرایب قسمت . دست آمده است

ضرایب متغیرهاي تفاضلی تولید ناخالص،  وسط، اثربا حرکت از آستانه پایین به . خطی است

 و اثرات ضرایب متغیرهاي همصرف نفت، مصرف گاز و همچنین خطاي دوره قبل کاهش یافت

به آستانه باال این روند  وسطنفت و الکتریسته افزایش و سپس با حرکت از آستانه مبادالتی قیمت 

   .یابد میادامه 

طور که از نتایج بدست آمده مشخص است، افزایش قیمت نفت در آستانه پایین باعث  همان

شود؛ اما با حرکت از آستانه پایین به آستانه وسط و باال این روند عکس شده و  کاهش تولید می

در مورد مصرف الکتریسیته نیز، نتایج حاکی از . شود افزایش قیمت منجر به افزایش تولید می

در واقع با حرکت از آستانه پایین به باال، . ثبت و فزاینده بین این دو متغیر استوجود رابطه م

که در نهایت در آستانه باال به  افزایش مصرف برق موجب افزایش بیشتر و بیشتر تولید شده تا این

هاي  توان گفت که برق جانشین مناسبی براي سوخت در توجیه این نتیجه می. رسد اوج خود می

ن نفت است؛ به همین دلیل با افزایش قیمت این مواد امکان جانشینی بیشتر این سوخت فسیلی چو
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شوید؛ چرا که مصرف نفت  با دقت در نتایج متوجه تأیید این نتیجه می. شود به جاي نفت فراهم می

بدین صورت که در ابتدا رابطه بین این دو مثبت . پایین به سمت آستانه باال کاهشی استاز آستانه 

ها  ست اما با حرکت از آستانه پایین به باال این اثر همواره کاهش یافته و در نهایت رابطه بین آنا

در مورد اثرگذاري مصرف گاز طبیعی نیز اثر جانشینی اثرگذار است؛ با این . شود عکس می

در حقیقت . یابد تفاوت که در ابتداي افزایش مصرف گاز، تولید افزایش یافته و سپس کاهش می

   .شکل بین مصرف گاز و تولید وجود دارد Uاي  در این مورد رابطه

  

 خطی غیر مدل و خطی مدل تخمین ضرایب بین مقایسه :5 جدول

  هاي پژوهش یافته :منبع

  

  مقدار سرعت انتقالآستانه و  مقدار: 6 جدول

 )c( مقدار آستانه )( مقدار سرعت انتقال

9/3 52/0- 

  هاي پژوهش یافته :منبع                                                      

 
  

  و پیشنهادات گیري نتیجه -5

 واقعیداخلی به قیمت  در مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین مصرف انواع انرژي و تولید ناخالص

خطی بین این عوامل وجود دارد و از دید  جا که امکان وجود روابط غیر پرداخته شد؛ اما از آن

بین مصرف انواع انرژي و تولید ناخالص  پنهان مانده است، این مطالعه به بررسی رابطهمحققان 

. سی شدخطی بودن روابط برر در این راستا ابتدا خطی یا غیر. خطی پرداخت داخلی به صورت غیر

 بهنیز  الکتریسته مصرفبین متغیرها بوده و  LSTARخطی  نتایج نشان دهنده وجود رابطه غیر

    مدل خطی  غیر خطی مدل 

  حد باال  وسطحد   حد پایین
ضرایب قسمت غیر 

 خطی

ضرایب قسمت 

 خطی
  نام متغیر  ضرایب

62/0  433/0 24/0 38/0-  62/0  33/0  d(GDPt-1) 

62-  954 253 316  626-  677  d(pt-1)
  

210  445 121-  331-  210  114  d(gt-1)
  

386  581 777 391  386  399  d(elt-1)
  

275  150 272- 547-  275  464  d(cot-1)
 

11/0  158/0- 42/0- 54/0-  11/0  28/0-  ect-1

  

72/0  45/0  R2  

61/0  36/0  
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 مورد وسطپایین و  باال، آستانه حالت سه مدل، این اساس بر. شده است انتخاب انتقال متغیر عنوان

پایین به سمت آستانه وسط و سپس آستانه  آستانهاثر تفاضلی قیمت نفت از  .گرفت قرار بررسی

باال در حال افزایش است؛ این امر حکایت از آن دارد که با تغییرات مثبت الکتریسته، تغییرات 

 . نفت تأثیر مثبتی بر تغییرات تولید ناخالص داخلی خواهد گذاشتمبادالتی قیمت 

شکل است؛ بدین معنا که از آستانه پایین به وسط  Uاثر مصرف گاز بر تولید ناخالص داخلی 

رات مثبت مصرف الکتریسته اثر مثبتی بر یتغیاما  .یابد افزایش و از آستانه وسط به باال کاهش می

تغییرات مثبت . تغییرات تولید ناخالص داخلی در هر سه آستانه پایین، وسط و باال خواهد گذاشت

ی بر تغییرات تولید ناخالص داخلی خواهد گذاشت و با مصرف نفت در آستانه پایین اثر مثبت

و در آستانه باال اثري در خالف  شدهکم  حرکت از آستانه پایین به سمت آستانه باال از این اثر

  .جهت تغییرات مصرف نفت خواهد گذاشت

مصرف نفت، مصرف گاز، مصرف برق، قیمت ( هايهاي پژوهش از بین تمامی کاندید هطبق یافت

اثرگذار بر تولید ناخالص داخلی، متغیر مصرف برق به عنوان مؤثرترین متغیر انتقال ) نفتتی مبادال

افزون  این موضوع نشان دهنده اهمیت روز .تأثیرگذار بر روي تولید ناخالص داخلی مشخص شد

جا که افزایش تولید ناخالص داخلی یکی  از آن بنابراین،. این متغیر بر تولید ناخالص داخلی است

که به تولید برق توجه بیشتري مبذول د شو مهم اقتصادي است؛ بر این اساس پیشنهاد میاز اهداف 

از میان از طرف دیگر . هاي فسیلی نمایند داشته و در طی زمان سعی بر جانشینی آن به جاي سوخت

ریزي بلندمدت در زمینه  در برنامه ننفت و گاز نیز، گاز اثرات مثبت بیشتري بر تولید دارد؛ بنابرای

  .استفاده از منابع طبیعی، باید توجه غالب معطوف به گاز طبیعی شود
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  دهیچک

بررسی در قالب یک مدل  نیا .پولی و مالی در اقتصاد ایران است هاي سیاستبررسی تعامل  هدف این مقاله

 رفتار .انجام گرفترقابت ناقص  و بازار ها قیمت با فرض چسبندگی تعادل عمومی پویاي کینزي

و تعریف توابع هدف و قیود  ها يبازو در قالب نظریه  يساز نهیبهپولی و مالی با استفاده از  گذاران سیاست

 و با يزیب نیاستفاده از روش تخم با مدل يپارامترها برآورد .استخراج گردید گذاران سیاستپیش روي 
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 و دیهمزمان تول تیتثب و دولت بر تورم تیتثب بر شتریب يمرکز بانک ،دهد می نشان قیتحق يها افتهی .شود می

ه ب. باشند یمهم  کیاستراتژ يها نیجانش رانیا در یمال و یپول استیس ،ها افتهی بقمطا .است متمرکز ورمت
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 اقتصاد نوسانات تیتثب در يوثرترم نقش تواند یم ،یمال استیس با سهیمقا در یپول استیس که نیعالوه ا

  .باشد داشته

  

فرضیه  ها، نظریه بازي پولی و مالی، هاي سیاستتعامل تعادل عمومی پویاي تصادفی،  :کلیدي گانواژ

 .روش تخمین بیزي رهبري مالی،
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  مقدمه - 1

 .استپولی و مالی  هاي سیاستاهداف  نیتر مهم جمله ازرشد اقتصادي و تثبیت نوسانات اقتصادي 

 صورت  به پولی هاي سیاست د ونبر بازارکاالها و خدمات دار مستقیم ریتأث مالی هاي سیاست

این دو بازار از طریق دو متغیر کالن اقتصادي  که  جا ازآن .گذارند یماثر  ها ییدارا بر بازار مستقیم

سیاست پولی و مالی از طریق  جهینت دردر ارتباط هستند،  هم بامحصول  زانیو میعنی نرخ بهره 

  .شوند میوارد تعامل  هم باکه بر نرخ بهره و محصول دارند  يریتأث

 بیترک از باشد و گذار سیاستمقام  کی کنترل تحت استیهر دو س که یزمانتعامالت تا  نیا

 اما کند ینم جادیا یشود، مشکل استفاده کالن اقتصاد اهداف به دنیرس يبرا استیس دو مناسب

که  گردند یماتخاذ  داگانهتوسط دو مقام ج یو مال یپول هاي سیاست مرسوم است، آنچه طبق

و  رندیگ یمقرار  هم بااهداف گاه در تعارض  نیکه ا رندیگ یمرا بکار  یمتفاوت يابزارهاو  اهداف

توجه  .سازد یم ریناپذ اجتنابپولی و مالی را امري  هاي سیاست 1به ساختار تعامل توجه ،مسئله نیا

