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  ايران مطالعه موردي :انداز ناخالص داخلي اثر ريسك درآمد بر نرخ پس

  )انداز ملي در ايران با تاكيد بر نااطميناني درآمد ملي برآورد تابع پس(
  1محمدعلي احساني
  2مريم خليلي اصل

  

  چكيده

انداز، به ويژه اثر ريسك درآمد به عنوان يكي از  ي پس كننده چگونگي اثرات عوامل تعييندر اين مقاله 
با بكارگيري روش حداقل  1389تا  1359 ي زماني طي دوره انداز در ايران متغيرهاي مهم و موثر بر پس

ريسك درآمد ثير تأبه منظور بررسي  ،در اين تحقيق. مورد بررسي قرار گرفته است) OLS( مربعات معمولي
گرفته اي براي ريسك درآمد در نظر  انداز، انحراف معيار توليد ناخالص داخلي به عنوان نماينده بر نرخ پس
 .انداز داشته است دار ريسك درآمد بر نرخ پس ثير مثبت و معنيأتحقيق، داللت بر ت نتايج تجربي .شده است

. آيد گريز به وجود مي كنندگان ريسك براي مصرفنااطميناني، عدم مطلوبيت به عبارت ديگر، با افزايش 
ر د. پردازند تا عدم مطلوبيت را كاهش دهند كنندگان به تخصيص مصرف از زمان حال به آينده مي مصرف
همچنين وجود آثار  .كند ميانداز را تأييد  هاي احتياطي بر پس كه اثر انگيزه يابد افزايش مي پس انداز نتيجه

نسبت خالص صادرات به و  هاي بانكي، نرخ تورم، نرخ بهره اسمي روي سپرده ي،مثبت نرخ رشد اقتصاد
  . شود ميييد أانداز ت توليد ناخالص داخلي بر نرخ پس

  
  . انداز ناخالص داخلي، ريسك درآمد، ايران، روش حداقل مربعات معمولي نرخ پس :كليدي واژگان

 
Keywords: Gross Domestic Saving Rate, Income Risk, Iran, Ordinary 
Least Squares Method.  
JEL Classification: E21, D81.  
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  مقدمه -1

داز نقش بسيار مهمي در تشكيل سرمايه و رشد و توسعه اقتصادي هر كشور  كه پساناز آنجا 
انداز و مجاري به كارگيرنده آن و   دهنده پس ، يك نگرش اساسي بر روي منابع تشكيلكند ميايفا

انداز از پارامترها و  پس. استهمچنين تحليل نوسانات آن در طول زمان امري ضروري 
  .باشد هاي متعددي متأثر مي سياست

مي تواند موجب بروز و در دنياي واقعي، نااطميناني، عدم تقارن و نقص اطالعات وجود دارد
سه . انداز اثر بگذارد گيري عوامل اقتصادي شده و روي پس ريسك و مخاطره در فضاي تصميم

يا (نااطميناني نرخ بهره، نااطميناني درآمد، نااطميناني اشتغال : استانداز موثر  نوع نااطميناني بر پس
و ممكن  هاي بهره آتي نامطمئن هستند نرخ هاي خود وخانوارها در مورد تحقق درآمد). يبيكار

انداز  به اين ترتيب، خانوارها زماني كه تصميم به پس .ها نوسان داشته باشداست وضعيت اشتغال آن
 انداز تغييرات در پسانداز در اثر نااطميناني را پس. ها توجه دارند نااطميناني ، به اينگيرند مي

  ).1995، 3؛ آربك و كاتليكف2001 ،٢؛ منگاتي2008 ،١فلدن( نامند احتياطي مي
انحراف در مطالعه حاضر تر با ريسك و نااطميناني درآمد مواجه هستند،  خانوارها بيش آنجائيكهاز 

يك . شود ميگرفته اي براي ريسك درآمد در نظر  داخلي به عنوان نمايندهمعيار توليد ناخالص 
افزايش با انداز  نرخ پس كه دهد مينشان  1379-1388ي زماني  ايران طي دوره بررسي اوليه در

اين است كه همراه با نوآوري تحقيق در . يابد انحراف معيار توليد ناخالص داخلي افزايش مي
انداز نيز مورد  نرخ پس برانداز در ساير مطالعات، اثر ريسك  تاثيرگذار بر نرخ پس بررسي عوامل
  :باشد ميبه صورت زير مقاله سازماندهي . گيرد بررسي قرار مي

و در بخش سوم ادبيات  است انداز بررسي شده بخش دوم چارچوب نظري ريسك و پس در
ها و اطالعات آماري، تصريح مدل، نتايج  بخش چهارم به معرفي داده. شود ميتجربي تحقيق مرور 

گيري و  و نهايتاً در بخش پنجم نتيجه داردهاي تحقيق اختصاص  برآورد مدل و تحليل يافته
  . شود ميپيشنهادات ارائه 
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  مباني نظري تحقيق -2

به عبارت ديگر، بخشي از . باشد ميانداز به تعويق انداختن مصرف از زمان حال به آينده  پس
در ). 1991 ،1هريس و استيندل( شود ميانداز ناميده  پس ،شود ميدرآمد كه در زمان حال مصرف ن

  :گيرند ميانداز تاثير دارند، مورد بررسي قرار  ترين متغيرهايي كه بر پس اين قسمت مهم
طبق فرضيه چرخه زندگي، افراد و خانوارها به هموار كردن مصرف در طول  :رشد اقتصادي

انداز، تابعي از  كه پس شود ميفرض . گيرند ميانداز  بنابراين تصميم به پس كنند ميزندگي توجه 
اگر درآمد در طول زمان افزايش يابد بدين معني است كه درآمد . درآمد طول زندگي باشد

اگر هر گروه سني متوالي، . سني متوالي نسبت به قبل باالتر خواهد بودزندگي و مصرف هر گروه 
انداز خانوارهاي فعال  ند، حجم پسرا در زمان بازنشستگي ارزيابي ك يك سطح باالتري از مصرف

انداز افزايش خواهد يافت چون نرخ  با افزايش در نرخ رشد درآمد، نرخ پس. بيشتر خواهد شد
 انداز پسشكاف بين سطح مصرف هدف خانوارها در سنين كاري و  شود ميرشد باالتر موجب 

با نرخ رشد باالتر ممكن است انتظار  ييبنابراين، كشورها. شود مينكردن مردم بازنشسته بيشتر 
تر داشته  با نرخ رشد پايين يانداز خصوصي باالتري نسبت به كشورها داشته باشند كه نسبت پس

 پس انداز، در شرايط رشد، افراد ميانسال نرخ اين فرضيهطبق ).1999، 2حسين و تيروال( باشند
  ).1986، 3موديگلياني( باالتري نسبت به افراد جوان يا سالخورده دارند

 وانداز را افزايش  اثر جانشيني پس. افزايش نرخ بهره دو اثر جانشيني و درآمدي دارد :نرخ بهره
انداز مبهم است  اثر خالص نرخ بهره روي پس بنابراين،. دهد ميانداز را كاهش  اثر درآمدي پس

  ).2000، 4؛ برب و كات1999 حسين و تيروال،(
تواند از  همچنين، تورم مي. انداز موثر است تورم از طريق تاثير نرخ بهره حقيقي بر پس :نرخ تورم

تالش كننده  با افزايش تورم، مصرف. انداز اثر بگذارد طريق اثرگذاري روي ثروت واقعي بر پس
 انداز پس ،در نتيجه. هاي نقدشونده باقي بماند كند كه در يك سطح هدف ثروت و دارايي مي

تواند  و مي شود ميعالوه، تورم موجب نااطميناني جريان درآمد آينده ه ب. افزايش خواهد يافت
به نقل  1989 ،6و ديتون 5،1990كيمبال( انداز احتياطي باالتر هدايت كند كنندگان را به پس مصرف

                                                            
1. Harris & Steindel (1991) 
2. Hussein & Thirlwall (1999) 
3. Franco Modigliani (1986) 
4. Berube & Cote (2000) 
5. Kimball (1990) 
6. Deaton (1989) 
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كه تورم موجب كاهش قدرت خريد افراد البته با توجه به اين ).2004، 1 و كونال سناز آچوكرال
انداز منجر شود زيرا افراد براي حفظ سطح مصرف قبلي بايد  ، ممكن است به كاهش پسشود مي

مطالعات در . انداز كاهش خواهد يافت تري از درآمد را هزينه كنند كه به تبع آن پس مقدار بيش
  .تواند متفاوت باشد تجربي، نتايج با توجه به شرايط هر كشور مي

طبق فرضيه مايزلس صادرات اثر مستقيم  :نسبت خالص صادرات به توليد ناخالص داخلي
هاي ديگر  هاي صادراتي نسبت به بخش انداز در بخش تمايل به پس ،انداز دارد چون اوالً بر پس
هاي ثروتمند نرخ  رود گروه صادراتي ثروتمندتر هستند و انتظار مي هاي معموالً بخش .تر است بيش
انداز دولت به شدت به ماليات بر  پس ياً،ثان .انداز باالتري نسبت به ساير اقشار داشته باشند پس

انداز را در  تواند افزايش ميل نهايي به پس رشد صادرات مي اً،ثالث. تجارت خارجي متكي است
  ).2009 ،2سينها( ود آوردهاي ديگر به وج بخش

كننده نسبت به  كه مصرف شود ميباعث افزايش واريانس توزيع درآمد كار  :ريسك درآمد
 3انداز از يك اثر احتياطي افزايش پس. انداز كند تر پس تر شده و در نتيجه بيش ريسك حساس

انداز و انباشت  ، دو دليل براي پس)2008( فلدن ).2008 ،4رايچهات و اسكلساين( شود ميناشي 
انداز  و بيمه نشده باشد به پس طمئنزماني كه درآمد آينده نام. كند ميثروت خانوارها بيان 

ي درآمد دائمي، اگر  طبق فرضيه. دليل ديگر، هموارسازي مصرف است. شود مياحتياطي منجر 
هايي با درآمد پايين غيرعادي نتوانند قرض بگيرند، زماني كه درآمد به طور غير  خانوارها در دوره

هم نااطميناني درآمد و هم تغييرات درآمد منجر  ،در نتيجه. خواهند كرد انداز پسعادي باال است 
  .به انباشت سرمايه خواهد شد

را در  انداز پسمد و نرخ انجا بحران اقتصادي به افزايش نااطميناني در درآمد خانوار و بنگاه مي
و انباشت  دادهنااطميناني درآمد، سطح بهينه مصرف جاري را كاهش . دهد ميمدت افزايش  كوتاه

در  ).2002، 6؛ استيگليتز و والش1992و همكاران، 5گوسيولويجي ( دهد ميثروت را افزايش 
رشد توليد به طور كاهش گذاري و  مدت، بحران اقتصادي به دليل كاهش سرمايه مدت و بلند ميان

  ).2001، 7يون وان كيم( گذارد اثر مي انداز پسمخالف روي 
                                                            

1. Athukorala & Kunal Sen (2004) 
2. Sinha (2009) 

  ).1990كيمبال، ( احتياط، حساسيت پس انداز احتياطي نسبت به ريسك است. 3
4. Eechhoudt & Schlesinger (2008) 
5. Luigi Guiso (1992) 
6. Stiglitz & Walsh (2002) 
7. Yun-Hwan Kim (2001) 
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به ويژه براي خانوارهاي  پس اندازبه انگيزه احتياطي براي  پس اندازمدل موجودي احتياطي 
اين خانوارها . كند ميتر و خانوارهايي كه با نااطميناني درآمد بااليي مواجه هستند، توجه  جوان

مدت و قيد نقد شوندگي  با نوسانات درآمد كوتاه هتا در مواجه كنند ميداري  دارايي نگهمقداري 
باشند و  گريز كنندگان ريسك اگر مصرف ).1999، 1بيورلي و شرادن( مصرف را هموار كنند

خواهد بود تر  احتياطي بزرگ پس اندازبراي  در مورد درآمد آينده باشد، تقاضاعمدتاًنااطميناني 
نوسانات درآمد ريسك منفي قابل توجهي براي  ).1995؛ آربك و كاتليكف، 2006 ،2فيشر(

هاي بد خودداري  توانند از مصرف در زمان كنندگان مي مصرف. آورد كننده به وجود مي مصرف
اگر درآمد كار  ).2001و همكاران،  3دورنبوش( كنند انداز پسها را  از دارايي سهم بيشتريكنند و 

اثر ريسك روي - )U'''>0(در صورتي كه تابع مطلوبيت نمايشگر احتياط باشد  - ريسكي باشد
  .)2008، 4گانينگ( مثبت است انداز پس

  

  انداز پسبيان رياضي رابطه نااطميناني و  -2-1

 تابع مطلوبيت درجه دو داللت ؛كنيم كه تابع مطلوبيت نسبت به مصرف از درجه دو باشد فرض مي
مطلوبيت نهايي در يك مقدار مشخص از مصرف به صفر رسيده و سپس منفي  كهبر اين دارد 

كه مطلوبيت نهايي مصرف كاهشي است يعني فرد به اينعالوه، اين تابع داللت دارد ه ب. شود مي
گريزي مطلق فزاينده، همچنان كه  فرد با ريسك. گريزي مطلق فزاينده است داراي ريسك

تري از مصرفش را از دست دهد تا از يك مقدار  مقدار بيش، حاضر است كه شود ميثروتمندتر 
 دكن ميي دوم مشخص  اين مشكالت مربوط به تابع مطلوبيت درجه .معين نااطميناني اجتناب كند

يابد، يعني مشتق سوم تابع مطلوبيت  كه مطلوبيت نهايي با افزايش مصرف به آرامي كاهش مي
  كه نرخ  شود مشتق سوم مثبت، فرض مي اتاثري  شاهدهمبراي . مثبت است) به جاي صفر(احتماالً 

  :و نرخ تنزيل صفر هستند واقعي بهره
  
)1(  U'(Ct) = Et [U'(Ct+1)] 
  

  :طلوبيت نهايي خطي است و بنابرايناگر تابع مطلوبيت نسبت به مصرف از درجه دو باشد، م
                                                            

1. Beverly & Sherraden (1999) 
2. Fisher (2006) 
3. Dornbusch (2001) 
4. Gunning (2008) 
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)2(  Et [U'(Ct+1)] = U'(Et [Ct+1]) 

  
  :صورت زير خواهد شدعادله اولر به در اين صورت م

  
)3(  Ct = Et [Ct+1] 

  

در اين مورد مطلوبيت نهايي . است Cيك تابع محدب از  U'(C)مثبت باشد،  (.)'''Uاما اگر 
  .شود ميتر از مطلوبيت نهايي مصرف انتظاري  انتظاري مصرف بزرگ

  
)4(  Et [ U'(Ct+1) ] > U'( Et [ Ct+1 ]) 

  

يعني مطلوبيت نهايي  شود مي U'(Ct)تر از  بزرگ Et [U'(Ct+1)]، )2(و ) 1(ي  با توجه به رابطه
تركيب مشتق سوم  ،بنابراين. شود ميتر از مطلوبيت نهايي مصرف جاري  انتظاري مصرف بزرگ

و به آينده  دهد ميمثبت تابع مطلوبيت و نااطميناني در مورد درآمد آينده مصرف جاري را كاهش 
  .شود مياحتياطي ناميده  پس انداز، انداز پساين . يابد افزايش مي انداز پسدر نتيجه  دهد ميانتقال 

اختالف بين مطلوبيت نهايي انتظاري مصرف و مطلوبيت نهايي مصرف جاري  ،با افزايش نااطميناني
افزايش در  ،بنابراين .دهد ميدر نتيجه فرد مصرف جاري خود را بيشتر به آينده انتقال  شود ميبيشتر 

  ).2006، 1رومر( دهد ميرا افزايش  انداز پسنااطميناني انگيزه 
  
  مروري بر ادبيات موجود از ديدگاه تجربي -3

  مطالعات انجام شده در خارج كشور) الف

احتياطي را مورد بررسي  پس اندازو  ،درآمد ريسكي، مصرف چرخه زندگي ،)1987( 2اسكينر
اي مصرف با نرخ بهره و درآمد نامعين به  با كاربرد مدل چرخه زندگي چند دوره يو .دهد ميقرار 

چرخه زندگي را در طول انباشت سرمايه  از %56 بيش ازاحتياطي،  پس اندازرسد كه  اين نتيجه مي
  .دهد ميتشكيل 

                                                            
1. Romer (2006) 
2. Skinner (1987) 
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در  با استفاده از بررسي درآمد و ثروت خانوارهاي ايتاليايي ،)1992(لويجي گوسيو و همكاران 
احتياطي پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه اثر  پس اندازبه بررسي نااطميناني درآمد و  1989سال 

 .ازگار استس 1احتياطي و احتياط كاهشي انداز پسنااطميناني درآمد روي انباشت ثروت با تئوري 
به طور متوسط، . دهد ميرا توضيح  پس اندازولي نااطميناني درآمد تنها بخش كوچكي از 

عالوه بر نااطميناني درآمد . آيد ميدرصد ثروت خالص خانوار به شمار  2احتياطي  انداز پس
  .هاي ديگر مثل سالمتي و مرگ و مير ممكن است عامل مهمي در انباشت ثروت باشد ريسك

  بخش خصوصي راطي دوره زماني انداز پسبحران مالي آسيايي و  ،)2001( يون وان كيم
را براي دوره  پس اندازمدت  وي معادله بلندمدت و كوتاه. دهد ميمورد بررسي قرار  2000-1970 

رسد  زند و به اين نتيجه مي تخمين مي 1995- 2000و براي دوره بحران  1970-1995قبل از بحران 
و افزايش نااطميناني اقتصادي، افزايش در فقر،  مانند كه بحران مالي آسيايي چندين پيامد بحراني

افزايش نااطميناني اقتصادي . دارد انداز پسي رفتار رو موسسات مالي بربه كاهش اعتماد عمومي 
مدت به دليل  مدت و بلند دهد ولي در ميانمدت افزايش  را در كوتاه انداز پسممكن است نرخ 

  . گذارد اثر مي انداز پسممانعت از سرمايه گذاري بلندمدت و رشد توليد به طور مخالف روي 
مورد  ،نااطميناني درآمد است احتياطي را كه ناشي از پس اندازاثر و اهميت  ،)2003( 2يانفي ژو

دولت ژاپن در مورد  1996هاي مربوط به بررسي سال  داده او با كاربرد. دده بررسي قرار مي
 دادش حداقل مربعات معمولي نشان و با استفاده از رو خانوارهاي ژاپنيهاي مالي  انتخاب دارايي

نيمي از  بيش از. دارد خانوار انداز پسدار روي مصرف و  كه نااطميناني درآمد يك اثر معني
  .كنند مي انداز پسخانوارهاي ژاپني براي انگيزه احتياطي 

، با به كارگيري مدل چرخه زندگي تصادفي به بررسي )2003( 3جيمز هاميتك شين يي چو، ليو،
هاي خرد تايوان و معرفي بيمه سالمت  احتياطي با كاربرد داده انداز پساثر بيمه سالمت ملي روي 

كه  آنها با استفاده روش حداقل مربعات معمولي به اين نتيجه رسيدند. پرداختند 1995ملي سال 
هاي بهداشتي آينده را كاهش و در نتيجه  نااطميناني در مورد هزينه NHI(4(سالمت ملي  بيمه

  .دهد مياحتياطي خانوارها را كاهش  انداز پسانگيزه 

                                                            
كنند ممكن  ها را انباشت مي افرادي كه مقدار قابل توجهي از دارايي. يابد شود، احتياط كاهش مي همچنان كه فرد ثروتمند تر مي. 1

  .كنند هاي كمتري نگهداري مي درآمد كمتر واكنش نشان دهند نسبت به افرادي كه دارايياست به كاهش غير منتظره در 
2. Yanfei Zhou (2003) 
3. Shin-Yi Chou & Liu & James K. Hammitt (2003) 
4. National Health Insurance 
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با آزمون فرضيه چرخه زندگي تعميم داده شده و فرضيه جمعيتي با استفاده از  ،)2005( 1واك و لي
به اين نتيجه رسيدند كه ميانگين متحرك  1975-2002هاي  هاي سري زماني كره در طول سال داده

، نسبت وابستگي جوانان و GDPسرانه، نسبت موجودي مسكن به  GDPو پراكندگي نرخ رشد 
ميانگين . ثيرگذار استتأداخلي  پس اندازها روي نرخ  خارجي انداز پسسالخوردگان و نرخ 

  .دارد انداز پسثير مثبت بر نرخ تأمتحرك و پراكندگي نرخ رشد درآمد 
كشور  5هاي  ، براي داده3تابلوييهاي  با به كارگيري الگوي داده ،)2005( 2تانون و بهرامشاه

را  انداز پس 1970-2000در دوره زماني ) مالزي، سنگاپور، تايلند، كره جنوبي و فيليپين(آسيايي 
در طول بحران مالي مورد بررسي قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند كه بحران مالي نه تنها روي 

 كننده آن اثر و عوامل تعيين انداز پسمدت بلكه همچنين روي روابط بلندمدت  روابط كوتاه
مدت و  داخلي در كوتاه انداز پسخارجي موجب كاهش نسبت  انداز پسهمچنين، . گذارد مي

نرخ بهره واقعي اثر منفي . تر بوده است اين كاهش در طول بحران بزرگ. شود ميبلندمدت 
عامل جمعيتي بخش بزرگي از . مدت و بلندمدت دارد در كوتاه پس اندازتري روي  كوچك

نيز زياد  انداز پسبا افزايش صادرات، نرخ  .دهد ميرا توضيح  پس اندازنوسانات بلندمدت نرخ 
  .دهد ميمدت به تغييرات در درآمد سرانه و تعميق مالي واكنش نشان  كوتاه انداز پسو  شود مي

هاي مربوط به خانوارهاي شهري چين در دوره  با به كارگيري داده ،)2010( و همكاران 4چامون
نتايج . خانوارها در چين پرداختند پس انداز، به بررسي نااطميناني درآمد و 1989-2006زماني 
به افزايش نرخ  و كه پراكندگي شوك درآمد خانوار در طول زمان افزايش يافته دهد مينشان 
  .كند ميبا سرپرست جوان كمك  يدر ميان خانوارها انداز پس
ي فرض چرخه زندگي بررسي  ها را به وسيله چيني پس اندازمعماي  ،)2011(و همكاران  5چاو

ها را توضيح  خانوار چيني انداز پس% 35كردند و به اين نتيجه رسيدند كه فرض چرخه زندگي تنها 
هاي مالي كه آنها  فرض انگيزه قوي افراد جوان براي خريدن خانه و حمايت ،آنها به مدل. دهد مي

افزايش % 48تواند  با اين فرض مدل مي. دنماين ميرا اضافه  كنند مياز پدر و مادرشان دريافت 
را توضيح دهد ولي در توضيح  1990-2007هاي  خانوار در طول سال پس اندازواقعي در نرخ 

  .ناتوان است 1975-1985هاي  در طول سال پس اندازدادن افزايش در 

                                                            
1. Kwack & Lee (2005) 
2. Thanoon & Baharumshah (2005) 
3. Panel 
4. Chamon (2010) 
5. Chao (2011) 
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اي، تابع مصرف مقعر و انباشت ثروت احتياطي را مورد  با كاربرد مدل چنددوره ،)2011( 1سون
تابع و زماني كه تابع مطلوبيت داراي مشتق سوم مثبت است  دهد ميو نشان  دهد ميبررسي قرار 

 جمعيافزايش در ريسك درآمد انباشت ثروت را در هر دو سطح فردي و  ،باشد مصرف مقعر مي
  .دهد ميافزايش 

  

  مطالعات انجام شده در داخل كشور )ب

مورد بررسي  1338-73ملي ايران را طي دوره زماني  انداز پسعوامل موثر بر  ،)1376( رشيدي
روش حداقل مربعات معمولي نشان داد كه افزايش درآمد قابل تصرف،  از قرار داد و با استفاده

ملي اثر مثبت داشته  انداز پسبر ) با دو وقفه زماني(ها و نرخ بهره واقعي  درآمد سرانه، تراز پرداخت
  .ملي شده است پس اندازافزايش بار تكفل وجنگ موجب كاهش  ،در مقابل. است

ملي در اقتصاد ايران پرداختند  پس اندازبه بررسي متغيرهاي موثر بر رفتار  ،)1382(مجتهد و كرمي 
به  1338-79براي دوره زماني  ARDL(2( اي گستردهه و با استفاده از روش خودتوضيح با وقفه

ناخالص داخلي نسبت به متغيرهاي مستقل، عملكردي يكسان  پس اندازاين نتيجه رسيدند كه نرخ 
 انداز پساثر رشد اقتصادي و درآمد سرانه بر نرخ . دهد ميمدت از خود نشان  در بلندمدت و كوتاه

بعد از  انداز پسمنفي است و روند نرخ  انداز پسمثبت است، اثر نرخ تورم و بار تكفل بر نرخ 
  .انقالب نسبت به قبل از انقالب كاهنده بوده است

در اقتصاد را بخش خصوصي  انداز پسي  عوامل تجربي تعيين كننده ،)1384(بهرامي و اصالني 
 1348-80طي دوره زماني ) ARDL(هاي گسترده  ايران با استفاده از الگوي خودتوضيح با وقفه

رسند كه اثر افزايش درآمد قابل تصرف بخش  دهند و به اين نتيجه مي مورد آزمون قرار مي
 انداز پستر بازارهاي مالي بر  يافتگي هر چه بيش خصوصي، بهبود وضعيت توزيع درآمد و توسعه

بخش خصوصي منفي  پس اندازهاي تامين اجتماعي بر  بخش خصوصي مثبت و اثر افزايش هزينه
بخش خصوصي، بهبود وضعيت بازارهاي  انداز پسترين راه براي افزايش  و مطمئن بهترين. است

كند و هم امكان  تر به خود جذب مي تر و راحت ها را بيشانداز پسمالي است زيرا هم 
  . دهد ميگذاري را افزايش  سرمايه

                                                            
1. Suen (2011) 
2. Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL) 
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هاي  با بكارگيري روش حداقل مربعات معمولي، الگوي خودتوضيح با وقفه ،)1387(هوشمندي 
ملي در ايران طي دوره  انداز پسو الگوي تصحيح خطا به بررسي عوامل موثر بر نرخ  توزيعي
مدت و بلندمدت داراي تاثير  پرداخت و نشان داد كه رشد اقتصادي در كوتاه 1338-83زماني 

ت نسب. مدت است تاثير بلندمدت شديدتر از كوتاه و باشد ميملي  پس اندازدار بر نرخ  مثبت و معني
 انداز پسمدت و هم در بلندمدت بر نرخ  خالص صادرات به توليد ناخالص داخلي هم در كوتاه

نوسانات . باشد ميمدت آن  تاثير بلندمدت آن شديدتر از تاثير كوتاه و ؛ملي تاثير مثبت دارد
اما به دار و منفي دارد  ملي تاثير معني انداز پسمدت و بلندمدت بر نرخ  درآمدهاي نفتي در كوتاه

مدت و  نرخ تورم در كوتاه. استمدت  تر از كوتاه صورت قدر مطلق تاثير آن در بلندمدت بيش
اما در هر دو دوره زماني از لحاظ آماري  باشد ميملي  انداز پسمدت داراي تاثير مثبت بر نرخ بلند
  .نيستدار  معني

آنان با . كل بررسي كردند انداز پسهاي طبيعي را بر  تاثير بحران ،)1389( ياوري و امامقلي پور
به اين نتيجه  1352-85طي دوره زماني  هاي توزيعي استفاده از روش خودرگرسيوني با وقفه

زيرا افراد در صورت  .دده را افزايش مي انداز پسهاي طبيعي، ميل متوسط به  رسيدند كه بحران
داشته باشند تا خسارت احتمالي تري  بيش انداز پسكنند  بيني وقوع حوادث غيرمترقبه سعي مي پيش

  . را جبران نمايند
بخش خصوصي در اقتصاد نفتي  انداز پسبه بررسي عوامل موثر بر  ،)1390( سبحاني و برخورداري

نتايج حاصل از تخمين روش حداقل مربعات معمولي نشان . پرداختند 1338-83ايران طي دوره 
بخش  انداز پسكه درآمدهاي نفتي از طريق تاثير بر درآمد سرانه موجب افزايش  دهد مي

. بخش خصوصي دارد انداز پسرشد درآمدهاي نفتي اثر مثبت روي ، بنابراين .شود ميخصوصي 
بخش خصوصي دارد و نرخ رشد  انداز پسنسبت جمعيت شاغل به كل جمعيت اثر مثبت بر نرخ 

  .بخش خصوصي اثر منفي دارد انداز پست بانكي بر هاي بلندمد سود واقعي سپرده
ملي را  انداز پسبين المللي پول، عوامل موثر بر  با به كارگيري الگوي صندوق ،)1390(ابراهيمي 

با استفاده از روش حداقل  او .مورد بررسي قرار داد 1350-86در اقتصاد ايران طي دوره زماني 
نسبت نقدينگي به  ؛با درآمد سرانه رابطه مثبت دارد انداز پسمربعات معمولي به اين نتيجه رسيد كه 

؛ يعني انتظار براين است داردمنفي اثر متغير جيني  ؛تاثير منفي دارد انداز پستوليد ناخالص ملي بر 
  .وارونه است Uيك  پس اندازو رابطه تورم و  ؛يابدافزايش  پس اندازكه با بهبود توزيع درآمد 
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 برآورد مدل و تجزيه و تحليل اطالعاتمعرفي و  -4

  معرفي مدل -4-1

براساس مباني نظري موضوع و ادبيات تجربي تحقيق، مدل تجربي اين مطالعه براي تبيين رابطه بين 
  : ناخالص به شكل زير تصريح شده است انداز پسريسك درآمد و 

  
)5( = + β1 + β2 +	β3 + β4 + β5 +
  

S : ناخالص داخلي انداز پسنرخ  
RS: 1ريسك درآمد  
GY:  نرخ رشد اقتصادي  
IR :هاي بانكي  نرخ بهره اسمي روي سپرده  

INF:  نرخ تورم  
NXGDP:  نسبت خالص صادرات به توليد ناخالص داخلي 

ε :جزء اخالل  
آمده از سايت هاي به دست  و بااستفاده از داده) OLS( مربعات معمولي حداقلاين مدل به روش 

  و بانك مركزي براي دوره زماني) IMF( ، صندوق بين المللي پول)WDI(بانك جهاني 
  . شود ميبرآورد  89-1359 

  

 تجزيه و تحليل اطالعات  -4-2

  آزمون تشخيص مانايي -4-2-1

، زيرا اگر در تخمين گيرند ميها از لحاظ مانايي مورد بررسي قرار  قبل از آزمون مدل، داده
ها در طول زمان  كه اين دادهد، به دليل اينهاي غيرمانا استفاده شو معادالت اقتصادسنجي از داده

دار و  معتبر نبوده و مدل تخمين تورش F و tهاي داراي واريانس و كوواريانس باثبات نيستند آماره
  .شود ميغير قابل استفاده 

                                                            
كه براي محاسبة انحراف شود  انحراف معيار توليد ناخالص داخلي به عنوان يك نماينده براي ريسك درآمد در نظر گرفته مي. 1

  .شود معيار توليد ناخالص داخلي از روش ميانگين متحرك استفاده 
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استفاده شده است و ) ADF( 1تعميم يافتهبه منظور بررسي مانايي متغيرها از آزمون ديكي فولر 
با توجه به نتايج حاصل از آزمون مشخص گرديد فرضيه صفر  .اند ارائه شده) 1(نتايج در جدول 