 دوچندانمانند اقتصاد ایران ضرورتی  ییاقتصادهاپولی و مالی در  هاي سیاستبه ساختار تعامالت 

 پولی، هاي سیاستوابستگی شدید اقتصاد ایران به نفت در کنار سلطه سیاست مالی بر  که چرا .دارد

منفی ناشی از  يامدهایو پ کند یمپولی و مالی ایجاد  هاي سیاستدیگري بر تداخل اهداف  کانال

   .کند یمپولی و مالی را چندین برابر  هاي سیاستعدم توجه به ساختار تعامالت 

در  ها سیاستپولی و مالی به اهداف این  هاي سیاستدیگر ضرورت توجه به ساختار تعامل 

و  يرشد اقتصاد اهداف ران،یا در يریگ میمحافل تصم حاضر، حال در .گردد میهاي اخیر بر  سال

 یاستیس يها هیفرض کرده و توص راستا کیمتناقض، بلکه در  یاستیس اهدافمهار تورم را نه 

 به ،پول و اعتبار يشورا 8/2/13942مصوبه  طبق هک چنان. کنند میارائه  گذشتهبا  یمتفاوت کامالً

 هاي سیاست ،اند کردهرا دنبال هدف اشتغال  گذشته که هموارهپولی منفعالنه  هاي سیاست يجا

 هاي برنامه عنوان به ،انضباط مالی دولت ر همراه بایپذ گذاري تورم انعطاف پولی فعال با هدف

                                                 
 يبه اهداف کالن اقتصاد یابیدر جهت دست گذار استیدو س ایدارد که آ اشارهمسئله  نیواقع به ا ساختار تعامل در. 1

 يها استیس يچه اجرا مثال چنان يبرا. باشند یهم م کیمکمل استراتژ ایو  کنند یهم عمل م نیصورت جانش به

دو  شود یشود، گفته م ههمرا يگرید) یانبساط( یانقباض استیبا اعمال س گذار استیس کی) یانقباض( یانبساط

  .باشند یهم م کیاستراتژ نیجانش گذار استیس
2. http://www.cbi.ir/simplelist/4425.aspx 
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 همانند رود یمکه انتظار  یهای برنامه .است شده  اعالم گذاران سیاستنظر  موردسیاستی کشور 

زیادي به همراه داشته  بلندمدتتصمیمات سیاستی گذشته آثار خارجی مثبت و منفی اقتصادي 

   .باشد

در جهت  يبرنامه راهبرد کی ازمندین مناسب، یاستیس ماتیتصم اتخاذ د،شذکر  چه آن بنا بر

کشور و اصالح  یو مال یپول هاي سیاستضعف و قوت ساختار تعامل  نقاط سم،یشناخت مکان

   .است  آن نقاط ضعف

 یو مال یپول هاي سیاستتعامالت  یضمن بررسمطالعه جامع،  کیاز  یبخش عنوان  بهن مطالعه یا

 1يزیب روش هب لیتحل با ، يزیکن یتصادف يایپو یتعادل عموم هاي مدلاستفاده از روش  باران یدر ا

قالب  در پولی و مالی هاي سیاست 3کیتعامالت استراتژ یبررس به، 2ها يباز نظریه و با استفاده از

، مورد بررسیز طریق مقایسه عملکرد الگوهاي سیاستی بتواند اتا د، پرداز سناریوهاي مختلف می

   .بردارد ایراناقتصاد مناسب  يگذار سیاستدر جهت ارائه الگوي  يمؤثرگام 

مبانی نظري و مطالعات ، در بخش دومو مقدمه  از بعد: باشد میاختار مقاله حاضر به این شرح س

بخش چهارم روش  در .پردازد یمسوم به بیان مدل  بخش .است شده  انیبی و خارجی لمرتبط داخ

 لیتحل زیمدل و ن يپارامترهاحاصل از برآورد  جینتا لیو تحل ها افتهی .است شده  انیبتحلیل مدل 

و  يبند جمعششم  بخش و .است شده  انیب پنجمدر بخش و اعتبارسنجی مدل  ها شوكاثرات 

   .ردیگ یم بر دررا  يریگ جهینت

  

  موضوع اتیادب -2

بر متغیرهاي  ها استیسمتقابل این  ریتأثبه معنی نحوه  پولی و مالی هاي سیاستتعامل میان 

نظر ایشان سیاست  از. مطرح گردید 4)1984( ستوسط سارجنت و واال براي اولین بار اقتصادي،

از آن . قادر به کنترل تورم نیست و نیازمند حمایت و همراهی سیاست مالی است ییتنها  بهپولی 

پولی و  هاي سیاستزمان تا کنون، تحوالت زیادي از حیث دیدگاه نظري و روش بررسی تعامالت 

 عمده گروهدوبه  توان چه مطالعات موجود در این زمینه را می چنان .وجود آمده استه مالی ب

                                                 
1. Bayesian 
2. Game Theory 
3. Strategic Interactions 
4. Sargent & Wallace (1984) 
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 يادوار تجار هیکه در چارچوب نظر رندیگ یقرار م یاول مطالعات گروه در .کرد يبند میتقس

 تعامالت مطالعهبه ، یو بازار رقابت ها قیمتدر  يریپذ انعطاف يبرقرارو با فرض  یقیحق

 رد،یگ یم بر در را نهیزم نیا در مطالعات عمده که دوم گروه .پردازند یم یمال و یپول هاي سیاست

ناقص  لیو تعد يبا فرض وجود بازار رقابت انحصار و دیجد يها ينزیدر چارچوب مکتب ک

 روش ثیح ازمطالعات مذکور  .دپرداز یم یو مال یپول هاي سیاستتعامالت  یبه بررس ها قیمت

 DSGEبا استفاده از روش  یچه برخ چنان. هستند میتقس قابل یمختلف يها گروه به هم برآورد

دو روش  هر از استفاده با ایو  VARبا روش  گرید یو برخ) ایپو یتصادف یعموم تعادلمدل (

 جادیا تحول نیتر مهم دیشا اما .پردازند یم یو مال یپول هاي سیاستبه مطالعه تعامالت ، مذکور

 يها مدل در گذاران سیاست يرفتار توابع استخراج در ها يباز هینظر از استفاده نه،یزم نیا در شده

فرض  یگرانیباز عنوانه ب یمال و یپول گذاران سیاست مطالعات نیا در .باشد ایپو یعموم تعادل

 ماتیتصم اخذ در يهمکار عدم ای و يهمکار بر یمبن مختلف هاي حالت فرض با که شوند می

 مطالعات نیا از یبرخ .گردد می یبررس ياقتصاد يرهایمتغ يرو بر ها آن تعامالت جینتا ،یاستیس

 ،کنند می فیتعر گذاران سیاست يراب که یمتفاوت اهداف حضور در را تقابل ای يهمکار  نیا جینتا

سه رفاه اجتماعی سناریوهاي با مقای 1)2003( ینیو المبرت تیگزیداز جمله  .نمایند می یبررس

 يالگو تیارجح اعالم ضمن ،گذاران سیاست و عدم همکاريمختلف مبنی بر همکاري 

بر کنترل  یپول گذار سیاست که یزمان، خالف تصور بر که کنند می انیب نش يالگو بر استاکلبرگ

 که آن حال .یابد می کاهش یاجتماع رفاه تمرکز کنند، دیتول تثبیت بر یلما گذار سیاستتورم و 

است مالی در مقایسه با نقش مثبت سی به 3)2010( رسانوایو کفراگت  و 2)2005( یفاورو و مونوچل

 تعاملنحوه  یبررس به 4)2014(بیلی آدام و  .سیاست پولی در تثبیت نوسانات اقتصادي اشاره دارند

حالت احتیاط ، ایشان هاي بر مبناي یافته .پردازند یم تعامالت ساختار با ناگذار سیاست اهداف

  . بهینه است سلطه مالیفقط در حالت ، تورمی کامل که معادل تورم صفر است

ن ااستخراج توابع رفتاري سیاست گذار هب ،ها که مشخصا در قالب تئوري بازياي  در ایران مطالعه

فقط در قالب قواعد پولی و مالی،  هاي سیاسترسی تعامل بر در ایران .تقریبا وجود نداردپردازد، ب

                                                 
1. Dixit & Lambertini (2003) 
2. Favero & Monacelli (2005) 
3. Fragetta & Kirsanova (2010) 
4. Adam & Billi (2014) 
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سازي  به معنی تصمیم گذار سیاست مند هر دو رفتار قاعده. گیرد لی و مالی انجام میمشخص پو

ها تعادل  چیزي که در تئوري بازي ،باشد میگذار بدون توجه به رفتار دیگري  دو سیاستهمزمان 

شواهدي دال بر  شود میکدام از مطالعاتی که در ادامه ذکر  چند هیچ هر .شود نش نامیده می

ه بر صالحدیدي بودن هم یابند و گذاري در اقتصاد ایران نمی مند بودن سیاست قاعده

 از مخارج دولتی )1389( متوسلی و همکارانبراي مثال  .اتفاق نظر دارندگذاري در ایران  سیاست

 عنوان تابعه ب ،شود میمالی  نیتأمفروش نفت و استقراض از بانک مرکزي  از سه روش مالیات،که 