لذا با استفاده از شكل . شود ميمبني بر وجود ريشه واحد براي متغيرهاي مدل و نامانايي آنها رد ن
. شوند هاي مورد نظر مانا مي كه سري دهد مينشان  ADFتفاضل مرتبه اول متغيرها، نتايج آزمون 

  .هاي زماني مورد نظر انباشته از مرتبه يك هستند كه همه سريشود ميبنابراين مشاهده 
  

درصد 5نتايج آزمون ديكي فولر تعميم يافته در سطح معناداري ):1(جدول
  )حالت بدون عرض از مبدأ و روند(

  نام متغير  ديكي فولر تعميم يافته آماره مقدار بحراني  مرتبه تفاضل

)1(I 960  /1 -  136  /2 -  S 

)1(I 955  /1 -  991  /3 -  RS 

)1(I 956  /1 -  634  /3 -  GY 
)1(I 957  /1 -  981  /1 -  IR 

)1(I 956  /1 -  517  /3 -  INF 

)1(I 956  /1 -  657  /2 -  NXGDP 

 محاسبات تحقيق :منبع
  

شوند را به  گيري پايا مي متغيرهايي كه با يك بار تفاضل توان بودن ميبراي حل مسئله غيرساكن 
اطالعات ) هاي باالتر يا مرتبه(گيري مرتبه اول  با تفاضل ولي. زدصورت تفاضل مرتبه اول تخمين 

به اين ترتيب پايايي جمالت پسماند را با استفاده از آزمون ديكي . دهيم بلندمدت را از دست مي
براي اين منظور  .دهيم فته به منظور اطمينان از عدم وجود رگرسيون كاذب، انجام ميفولر تعميم يا

  :شود پرداخته ميناخالص داخلي  پس اندازابتدا به برآورد الگوي نرخ 
 = −12/73 + 3/17 − 05 + 0/411 + 	2/678 + 0/283 +139/258 						 )6(                                                                                        (−5/107)(5/077)														(1/771)(10/769)(3/438)(8/206) = 0/97		 . = 1/47 = 0/96 

 

                                                            
1. Augmented Dickey-Fuller 
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حاصل از آزمون ديكي فولر تعميم يافته براي جمالت پسماند حاصل از اين تخمين به شرح  نتايج
  :باشد زير مي

  
 آزمون ديكي فولر تعميم يافته براي جمالت پسماندنتيجه ): 2(جدول 

نتيجه 
  آزمون

مرتبه 
  تفاضل

مقدار بحراني 
آزمون در 

  درصد 10سطح 

مقدار بحراني 
آزمون در سطح 

  درصد 5

مقدار بحراني 
 1آزمون در سطح 

  درصد

آماره ديكي فولر 
    تعميم يافته

- I(0) 609  /1  مانا  954  /1 -  657  /2 -  809  /3 -  Residual 

  محاسبات تحقيق :منبع
  

متغير وابسته و متغيرهاي مستقل  يعني. يا ساكن باشد I)0(جمله پسماند انباشته از مرتبه صفر اگر 
برآورد  به اين ترتيب،. انباشته هستند و نوعي رابطه تعادلي بلندمدت بين اين دو متغير وجود دارد هم

  ).2004، 1گجراتي( دهيم گونه اطالعات بلندمدتي را از دست نمي و هيچ ودهرگرسيون كاذب نب
  
  ناهمساني واريانس در رگرسيون -4-2-2

جمالت خطا به  3مشكلي است كه در صورت نقض فرض همساني واريانس 2ناهمساني واريانس
اگر الگويي با اين مشكل روبه رو شود نتايج آن اگرچه خطي، سازگار و بدون . آيد ميوجود 

در اين صورت ممكن است . باشد تورش است اما كارا نيست، يعني داراي كمترين واريانس نمي
هاي متعددي وجود دارد كه در اين  بررسي اين مشكل روشبراي . دگمراه كننده باش Fو tنتايج 

كه فرض صفر  دهد مينتايج حاصل از اين آزمون نشان . استفاده شده است 4تحقيق از آزمون وايت
بدين ترتيب براي رفع . شود ميدرصد رد  95ها در سطح اطمينان  مبني بر همسان بودن واريانس

 )3(با توجه به نتايج جدول . شود  اول وارد مدل ميناهمساني واريانس ميانگين متحرك مرتبه 
  .شود ميناهمساني واريانس رفع شد و همساني واريانس تأييد 

  
  بررسي وضعيت واريانس با استفاده از آزمون وايت): 3(جدول 

 نتيجه آزمون آماره آزمون مقدار بحراني آزمون
  ها همسان اند واريانس 1/  4933  0/  2287

  تحقيق محاسبات :منبع

                                                            
1. Gujarati (2004) 
2. Heteroskedasticity 
3. Hemoskedasticity 
4. White 
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  خودهمبستگي در رگرسيون -4-2-3

مشكلي است كه در صورت نقض يكي از فروض مربوط به جمالت خطا حاصل  1خودهمبستگي
در صورت وجود خودهمبستگي اگرچه نتايج به دست آمده بدون تورش و سازگار . شود مي

براي بررسي وجود مشكل . اما كارا نبوده و به عبارتي ديگر داراي حداقل واريانس نيستند ،هستند
استفاده  2B-Gهاي متعددي وجود دارد كه در اين تحقيق از روش آزمون  روش خودهمبستگي

كه فرض صفر مبني بر عدم وجود  دهد مينتايج حاصل از اين آزمون نشان . شده است
  .شود درصد رد نمي 95خودهمبستگي در مدل در سطح اطمينان 

  
  B-Gبررسي وجود خودهمبستگي با استفاده از آزمون ): 4(جدول 

  نتيجه آزمون آماره آزمون مقدار بحراني آزمون
  عدم وجود خودهمبستگي در مدل 3863/0 6850/0

  محاسبات تحقيق :منبع
  

  برآورد مدل -4-2-4

 انداز پسبراي تعيين اثر متغيرهاي مذكور بر روي نرخ  OLSنتايج حاصل از تخمين مدل به روش 
  .شود ميمالحظه ) 5(ناخالص داخلي در جدول 

  
  OLSبه روش ) 1( نتايج حاصل از برآورد معادله): 5( دولج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
1. Autocorrelation 
2. Breusch-Godfrey 

  ناخالص داخليپس اندازنرخ:متغير وابسته
 معناداريسطح  tآماره ضريب متغير
C 797  /11 - 325  /3 -  0034  /0  

RS 05E-15  /2 666  /2  0148  /0  

GY 573/0 015/2 0575  /0  
IR 703/2906/7 0000  /0  

INF 273/0454/2 0234  /0  
NXGDP 174/121 172/5 0000  /0  

)1(MA533/0 218/2 0383  /0  
 F3659/123آماره

p-value 0000/0 
R2 9736/0 

R20/  9657  تعديل شده  
D.W 7708/1 

  محاسبات تحقيق :منبع
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همچنين در مدل . يون استدهنده معناداري كل رگرسمرسوم نشان F، آزمون )5( بر اساس جدول
درصد از  97متغيرهاي توضيحي حدود  دهد ميبه دست آمده است كه نشان   = 97/0R2مورد نظر

  . دنده ميتغييرات متغير وابسته را توضيح 
 دار است ضريب متغير ريسك درآمد مثبت و معني) 5(هاي تحقيق مندرج در جدول  بر اساس يافته

، حتي گاهي ردبيني ك ضريب را پيش ي توان اندازه از ابتدا نمي. باشد ي ضريب پايين مي كه اندازه
 .تئوريك معنادار نبوده است ييداترغم تا متغير موردنظر عليشود كه  پس از مطالعه معلوم مي

ضريب نرخ رشد اقتصادي برابر . باشد مطابق انتظارات تئوريك مي متغير ريسك درآمدعالمت 
افزايش در نرخ رشد اقتصادي كشور، نرخ  واحدرود در ازاء يك  بنابراين، انتظار مي. است573/0

دار رشد  واحد افزايش يابد، كه بيانگر تاثير مثبت و معني 573/0ناخالص داخلي به ميزان  پس انداز
مطابق  متغير نرخ رشد اقتصاديعالمت . باشد ناخالص داخلي مي انداز پساقتصادي كشور بر نرخ 
ناخالص داخلي  انداز پسدار بر نرخ  معني و ثبتتاثير م اسمينرخ بهره . باشد انتظارات تئوريك مي

به ميزان  اسميبه عبارت ديگر، با افزايش نرخ بهره . باشد مي703/2ضريب اين متغير برابر با . دارد
ضريب متغير . يابد افزايش ميواحد  703/2ناخالص داخلي به ميزان  انداز پس، نرخ واحديك 

عالمت اين ضريب . باشد مي 174/121 نسبت خالص صادرات به توليد ناخالص داخلي برابر با
باشد، در نتيجه فرضيه مايزلس در مورد تاثير مثبت صادرات بر  مطابق انتظارات تئوريك مي

  . دشو تاييد مير ايران در مورد كشو انداز پس
  

  هاگيري و پيشنهاد نتيجه - 5

ناخالص  انداز پسي بين ريسك درآمد و نرخ  در اين مطالعه كه هدف اصلي آن بررسي رابطه
براي تخمين مدل  OLSروش است، از  1389تا  1359ي ها طي سال ر ايرانداخلي براي كشو
نتايج حاصل از برآورد مدل رگرسيون داللت بر اين دارد كه اثر ريسك درآمد . استفاده شده است

به عبارت ديگر، با افزايش نااطميناني در مورد درآمد . ناخالص داخلي مثبت است انداز پسبر نرخ 
  .يابد افزايش مي انداز پسدر نتيجه  دهد ميآينده، فرد مصرف جاري را كاهش و به آينده انتقال 

ناخالص داخلي داشته كه عالمت آن  پس اندازافزون بر اين، رشد اقتصادي تاثير مثبت بر نرخ 
ناخالص داخلي بايد  پس اندازبا توجه به تاثير مثبت رشد اقتصادي بر نرخ . ارات استمطابق انتظ

امكانات الزم جهت افزايش توليد و درآمد سرانه را در كشور فراهم نمود تا شرايط الزم جهت 
ناخالص  انداز پسنرخ  اسميبررخ بهره اثر ن.ناخالص داخلي در كشور فراهم گردد انداز پسرشد 
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 انداز پسبا افزايش نرخ بهره انگيزه افراد به كه اين خود حاكي از آن است كه  ت استمثبداخلي 
شده در  انداز پسهاي بانكي  سپرده مصرف خود را كاهش وبنابراين افراد  .يابد كردن افزايش مي

  .دهند مي راافزايش سيستم بانكي
ناخالص داخلي مثبت است كه داللت بر اين دارد نرخ تورم به  پس اندازاثر نرخ تورم بر نرخ 

، تورمبا افزايش نرخ  ، طبق تئوريشود ميعنوان يك عامل نااطميناني اقتصاد كالن محسوب 
آمد خود بخشي از در كند ميكه مردم را وادار  شود ميتر  نااطميناني در جريان درآمد آينده بيش

  .نندانداز ك را با انگيزه احتياطي پس
ناخالص داخلي مثبت  پس اندازي بين نسبت خالص صادرات به توليد ناخالص داخلي و نرخ  رابطه

مطابق نتايج به دست آمده تاثير مثبت خالص  .باشد به دست آمد كه مطابق با انتظارات تئوريك مي
از  پس اندازباالتر بودن ميل به . شود ميناخالص داخلي تاييد  پس اندازصادرات بر نرخ 

تواند از جمله  درآمدهاي حاصل از بخش صادرات نسبت به ساير درآمدهاي موجود در اقتصاد مي
نتايج بيانگر اين است كه دولت بايد شرايط و امكانات الزم را . علل وجود چنين تاثيري باشد

  .جهت افزايش صادرات فراهم نمايد
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  1تاثير رانت نفتي بر كيفيت نهادها در اقتصادهاي نفتي
  

  2حميد توفيقي
  3رازليقي حسن يحيوي

  چكيده

. كيفيت نهادها را توضيح دهدرانت نفت و جويي، رابطه ميان  اين مقاله سعي دارد تا با تمركز بر پديده رانت
ي براي جذب و ا ويژه ، ظرفيت و آستانهبسته به سطح كيفيت نهادي هر كشور شود ميبر اين اساس استدالل 

به كارگيري مناسب رانت نفت وجود دارد كه فراتر از آن آستانه هر مقدار اضافي رانت نفت، داراي اثر 
رانت و درآمدهاي ) اي تر از سطح آستانه پايين(يش ماليم در صورت افزا. منفي بر سطح كيفيت نهادها است

كه ذخيره  وقتي اما .گيرد نفتي، كشور به خوبي اين درآمدها را جذب و به طور مولد در اقتصاد به كار مي
جويي بيشتر  ، سود مورد انتظار فعاليت رانتكند مياي گذر  يابد كه از حد آستانه طوري افزايش مياين منابع 

 ويابد  هاي توليدي افزايش مي جويي در مقايسه با فعاليت هاي رانت و در اين حالت تمايل به فعاليت شود مي
 Uي به شكل ا و كيفيت نهادي بوسيله منحني رانت نفت ي رابطه .شود ميبه دنبال آن كيفيت نهادها تضعيف 

هاي شش گانه كيفيت نهادي،  با استفاده از شاخص بدست آمده تجربي نتايج. وارونه نمايش داده شده است
 وارونه ميان رانت نفت و Uبراي كشورهاي با اقتصاد نفتي، رابطه به شكل  2011-1996طي دوره 

   .كند ميرا نيز تاييد  حق اظهار نظر و پاسخگويي، ثبات سياسي، حاكميت قانون و كنترل فسادهاي  شاخص
  

 . ، شاخص كافمنينهاد، كيفيت رانت نفت :كليدي واژگان

  
Keywords: Oil Rent, Institutional Quality, Kaufman Index.  
JEL Classification: Q32, O43, O10, F10.  

  

                                              
 يدر اقتصادها ينهاد يفيتبر ك يعيوفور منابع طب يرتاث"نامه كارشناسي ارشد حسن يحيوي رازليقي با عنوان  اين مقاله از پايان .1
آزاد اسالمي واحد تهران جنوب، استخراج شده  به راهنمايي دكتر حميد توفيقي و مشاوره دكتر مهناز ربيعي در دانشگاه "ينفت

  .است
  دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب ،استاديار گروه اقتصاد دانشكده حقوق و اقتصاد .2
  )نويسنده مسئول( رشته اقتصاد، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب كارشناس ارشد .3

 Yahyavi1365@gmail.com 
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  مقدمه  -1

ي صادر كننده  ي كشورهاي در حال توسعه در كمتر از دو دهه پس از افزايش قيمت نفت، همه
نفت به استثناي اندونزي و كشورهاي كوچك كم جمعيت عربي، از هم گسيختگي جدي در نظام 

اين در حالي است . اداري دولتي و آشوب و ناآرامي شديد در رژيم سياسي خود را تجربه كردند
ر رشد كه مطالعات تجربي در طي قرن نوزدهم و نيمه قرن بيستم، منابع طبيعي را به عنوان موتو

با اين حال در انتهاي قرن بيستم نيز اكثر مطالعات تجربي، وفور منابع . اقتصادي معرفي كرده است
و اين  شود ميياد  1اند؛ كه از آن به عنوان بالي منابع طبيعي را باعث كندي رشد اقتصادي دانسته

ع يكي از قواعد در واق. شود ميبدان معني است كه وفور منابع طبيعي باعث كاهش رشد اقتصادي 
فراوان  )به ويژه نفت( پيچيده رشد اقتصادي، عملكرد ضعيف بسياري از كشورهاي با منابع طبيعي

تواند باعث  اما از جنبه نظري، وفور منابع طبيعي به طور مستقيم نمي. باشد ميدر زمينه رشد و توسعه 
مدي عظيم و موهبتي ويژه كاهش رشد اقتصادي شود؛ چرا كه اين منابع، عامل توليد و منبع درآ

كنندگان  معماي اصلي اين است كه چرا صادر حال. دنرو براي اقتصاد چنين كشورهايي به شمار مي
اي را در مسير توسعه پايدار، عادالنه و با ثبات  ي افسانه نفت از قرار معلوم نتوانستند ثروت باد آورده

ها در  خطاهاي تصادفي اما مشابه در تصميم گيريي  قرار دهند؟ آيا دستاوردهاي نوميد كننده نتيجه
شان داد كه به نفت اتصال  ه جبرگرايي ساختاري فراگيري نسبتتوان ب ؟ يا ميكشور بوده است

آورد؟ چرا در خالل رونق نفتي  يافته است و ناگريز زوال اقتصادي و تباهي سياسي به وجود مي
كه  زنند يمهايي  ، دست به انتخابكنند ميت هاي مختلفي كه در بسترهاي متمايزي، فعالي دولت

نتايج مشابهي به وجود آورده؟ چگونه است كه رونق نفتي نتايج مخرب تقريبا مشابهي در تمام 
كشورهاي نفتي علي رغم برخورداري از شرايط اجتماعي، جغرافيايي و اقتصادي متفاوت داشته 

  . )27: 1388 ،2كارل لين(است؟ 
سرنوشت كشورهاي صادر كننده نفت بايد  كند ميمعماي فوق، استدالل  به اين مطالعه براي پاسخ

و در مقابل نهادها از نظام  دهند ميبا توجه به بستري درك شود كه اقتصادها، نهادها را شكل 
، چگونگي كند ميآوري  درآمدهايي كه دولت جمع زيرا. گيرند اقتصادي شكل مي

گيرد، ماهيت دولت را  از آن درآمدها صورت مياي كه  ي استفاده شان و نحوه آوري جمع
هاي وابسته به منبع درآمد يكسان به  بنابراين نبايد تعجب كرد كه دولت. كند ميبندي  صورت

                                              
1. Natural Resource Curse 
2. Lynn Karl (1388) 
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هاي اقتصادي يكسان  كشورهاي وابسته به فعاليت ،هاي خاص با هم شباهت داشته باشند شيوه
يعني براي درك فرآيند . وسعه دارندهاي جدي در قابليت دولت براي هدايت ت احتماال شباهت

هاي  يكسان دولت ها، عملكرد و نتايج نسبتاً تبديل نفت به بال براي كشورهاي نفتي و تفسير سياست
گيري و نهادهاي  گيري نظام تصميم نفتي، بايد بر رابطه درآمدهاي نفتي و اثرات آن بر شكل

  . حكمراني در كشورهاي نفتي متمركز بود
  

  نظريمباني  -2

هايي براي تعيين كيفيت  گيري آنها تعيين چارچوب نهادها قواعد بازي هستند و هدف از شكل
عدم اطمينان در تعامالت  ،نهادها در عين حال). 19: 1377، 1نورث(ها است  روابط متقابل انسان

نااطميناني غلبه كه بر مسئله  آيند نهادها به وجود مي ).53: 1377نورث، ( دهند ميبشري را كاهش 
هاي معامالتي را تحت  كنند و تعامالت كنشگران را جهت بخشند زيرا كه عنصر نااطميناني هزينه

در عين حال . و از طريق تابع هزينه توليد، رشد يا تنزل اقتصادها را به دنبال دارد دهد ميتاثير قرار 
گذارند با يكديگر  بر آنها تاثير مي شوند و ها كه در بستر نهادها زاده مي كنشگران از طريق سازمان

ها متشكل از گروهي از افراد هستند كه براي تحقق اهدافي نسبتاً مشترك  سازمان. كنند ميتعامل 
ها كه ناشي از قيود نهادي و قيود سنتي نظريه اقتصادي  و به تبع مجموعه فرصت اند گرد هم آمده
ترين بازتاب نهادها، در قوانين رسمي جامعه  لياما اص). 22: 1377نورث، ( كنند ميهستند فعاليت 

 نورث(، قوانين اقتصادي و قراردادها است )و قضايي(قوانين رسمي شامل قوانين سياسي . باشد مي
گيري و سطوح نظارتي را تعيين  قوانين سياسي، ساختار حاكميت، ساختار تصميم ).84: 1385
و قوانين اقتصادي نحوه برخورداري از دارايي و انتفاع از درآمدهاي ناشي از آن و  كنند مي

به  دولتاما . كنند ميهمچنين توانايي و نحوه انتقال منابع را در قالب حقوق مالكيت مشخص 
. دارد اين قوانيناي در وضع و اعمال  كننده سياسي نقش تعيين -عنوان يك سازمان اقتصادي

به  وضع قوانين و حقوق مالكيت -نخست: دو مسير كلي پيش رو دارنددر اين رابطه ها  دولت
هاي معامالتي براي ترغيب  كاهش هزينه -دوم. اي كه رانت گروه حاكم را حداكثر كند گونه

 ،نورث(حداكثرسازي توليد و افزايش درآمدهاي مالياتي به عنوان سهم دولت در بازار توليد 
اما تا حدودي با يكديگر  دهند ميف فوق درآمد گروه حاكم را افزايش هر دو هد). 36 :1379

هدف اول مستلزم حقوق مالكيت ناكارا در عرصه اقتصادي است كه منجر به افزايش . ناسازگارند

                                              
1. North (1377) 
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اما هدف دوم  ،كند ميو رشد اقتصادي بلندمدت را با مخاطره روبرو  شود ميهاي مبادالتي  هزينه
قيود نهادي و . انجامد بوده كه به رشد و توسعه بلندمدت مي 1متضمن تقويت بخش توليدي جامعه

سازند كه تا چه  ، مشخص ميدهند ميتحديد ساختار قدرت كه ماهيت دولت را تحت تاثير قرار 
يا اينكه و  كند ميحد گروه حاكم در پي تحقق هدف اول است كه جامعه را از رشد اقتصادي دور 

 :1387 ،يميتسل( دهد ميدر پي تحقق هدف دوم است كه جامعه را در مسير رشد و توسعه قرار 
45.(  

ها به منشأ  گرايي دولت در اين ميان بسياري از اقتصاددانان بر اين باورند كه غارتگري يا توسعه
سازي آن تاثير  نهادي كسب درآمد دولت، بر الگوهاي  در واقع شيوه. درآمدهايشان بستگي دارد

ها و درآمدهاي عظيم نفتي نوع متمايزي از محيط نهادي يعني دولت نفتي را به  رانت. گذارد مي
كشورهايي كه ) 2001( 2به عقيده راس .ها است آورد كه مشوق توزيع سياسي رانت وجود مي

هاي  اجتماعي گروهشان صدور نفت است انواع خاصي از طبقات  هاي اقتصادي ترين فعاليت اصلي
آوردند  ح داخلي هم در سطح خارجي به وجودسازمان يافته و الگوهاي اقدام جمعي هم در سط

ها داليل قوي  اين طبقات و گروه .شوند دولت دارد و از رانت نفت منتفع مي كه ارتباط مستقيمي با
يندها آاين نوع از فرتشكيل . دنبراي تقويت نفتي شدن اقتصاد جهت تحقق يافتن تقاضاهايشان دار
شوربختانه اين نوع از دولت . و ترتيبات و ساختار قدرت در اقتصادهاي نفتي بسيار شايع است

اليت و . تاسف باري را بر كيفيت نهادهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي خواهد داشت اثرات
كشور پديده كننده سطح فساد هر  ترين عامل تعيين مهم كه كنند مينيز ادعا ) 1999( 3ويدمن
و هاي عمومي،  جويي موجب اشاعه رشوه، ناكارايي و تضعيف سياست رانت. جويي است رانت

 .)2002، 4ترويك( جويي خواهد شد هاي توليدي به سمت رانت انحراف نيروي كار از فعاليت
نظر و  فساد و اقتدارگرايي، فقدان حق اظهار كنند مينيز استدالل ) 2009( 5باسدائو و لي

هاي اصلي  ها كانال كه اين ويژگي باشند ميهاي رانتير  هاي دولت ترين ويژگي پاسخگويي از اصلي
مند از  دولتي كه بهره كند ميادعا ) 2001(راس از طرف ديگر . طبيعي هستند توضيح نفرين منابع

چنين دولتي . درآمد سرشار منابع طبيعي است تمايل كمي به برقراري نظام ماليات كارآمد دارد

                                              
. است كل ديتول و اتيمال نرخ حاصلضرب با برابر دولت درآمد باشد، اتيمال اخذ يعموم درآمد كسب ريمس تنها كه يزمان .1

   .كند فراهم را است ياقتصاد رشد همانا كه ديتول شيافزا يبرا الزم بستر ديبا درآمد شيافزا يبرا دولت نيبنابرا
2. Ross (2001) 
3. Leite and Weidmann (1999) 
4. Trovik (2002) 
5. Basedau and Lay (2009) 
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اين مسئله به نوبه خود باعث كاهش . كند ميماليات كمتر و يا هيچ مالياتي را از مردمانش طلب ن
يندهاي دموكراتيك و آرغبت پاسخگويي دولت به مردم و تمايل مردم به شركت در فر

به بياني ديگر در اين نوع كشورها نخبگان سياسي و دولتي نيازي . هاي عمومي خواهد شد خابانت
ها و  از سويي ديگر در غياب سازمان. به چانه زني و جلب رضايت نخبگان اجتماعي ندارند

ها نيز وجود  نهادهاي شهروندي امكان نظارت مناسب بر تصميمات و عواقب تصميمات دولت
  .نخواهد داشت

كه هنگامي كه درآمدهاي  كند ميبيان  "اثر تشكيل گروه"در غالب مفهومي به نام ) 2001(راس 
 هاي اجتماعي مستقلي ها اين منابع را براي جلوگيري از تشكيل گروه يابد، دولت نفتي افزايش مي

موضوع . ستيابي به قدرت سياسي ايجاد كنندكه ممكن است فشار براي د استفاده خواهند كرد
بازگشايي مسير براي بروز  .است 1اي براي بروز كنش جمعي ي در اينجا فراهم شدن زمينهاصل

هاي معامالتي در بازار اقتصادي را به شدت كاهش  تواند هزينه كنش جمعي در بازار سياسي مي
گيرد نااطميناني را كاهش داده و  زني و توافقاتي كه بين طرفين صورت مي دهد زيرا امكان چانه

سوي از  .)1389شاكري، ( دهد ميهاي اقتصادي را افزايش  هاي الزم براي گسترش فعاليت انگيزه
هاي  نيروي كار، طبقه متوسط، گروه(توسعه نيز نيازمند ايجاد مراكز متنوعي از قدرت  ،ديگر

كه در  دهد مياما مشاهدات نشان  ،و تمركززدايي است...) هاي مدني و  مستقل اجتماعي، جنبش
تجربه كشورهاي . گروه خاصي از نخبگان قرار دارد كشورهاي نفتي معموال قدرت در دست

كه فرايند گذار از اقتصادي وابسته به كشاورزي به صنعتي  OECDتوسعه يافته مانند كشورهاي 
كه اتخاذ سازوكارهاي دموكراتيك يكي  دهد مينشان  نيز اند با موفقيت پشت سر گذاشته را شدن

توسعه وابسته به گسترش آموزش،  ).2004، 2ايشام( شود ميشاه كليدهاي توسعه محسوب از 
است كه توازن ... دي، فرهنگي و اقتصاهاي اجتماعي،  شهرنشيني، تقسيم كار تخصصي، آزادي

اما فراواني ). 2002، 3اغلو عجم( دهند ميهاي مختلف اجتماعي را شكل  قدرت ميان گروه
به دليل  را هاي خصوصي و عمومي براي انباشت سرمايه انساني تواند انگيزه درآمدهاي نفتي مي

هاي پايين، پرداخت اجتماعي و  مانند ماليات(وجود سطح بااليي از درآمدهاي غير دستمزدي 
كه ثبت نام  دهد ميمشاهدات تجربي در ميان كشورها نشان . كاهش دهد) تقسيم سودهاي مختلف

اواني منابع كه توسط سهم نيروي كار در توليد كاالهاي اوليه در مدارس تمام سطوح با فر

                                              
1. Collective Action  
2. Isham (2004) 
3. Acemoglu (2002) 
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به عنوان مثال آمارها حاكي از اين واقعيت ). 2000 ،1گيلفاسون( گيري شده است ارتباط دارد اندازه
هستند كه نرخ ثبت نام يا مخارج آموزشي بااليي در كشورهاي وابسته به منابع طبيعي مشاهده نشده 

هاي  زير ساخت"كه توسعه نيازمند تغيير  شود مينتيجتا استدالل ). 2001گيلفاسون، ( است
 ،2بولته و دامانيا و ديكون( است كه اقتصادهاي نفتي قادر به شكل دهي به آنها نيستند "اجتماعي

2005.(   
هاي اصلي  نيز معتقد است وجود فساد گسترده و ناپايداري سياسي از ويژگي) 2006(سيگل 

اند كه  نشان داده) 2001(و راس ) 1388( كارل لينو ) 2008(استيونز و دايچ . صادهاي نفتي استاقت
هاي افزايشي و البته ناكارآمد و ناپايدار كشورها با اهداف  رانت منابع طبيعي موجب پرداخت

هاي گسترده در كشورهايي همچون  هاي داخلي و خشونت جنگ. حمايتي و سياسي شده است
از . سيرالئون، ليبريا، آنگوال و كنگو از اين دست عواقب و نتايج وابستگي به منابع طبيعي هستند

نشان دادند كه وجود منابع سرشار طبيعي احتمال جنگ ) 2002(سويي ديگر كوليير و هوفلر 
، در كشوري با هيچگونه منبع بر اساس تخمين آنها. دهد ميداخلي را به طور چشمگيري افزايش 

كشوري با منابع طبيعي  در در حالي كه ،درصد است 0.5طبيعي احتمال وقوع جنگ داخلي برابر با 
البته بايد توجه . درصد دارد 23جنگ داخلي شانسي برابر با  عووقكشور،  GDPدرصد از  26برابر 

آنها لذا  شود ميوب سقوط كيفيت نهادي در كشورها محس حديشود كه جنگ داخلي حالت 
د تري بر كيفيت نهادها خواه كه وفور منابع طبيعي اثر معنادارتر و گسترده كنند مياستدالل 

   .گذاشت تا صرف وقوع جنگ داخلي
هايي  ويژگي داراي اند همگي جويي دچار شده بندي كشورهايي كه به پديده رانت در يك جمع

ها، افزايش واردات كاالهاي مصرفي و  رقابتي بخشنظير وابستگي به درآمد نفت، كاهش قدرت 
ها، جابه جايي  كاالهاي با فناوري باال، نابرابري دستمزد در بخش نفت در مقايسه با ساير بخش

جويي  هاي باال، رانت نيروي كار و سرمايه، انتصاب افراد فاقد دانش و تجربه كافي به سمت
 هاي تغير حاصل از آن، شكست پروژهو درآمد م هاي مختلف وابسته، نوسان قيمت نفت خام گروه

ها  ساخت ها، كاهش سطح آموزش، افزايش فساد، نابرابري و ضعف زير تعريف شده، افزايش بدهي
  . )1388 ،يو گلستان يرحمان( و نهادها و توزيع نابرابر درآمد هستند كه به آن پرداخته شده است

                                              
1. Gylfason (2000) 
2. Bulte, E, Damania, R. and Deacon (2005) 
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ظار پايدار خواهد بود كه پاداش و سود مورد انت، تقويت و موجوداما اين نوع از دولت زماني 
در اين رابطه . هاي توليدي و مولد ثروت بيشتر باشد ي از فعاليتجويي به طور قابل توجه رانت
اي باالتر  زماني كه كيفيت نهادي از يك حد آستانه كنند مياستدالل ) 2006( و همكاران 1مهلوم