 اثر بر، بر تصمیمات مستقل مقام پولی عالوه پول کهرخ رشد قاعده ناز مالی و  گذار سیاسترفتار 

شاهمرادي و  .به عنوان تابع رفتار بانک مرکزي استفاده کردند، کند یمنفتی نیز تغییر  يها شوك

که  کنند میاعالم ، پولی گذار سیاستبا در نظر گرفتن قاعده تیلور براي بیان رفتار  )1393(صارم 

برخی از مطالعات  .کند یمدنبال  زمان همبانک مرکزي دو هدف کنترل تورم و شکاف تولید را 

به برآورد درصد این حاکمیت و تاثیر ، است مالی بر سیاست پولی در ایرانهم با اعتقاد بر سلطه سی

 در ایران دولت یدرجه تسلط مال )1390( و همکاران يریمشبراي مثال،  .اند آن بر اقتصاد پرداخته

طبق  .کنند اعالم میدرصد  92حدود آن را  )1393( صباغ کرمانی و همکاراندرصد و  77 را

نرخ تورم  که به معنی افزایش استقالل بانک مرکزي است، سلطه این کاهشهاي ایشان، با یافته

  .یابد میکاهش 

ی مانع تحقق اهداف تورمی سیاست مال دیسلطه شد )1391( انیتوکل و یجانیکمبر مبناي مطالعه 

اثرات ) 1395(هادیان  درگاهی و ،)1394(پور تقی  منظور وهاي  بر مبناي یافته. پولی در ایران است

که تحریک  حالیتورمی سیاست پولی انبساطی بسیار شدیدتر از سیاست مالی انبساطی است در 

) 1395(منظور و تقی پور  .تولید در نتیجه یک انبساط پولی بسیار ناچیزتر از یک انبساط مالی است

گذاري  صورت صالحدیدي در مقایسه با سیاسته گذاري ب کنند سیاست همچنین اعالم می

 .کند نوسانات کمتري را در اقتصاد ایجاد می ،محور قاعده

  

 مدل حیتصر - 3

 دییبا توجه به تأ است، رانیدر ا یو مال یپول هاي سیاستتعامالت  یحاضر بررس هدف مطالعه

در چارچوب این مطالعه  ،))2001( ياوریپور و اصغر( رانیدر اقتصاد ا دیجد يها يزیکنفروض 
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از مدل تعادل عمومی پویاي تصادفی براي یک اقتصاد با استفاده  هاي جدید و مکتب کینزي

پایه  مدل .ردیگ یمانجام  ها بازينظریه در قالب  BDSGE(1( يزیبه روش ب لبا تحلی بازکوچک 

 گرفته انجامعدیالتی در آن ه تاست ک) 2010( توسط فراگت و کیرسانوا شده  ارائهاین مقاله، مدل 

مختص اقتصاد ایران، همانند وابسته بودن اقتصاد به نفت و دولتی بودن آن را در  هاي ویژگیتا 

   .برگیرد
 

  اقتصاد یعموم بخش  تعادل - 1- 3

به ، دولت و بانک مرکزي ها بنگاه خانوار، بیانگر رفتار در این مطالعه مورد استفاده سیستم معادالت

   :باشد میشرح زیر 

 دادن قراراز ) 2( رابطه IS یمنحن .هستکه بیانگر شرایط طرف تقاضاي اقتصاد  ISیک منحنی 

در ) دیآ یم دست بهخانوار  يساز نهیبه مسئلهوط به از شرایط مرتبه اول مربکه (مصرف اولر  رابطه

داراي تابع بر این است که خانوار نوعی  فرض .آمده است دست بهمعادله درآمد ملی تعادلی 

   :باشد مطلوبیت زیر
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	�خانوار و  يا دوره نیب لیتنز =
∁

��∁
=∁ و 

�

�
   .باشد می 

�

�
≥ و	�

�

�
≥ کار  يروین عرضه و کششمصرف  يا دوره نیب ینیکشش جانش بیبه ترت �

 با و شیاافز خانوار تیمطلوب یعموم و یخصوص يکاالها مصرف شیفزاابا  ،1 بطهرا طبق .هست

   .یابد می کاهش ت خانواریمطلوب کار، ساعات شیافزا

 .باشد می به شرح زیر) اقتصاد باز( یبخش 4در این تحقیق براي یک اقتصاد  مطالعه مورد ISمنحنی 

��� = ������� +
�

��
���� � − �������)− [������� − ���]� −

(���)(����)

����
��� −

��(���)

����
�� − �����

∗�																																																							 )2 (                                             

  

                                                 
1. Bayesian Dynamic Stochastic General Equilibrium 
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  :که در آن

�� =
�

((1 − �)+ ��)
ω									و						 = �� + (1 − �)(�� − 1) 

  

��� نرخ تورم داخلی و ��� محصول کل و ��� ���مخارج دولتی،  ��� ،حجم پولرشد نرخ  �
∗ 

 زانیو مرجه باز بودن اقتصاد د � ،بیانگر وضعیت اقتصاد جهانی و برابر مقدار تولید جهان خارج

بیانگر  ε و یو خارج یداخل يمصرف کاالها نیب ینیجانش کشش μارتباط آن با دنیاي خارجی، 

 يور بهرهدو شوك  ریتأثتحت  ��که  ض بر این استفر. 1است کنندگان مصرفپایداري عادات 

یند اتورگرسیو مرتبه آداراي فر ها شوكاین  يهردوکه  ردیگ یمو شوك اقتصاد جهانی قرار  ��

   :هستند) AR(1)( اول

 

��
∗� 	= ��∗����

∗�+��
�∗
																																																																																				 )3(               

��� = ������� + ��
�													 )4(                                                                                      

  

این  يبرا .شود میبه مدل اضافه  مدت کوتاهطرف عرضه اقتصاد در قالب یک منحنی فیلیپس 

بر آن  فرض .و نهایی در اقتصاد وجود دارند يا واسطه يها بنگاهدو گروه  شود میفرض  منظور

یند آ طبق فر چسبنده يها قیمترقابت انحصاري بوده و تعدیل  صورت  بهاست که ساختار بازار 

منحنی فیلیپس که بیانگر این تعدیل قیمتی به شکل بهینه  معادله .ردیگ یمانجام  2وتعدیل قیمتی کالو

  : باشد می 5رابطه داخلی است به شکل  يها بنگاهتوسط 

  

��� = �������� + �((�� + �)(��� − ���
�)− �����)+ ��

�										 )5(                        	 

���
� =

� + �

�� + �
��� −

� − ��
�� + �

��
∗� 

λ در آن که =
(1���)(1��)

�
�� و )وپارامتر کالو( ها قیمتدرجه چسبندگی  گربیان �	 ،

 بیانگر �

   .باشد میشوك قیمتی 

                                                 
��(  رهایمتغ نیانگیانحراف از م یتمیشکل لگار انگریکوچکتر ب حروف .1 = ���	(�

��
  .است �

2. Calvo 
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 دارنده بر در دیبا عالوه بر شرایط طرف عرضه و تقاضاي اقتصاد،کالن  يایو پو یجزئ لیتحل کی

خود را از طریق  يها نهیهزتا  کند یمکه دولت سعی  فرض آن با .باشد زیبودجه دولت ن دیق

اوراق مشارکت و درآمد حاصل از  فروش از خانوارها، درآمدهاي حاصل از دریافت مالیات

پول متوازن سازد، معادله پویاي بدهی عمومی براي اقتصاد ایران در شکل  و چاپفروش نفت 

   :گردد میبیان  6رابطه  صورت  بهحقیقی آن 

  

��� = �1 + �������1 + ��� − ���� −��
�

� − �	�����							 )6       (                                      

    
  

خ سود اوراق نر �� میزان اوراق مشارکت، �� ،افزوده  ارزشخ مالیات بر نر � که در آن

ه ریال تبدیل توسط دولت ب ماًیمستقدرصد درآمدهاي نفتی که  � خارج دولت،م ��مشارکت، 

یند خود رگرسیون مرتبه اول و آنفتی از یک فر يدرآمدهااست که  فرض بر آن .شود می

   :کند یمپیروي  7رابطه لگاریتم خطی شده به شکل  صورت به

  

����� = ����������� +��
���															 )7(                                                                             

  

 گذاران سیاست يریگ میتصمبیانگر وضعیت اقتصادي حاکم بر محیط  مشخصاًاین سه معادله 

و دو معادله  مذکور معادله 3انتظارات عقالیی بخش خصوصی بر مبناي و  باشد میاقتصادي 

آپ، -مارك شوك ،یمال پولی، يها شوكشامل  ها شوكپولی و مالی و  گذاران سیاسترفتاري 

به  لیتفص  بهدر ادامه . ردیگ یمو شوك ناشی از نوسانات اقتصاد جهانی شکل  يور بهرهشوك 

این  دارنده بر درپولی و مالی در قالب سناریوهاي مختلف که  گذار سیاستاستخراج توابع رفتاري 

   .شود پرداخته می هستند، یاستیس يرهایمتغو  ها شوك

  

  یو مال یپول گذاران سیاست العمل عکس توابع - 2- 3

نظریه  در چارچوبپولی و مالی در قالب سه سناریو  گذاران سیاستبررسی رفتار در این مطالعه 

 یاصل هدف سه یمال و یپول گذاران سیاست از کی هر که آن فرض با .است گرفته  انجام ها يباز

 يگذار سیاست امر در يریپذ انعطاف و دولت مخارج کنترل و دیتول شکاف کاهش تورم، کنترل

  :شود می انیب 9 و 8 روابط صورت به گذاران سیاستاز  کیهر  هدف تابع کنند، دنبال را
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��
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�
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سیاستی خود یعنی نرخ رشد پول  يابزارها گذاران سیاستصالحدیدي،  يگذار سیاستطبق فرض 

توجه به  با را 9 و 8توابع هدف خود در روابط  تا بتوانند کنند میدولتی را طوري انتخاب  مخارج و

پولی  گذار سیاست العمل عکستوابع  ،سازي بهینهحاصل این  .هینه کنندب 6و  5 ،2 معادالتسیستم 

   :است 11و  10رابطه  صورت  بهو مالی به ترتیب 

  

��� = �������� + (� − ���)������ +�������� +����� +

���������� + ������� + ��
��												 )10(                                                            

   
  

  .باشد میمالی ضریب رهبري  ��� که در آن

  

�� = �����1 + �� − �������� + ������� + ���� + ����������� +

{������} + ��
�
																	 )11(                                                                                   

    

�� .استضریب رهبري پولی  ��� آن در که
�
��	و	

 .پولی و مالی هستند هاي شوك بیبه ترت ��

 نیهمچن وتورم  متغیرهاي کلیدي اقتصاد شامل تولید، پولی و مالی بر هاي سیاستاثرات متقابل 

که  شود میحالت مختلف بررسی  3در  ،یعنی مخارج دولتی و نرخ رشد پول متغیرهاي سیاستی

سناریوي رهبري  ،سناریوي رهبري پولی: از اند عبارتو  مینام یمرا یک سناریو  ها آنهریک از 

   .نش يویو سنارمالی 

  

 نش يویسنار - 1- 2- 3

همزمان و بدون توجه به توابع  طور بهمالی  گذار سیاستپولی و  گذار سیاست، 1نش يباز کی در

این حالت متغیرهاي مربوط به  در .کنند مییکدیگر، تصمیمات سیاستی خود را اتخاذ  العمل عکس

                                                 
1. Nash 
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و نیز اثري از متغیرهاي پولی در تابع  شود مینپولی وارد  العمل عکسسیاست مالی در تابع 

   :در این حالت داریم .دشو مینمالی دیده  گذار سیاست العمل عکس

  

����
���

= �											
���
����

= � 

  

 یمال گذار سیاستتسلط  ای یمال يرهبر يویسنار - 2- 2- 3

 نقش ،طرفه دو يباز نیا در یمال گذار سیاست که است آن بر فرض یمال يرهبر يویسنار در

 يایگو ،هست هم رانیا اقتصاد تیوضع بر حاکم تیواقع مطابق که فرض نیا ،کند یم فایا را رهبر

 هنگام به را  آن و بوده آگاه یپول گذار سیاست میتصم از یمال گذار سیاست کهاست  تیواقع نیا

 نیا در .دنمای یم عمل رویپ عنوان  به یپول گذار سیاست و کند یم لحاظ شده  داده ،يریگ میتصم

   :میدار حالت

  

����
���

≠ �													
���
����

= � 

 

 یپول گذار سیاستتسلط  ای یپول يرهبر يویسنار -3- 2- 3

 یمال گذار سیاست بر که است یپول گذار سیاست نیا ،یمال يرهبر حالت عکس بر حالت نیا در

 به و بوده آگاه یمال گذار سیاست العمل عکس تابع از حالت نیا در یپول مقام .است افتهی تسلط

   :میدار حالت نیا در .ردیگ یم نظر در را آن يریگ میتصم هنگام

  

����
���

= �													
���
����

≠ � 

  

 مدل برآورد و لیتحل روش - 4

مدل با استفاده  يبرآورد پارامترها. شداستفاده  نیزیب لیمدل از روش تحل يبرآورد پارامترها يبرا

  .انجام گرفت 1افزار نرمتحت  1داینر افزار نرماز 

                                                 
1. Dynare 
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 يمنابع آمار از ق،یتحق نیدر ا مطالعه موردمدل  يپارامترها نیتخم يبرا ازین مورد یفصل يها ادهد

 يها داده .شد استخراج 1390:4 تا 1369:1 يها سال يبرا رانیا يتوسط بانک مرکز شده  ارائه

 یفصل يها داده بر اساس پول رشد نرخ، )GDP( یداخلناخالص  دیشامل تول یفصل شده  لیتعد

ابزار  عنوان  به یمربوط به مخارج دولت يها داده ،یپول استیس ابزار عنوان  به ینگیحجم نقد

جهان خارج  دیدولت و تول یمال يها ییدارابرابر خالص تملک  یعموم یبده ،یمال استیس

ناخالص  دیمربوط به تول يها دادهو  شده  لیتعد یفصل صورت  به ها داده تمام .دیاستفاده گرد

   .زدایی شد روند 2پرسکات کیهودر با استفاده از شاخص یداخل

در این مطالعه انتخاب مقادیر پیشین که شامل تعیین نوع توزیع پیشین و مقدار میانگین و انحراف 

   .طریق انجام گرفت به دو هستمعیار براي هر پارامتر بوده و یکی از مراحل تخمین بیزینی 

 نیانگیم قیطر از 1مطابق جدول  رهایمتغ تابثبا  ریمقادمربوط به ي پارامترها نیشیپ ریمقاد

درجه باز بودن اقتصاد . باشد میدرجه باز بودن اقتصاد  انگریب � .شد برآورد مشاهده قابل يرهایمتغ

درجه باز بودن  يریگ اندازه يبرا یمتفاوت يارهایمع. کشور اشاره دارد کی يتجار اناتیبه جر

ناخالص  دیبه نسبت مجموع صادرات و واردات به تول توان یاقتصاد وجود دارد که از آن جمله م

. کرد اشاره یداخل ناخالص دیتول به ها رشدآن يها نرخ ای صادرات و اینسبت واردات  ایو  یداخل

 ،يدیناه و وندمحمد ( شداستفاده  یناخالص داخل دیمطالعه از نسبت صادرات به تول نیدر ا

1390.(   

  

  شده برآورد ثابت يها نسبت: 1 جدول

  مقدار  استفاده مورد يها داده  مفهوم  بیضر

 اقتصاد بودن باز درجه �
 متیقبه ( یداخل ناخالص دیتول به صادرات نیانگیم نسبت

 )1376 ثابت
18/0  

B  
 صلناخا دیتول به دولت یبده نسبت انگریب

  یداخل

 به یداخل صلناخا دیتول به معادلهطبق (دولت  یبده نسبت

  )1376 ثابت متیق
63/0  

C  
 دیتول به یخصوص مصرف نسبت انگریب

  برابر یداخل ناخالص

 یداخل ناخالص دیتول به یخصوص مصرف يها نهیهز نسبت

  1376 ثابت متیق به
52/0  

  سندگانینو محاسبات :منبع

 

                                                                                                                   
1. Matlab 
2. Hodrick-Prescott Filter 
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گذاران  العمل سیاست هاي توابع عکسدوم پارامترها شامل پارامترهاي ساختاري و پارامتر گروه

و تقی ) 1391( انیتوکلکه مقادیرشان بر اساس مطالعات داخلی شامل مطالعات کمیجانی و  است

   .است شده داده نشان 2که در جدول  کالیبره شد) 1395(منظور پور و 

    

 قیتحق يها افتهی -5

 تمیالگور رهیزنج يتعداد يساز هیشب از استفاده با پارامتر هر نیانگیم برآورد ن،یزیب روش در

اساس مطالعات مرسوم  بر .استمتغیر  5تا  2از  ها رهیزنج تعداد .ردیگ یمانجام  1نگزیهست سیمتروپل

براي هر زنجیره انتخاب  نمونه 1000000هریک با تعداد  2در این مطالعه برابر  ها رهیزنجتعداد 

   .گردید

  

  پارامترها نیپس یچگال و نیشیپ یچگال -5-1

 تناسب و برازش یخوب انگریب ها آن یکینزد و پارامترها نیپس یچگال و نیشیپ یچگال سهیمقا

 پارامترها نیپس و نیشیپ یچگال .است شده يساز مدل موجود تیواقع با شده برهیکال هیاول اطالعات

 یکینزد اند، شده انیب مقاله پیوست در) 6( تا) 4( ينمودارها در یبررس مورد يویسنار 3 در

 برآورد يبرا استفاده مورد يها داده تناسب انگریب پارامترها، نیپس یچگال و نیشیپ یچگال

 مدل ونیبراسیکال هنگام به هیاول ریمقاد عنوان تحت که است يا هیاول اطالعات با مدل يپارامترها

   .شد لحاظ

  