يعني فعاليت توليدي وجه غالب اقتصاد را . ار داردباشد آنگاه اقتصاد در يك تعادل توليدي قر
در اين حالت حتي با وجود منابع طبيعي سرشار و رانت حاصل از اين منابع، اقتصاد  .دهد ميتشكيل 

زماني كه  ،در مقابل .هاي مولد را داراست توان جذب كافي اين منابع به سمت توليد و فعاليت
اين . جويي قرار دارد تر باشد آنگاه اقتصاد در تعادل رانت پاييناي  كيفيت نهادي از اين حد آستانه

. دهد ميكه منابع طبيعي چگونه ترتيبات نهادي را در معرض آزمايش و چالش قرار  دهد مينشان 
و افزايش منابع طبيعي رشد  باشد ميكننده، منابع طبيعي نقش محرك رشد را دارا در تعادل توليد
جويانه،   اما در مقابل در تعادل رانت. را در بر خواهد داشتبهتر نهادها  و عملكرداقتصادي باالتر 

آنها بيان . افزايش منابع طبيعي در نقش مصيبت ظاهر شده و رشد اقتصادي را كاهش خواهد داد
اولي كه اثر آني نام دارد، اشاره . كه افزايش درآمدهاي منابع طبيعي دو اثر خواهد داشت كنند مي

 ،جايي جابه دوم، يعني اثر و اثر .تقيم درآمد ملي ناشي از فروش منابع طبيعي داردبه افزايش مس
اصل از آن اقتصاد از تعادل اشاره به اين واقعيت دارد كه با افزايش درآمد منابع طبيعي و رانت ح

. جويانه حركت خواهد كرد و نتيجتا رشد اقتصادي كاهش خواهد يافت كننده به تعادل رانتتوليد
كشورهايي كه دچار نفرين منابع طبيعي هستند، اثر جا به جايي بيشتر از اثر آني است و لذا هر در 

افزايشي در منابع طبيعي از طريق متاثر ساختن كيفيت نهادها رشد اقتصادي را با مخاطره مواجه 
التري چه رانت منابع طبيعي بيشتر شود، كيفيت نهادي نيز بايد سطح با بر اين اساس هر. سازد مي

 2ين و لويندول ،از سويي ديگر .جويانه جلوگيري كند داشته باشد تا از گذار اقتصاد به تعادل رانت
هاي اقتصادي در كشورهاي صادر كننده نفت، مربوط  كه بسياري از اختالل كنند ميبيان ) 2004(

تحت رويكرد كينزي، انتظار بر . هاي رونق است هاي دولت در دوره به افزايش بيش از حد هزينه
اين است كه با افزايش ماليم بودجه دولت در دوره رونق محدود درآمدهاي نفتي، اقتصاد ظرفيت 

جذب درآمدهاي اضافي را داشته باشد و در نتيجه توليد ملي افزايش يابد؛ در و توانايي الزم براي 
حالي كه با افزايش بيش از حد درآمدهاي نفتي و در پي آن بودجه دولت، با توجه به اشتغال كامل 

، بلكه با گسترش كنند ميعوامل توليد در طرف عرضه، نه تنها ديگر كمكي به رشد اقتصادي ن

                                              
1. Mehlum (2006) 
2. Devlin and Lewin (2004) 
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هاي  فعاليت محدوديتراني افزايش بودجه دولت موجب  جويانه، اثرات برون هاي رانت فعاليت
مهرآرا و ( بخش خصوصي و افزايش سهم دولت در اقتصاد و عدم كارايي آن خواهد شد

جويانه  هاي رانت با افزايش بيش از حد رانت نفت انگيزه فعاليت به بياني ديگر). 1389همكاران، 
هاي  ايين بودن منافع خالص مورد انتظار از پرداختن به فعاليتلذا در صورت پ. يابد گسترش مي

آيد، همراه با تضعيف  رانت بزرگي كه از منابع طبيعي به دست مي كنند ميمولد كه ايجاد ثروت 
اي در بخش دولتي و خصوصي ايجاد  نهادها و ساختارهاي اقتصادي و سياسي، انگيزه گسترده

انتظار در نتيجه ). 1389مهرآرا و همكاران، ( انه پرداخته شودجوي هاي رانت تا به فعاليت كند مي
  . برعكس ميان كيفيت نهادها و رانت نفت وجود داشته باشد Uاي به شكل  رود رابطه مي

  

  مروري بر مطالعات انجام شده -3

  مطالعات خارجي    -3-1

در مطالعه خود دريافتند كه وفور منابع طبيعي به خودي خود بر رشد  )1999( 1اليت و ويدمن
مستقيم منابع طبيعي بر سطح فساد تأثير گذاشته و فساد  اقتصادي تأثير منفي ندارد، اما به طور غير

ساالي مارتين و  .كاهد سازد و از رشد اقتصادي مي هم به نوبه خود رشد اقتصادي را متأثر مي
در بررسي خود به اين نتيجه رسيدند كه وابستگي به منابع طبيعي و نيز  )2003( 2امانيانسابر

تأثير مستقيم كه : دهد ميدرآمدهاي حاصل از آن از دو طريق رشد اقتصادي را تحت تأثير قرار 
تأثير غيرمستقيم آن از طريق كيفيت نهادي . شود ميمنابع طبيعي باعث افزايش رشد اقتصادي 

وابستگي به منابع طبيعي منجر به كاهش سطح كيفيت نهادي  ين صورت كه، به اشود مينمايان 
و در ضمن تأثير منفي وابستگي به منابع  شود ميو آن نيز منجر به كاهش رشد اقتصادي  شود مي

همچنين  .تر تشخيص داده شده است طبيعي بر كيفيت نهادي در مورد منابع معدني و سوختي قوي
در مطالعه خود با تأكيد بر كيفيت نهادي به اين نتيجه رسيدند كه  )2005(و همكاران  3تورويك

ولي . اگر نهادها توليد مدار باشند در اين حالت وفور منابع طبيعي باعث رشد اقتصادي خواهد شد
د وفور منابع طبيعي باعث كاهش رشد جويانه باش رفتارهاي رانت به نفع نهادهاساختار چنانچه 

  .گردد مياقتصادي 

                                              
1. Leite and Weidmann (1999) 
2. Sala-i-Martin and Subraamanian (2003) 
3. Torvik (2005) 
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در مطالعه خود دريافتند كه كشورهاي با منابع طبيعي فراوان، بعضي  )2006(وم و همكاران مهل
جويي به  آنها با استفاده از يك مدل رانت. اند رشد باال و بعضي از آنها رشد پايين را تجربه كرده

كه دليل اصلي اين  كنند ميآنها استدالل . پردازند توضيح پديده نفرين منابع طبيعي در كشورها مي
سطح  ،كه شود ميدر آن مطالعه بحث . است فاوت در سطح كيفيت نهادي هر كشورپديده ت

لذا اين كيفيت . كنند ميمشخص را اقتصاد  دركيفيت نهادها چگونگي توزيع رانت منابع طبيعي 
ي چرا و چگونه در يك كشور منابع طبيعي نقش بال و در ديگر دهد مينهادي است كه توضيح 
اي باالتر باشد با حتي وجود  زماني كه كيفيت نهادي از يك حد آستانه. نقش شكوفا كننده دارد

يعني فعاليت توليدي وجه غالب . درآمدهاي منابع طبيعي، اقتصاد در يك تعادل توليدي قرار دارد
ر باشد ت اي پايين در مقابل زماني كه كيفيت نهادي از اين حد آستانه. دهد مياقتصاد را تشكيل 

كه منابع طبيعي چگونه  دهد مياين گزاره نشان . ي قرار دارديجو آنگاه اقتصاد در تعادل رانت
   .دده ميترتيبات نهادي را در معرض آزمايش و چالش قرار 

اي را با هدف پاسخ به اينكه چرا فراواني منابع طبيعي در  مطالعه )2007( و همكاران 1برانشويلر
 ، اما براي ساير كشورها چنينشود ميثباتي دموكراسي  طبيعي فراوان منجر به بيكشورهاي با منابع 

آنها دريافتند كه منابع طبيعي به عالوه كيفيت نهادي . مشكالتي وجود ندارد، به انجام رساندند
كه وفور منابع طبيعي تهديدي  كنند ميعالوه بر اين بيان . شود ميثباتي دموكراسي  پايين منجر به بي

  .اي باشد اي دموكراسي نيست اگر كيفيت نهادي فراتر از يك حد آستانهبر
منابع طبيعي  فورنقش و "رابطه بين منابع طبيعي و نهادها"اي تحت عنوان  در مطالعه )2009( 2كاتنير

هر  كند ميوي استدالل . جويي را بررسي كرده است بر كيفيت نهادها بر اساس يك مدل رانت
بر مبناي كيفيت نهادهاي خود ظرفيت ساختاري براي عدم وابستگي به درآمدهاي ناشي  كشوري

 ،اي وجود دارد كه پس از آن هر كشور آستانهدر به بياني ديگر . از فروش منابع طبيعي دارد
چه شوك  هر. درآمدهاي بيشتر ناشي از منابع طبيعي اثر منفي بر كيفيت نهادها خواهد داشت

جويانه افزايش يافته و  هاي رانت يابد، احتمال افزايش فعاليت طبيعي افزايش مي درآمدهاي منابع
مكانيزم اين فرآيند از موازنه قدرت  كند ميوي اذعان . نتيجتا كيفيت نهادي كاهش خوهد يافت

گيرد و ميزان كاهش در كيفيت نهادها براساس تعامل اجتماعي و  سياسي در كشور سرچشمه مي
  اي به  هاي تجربي نيز رابطه هاي مطالعه كاتنير بر اساس آزمون يافته. استعي كشور كيفيت منابع طبي

                                              
1. Brunnschweiler (2007) 
2. Couttenier (2009) 
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  . دهد ميوارونه ميان كيفيت نهادها و وفور منابع طبيعي را نشان  Uشكل 
فور منابع واند كه  كرده اظهارها  با استفاده از مدلي بر اساس نظريه بازي) 2009( 1باتاچاريا و هودلر

. فساد تاثير گذار خواهد بود اگر و تنها اگر سطح نهادهاي دموكراتيك پايين باشدطبيعي بر سطح 
به آزمايش نتايج حاصل از مدل  2004تا  1980هاي  كشور طي سال 124همچنين آنها با بررسي 

   .را تاييد كرده است اظهارات آنهاپرداختند كه نتايج رگرسيون،  خود نظريه بازي
هاي تابلويي به بررسي رابطه منابع طبيعي و  ا استفاده از مدل دادهب) 2011( 2الكسيو و كنراد

گذاري در سرمايه انساني و سرمايه  وابستگي به منابع طبيعي با رشد اقتصادي، كيفيت نهادها، سرمايه
. فيزيكي و رفاه اجتماعي در كليه كشورها و كشورهاي در حال گذار به طور اختصاصي پرداختند

كه نظريه نفرين منابع طبيعي براي كليه كشورها صادق نبوده و نيز از  دهد مينتايج تخمين نشان 
از وفور درآمدهاي نفتي  "حق اظهار نظر و پاسخگويي"هاي كيفيت نهادي شاخص  ميان شاخص

در مورد كشورهاي با اقتصاد در حال گذار با درآمدهاي نفتي . تاثير منفي معناداري گرفته است
م در دوره ابتدايي، اميد به زندگي پايين و مرگ و مير باالي كودكان از سرشار، نرخ كم ثبت نا

  .هاي مشابه اين كشورها هستند ويژگي
  

  مطالعات داخلي -3-2

با بررسي رابطه بين منابع طبيعي و رشد اقتصادي دريافتند كه بالي منابع  )1387(مهرآرا و همكاران 
: شوند تقسيم مي دستهدو  بهاين كشورها . شود ميطبيعي در همه كشورهاي نفتي مشاهده ن

در گروه اول، درآمدهاي نفتي . كشورهاي با كيفيت نهادي باال و كشورهاي با كيفيت نهادي پايين
منفي و معناداري بر رشد  در گروه دوم درآمدهاي نفتي اثر ، واثري مثبت بر رشد اقتصادي دارند

 به بررسي رابطه وفور منابع طبيعي و رشد اقتصادي با در )1387( محمدلوهمچنين . اقتصادي دارند
نتايج . كننده نفت خام پرداخته است گرفتن نقش كيفيت نهادي در كشورهاي عمده صادر نظر

بدست آمده حاكي از آن است كه كيفيت نهادي، درجه باز بودن تجاري و سرمايه انساني تأثير 
. اند ر منفي بر رشد اقتصادي كشورهاي نفتي داشتهت تأثييمثبت و وفور منابع طبيعي و رشد جمع

حال توسعه نفتي داراي تأثير منفي بر كيفيت نهادي  همچنين وفور منابع طبيعي در كشورهاي در
 رحماني و گلستاني .بوده و از اين طريق موجب كندي رشد اقتصادي اين كشورها شده است

                                              
1. Bhattacharyya (2009) 
2. Alexeev and Conrad (2011) 
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هاي عمده كشورهاي  كه توزيع نابرابر درآمد از مشخصه كنند ميدر مطالعه خود اظهار  نيز )1388(
شامل توسعه يافته و (كشور از كشورهاي نفت خيز  16آنها با بررسي . داراي منابع طبيعي باال است

نتايج رگرسيون نشان . به بررسي اثر درآمدهاي نفتي بر ميزان نابرابري پرداختند) در حال توسعه
كه كارايي نهادي باالتري دارند موجب كاهش  كشورهاييدر  داده است كه درآمدهاي نفتي

آنها استدالل . نابرابري و در كشورهاي با كارايي نهادي پايين موجب افزايش نابرابري شده است
جويي  هاي رانت صترفهاي قانوني و ايجاد  در زيرساخت بايد كه علت اين پديده را كنند مي

جويي، بيشترين اثر را بر ميزان  جانشين ميزان رانتجستجو كرد به طوري كه در رگرسيون متغير 
  .نابرابري داشته است
هاي مثبت نفتي  در مطالعه خود به بررسي رابطه كوتاه مدت ميان تكانه) 1389( مهرآرا و همكاران

اقتصاد سنجي پنل ديتا براي  روش، مبتني بر )اوپك( و رشد اقتصادي كشورهاي صادركننده نفت
هاي  است كه تكانه آنفرضيه اساسي اين پژوهش . دنپرداز مي 2005تا  1975دوره تاريخي 

اي  ند و پس از عبور از حد آستانهيداي براي رشد اقتصادي مف افزايشي قيمت نفت تنها تا حد آستانه
حاضر در نهايت فرضيه فوق را تاييد نتايج مطالعه . كنند مياثرات زيان بار خود را بر اقتصاد ظاهر 

در حقيقت . درصد است 21 -17اي مورد نظر حدود  سازد كه حد آستانه و آشكار مي نمايد مي
مدهاي نفتي، هم از طريق افزايش ماليم تقاضا و هم از آانتظار بر آن است كه افزايش ماليم در

جهت ورود مواد اوليه و طرف عرضه از طريق افزايش دسترسي به ارز خارجي   طريق توسعه
ايش رشد اقتصادي در هاي داخلي، در جهت افز گذاري اي و گسترش سرمايه كاالهاي سرمايه
اما با افزايش بيش از حد درآمدهاي نفتي و عبور آن از . كننده نفت عمل كندكشورهاي صادر
اصل از آن اي و در عين حال عدم مديريت بهينه درآمدهاي اضافي، آثار منفي ح يك حد آستانه

اي باال خواهد رفت و از  گسترش خواهد يافت؛ از يك سو تقاضاي كل اقتصاد به نحو فزاينده
سويي ديگر به دليل طرفيت محدود نهادي و ساختاري در جانب عرضه، توليدات داخلي توانايي 

و در نتيجه اقتصاد كشورهاي مذكور دچار  داشتپاسخگويي به تقاضاي فزاينده را نخواهند 
اين شرايط منجر به افزايش درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت، . تالالت فزاينده خواهد شداخ