 گلمن و بروکز یصیتشخ يها آزمون -5-2

 بروکز و گلمن یصیاز آزمون تشخ MCMCحاصل از روش  يهاصحت برآورد یبررس يبرا

 تا) 7( يهامختلف در نمودار يهاویسنار يآزمون برا نیحاصل از ا جینتا. شد استفاده 2)1998(

برازش  یخوب انگریب یخطوط قرمز و آب یو ثبات نسب ییهمگرا .است شده انیب پیوست در) 9(

 .باشد میمدل 

  

                                                 
1. Metropolis–Hastings Algorithm 
2. Brooks and Gelman (1998) 
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  گذاران سیاست العمل عکسو توابع 

در  ویهر سه سنار براي يساختار يو پارامترها

 سیمترو پلاول و دوم  رهیزنج يبرا رشینرخ پذ

 40درصد تا  20چه که در مطالعات برابر  در فاصله مطلوب مطابق آن

  گذاران پولی و مالی در سناریوهاي مختلف برآورد بیزینی توابع عکس العمل سیاست

  توزیع پسین

  یپول يرهبر يویسنار

(�.�) 
  %90 فاصلهاعتماد

  نیمدپس

  یمال يرهبر يویسنار

(�.�) 
  %90 فاصلهاعتماد

  نیمد پس 

 تعادل نش يوی

(�.�) 
  %90 فاصلهاعتماد

  نیمد پس 

  یگذار پول العمل سیاست

(0/46,0/037) 

(0/39,0/53) 

0/47  

(0/36,0/039) 

(0/3,0/4) 

0/36 

(0/49,0/2) 

(0/56,0/42)  

0/5 

(-1/5,0/049) 

(-1/59, -1/42) 

-1/49 

(-1/52,0/05) 

(-1/44, -1/6) 

-1/52 

(-1/5,0/01)  

(-1/42, -1/58)  

-1/48 

(-2/13,0/04) 

(-2/4, -2/23) 

-2/31 

(-2/33,0/05) 

(-2/4, -2/25) 

-2/34 

(-2/29, -0/01)  

(-2/21, -2/4)  

-2/3 

(0/05,0/019) 

(0/016,0/083) 

0/047 

(0/14,0/029) 

(0/09,0/18) 

0/14 

/059,0/01)  

(0/03,0/09)  

0/058 

(0/16,0/028) 

(0/1,0/22) 

0/17 

(0/16,0/043) 

(0/08,0/24) 

0/16 

(0/17,0/02) 

(0/12,0/23)  

0/17 

- (2/14,0/050) 

(2/06,2/23) 

2/14 

- 

  یگذار مال العمل سیاست

(0/58,0/02) 

(0/54,0/61) 

0/57  

(0/55,0/015) 

(0/53,0/57) 

0/54 

/57,0/019) 

(0/53,0/6) 

0/56 
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و توابع  يساختار يپارامترها ینیزیب دبرآور - 5-3

و پارامترها العمل عکستوابع  يپارامترها ینیزیب يبرآوردها

نرخ پذ متوسط ،ها افتهی مطابق .است شده  ارائه 2 جدول

در فاصله مطلوب مطابق آن ویدر هر سه سنار نگزیهست

   .قرار گرفته است ،شده  انیب ددرص

  

برآورد بیزینی توابع عکس العمل سیاست :2جدول 

 توضیح توزیع پیشین

پارامتر
 

یسنار

فاصلهاعتماد

 

عنوعیتوز 	(�.�) 

العمل سیاست تابع عکس -الف

(0/49,0/2)

(0/56,0/42)

  

β(0/41,0/04)  

 يریپذ انعطاف بیضر

  یپول استیس ابزار

��� 
  

  

1/5,0/01)

1/58)

N(-1/45,0/05) تورم تیاهم بیضر  ��� 

0/01)

2/4)

N(-2/34,0/05)  دیتول تیاهم بیضر  ��� 

(0

(0/03,0/09)

N(0,0/03) تیتثب تیاهم بیضر 

  یبده

��� 

(0/17,0/02)

(0/12,0/23)

N (0/2,0/05) 

 

 

 

 مخارج تیاهم بیضر

  گذشته یمال

 

N(2/2,0/05) یمال يرهبر بیضر  ��� 

العمل سیاست تابع عکس -ب

(0

(0/53,0/6)

β(0/66,0/02) يریپذ انعطاف بیضر 

  یمال استیس
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(-0/98,0/1) 

(-1/15, -0/82) 

-1/04 

(-1/1,0/04) 

(-1/2, -1/06) 

-1/15 

(-1/02,0/08) 

(-0/9, -1/15)  

-1/15 

(0/68,0/16) 

(0/44,0/94) 

0/69 

(0/74,0/145) 

(0/5,0/98) 

0/73 

(0/65,0/11) 

(0/4,0/9)  

0/67 

(-0/06,0/003) 

(-0/07, -0/05) 

-0/059 

(-0/06,0/005) 

(-0/07, -0/05) 

-0/06 

(-0/06,0/004) 

(-0/07, -0/05) 

-0/58 

(0/099,0/05) 

(0/22,0/04) 

0/11 

(0/07,0/05) 

(0/014,0/2) 

0/073 

(0/01,0/04) 

(0/005,0/2)  

0/08 

(0/05,0/04) 

(0/11,0/27) 

0/19 

- - 

  يساختار

(1/19,0/05) 

(1/1,1/27) 

1/19 

(1/2,0/053) 

(1/11,1/28) 

1/198 

(1/19,0/03)  

(1/1,1/3)  

1/18 

(2/06,0/05) 

(1/6,2/53) 

1/99 

(2/53,0/3) 

(2/07,2/99) 

2/45 

(2/11,0/16) 

(1/64,2/55)  

2/06 

(0/43,0/019) 

(0/39,0/47) 

0/43 

(0/4,0/019) 

(0/37,0/44) 

0/407 

(0/44,0/008) 

(0/4,0/47)  

0/42 

 ها قیمت يریپذ انعطاف گر انیبکه  باشد می 0

و چسبندگی  است منسبتا ک رانیدر اقتصاد ا 

  

پولی و مالی در  گذاران سیاستبیانگر ساختار حاکمیت هر یک از 

این مطالعه همانند مطالعات قبلی  يها افتهی .

که مالحظه  طور همان. است در جهت سلطه شدید سیاست مالی بر سیاست پولی در ایران

درصد قرار  90فاصله اعتماد در  ���یعنی 

به ذکر  الزم .شود مینو بنابراین فرض رهبري سیاست پولی براي اقتصاد ایران پذیرفته 

  
  

 در یو مال یپول هاي سیاست تعامالت یبررس

1/02,0/08)

1/15)

N(-0/2,0/15) تورم تیاهم بیضر  
  

(0/65,0/11)

(0/4,0/9)

N(0/9,0/15) دیتول تیاهم بیضر  
  

0/06,0/004)

0/05)

N(-0/05,0/005) تیتثب تیاهم بیضر 

  یبده

  

(0/

(0/005,0/2)

N(0/01,0/15)  تیاهم بیضر 

 یپول هاي سیاست

  گذشته

  

N(0/05,0/5) یپول يرهبر بیضر  
  

ساختاریپارامترها -ج

(1/19,0/03)

(1/1,1/3)

 نیب ینیجانش کشش  (1/166,0/05)�

  مصرف يا دوره

� 

(2/11,0/16)

(1/64,2/55)

 

�(2/894,0/3)  

 �  کار يروین عرضه کشش

(0/44,0/008)

(0/4,0/47)

β(0/393,0/02) یچسبندگ درجه 

  ها قیمت

� 

 قیتحق يها افتهی :منبع

  

44/0 برابر �پارامتر  شده برآورد ریمقاد به توجه با

 ها قیمت پذیري انعطاف درجه گفت توان یم .است

   .ها بیشتر است ها در تعادل نش از سایر حالت قیمت

بیانگر ساختار حاکمیت هر یک از  ��� و ��� بضری دو

.استکالن اقتصادي کشور  يگذار سیاستعرصه 

است در جهت سلطه شدید سیاست مالی بر سیاست پولی در ایران يدییتأ

یعنی  مقدار برآورد شده ضریب رهبري پولی شود می

و بنابراین فرض رهبري سیاست پولی براي اقتصاد ایران پذیرفته  ردیگ ینم



  
  

 1397بهار و تابستان  ،نوزدهم شماره ،دهم سال گذاري اقتصادي، سیاست نشریه   182

است که فروض مختلف در مورد مقدار و عالمت ضریب رهبري سیاست پولی مورد آزمون قرار 

  . مدل اجرا گردید 0.05تنها با مقدار پیشین  باًیتقرگرفت و 

زیاد  در ایران پولی گذار سیاست يریپذ انعطافگفت  توان یم، ���شده با توجه به مقدار برآورد 

 بیشتر ها حالتدر حالتی که رهبري مالی برقرار باشد در مقایسه با سایر  پذیري انعطافاین  نیست و

ضریب اهمیت تورم در تابع  .کمترین انعطاف را دارد،در حالت تعادل نشسیاست پولی  و است

 براي الگوهاي استاکلبرگ و -1.45اي سناریوي نش بر ��� پولی گذار سیاست العمل عکس

 نیو بنابرا حساسیت زیاد بانک مرکزي نسبت به تورم برآورد شده است که بیانگر -1.5برابر 

با توجه به مقدار برآورد شده این  .سیاست پولی است مالی بر يرهایمتغمنفی و بزرگ  راتیتأث

بر عرصه  دولت مالی توان گفت در صورت سلطه میمالی،  ناریوي رهبريس ردضریب 

 .دهد میتورمی پاسخ شدیدتري  يها شوك کالن اقتصادي، بانک مرکزي به يگذار سیاست

فقط در سناریوي رهبري مالی  ،��� پولی گذار سیاست العمل عکسضریب اهمیت تولید در تابع 

بدهی براي بانک مرکزي  تیتثب دهد می، نشان ��� یبي مربوط به ضربرآوردها .استمعنادار 

که این مساله در سناریوي  یار ناچیزي دارد در حالیاهمیت بسدر دو سناریوي نش و رهبري پولی 

 ������مطابق برآوردهاي مربوط به  .رهبري مالی از اهمیت بیشتر از انتظار برخوردار است

   .استي گذشته براي بانک مرکزي تا حدودي حائز اهمیت ها دورهمالی دولت در  هاي سیاست

 �� مالی در قاعده سیاست مالی گذار سیاست پذیري انعطافبودن مقدار برآورد شده ضریب اد زی

گفت  توان یم یبه عبارتکند و تدریجی دارد و  داًیشداشاره به یک سیاست مالی  در هر سه سناریو

تاریخی را در این زمینه  روند  کیخود همواره نگاه به گذشته دارد و  يگذار سیاستدولت در 

در هر سه حالت  �� مالی گذار سیاست العمل عکسضریب اهمیت تورم در تابع  .کند یمدنبال 

حساسیت زیاد دولت نسبت به  بسیار بیشتر از مقدار مورد انتظار وکالیبره شده آن است که بیانگر

مقدار برآورد شده این ضریب در سناریوي رهبري مالی بیشتر از سایر سناریوها . است تورم

، هر چند از مقدار مورد �� مالی گذار سیاست العمل عکسضریب اهمیت تولید در تابع  .باشد می

انتظار آن کمتر است اما در هر سه سناریو معنادار بوده و بیشترین مقدار آن مربوط به سناریوي 

 بدهی تیتثبضریب هر چند،  دهد مینشان  ،�� بي مربوط به ضریبرآوردها .است رهبري مالی

که تثبیت  دهد میاما مقدار پایین این ضریب نشان  معنادار و از مقدار مورد انتظار ما بیشتر است

 دهد مینشان  ������برآوردهاي مربوط به  .مالی است گذار سیاستاهداف فرعی  ءبدهی، جز
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پولی گذشته  هاي سیاستمالی خود، بیشتر از میزان انتظار ما به  هاي سیاستکه دولت در تعیین 

   .دهد میبانک مرکزي اهمیت داده و آن را در تعیین سیاست دوره جاري مد نظر قرار 

  

  یمال و یپول استیس تعامالت -5-4

 العمل عکسپولی و مالی از طریق بررسی توابع  هاي سیاستل نحوه تعام مدل و يها ییایپوبررسی 

   .ردیگ یمانجام  ها شوكو تجزیه  آنی

  

  یآن العمل عکس توابع -5-4-1

پرداخته  ها شوكمدل در برابر  يزا درونرهاي در این قسمت از مقاله به بررسی واکنش متغی

نشان  11 و 10هاي ها در نمودار پاسخ هر یک از متغیرهاي درون زاي مدل نسبت به شوك .شود می

درصد بوده و در دوره صفر وارد  0.05) مثبت(که اندازه شوك  شود میفرض  .داده شده است

   :باشد میها به صورت زیر  یافته .شود می

 سطح .دهد میافزایش  و تولید را تورم شوك مثبت پولی، کی ،یبررس موردتمام سناریوهاي  در

دولتی در ابتدا در  مخارج .گردد میباالي نرخ رشد پول همچنین منجر به کاهش بدهی عمومی 

البته این کاهش بالفاصله  .یابد کاهش می 0.1میزان  حجم پول بهدرصدي  05/0به افزایش  واکنش

 1/0و در انتهاي فصل بالفاصله مخارج مالی افزایش و به میزان  شود میافزایشی تبدیل  روند  کیبه 

 مرکزي براي تثبیت تورم، بانک ،یابد میکاهش  دیتول تورم، وجود باادامه  در .رسد یمدرصد 

براي تثبیت بدهی  دولت ،یابد میافزایش  نتیجه بدهی عمومی در .دهد میپول را کاهش  حجم

 نیشتریب .گردند یبرمبه سطح تعادل قبلی  رهایمتغو تمام  دهد میعمومی مخارج خود را کاهش 

گفت  توان یمخالصه  طور  به .وقفه تعدیل مربوط به دو متغیر بدهی عمومی و مخارج دولتی است

 یمال استیس کیمنجر به  یانبساط یپول استیس کی ياجرا ،یبررس مورد يویدر هر سه سنار

گفت در  توان یم ینسبت به شوك پول زا درون يرهایمتغ العمل عکس اسیبا ق. گردد می یانقباض

 بیدارند و ضر یپول شوك کی به نسبت یمشابه باًیتقر العمل عکس رهایمتغ و،یهر سه سنار

   .ردیگ ینم قرار يرهبر يالگو ریتأثتحت  یپول استیس ندهیفزا

 يدولت برا. گردد میکاهش نرخ رشد پول  و دیتول و تورم شیبه افزا منجر یشوك مال وقوع

. کند یاجرا م یکاهش مخارج دولت قیرا از طر یانقباض یمال استیس کی یبده تیتثب

 کیگفت  توان یم جهینت در. دهد می شیحجم پول را افزا دیتول تیتثب يبرا یپول گذار سیاست
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یک شوك  11و  10هاي نمودار يمبنا بر. شود میمنجر  یانقباض یپول استیس کیبه  یانبساط مال

 دهد میافزایش  درصد 5درصد و تورم را  1را به میزان  دیتول مثبت مالی در الگوي رهبري مالی،

 2و  0.2، تولید و تورم به ترتیب به میزان نش وکه در دو سناریوي رهبري پولی  است یحالاین در 

   .یابد میدرصد افزایش 

پول واقعی و مخارج دولتی را کاهش  حجم و تولید، شیافزاتورم و بدهی را  ،شوك قیمتی

و براي مهار تورم مخارج  یابد میجهت تثبیت تولید، در ابتدا سیاست پولی افزایش  در .دهد می

جمعی این سیاست پولی انبساطی و مالی انقباضی منجر به کاهش بدهی  اثر .یابد میدولتی کاهش 

افزایش تولید حجم پول باید کاهش پیدا  با .گردد میافزایش مخارج دولتی  جهینت درعمومی و 

نیازمند اجراي یک سیاست مالی  تینها دراز یک شوك قیمتی  متأثرتثبیت اقتصاد  نیبنابرا؛ کند

گفت در  توان یم 11و  10 هاينمودار با مقایسه .انبساطی در کنار یک سیاست پولی انقباضی است

یک شوك  جهینت دروي دیگر، افزایش تورم و بدهی دولت الگوي رهبري مالی نسبت به دو الگ

ناشی تورمی  فشار در دو الگوي نش و رهبري پولی، یبه عبارت .کمتر است مراتب  بهمثبت قیمتی 

نیازمند ، الی است و بنابراین تعدیل اقتصادبرابر بیشتر از الگوي رهبري م 4یک شوك قیمتی از 

  .باشد میپولی شدیدتر  ییک سیاست انقباض

پولی و مالی  گذاران سیاستمدل به الگوي تعامل  يزا درونبر متغیرهاي  يور بهرهشوك  ریأثت

دنبال یک شوك  به در دو سناریوي رهبري پولی و نش 11و  10هاي نمودار مطابق .بستگی دارد

لتی باید ولذا مخارج د. یابد میتولید افزایش و تورم و بدهی عمومی کاهش  ،يور بهرهمثبت 

 شیافزاي تثبیت اقتصاد حجم پول و مخارج دولتی کاهش و تورم با شیب مالیمی برا .افزایش یابد

پولی و مالی  هاي سیاست يور بهرهشوك مثبت  نیبنابرا؛ گردد می برو به سطح تعادل قبلی  افتهی 

بر  فقط در سناریوي رهبري مالی، ،يور بهرهشوك مثبت  11نمودار طبق  .کند یمانقباضی را القا 

و تورم چندان به این شوك واکنش  یبده اما سیاست مالی،؛ گذارد یمتولید و مخارج دولتی اثر 

  .دهند ینمنشان 

تورم و حجم  جهینت در .یابد می کاهشداخلی و نرخ رشد پول داخلی  دیتول اقتصاد جهانی، رونق با

شوك مثبت اقتصاد  نیبنابرا؛ و مخارج دولتی باید کاهش یابد یابد میبدهی عمومی افزایش 

و تعدیل اثرات این شوك نیازمند  دکن یمپولی و مالی انقباضی را القا  هاي سیاستجهانی، 

، در الگوي رهبري مالی، 11 نمودارمندرج در  يها افتهیمبناي  بر .انبساطی است هاي سیاست