هاي دولت، واردات گسترده كاالهاي مصرفي، اختالل فزاينده در تخصيص  افزايش شديد هزينه
هاي كم  جويي و فساد اقتصادي، افزايش فزاينده پروژه هاي رانت بهينه منابع مالي، گسترش فعاليت

صنعت و كشاورزي و در نتيجه هاي  ه و ناتمام، افزايش بازدهي بخش خدمات نسبت به بخشبازد
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پذيري در  هاي اقتصادي، افزايش نرخ ارز و كاهش قدرت رقابت گذاري منفي بر اين بخشتاثير
  .خواهد شد... المللي و  تجارت بين

 هاي داده داراي كه كشورهايي تمامهاي  داده از استفاده با اي مقاله در )1390(معيدفر و همكاران 
 و طبيعي منابع وفور شناختي تبعات جامعه آزمون به اند، بوده 2009تا  1996 زمانيه باز در معتبر
منابع  وفور منفي تأثير كلي طور به ها داده تحليل و تجزيه نتايج .ندا پرداخته خارجي بدهي

 تأييد قانون حاكميت و دموكراسي ميزان سياسي، ثبات سياسي، كنترل فساد بر را رانتي درآمدي
 و حاكميت بين هاي چالش طرف محرك يك از طبيعي منابع وفور بنابراين،. كرده است
 اقتدارگرايي زمينة ديگر، طرف و از دهد مي كاهش را سياسي ثبات ميزان و است شورشگران
   .سازد مي فراهم را حاكميت

  

  تحقيق الگوي -4

اقتصاد نفتي  با در ميان كشورهاي هاو كيفيت نهاد رانت نفتهدف اصلي اين مطالعه بررسي رابطه 
از كشورهاي  1كشور 10 براي هاي تابلويي تكنيك داده مدل زير در قالبدر اين راستا  .باشد مي

اجرا گذاشته به هستند،  2011-1996هاي  داراي اقتصاد نفتي كه داراي آمارهاي كافي براي سال
  : شد

  

= + +	 + ∑	 +ℯ  
  

  :كه در آن
- Ren :به  تفاضل هزينه و درآمدهاي حاصل از نفت و گازنسبت ( رانت نفتGDP(  
- λ :ها منبع داده( است) 2008( شاخص كيفيت نهادي كافمن 6كه شامل  شاخص كيفيت نهادي: 

2012 WGI,(2  

- X : موارد زير است كه شامل باشد مينشان دهنده متغيرهاي كنترل : 

  ),WDI 2012: ها منبع داده( 2005به قيمت ثابت سال  لگاريتم توليد ناخالص داخلي - 1

                                              
كه در اين مطالعه از ميان  باشند مي يرانحال توسعه از جمله ا كشور در 22شامل  ينفت ياقتصادها )2008( آنكتاد يفتعر اساسبر  .1

 .اند يمن انتخاب شدهو توباگو، ونزوئال و  يرينيدادسودان، ت يه،سور ي،عربستان سعود يران،اكوادور، گابن، ا ير،الجزا آنها كشورهاي
2. http://data.worldbank.org/data-catalog/worldwide-governance-indicators 
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 2012: ها منبع داده( است GDPكه نسبت صادرات و واردات كشور به  درجه باز بودن تجاري - 2
WDI, (  

  )UNDP, 2012: ها دادهمنبع ( توسعه انسانيشاخص  - 3

- e  باشد مينشانگر جمله اخالل. 

با يك وقفه  ي مستقلمتغيرها نهادها، تحولبر  ماهيت تدريجي و زمانبا توجه به  شايان ذكر است
 براي سنجش كيفيت نهادها نيز از شش شاخص كيفيت نهادي كافمن. در مدل وارد خواهند شد

نمايش داده شده ) 1( شش شاخص در جدول شمارهشرح مختصر اين . استفاده شده است) 2008(
   .است
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  هاي كيفيت نهادي شاخصمعرفي  ):1(جدول 
 گيري ها و معيارهاي اندازه مالك هاي اصلي عنوان شاخص رديف

 نظر و پاسخگويي حق اظهار 1

  ها تغيير منظم حكومت -
  نظام حقوقي شفاف و عادالنه -
  ها توزيع برابر فرصت -
  هاي كشور نظاميمقدار  -
  ميزان اطالعات صاحبان كسب و كار -
 ها تغيير در قوانين و رويه -

 ثبات سياسي 2

  هاي شهري آشوب -
  كودتا -
  هاي سياسي ها و اعدام رور -
  هاي قومي تنش -
  هاي سياسي شدن طيف قطبي -
 ها هاي اجتماعي و اعتصاب نزاع -

 اثربخشي دولت 3

  گذاري به نفع كسب و كار سياست -
  كارايي نهادهاي دولتي -
  كيفيت كاركنان دولت -
  هاي خود توانايي دولت در اجراي برنامه -
  استقالل استخدام و خدمات كشوري از فشارهاي سياسي -
 كيفيت خدمات عمومي -

 قوانين و مقرراتكيفيت  4

  مداخله دولت در اقتصاد -
  دستمزدهاها و  كنترل قيمت -
  اي تعرفه اي و غير موانع تعرفه -
  هاي مالي مداخله دولت در نظام -
  گير صادرات و واردات مقررات دست و پا -
 هاي جديد محدوديت دولتي براي تأسيس بنگاه -

 حاكميت قانون 5

  ها هاي جرم و جنايت و ربودن خارجي هزينه -
  فساد در نظام بانكي و گستردگي بازار سياه -
  ها اعتماد مردم به مسئوالن در حفظ دارايي -
  عليه حكومت توانايي اقامه دعوا بر -
  اعتماد به نظام قضايي -
  استقالل نظام قضايي از ساير قوا -
  سرقت از كسب و كار -
 كارايي نيروهاي ايمني براي ايجاد امنيت -

 مبارزه با فساد 6

  فساد در ميان مقامات رسمي -
  مديران ارشدفساد در ميان  -
  ذهنيت نسبت به فساد -
  فساد در خدمات عمومي -
  موميع فراواني فساد در مقامات -
 ...پرداخت رشوه و  -

  1389 ،شاكري :ماخذ                      
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  توصيف آماري متغيرهاي استفاده شده): 2(جدول 

 
تعداد 
 مشاهدات

انحراف   ميانه  ميانگين  يممزماك  مينيمم
  استاندارد

 متوسط
  ايران

-  160  نظر و پاسخگويي حق اظهار 89/1  83/0 - 91/0  - 99/0  71/0 - 22/1  
-  160 حاكميت قانون 64/1  45/0 70/0-  72/0-  55/0 74/0-  
-  160 كنترل فساد 48/1  01/1 69/0-  78/0-  40/0 59/0-  
-  160 ثبات سياسي 66/2  50/0 84/0-  77/0-  81/0 93/0-  

-  160 كيفيت قوانين و مقررات 73/1  72/0 67/0-  70/0-  66/0 55/1-  
-  160 اثربخشي دولت 40/1  48/0 64/0-  73/0-  42/0 51/0-  
14/0  160 رانت نفت  25/64 92/24  94/22  07/13 83/27  

 2609 4192 3039 4752 15056 498  160 توليد ناخالص داخلي
05/0  160 درجه باز بودن اقتصاد  73/4 72/0  68/0  39/0 50/0 

399/0  160 انسانيشاخص توسعه   800/0 665/0  705/0  11/0 705/0 
  محاسبات تحقيق :ماخذ

  

  برآورد مدل و نتايج تحقيق - 5

ستفاده از آزمون ريشه ابا آزمون ايستايي متغيرهاي مدل به منظور برآورد مدل معرفي شده ابتدا 
با توجه به نتايج آزمون . ارائه شده است) 3(نتايج اين آزمون در جدول . واحد بررسي گرديد

، يعني فرضيه صفر باشند ميايستا  Rqهمه متغيرهاي مورد نظر در سطح به غير از  شود ميمشاهده 
البته الزم . هستند) I)0((مبني بر وجود ريشه واحد رد شده است و همه متغيرها انباشته از مرتبه صفر 

سپس با استفاده از آزمون  .است شدهگيري پايا  رانسيلبا يك بار ديف Rqشاخص  به ذكر است كه
F جدول ( به بررسي همگن يا ناهمگن بودن كشورهاي مورد بررسي پرداخته شد كه نتايج آن

هاي تابلويي براي نمونه مورد بررسي  بيانگر رد فرضيه صفر و لزوم استفاده از روش داده )4شماره 
براي انتخاب ميان  )4( نعكس شده در جدول شمارهم همچنين بر اساس آزمون هاسمن. باشد مي

ها  بقي مدلبا اثرات تصادفي و ما )RQ(كيفيت مقررات تنظيمياثرات تصادفي و اثرات ثابت، مدل 
براي آزمون رابطه رانت نفت و كيفيت نهادها از هر شش شاخص  .با اثرات ثابت تخمين زده شدند

، كنترل )RQ(، كيفيت تنظيم مقررات )VA( كيفيت نهادها شامل حق اظهار نظر و پاسخگويي
 .استفاده شده است) GE( اثربخشي دولتو ، )PS( ثبات سياسي ،)RL( ، قانونمندي)CC( فساد

، ثبات )VA(حق اظهار نظر و پاسخگويي   با شاخصهاي  كه مدل دهد مينتايج برآورد مدل نشان 
وارون بين وفور منابع  Uفرضيه رابطه ) CC( و كنترل فساد) RL( ، حاكميت قانون)PS( سياسي
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به اين معني كه بين وفور منابع طبيعي با درجه يك با . كنند ميطبيعي و كيفيت نهادي را تصديق 
كيفيت نهادي رابطه مثبت وجود دارد و اما بين مجذور منابع طبيعي با كيفيت نهادي رابطه منفي 

در سطح اوليه داراي تأثير ) در اين مطالعه نفت( به عبارتي ديگر، رانت منابع طبيعي. وجود دارد
اما با شدت گرفتن رانت منابع طبيعي و وابستگي به اين منابع، تأثير  باشد ميمثبت بر كيفيت نهادي 

 يغن يعيمنابع طب يدارا يمعنا كه در كشورها ينبد. شود ميمنفي منابع بر كيفيت نهادي پديدار 
را بر  ياثرات مثبت توانند يمابتدا  در منابع تنها يناصل از اح يدرآمدها يشافزا) نفت ينجادر ا(
قابل تحمل كشور،  اي آن از حد آستانه يشنهادها داشته باشند، اما بالفاصله پس از افزا يفيتك

هر  اي است كه سطح آستانه ينا يگرنكته د. و رانت مشاهده خواهد شد رآمدد يشافزا ياثرات منف
باشند، آستانه  تر ييننهادها پا يفيتهر چه ك يعني. آن كشور است ينهاد يفيتكشور وابسته به ك

افتادن در  يرگ يمسئله به نوع ينا. يابد يكاهش م ينفت يجذب دالرها يكشور برا ييتحمل و توانا
 ينهادها يفيتسطح ك ينا ،يگرد يانبه ب. دهد ميشده را نشان  يط يربه مس بستگيدام گذشته و وا

 يا يبرا تخر يندهآ ينهاد يفيتك ينفت يدرآمدها يشافزا ياآ كند مي يينكشور است كه تع يفعل
   .كند مي يتتقو

  LLCنتايج آزمون ريشه واحد :)3(جدول
  مقدار آماره و سطح معناداري نام متغير

VA 
14/2-  
) **01/0(  

Cc  
26/4-  
) ***00/0(  

Rl  
43/1-  
) *07/0(  

Rq 
19/1-  

)11/0(  

DRq 
75/1-  
) **03/0(  

Ren 
96/2-  
) ***00/0(  

Gdp 
33/1-  
) *09/0(  

Hdi 
14/3-  
) ***00/0(  

Tra 
63/1  
) **05/0(  

اعداد داخل پرانتز بيانگر احتمال متغيرهاي مدل (نتايج تحقيق:ماخذ
 .)باشدمي
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  نتايج تخمين مدل :)4(جدول 
 )6(مدل 

(GE) 
 )5(مدل

(RQ) 
 )4(مدل

(PS) 
 )3(مدل

(VA)
  )2(مدل

(CC) 
 )1(مدل 

(RL)    
**0.72- 
)0.08( 

0.06 
)0.47( 

***5.75 
)0.43( 

***1.31 
)0.27( 

***5.55  
)0.002(  

***4.58  
)0.22(  C  

**0.003- 
)0.001( 

0.0009- 
)0.002( 

***0.02 
)0.002( 

***0.01 
)0.002( 

**0.006  
)0.002(  

***0.009  
)0.001(  Ren  

4.33 
)2.39( 

1.12 
)4.56( 

***0.0004- 
)0.47( 

***0.002- 
)2.79( 

*2.80-  
)4.35(  

***0.0001-  
)2.39(  Ren2  

**0.09 
)0.05( 

0.006- 
)0.01( 

***0.48- 
)0.047( 

***0.12 
)0.03( 

***0.94-  
)0.07(  

***0.73-  
)0.26(  LnGpp  

***0.03 
)0.01( 

0.009- 
)0.02( 

***0.09 
)0.007( 

***0.03 
)0.008( 

***0.006  
)0.02(  

0.008  
)0.009(  TRA  

***0.96- 
)0.26( 

0.02- 
)0.12( 

***4.69- 
)0.54( 

***5.2- 
)0.31( 

1.76 
)0.50(  

***0.81  
)0.22(  HDI  

0.96 0.007 0.99 0.99 0.93 0.99  
 تعداد مشاهدات  150 150 150 150 150 150
  تعداد كشورها  10 10 10 10 10  10

135.7 
)0.00( 

1.73 
)0.08( 

1224.9 
)0.00( 

1466.8 
)0.00( 

92.77 
)0.00(  

411.4  
)0.00(  F 

18.98 
)0.001( 

2.56 
)0.76( 

20.3 
)0.001( 

13.68 
)0.01( 

49.56 
)0.00(  

42.01  
)0.00(  

  محاسبات تحقيق :ماخذ
  

  گيري بندي و نتيجه جمع  -6

ديدگاهي كه در اين پژوهش مبناي مطالعه قرار گرفته، برگرفته از نظريات راس، اليت و ويدمن 
؛ كه اين تاثير توسط باشد ميكه در برگيرنده تأثير دو طرفه منابع طبيعي بر كيفيت نهادي  است
نتايج به دست آمده از برآورد مدل نيز فرضيه  .وارون نمايش داده شده است Uاي به شكل  منحني

حاكميت تحقيق را حداقل در مورد چهار شاخص حق اظهار نظر و پاسخگويي، ثبات سياسي، 
برقراري و صحت فرضيه، داللت بر اين موضوع دارد كه افزايش . كند ميو كنترل فساد رد ن قانون

اي به بعد در اقتصادهاي نفتي منجر به بدتر شدن و آسيب زدن به كيفيت  منابع طبيعي از حد آستانه
د ي دارا د و سود غير منتظرهآور زيرا معموال منابع طبيعي رانت بااليي را پديد مي. شده است ينهاد

الزم  همچنين. دد دراز مدت را در طول زمان كم كنتواند كيفيت نهادي را تباه سازد و رش كه مي
بلكه وابستگي به  شود ميبه ذكر است كه، منابع طبيعي به طور ذاتي باعث كاهش كيفيت نهادي ن

  . دارد جويانه چنين پيامدي را به دنبال هاي رانت درآمدهاي حاصل از آن و تمايل به فعاليت
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  منابع و مĤخذ

  منابع و مĤخذ فارسي) الف

نامه  پايان ،اثير تغيير ماهيت دولت بر ماليه عمومي از ديدگاه نهادگراييت .)1387(حسين  تسليمي، .1
 . دانشگاه عالمه طباطبايي ،دانشكده اقتصاد ،كارشناسي ارشد