  .است تر میمالشوك بسیار  در مقابل این ها واکنش
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ها،  مطابق یافته .در این مطالعه، شوك مثبت درآمدهاي نفتی است یبررس موردآخرین شوك 

مدهاي نفتی بدهی را افزایش درآ نیهمچن .دهد میتولید و تورم را افزایش ، نفتی مثبت شوك

مرکزي براي کنترل تورم حجم پول را  بانک .مثبتی بر مخارج دولتی دارد ریتأثو  دهد میکاهش 

و مخارج  یابد میدر نتیجه کاهش تولید و کاهش حجم پول بدهی عمومی افزایش  .دهد میکاهش 

پولی و مالی در برابر  گذار سیاستگفت واکنش آنی  توان یمبنابراین ؛ دولتی باید کاهش یابد

مخارج دولتی  شیافزا و کاهش نرخ رشد حجم پول صورت  بهوقوع یک شوك نفتی به ترتیب 

 رهبري مالی، يبرقراردر صورت  اما؛ مصداق دارد وهایسنارمذکور در مورد تمام  يها افتهی .است

   .کنند میمدل القا  يزا درون يرهایمتغبیشتري را در نوسانات  تینف يها شوك

  

  ها شوك لیتحل و  هیتجز -5-4-2

ی بررس موردي مدل زا دروني رهایمتغدر نوسان  ها شوكدر این قسمت از مقاله سهم هریک از 

ي مدل زا درونرا بر روي متغیرهاي  ها شوكیک از اهمیت کمی هر 5تا  3نمودار . گیرد یمقرار 

   .دهد میو دو ابزار سیاست مالی و پولی نشان  تورم شامل تولید،

 
  دیها بر نوسانات تول از شوك کیهر یکم تیاهم :1نمودار 

  

تغییر کرده ... پولی و مالی و ي ها شوك ریتأثکه محصول چگونه تحت  دهد مینشان  1نمودار 

ي بوده و ور و بهرهدو شوك قیمت  ریتأثشدت تحت ه ب تولید شود میکه مالحظه  طور همان .است

سهم دو شوك پولی و مالی در  ي مقایسه در .ردیگ یمقرار  ها شوك ریسا ریتأثمیزان کمی تحت  به

گر ماهیت ادواري  بیان هم باز ها افتهی و باشد می زیناچنوسانات تولید، سهم شوك پولی بسیار 

  .سیاست مالی است
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  ها قیمتها بر نوسانات  از شوك کیهر  یکم تیاهم :2نمودار 

  

و دو شوك تکنولوژي و  ردیگ یمشوك مالی قرار  ریتأثتورم بیشتر تحت  نوسانات ،2نمودار طبق 

طرفی سیاست مالی در نقطه مقابل سیاست پولی  از .دارندي بعدي قرار ها رتبهدر  بیبه ترتنفتی 

ی سیاست مالی به عبارت .کند یمعمل کرده و در جهت تعدیل تورم به سمت تعادل اولیه عمل 

ي بر نوسانات تورم داخلی ریتأثاقتصاد جهانی  نوسانات طبق نمودار، .رفتاري ضد ادوار تورم دارد

   .ندارد

  

  
 یها در نوسانات مخارج دولت از شوك کیهر  یکم تیاهم :3نمودار 

 ي تکنولوژي،ها شوك ریتأثبیشتر تحت  مالی یعنی مخارج دولتی ابزار حرکات ،3طبق نمودار 

پولی سهم کم و شوك جهانی اهمیتی در نوسانات مخارج  شوك .ردیگ یمی و نفتی قرار متیق

  .دولتی ندارد
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  یاستیس يها هیتوصو  يبند جمع - 6

 يبرا .در اقتصاد ایران بود پولی و مالی هاي سیاستمقاله به دنبال یافتن شواهدي دال بر تعامل  این

 نیاکه  .شدجدید استفاده  يزیکنبر فروض اقتصاد  شده بنا از یک سیستم معادالت راین منظو

و تعریف توابع هدف و قیود پیش روي  ها يبازو در قالب نظریه  يساز نهیبهتوابع با استفاده از 

 و بابا استفاده از روش تخمین بیزي  پارامترهاي مدل برآورد .استخراج گردید گذاران سیاست

برآوردها در سه حالت شامل  نیا .متلب انجام گرفت افزار نرمداینر تحت  افزار نرماستفاده از 

نتایج زیر و  پولی انجام گرفت رهبري مالی و سناریوي رهبري سیاست يویسنار سناریوي نش،

  :شدحاصل 

و دو فرض دیگر یعنی تعادل نش و  شود میفرض سلطه مالی در اقتصاد ایران پذیرفته  -1

  .شود میرهبري سیاست پولی تائید ن

از  کیهر یوابستگ و رانیدر ا یو مال یپول هاي سیاست نییپا پذیري انعطافتوجه به  با -2

 ءجبران آثار سو يبرا ویسنار نیبهتر خود، گذشته یاستیس ماتیتصم به گذاران سیاست

 . است رهبر يمرکز بانک وجودگذشته،  یو مال ینامتناسب پول هاي سیاست

گذار مالی باعث انحراف بانک مرکزي از هدف اصلی خود یعنی تثبیت  سلطه سیاست -3

 که در عین این .شود میتورم و تحمیل اهدافی مانند تثبیت بدهی براي بانک مرکزي 

و از  باشد میتثبیت بدهی براي خود دولت یک هدف فرعی  هاي این تحقیق، مطابق یافته

  . اهمیت زیادي برخوردار نیست

 هستند، یخیتار مثبت یوابستگ يدارا یمال و یپول هاي سیاست رانیا اقتصاد در -4

 بالعکس و گذشته یمال هاي سیاست ریتاث تحت بشدت يجار یپول هاي سیاست

 به توجهلذا  .هستند گذشته در يمرکز بانک هاي سیاست تابع يجار یمال هاي سیاست

 از یباطل دور غلط استیس کی و است برخوردار چندان دو تیاهم از ها استیس تناسب

  .شد خواهد باعث را اشتباهات

ي ها کننده لیتعد فیتضع موجب که داردي ادوار رفتار رانیا اقتصاد دری مال استیس -5

ي ها بحران هنگام به را نوسانات ازي ا شونده دیتشد دور و شدهي اقتصاد خودکار

 ،یپول يها با شوك سهیدر مقا یمال يها شوكی طرف از گردد، یم باعثي اقتصاد

ها  آورند که تعدیل آن تري را در اقتصاد مخصوصا در تورم بوجود می نوسانات عمیق

ي برای مالي ها استیس از فادهلذا ضمن اینکه است. تري هم است نیازمند زمان طوالنی
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، توجه است تر مناسبی پولي ها استیس ازي اقتصاد کیاستراتژ و بلندمدت ثبات جادیا

 .باشد هاي مالی هم بسیار حائز اهمیت می به تناسب سیاست

پولی و مالی در اقتصاد ایران،  هاي سیاستهاي این مقاله  که مطابق یافته با توجه به این -6

به آن اشاره شد،  5چه که در بند  هاي استراتژیک هم هستند و با توجه به آن جانشین

 پیرو –از نوع رهبر  ،پولی و مالی در ایران هاي سیاستترین سناریوي تعامالت  مناسب

ت مد چه هدف تحریک اقتصاد براي کوتاه به این ترتیب که چنان. است )استاکلبرگ(

چه اقتصاد نیازمند تغییرات اساسی و بلندمدت باشد،  ي رهبري پولی و چنانوالگ باشد،

گذاري در عرصه کالن اقتصادي  ترین استراتژي سیاست رهبري سیاست مالی مناسب

  .خواهد بود

سلطه هاي اقتصاد جهانی،  شوك وري و هاي بهره براي مقابله با تاثیرات منفی شوك -7

ینه زترین گ پولی و مالی مناسب هاي سیاستسازي  عرصه تصمیمگذار مالی بر  سیاست

 .است

 و یمال و یپول يگذار سیاست ماتیتصم عرصه بر یمال گذار سیاست سلطه کاهش -٨

 اتخاذ در گذاران سیاست از کیهر استقالل ای و رهبر يمرکز بانک کی وجود

 از یناش ياقتصاد نوسانات کاهش يبرا نهیگز نیبهتر ،دخو یاستیس ماتیتصم

  .باشد می ینفت يها شوك
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   مأخذ منابع و

پولی و مخارج دولت  يها آثار شوك لیتحل" ).1395(داوود  منظور، و. روانیانوش پور، تقی .1

): 4(51 مجله تحقیقات اقتصادي. "مالی در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی پویاي تصادفی

1001-977 .  

بر  دیبا تأک پولی و مالیهاي  تکانه آثار ارزیابی" ).1395( يمهد ،انیهاد و. حسن درگاهی، .2

هاي  فصلنامه نظریه. "DSGEرویکرد : تعامل ترازنامه نظام بانکی و بخش حقیقی اقتصاد ایران

  .1- 28 ):1(3 کاربردي اقتصاد
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رشد و توسعه (اقتصادي  يها فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش. ")DSGE(پویاي تصادفی 

  . 1- 26 :)1(14 )پایدار

پولی تحت سلطه مالی و تورم  يگذار سیاست" ).1391( نیان، حسیتوکل و. کمیجانی، اکبر .5

فصلنامه  ."هدف ضمنی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویاي تصادفی براي اقتصاد ایران

  . 87- 117 :8 سازي اقتصادي تحقیقات مدل
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 پیوست

  پارامترها نیپس و نیشیپ یچگال يهانمودار: الف پیوست
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  شالگوي ن ها،الی پسین پارامترچگ و نیشیپ یچگال :4نمودار
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 یمال يرهبر يویسنار پارامترها، نیپس یچگال و نیشیپ یچگال :5 نمودار
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  یپول يرهبر يویسنار پارامترها، نیپس یچگال و نیشیپ یچگال :6 نمودار
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  گلمن و بروکز یصیتشخ يها آزمونمربوط به  ينمودارها: ب پیوست

  

  ، سناریوي نشبروکز و گلمن MCMC آزمون تشخیصی :7نمودار 
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 بروکز و گلمن، سناریوي رهبري مالی MCMC آزمون تشخیصی :8نمودار 
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 بروکز و گلمن، الگوي رهبري پولی MCMC آزمون تشخیصی :9نمودار 
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Abstract    

The aim of this paper is to examine the interaction of monetary and fiscal 
policies in the Iranian economy. The study was conducted using a new 
Keynesian dynamic general equilibrium model with sticky prices and 
imperfect competition assumptions. The policy makers’ reaction functions 
were determined by optimizing objective functions for each economic 
condition. The model parameters were estimated using the Bayesian 
estimation method and the Dynare software. 
The findings show that a monetary policy has a pro-cyclical behavior while a 
monetary policy is counter-cyclical. Also, the fiscal leadership hypothesis is 
accepted in Iran. It was also demonstrated that the central bank focuses on 
the stabilization of inflation while the government simultaneously stabilizes 
the inflation and production. According to the results, monetary and fiscal 
policies in Iran are strategic substitutes. In addition, monetary policies can be 
more effective than fiscal ones in stabilizing economic fluctuations. 
 
Keywords: Dynamic stochastic general equilibrium, Interaction between 
monetary and fiscal policy, Game theory, Fiscal leadership hypothesis, 
Bayesian estimation method. 
JEL Classification: E63, E61, E52. 
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Abstract  

The main objective of this study is to evaluate the impact of changes in 
energy consumption on real GDP in Iran within the framework of the non-
linear smooth transition autoregressive method between 1965 and 2013. In 
this regard, the linear model is tested against a nonlinear model. It is found 
that the nonlinear model has better estimation. Then, using Trasvirta test, the 
nonlinear logistic model is estimated. The variations in the independent 
variables are divided into three parts including up, low and middle 
thresholds of changes), based on the nonlinear logistic model. The results 
show that the effect of gas consumption on the real GDP is U-shaped. This 
means that the low threshold rises to the middle threshold, and the middle 
threshold declines to the high threshold. In the case of electricity 
consumption, the results indicate that a positive and increasing relationship 
exists in all the thresholds. Positive changes in oil consumption in the low 
threshold have a positive effect on GDP changes, and this effect is reduced 
by moving from the low to the up threshold; in the up threshold, the effect 
will be in the opposite direction of oil consumption changes. 
 
Keywords: Energy, Gross Domestic Production, Smooth transition 
autoregressive, Nonlinear estimation. 
JEL Classification: Q13, Q32, Q41. 
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Abstract 

The purpose of this article is to criticize the criteria of policymaking in welfare 
economics and illustrate the criteria of economic policy making in Islam. In other 
words, we want to answer this question: what are the limitations of the criteria for 
policymaking in welfare economics and what is the solution proposed by the 
Islamic economics? Benefit-cost analysis is the main criterion of policymaking in 
welfare economics, and it seems to be rational. However, it has some limitations 
which are not accepted by the Islamic economics. After criticizing the welfare 
economics criteria, we illustrate these criteria in the Islamic economics. The 
results of this research show that the most important criterion of policymaking in 
Islam is to respect the rights of others in choosing the best alternative which is the 
base of other criteria like justice and efficiency. We have also added public 
satisfaction as a second criterion and illustrate the role of Maslahat (expediency) 
in policymaking. Finally, we show that the benefit-cost analysis is not universal, 
but it can be used in different situations and by some requirements in the Islamic 
economics. The criteria of Moslem policymakers are illustrated then. 
 
Keywords: Right, Policymaking, Public satisfaction, Justice, Efficiency, Benefit. 
JEL Classification: I38, I31. 
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Abstract 

The relationship between economy and democracy has always been one of the 
most controversial issues in humanities studies. In most studies, democracy has 
been considered as a factor affecting economic variables, but the influence of 
economic variables on democracy has been investigated much less. Based on the 
literature, the most important and effective economic factors of democracy are 
trade and economic growth. Therefore, in this paper, the impacts of trade on 
democracy have been investigated based on spatial econometric and geographical 
proximity in 2014.  The results show that foreign trade has a significant and 
positive effect on democracy, but economic growth has no significant effect on it. 
Also, the effect of spatial proximity on improving the level of democracy in 
developing countries is approved. In general, the results confirm the spatial 
effects of geographical proximity and trade on improving democracy. 
 
Keywords: Democracy, Trade spillover, Spatial econometrics, Developing 
countries  
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Abstract 

Reducing the tariff rates is very important to avoid because it negatively 

affects domestic industries and leads to devaluation of the national money. 

Such a reduction, indeed, has multidimensional effects. The aim of this 

paper is to investigate the effects of trade policy and exchange rate policy in 

Iran in the framework of a DSGE model for an open small oil-exporting 

economy on the macro economic variables especially imports and exports. 

The incomplete exchange rate pass-through in the form of nominal rigidity is 

also discussed in the model. The model parameters are estimated from 1973 

– 2014 using the Bayesian method.  

The results about the Impact impulse-response function show that the 

positive shock of exchange rate increases the output and employment and 

decreases the imports. The impact of this shock on exports, although 

positive, due to its low elasticity, is not strong enough to increase non-oil 

exports. Additionally, the effects of positive shocks on intermediate goods 

tariff rates cause a reduction in the import of these goods, increasing the 

output and employment, and, in general, reduction of total imports and 

exports. Also, the positive shock of tariffs on consumer’s goods causes to 

reduce the import of these goods and total imports. 

Keywords: DSGE, Trade policy, Exchange rate policy, Rigidity, Export, 

Import, oil. 
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Abstract 

The method of financing in the health sector is a principal challenge for 
authorities. In developing countries, including Iran, the main burden of 
financing in the health sector is on families. This method is an unjust 
mechanism because the people’s utilization of health goods and services 
depends on their economic status, not their health conditions. Therefore, in 
such countries, one of the goals for health authorities is the replacement of 
“out of pocket” with more equitable methods. The first step for innovating 
appropriate financing methods in the health sector is identifying and 
analyzing the determinants of the ability of families to pay. This paper 
studies the factors that affect Iranian urban families’ health expenditures. 
In this study, health expenditure modeling is done through a sample 
selection model using the data obtained from the household income-
expenditure survey (HIES) for 18727 families in the urban areas. The results 
show that there is an increase in the household health expenditure, parallel 
with an increase in per capita income, education, gender ratio, residents’ 
health development and the number of the elderly and the non-elderly. In 
addition, insurance and smoking factors cause a higher amount of household 
spending in the health sector. Also, the families with married members have 
the highest health expenditure, while those with never-married members 
have the lowest. Moreover, there is a sample-selection problem for 
investigating the determinants of health expenditure in Iranian urban areas; 
the use of linear regression leads to biased and inconsistent estimations. 
Keywords: Health expenditure, Sample-selection problem, Heckman's two-
step method, Iranian urban families. 
JEL Classification: I11, C24, R22 
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Abstract  

From the perspective of modern structural economics, the literature on 
development economics after World War II has witnessed three waves: old 
structuralism, neoclassic and modern structural economics. Modern 
structuralism is based on the comparative advantages of an economy in 
factors of production, improvement of infrastructures with government 
assistance, and the use of market mechanisms to allocate resources. Old 
structuralism advocated governmental development policies that defied the 
comparative advantage of the economy. In modern structuralism, the role of 
government in industrial diversification and its upgrading is limited to 
providing information about new industries, coordination of the 
corresponding investments among different firms in the same industry, 
compensating externalities of information to lead firms and foster new 
industries through helping incubators and encouraging foreign direct 
investment. The government also plays a leading role in improving hard and 
soft infrastructures in order to reduce firms' transaction costs and facilitating 
the industrial development of the economy. Identification and facilitation of 
growth is an instrument for implementation of new structural economics, 
which can be implemented through six stages. In this article, the theory, 
policies and applications of modern structuralism are investigated. The most 
important aspects of the evaluation include comparative advantage, creating 
advantage and latent advantage, globalization of production, and 
implementation problems. It is also pointed out that economic development 
is not the same as industrial development and coping with problems in 
picking winners. 
 
Keywords: Modern structural economics, Old structuralism, Production 
parameters, Neoclassicism, Economic growth. 
JEL Classification: L5, O1, P5. 
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