نفتي و رانت جويي بر توزيع  تحليل از نفرين منابع"). 1388(گلستاني، ماندانا و . رحماني، تيمور .2
  . 86-57 :)89(44 مجله تحقيقات اقتصادي ."درآمد در كشورهاي منتخب نفت خيز

 ياقتصاد يها نظام ريبا سا رانيا ينظام اقتصاد يقيتطب سهيمقا. )1389( ، عباسشاكري .3
 . طرح پژوهشي. فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي ايران. )منتخب يكشورها(

جعفر خيرخواهان؛ . ينفت يها و دولت ينفت يها رونق ي؛فراوان يمعما). 1388(، تري كارل لين  .4
  . نشر ني

بررسي نقش كيفيت نهادي بر رابطه وفور منابع طبيعي و رشد اقتصادي  .)1388(محمدلو، نويده  .5
دانشگاه  ،نامه كارشناسي ارشد، دانشكده علوم انساني و اجتماعي  ، پاياندر اقتصادهاي نفتي

 .تبريز

 بين تطبيقي تحليل رويكرد با منابع نفرين نظرية آزمون"). 1390( و همكاران. معيدفر، سعيد .6

  . 184-159): 2(2 ايران اجتماعي مسائل. "كشوري
تفسيري از فرضيه نفرين منابع طبيعي در كشورهاي صادر " .)1389( و همكاران .محسن ،مهرآرا .7

. "اي براي رشد اقتصادي، مضر است؟ آستانههاي مثبت نفتي از چه سطح  تكانه: كننده نفت
  . 119-134): 28(8 اقتصاد انرژي  مطالعات

به  ينهادها، نفت و رشد اقتصادي در كشورهاي متك"). 1387(كيخا، عليرضا . مهرآرا، محسن .8
فصلنامه اقتصاد مقداري . "يپانل هم انباشتگبه روش  2005تا  1975 ي دوره ينفت ط

    .55-79 ):4(5 )اقتصادي سابق هاي يبررس(
 ؛ينيمحمدرضا مع .يو عملكرد اقتصاد ينهاد راتيينهادها، تغ .)1377( ينورث، داگالس، س .9

  . انتشارات مركز مدارك و انتشارات سازمان برنامه و بودجه
؛ )يارمك(غالمرضا آزاد  .ياقتصاد خيدر تار يساختار و دگرگون .)1379( يداگالس، س نورث، .10

 .ينشر ن
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  قانون هدفمندسازي يارانه كاالهاي اساسي بر رفاه خانوارتأثير 
  )شهر اصفهان: مطالعه موردي(

  
   1منير صادقي

   2اله اكبري نعمت
  3هادي اميري

  چكيده
 هاي سياست اتخاذ يافته توسعه كشورهاي حتي و توسعه حال در كشورهاي در رايج هاي سياست از يكي

 كه داشته معايبي اساسي كاالهاي يارانه جمله از ها يارانه پرداخت اما. است يارانه پرداخت و مناسب حمايتي
 رويكرد اين و است داده سوق ها يارانه هدفمندسازي سمت به را توسعه حال در و يافته توسعه كشورهاي

 اساسي كاالهاي يارانه ياين مقاله درصدد ارزيابي اثرات هدفمندساز .داشت خواهد خانوار رفاه بر را اثراتي
 خشكبار، و ها ميوه ها، چربي و ها پرندگان، روغن  غالت و نان، گوشت، لبنيات و تخم(مورد مطالعه 

 ييو شناسا اصفهان استان شهري مناطق خانوارهاي رفاه بر) ساير گروه و شكر و قند حبوبات، و سبزيجات
 ي نظريه از منظور، اين براي. باشد مي غذايي مواد قيمت تغييرات از درآمدي هاي دهك پذيري يبآس يبترت

 برآورد در) SUR( نامرتبط ظاهر به هاي رگرسيون روش به خطي مخارج سيستم از خاص طور به و تقاضا
 رفاه تغيير ارزيابي جهت معادل تغييرات و جبراني تغييرات معيارهاي سپس و تقاضا معادالت
درآمد خانوارهاي -هزينه هاي داده اساس بر تقاضا سيستم تخمين. است شده استفاده كنندگان مصرف

 تغييرات محاسبه از حاصل نتايج .انجام شده است 1383-1390استان اصفهان و براي دوره زماني  يشهر
 نبوده رو روبه يكه با شكست ساختار اصفهان استان شهري خانوار كاالي گروه 4 معادل تغييرات و جبراني
. باشد مي اساسي كاالهاي يارانه هدفمندسازي از بعد خانوارها رفاه كاهش دهنده نشان ،1390در سال  است

 خانوارهاي كه كرد بيان توان مي نيز ها يارانه هدفمندسازي از موجود توصيفي هاي داده اساس بر همچنين
 ي،دهك اول درآمد 1390در سال . اند شده رفاه افت دچار 1390 سال در اصفهان استان شهري

   .است بوده ها قيمت افزايش مقابل در دهك پذيرترين يبآس
كاالهاي اساسي، سيستم مخارج خطي، تغييرات جبراني، تغييرات معادل، رفاه : كليدي واژگان
  .كننده مصرف

Keywords: Basic Goods, Liner Expenditure System, Compensated 
Variation, Equivalent Variation, Customer Welfare.  
JEL Classification: H75, Q12.  
                                                            

   )نويسنده مسئول(دانشگاه اصفهان  ،دانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد. 1
  monir.sadeghi@gmail.com 2 .دانشگاه اصفهان ،گروه قتصاد استاد  

   اصفهاندانشگاه  ،استاديار گروه اقتصاد .3
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  مقدمه -1

با اين وجود، رشد و توسعه اقتصادي از . جهان داراي اقتصادهايي بسيار متفاوت و ناهمگون است
ست كه در روند منافع و مزاياي فراواني ا دليل اين امر .باشد ميداف اساسي هر كشوري جمله اه

روندي است پويا كه از يك مقطع خاص تاريخي در توسعه ديگر  ازسوي. يابد رشد تحقق مي
هدف اين روند پويا توزيع عادالنه درآمد و از . شود اقتصادي يك جامعه شروع مي -حيات سياسي
يافته يكي از  توسعهورهاي در كش عدر واق ).1381، جو حق(عدالتي در جامعه است   بين بردن بي

يت زندگي و سطح رفاه اجتماعي در جامعه اقتصادي، ارتقاي كيفگذاران  سياستمهم  اهداف
شود، بلكه اين كشورها  در كشورهاي در حال توسعه نيز فقط رشد اقتصادي هدف تلقي نمي. است
اصلي و از معيارهاي  اهدافيافته افزايش رفاه اجتماعي را يكي از  همانند كشورهاي توسعهنيز 

  ). 1378، خاني موسي(گيرند  يافتگي در نظر مي توسعه
مقوله رفاه عمومي و ... ها، انتظارها، اميدها و با انباشتي از خواستهنيز قوع انقالب اسالمي در ايران و

دسترسي به سطح مطلوبي از زندگي را براي دولتمردان و مسئوالن نظام در اولويت نخست قرار داد 
و به اين ترتيب شعار عدالت اجتماعي و بهبود وضعيت رفاه اجتماعي مردم ايران سرلوحه امور قرار 

و پيدايش شد رنگ  هاي انقالب، شعار عدالت اجتماعي رفته رفته كم خستين سالاما در ن. گرفت
در واقع، گسترش فاصله طبقاتي، توزيع . گيري است هاي ثروت و اقشار مرفه در حال شكل كانون

پذيرسازي رفاه  عالئم آسيب از همه روت، فزوني جمعيت زير خط فقر و غيرهنامتعادل درآمد و ث
با استفاده (روند توزيع درآمد در ايران  همچنين .هاي پيشين است يري با وعدهگ اجتماعي و فاصله

از وضعيت مطلوبي برخوردار  مدتوزيع درآاست كه آن دهنده  نشان )از تغييرات ضريب جيني
   ).1381، جو حق( نيست

بر اين اساس، افزايش رفاه اجتماعي جزء ضروريات كشور است و ايجاد رفاه اجتماعي مطلوب 
قانون اساسي مسئوليت آن را به عهده  44و  29اي است كه اصل  براي كليه اقشار جامعه وظيفه

هاي ارزيابي عملكرد دولت محسوب  دولت گذاشته است و اجراي اين اصل يكي از شاخص
در هاي مهم كشورهاي  هاي نيازمند يكي از برنامه و حمايت از گروه 1بازتوزيع درآمد .شود مي

ترين  كه امروزه شعار عدالت اجتماعي يكي از محوري طوري باشد، به مييافته  توسعهو حال توسعه 
هاي  استراتژييكي از  و) 1385پرمه و حيدري، (شود  سوب ميها از جمله ايران مح شعار دولت

                                                            
1. Redistribution of Income 
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، ديني تركماني(پرداخت يارانه بوده است ور گسترش عدالت و بازتوزيع درآمد، به منظدولت 
1375.(   
بوده افزايشي  1352-1385ي  دورهثابت در هاي  قيمتپرداختي دولت به هاي  يارانهن روند در ايرا

هاي  بخشهمسو با رشد درآمدهاي نفتي در ها  يارانهرشد ) 1353(و بعد از شوك اول نفتي 
بيش از  )اي يارانهغذايي  مصرف مواد( مصرفيهاي  يارانههمچنين سهم . استمختلف بوده 

به  1352در سال % 74مصرفي از هاي  به طوري كه يارانه ؛توليدي و خدماتي بوده استهاي  يارانه
مجموع يارانه از طرف ديگر  ).1390، و همكاران كرمي(رسيده است  1385در سال % 2/95

 45/42972و  3/42409به ترتيب معادل  1388و  1387 هاي سالپرداختي به كاالهاي اساسي طي 
درصد،  62يارانه كاالهاي اساسي با حدود و ) 1388داوودي و اشرفي، ( تميليارد ريال بوده اس

 ،و همكاران اكبري(اند  دادهبه خود اختصاص  1387را در بودجه سال ها  يارانهقسمت عمده 
1389.(  

غذايي بر اقتصاد كشورها بر جاي  و از جمله يارانه موادها  يارانهبا توجه به معايبي كه پرداخت 
خود هاي  سياستو ها  ريزي برنامهرا سرلوحه ها  يارانه سازيكشورها هدفمند تماميگذاشت  مي

در پي عدم موفقيت قابل توجه رغم  علينبوده و همواره  مبراايران نيز از اين موضوع . قرار دادند
در راستاي اهداف از  1389آذر  28دولت نهم در  سرانجام .استاجراي برنامه هدفمندي بوده 

پذير شدن اقتصاد ايران، اقدام به اجراي  شده گسترش عدالت، كاهش تورم و رقابت پيش تعيين
ها يكي از هفت بخش طرح تحول اقتصادي  قانون هدفمند سازي يارانه. ها نمود برنامه حذف يارانه

از جمله اقدامات اين طرح اصالح . هاي مهم اصالح ساختار اقتصادي است باشد كه از طرح مي
 المللي بين هاي پيشنهادي از طرف صندوق ترين برنامه شد كه از ديرباز يكي از مهمبا ها مي قيمت
هاي نسبي و كاهش  ها از طريق تغيير قيمت در واقع يارانه. است بوده كشورها از بسياري پول به

ز ها مانع ا اقتصاد را تحت تأثير قرار داده و بنابراين با تحريف قيمت ،اي قيمت نسبي كاالهاي يارانه
اقتصادي هاي  سياستبه منظور اعمال بنابراين ). 1388، نژاد خسروي(شوند  تخصيص بهينه منابع مي

مرتبط با افزايش عرضه، تنظيم بازار، كاهش يا افزايش هاي  سياستو ها  قيمتاز جمله اثر تغيير 
بيني  پيش، تأمين امنيت غذايي و سالمت افراد جامعه و كنندگان مصرفبر رفاه بندي  مالياتيارانه، 

نسبت به تغيير كنندگان  مصرفواكنش ي  نحوهتقاضا براي آينده و يا شرايط متغير، اطالع از 
بدين منظور در اين پژوهش براي بررسي تأثير  ).1366صنيعي، (و درآمد ضروري است ها  قيمت

سيستم مخارج خطي در نظر  ،خانوار شهر اصفهان هدفمندكردن يارانه كاالهاي اساسي بر رفاه
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و  1تغييرات جبرانيهاي  گيري شاخص اندازههمچنين براي بررسي اثرات رفاهي، . شده استگرفته 
درآمدي از هاي  پذيري دهك آسيببه منظور بررسي ميزان  مورد محاسبه قرار گرفتند و 2معادل

  . ه درآمد خانوار استفاده شده استنسبت تغييرات جبراني ب ،تغييرات قيمت موادغذايي
در ادامه مروري بر مطالعات خارجي و داخلي انجام شده در ارتباط با پژوهش مورد نظر صورت 

   .پرداخته شده استگرفته و بعد از آن به تشريح كامل روش پژوهش و در نهايت نتايج پژوهش 
  

  پيشينه تحقيق -2

  مطالعات خارجي -2-1

غذايي بر روي رفاه  تأثير تغييرات قيمت مواد" ، در مقاله خود تحت عنوان)2013( 3مينوت و دوينا
غذايي بر روي رفاه خانوار غنا  به بررسي تأثيرات حاصل از تغييرات قيمت مواد "خانوار در غنا

در اين مطالعه، از اطالعات درآمد و مخارج خانوارها استفاده شده است و روش . اند پرداخته
 2007مورد بررسي نيز از ژوئن ي  دوره. باشد آل مي ايدهنيز سيستم تقاضاي تقريباً  استفاده شده

در پنج مورد خالصه  CVهمچنين، نتايج ناشي از محاسبه شاخص  .باشد مي 2008لغايت ژوئن 
غذايي بر خانوار  به طور متوسط اثرات افزايش قيمت مواد: اول. باشد ميكه به شرح زير شود  مي

كه اثرات منفي بر خانوارهاي شهري و باشد  مياً كم است و اين نتيجه به اين دليل در غنا نسبت
اين : ؛ دومكنند ميخريداران در مناطق روستايي كه داراي اثرات مثبت هستند همديگر را خنثي 

متفاوت باشد و به اين صورت براي برخي نسبتاً تواند  ميمختلف خانوارها هاي  گروهاثرات بر 
تعداد توليدكنندگان از هر كاالي اساسي در ميان خانوارهاي روستايي نسبتاً كم : سوم .بزرگ باشد

مندي  بهرهكه سياست حمايتي از قيمت كاالها به طور نامتناسب باعث دهد  مياست و بنابراين نشان 
با غذايي، لزوماً متناسب  تأثير ناشي از افزايش قيمت مواد: چهارم. شود ميكشاورزان بزرگ تر  بيش

غنا تعرفه واردات بر برنج را به : و پنجم اينكهباشد  نمياهميت آن كاال در اقتصاد محلي 
  .كند ميمنظوركاهش وابستگي به واردات، تحريك توليد داخلي و كاهش فقر وضع 

غذايي در  ارزيابي رفاهي افزايش قيمت مواد"با عنوان اي  مقاله، در )2011( 4وود، نلسون و نوجريا
غذايي  مقطعي بودجه خانوار، تأثيرات رفاهي افزايش قيمت موادهاي  دادهاستفاده از  با "مكزيك

                                                            
1. Compensating Variation 
2. Equivalent Variation 
3. Minot & Dewina (2013) 
4. Carl Nelson, Benjamin Wood, and Lia Nogueira (2011) 
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، ميوه و سبزيجات را بر گروه خانوارهاي فقير و مرغ تخمهمچون نان، غالت، گوشت، لبنيات و 
آنها با . بررسي نمودند 2009تا  2006هاي  سالفقير روستايي و شهري در كشور مكزيك طي  غير

غذايي مذكور پرداخته  به تخمين توابع تقاضاي موادآل  ايدهاستفاده از روش سيستم تقاضاي تقريباً 
به وسيله محاسبه تغييرات جبراني كننده  مصرفو سپس اثرات رفاهي اين افزايش قيمت را بر رفتار 

غذايي مذكور كاهش  است كه با افزايش قيمت مواددر اين مطالعه نشان داده شده . بررسي نمودند
درآمد خانوارهاي روستايي به دليل افزايش قيمت اقالم كشاورزي كمتر از كاهش درآمد 

از كاهش سطح تر  بيشخانوارهاي شهري بوده و در نتيجه كاهش سطح رفاه خانوارهاي شهري 
   .رفاه خانوارهاي روستايي بوده است

 اثرات ناشي از افزايش قيمت مواد"، در مطالعه خود تحت عنوان )2012( 1تفرا، دميك و راشيد
درجه آل  ايدهبا استفاده از روش سيستم تقاضاي تقريباً : غذايي بر رفاه خانوار روستايي در اتيوپي

در . اند پرداختهغذايي بر رفاه خانوار روستايي در اتيوپي  به بررسي اثرات افزايش قيمت مواد "دوم
هاي  دورهاز اطالعات درآمد و مخارج خانوار روستايي اتيوپي و همچنين از پانل ديتا و  اين مطالعه

. استفاده شده است 2009و  2004، 1999، 1994هاي  سالشامل هر دو نوسان قيمت باال و پايين در 
نتايج نشان . قرار گرفتند 1994-2004هاي  سالدر مقابل  2004-2009هاي  سالدر اين مقاله 

درصد افزايش در رفاه  5/10اخير در مجموع در حدود هاي  سالدر ها  قيمتكه افزايش  دهد مي
در واقع . كند ميايجاد  1994-2004درصد براي دوره  1خانوار روستايي را در مقايسه با كمتر از 

 2/7پايين به هاي  قيمتبا ي  دورهدرصد و براي  18باال به هاي  قيمتبا  ي رفاه اجتماعي براي دوره
دراين مقاله نيز به اين مورد اشاره شده است كه فقط خانوارهاي بسيار فقير با . درصد بهبود يافت

هر دو حمايت ( حمايتيهاي  برنامهكشاورزي به حمايت با  درآمد كم و محدود كشاورزي و غير
در بلندمدت، افزايش قيمت محصوالت كشاورزي، توليدكنندگان . نياز دارند) از توليد و مصرف

  . شود ميغذايي در آينده  و اين خود منجر به كاهش قيمت موادكند  ميرا به گسترش توليد تشويق 
  

  مطالعات داخلي -2-2

ارزيابي افزايش "، در مطالعه خود تحت عنوان )1392( ، خداداد كاشي و صحبتينژاد خسروي
 افزايش قيمت مواددرصدد ارزيابي اثرات  "غذايي بر رفاه خانوارهاي شهري ايران قيمت مواد

بر رفاه خانوارهاي ) مرغ تخمنان، گوشت قرمز، گوشت سفيد، لبنيات و (غذايي مورد مطالعه 

                                                            
1. Nigussie Tefera, Mulat Demeke and Shahidur Rashid (2012) 
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در برآورد  AIDSبراي اين منظور، از نظريه تقاضا و به طور خاص از روش . باشند ميشهري ايران 
استفاده شده دگان كنن مصرفمعادالت تقاضا و سپس معيار تغيير جبراني جهت ارزيابي تغيير رفاه 

بودجه خانوارهاي شهري ايران و براي دوره زماني هاي  دادهتخمين سيستم تقاضا بر اساس . است
تحقيق حاكي از آن است كه هاي  يافته. شود ميبا استفاده از روش پانل ديتا انجام  1389-1375

هاي  دهكاز تر  يشاي ب هزينهپايين هاي  دهكغذايي در  كاهش رفاه ناشي از افزايش قيمت مواد
   .باال استهاي  دهكمياني و 

ها  يارانهتحليل تأثير هدفمند كردن "، در مقاله خود تحت عنوان )1391( اكبري و مؤذن جمشيدي
ميزان مخارج اند  كردهسعي  "بر درآمد و مخارج خانوار روستايي مطالعه موردي استان اصفهان

مستقيم يارانه هاي  دريافتدر مقايسه با ) السيزده قلم كا(روستايي در اقالم ضروري زندگي 
گوشت، گوشت مرغ، روغن، : اين سيزده قلم كاال عبارتند از. پرداختي به خانوار را محاسبه كنند

تخم مرغ چاي، حبوبات، ميوه و مركبات، سبزيجات، برنج، قند و شكر، ماست، شير، پنير و 
و درصد  1/1/1391و  1/10/1389منتهي به هاي  قيمتهمچنين در اين مقاله از اطالعات . باشند مي

افزايش قيمت، متوسط مصرف خانوار در ماه و هزينه ايجاد شده براي سيزده قلم كاالي اساسي 
استفاده شده است و به اين نتايج دست يافتند كه قيمت تنها سيزده قلم كاالي خوراكي از آذر 

نفره  1/4هزار توماني يك خانوار  182ن از يارانه هزار توما 120، بيش از 1391تا فروردين  1389
درصد از مبلغ يارانه پرداختي  67روستايي را در استان اصفهان در هر ماه به خود اختصاص داده كه 

درصد رشد  61زماني مورد نظر به طور متوسط ي  دورهدر ها  خوراكيدر واقع قيمت سبد . باشد مي
فقط صرف تأمين ها  يارانهبلغ پرداختي به خانوار از محل درصد از م 67 به عبارتي. داشته است

 33شده است و  1391توسط خانوار براي سال  1389همان مقدار كاالي خريداري شده در سال 
ساير نيازهاي خانوار باشد كه به طور قطع به جز كننده  تأميندرصد باقي مانده از مبلغ يارانه بايد 
   .اند گرديده، ساير خانوارهاي روستايي مواجه با كاهش رفاه دهك اول يا پايين مناطق روستايي

بررسي حداقل معاش مناطق شهري و "در مقاله خود تحت عنوان ) 1391( سعادت و قاسمي
به بررسي ميزان خط فقر مناطق  ")1374-86(و مقايسه با كل كشور  روستايي استان كرمانشاه

شهري و روستايي استان كرمانشاه و همچنين كل كشور با استفاده از سيستم مخارج خطي طي 
شش گروه كه عبارتند از  ،در اين مقاله به منظور برآورد خط فقر. پردازند مي 1374-86هاي  سال

هداشت و درمان، و دخانيات، مسكن و سوخت، پوشاك و كفش، بها  آشاميدني، ها خوراكي
حمل و نقل : لوازم، اثاثيه و خدمات خانوار و گروه ساير در نظر گرفته شدند كه گروه ساير شامل
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نتايج . باشد ميو ارتباطات، تفريحات و سرگرمي، تحصيل و آموزش و كاالها و خدمات متفرقه 
روندي ها  سالكه خط فقر در مناطق شهري و روستايي استان كرمانشاه طي اين دهد  مينشان 

حاكي از آن است كه در مناطق شهري و روستايي استان ها  يافتهصعودي داشته است؛ همچنين 
در . باشد ميسهم از خط فقر را دارا ترين  بيشو دخانيات ها  آشاميدني، ها خوراكيكرمانشاه، گروه 

سهم از خط فقر را ترين  بيشو دخانيات، ها  آشاميدني، ها خوراكيمناطق روستايي كشور نيز گروه 
سهم از خط فقر متعلق به گروه مسكن و سوخت ترين  بيشدارد اما در مناطق شهري كشور، 

هم در مناطق شهري و هم در مناطق دهد  ميدرآمدي نيز نتايج نشان هاي  كششدر مورد . باشد مي
  .باشند ميروستايي استان كرمانشاه، گروه ساير و همچنين لوازم و اثاثيه لوكس 

: اثرات تعديل قيمت كاالهاي اساسي"، در مقاله خود تحت عنوان )1390(نژاد  خسرويزايي و مير
به دنبال پاسخ به اين  "و قند و شكر بر سطح رفاه خانوار شهري و روستاييروغن نباتي نان، برنج، 

ي كه معادل پولي يارانه براي جلوگيري از كاهش رفاه خانوارهاي شهري و روستايباشند  ميسؤال 
چقدر نباتي   روغنهر يك از كاالهاي نان، قند و شكر و ) حذف يارانه(در هنگام تعديل قيمت 

است و آيا معادل پولي يارانه براي جلوگيري از كاهش رفاه در هنگام تعديل قيمت براي 
خام بودجه خانوارهاي شهري و هاي  دادهخانوارهاي مختلف متفاوت است؟ در اين مقاله از 

سيستم تقاضاي  ،الگوي مورد استفاده. استفاده شده است 1386لغايت  1383هاي  سالروستايي طي 
آمده از به دست بر اساس نتايج . باشد مينامرتبط  به ظاهرهاي  رگرسيونروش  بهآل  ايدهتقريباً 

گر  نشانو قند و شكر روغن نباتي درصدي قيمت براي هر يك از كاالهاي برنج،  50تعديل منفرد 
اين دامنه . شهري استگانه  پنجزندگي در طبقات ي  هزينهدرصدي شاخص  48/4تا  79/0نوسان 

پس اثر يك سياست تعديل قيمت . درصد است 86/6تا  89/1براي خانوارهاي روستايي بين 
مشخص براي يك كاال، رفاه خانوارهاي روستايي را به مراتب بيش از رفاه خانوارهاي شهري 

 . دهد ميكاهش 
  

  روش پژوهش -3

درآمد خانوار براي هشت  -هزينههاي  دادهبه منظور دستيابي به پاسخ اهداف مطالعه حاضر، از 
و ها  روغن، تخم پرندگانگروه كاالهاي خوراكي كه عبارتنداز غالت و نان، گوشت، لبنيات و 

زماني ي  دورهو خشكبار، سبزيجات و حبوبات، قند و شكر و گروه ساير براي ها  ميوه، ها چربي
گروه ساير، ادغام سه گروه كاالي ماهي و حيوانات همچنين . استفاده شده است 1390-1383
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ادغام اين سه گروه . باشد ها مي آشاميدنيدريايي، نمك و ادويه و تركيبات خوراكي و در نهايت 
ي و همچنين و تركيبات خوراكها  آشاميدنيكاال با هم به دليل تغييرات اندك در دو گروه كاالي 

جهت محاسبه . گروه ماهي و حيوانات دريايي به دليل نداشتن اطالعات ريز اين گروه بوده است
مخارج و شاخص قيمت گروه ساير از ميانگين وزني استفاده شده است كه به روش زير قابل 

  :باشد گيري مي اندازه
  

      
it

itother EE              
     other

it
it E

E
W 

 
 ititother PWP  

 

Eit = ها آشاميدنيخوراكي و هاي  تركيبگروه كاالي ماهي،  3مخارج  
Pother =شاخص قيمت گروه ساير  

Pit = گروه كاال 3شاخص قيمت  
همچنين روش مورد استفاده در اين مطالعه به منظور پاسخگويي به اهداف، سيستم مخارج خطي 

 .در ادامه به طور كامل بيان شده استكه باشد  مي

شكل  1941در سال  1اوليه مطالعات نهايي كاالها و خدمات به صورت سيستمي توسط لسرهاي  پايه
تا ارائه تابع كننده  مصرفشكاف ميان نظريه و كاربردهاي تجربي در بررسي رفتار . گرفت

ل جامع تجربي در اين زمينه توسط ادامه داشت اما اولين مد 1948در سال  2رابين-مطلوبيت كالين
ارائه شد كه اين مدل از الگوهاي شناخته شده جهت مطالعات تقاضا بوده و به  1954استون در سال 

  ).1384، نژاد خسروي(معروف شده است ) LES 3( سيستم مخارج خطي
تقاضا، تعداد زيادي از هاي  سيستمسيستم مخارج خطي در مقايسه با يك دستگاه عادي از 

هاي  دادهكه باعث باال بردن درجه آزادي و كاهش دهد  ميپارامترهاي قابل تخمين را كاهش 
به عبارتي در سال ). 1387ابونوري و مالكي، (كند  ميو تفسير ضرايب را آسان شود  ميمورد نياز 

ها پايه نظري بسياري از دستگاهي از توابع تقاضا را ارائه كردند كه بعد 4كالين و روبين 1948
متعاقباً ساموئلسن و . مطالعات تجربي تقاضا گرديد و اصطالحاً سيستم مخارج خطي نام گرفت

  بر مبناي تابع مطلوبيتي به شكل ذيل استوار الذكر  فوقنشان دادند كه دستگاه هايي  مقالهطي  5گيري
                                                            
1. Lessier 
2. Klein & Robin (1948) 
3. Linear Expenditure System 
4. Klein & Rubin (1948) 
5. Samuelson & Geary 
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  :1است
  

                  1i     0 وi    0     و)( iiq                     
n

iit
iqu  )(             

  
از مصرف كننده  مصرف، اين است كه مجموع مطلوبيتي كه كند ميآنچه اين تابع مطلوبيت بيان 

مازاد مصرف هر كاال بر حداقلي از ضرب   حاصلتابعي از كند  ميسبدي از كاالها دريافت 
لذا زماني از . همراه است iβمصرف آن كاالست و سهم اين مازاد در مطلوبيت كل با تواني مانند 

، شود ميكه مصرف از حداقلي كه به عنوان حداقل معاش تعبير شود  ميمصرف كاال رضايت پيدا 
 iβلذا باشد  مين، متفاوت طبيعي است كه مطلوبيت حاصل از كاالهاي گوناگو. تجاوز كند

كه به صورت كميت ثابتي در نظر گرفته شده باشد  ميام  i سهم نهايي مطلوبيت كااليگر  نشان
 و شرطباشد  مي CESتابع فوق از نوع . است 1i  سازد ميشكل تابع را شبه مقعر.  

بر همان دستگاه تواند  ميمطلوبيت، يك تبديل يكنواخت از رابطه باال نيز  2بودناي  رتبهبا توجه به 
تبديل يكنواخت تابع مطلوبيت كه بر روي مقدار حداكثر آن تأثير (ترجيحات داللت داشته باشد 

از رابطه فوق و اندك تغييرات بر روي تابع، به لحاظ گيري  لگاريتملذا ). نخواهد گذاشت
   ).1390، خواه سعادتمكيان و (است تر  مناسبكاربردي 

طراحي اي  گونهو به باشد  ميسيستم مخارج خطي قابل استخراج از يك تابع مطلوبيت مشخص 
تابع مطلوبيتي كه اين . كند ميتقاضا را تأمين ي  هاي نظريه محدوديتشده است كه برخي يا تمام 

تابع مطلوبيت استون گري به . شهرت دارد 3گري-به تابع استونشود  ميسيستم از آن استخراج 
  .شود ميصورت زير تعريف 

  
  )( iiti qLogU   

1
1

 

n

i i  , 0i   , iitq   

                                                            
حداقل معيشت در مناطق شهري و روستايي كشور و " .)1388(حسيني، سيد فخرالدين  تر به اميني، صفيار و فخر براي مطالعه بيش. 1

  .سازي اقتصادي، شماره پنجم مراجعه شود پژوهشي مدل-فصلنامه علمي ."استان كردستان
2. Ordinal 
3. Stone-Geary 

)2( 

)1( 
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 Uام، iسطح حداقل مصرف كاالي  iγام، iمقدار مصرف كاالي  qit تعداد كاالها،  n كه در آن
سهم نسبي هر كاال، پس از در نظر گرفتن سطح حداقل مصرف، در تابع   iβ  سطح مطلوبيت

  :زير حداكثر شودي  بودجهتابع مطلوبيت فوق بايستي مشروط به محدوديت . باشد ميمطلوبيت 
  





n

i
itit Mqp
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با حداكثر شدن تابع . باشد ميام  iسطح قيمت كاالي  pitسطح درآمد يا مخارج و  Mكه در آن 

  .آيد ميمطلوبيت فوق، توابع تقاضاي زير به دست 
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iiit pM
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nji ,.....,2,1,      

  

كه در آن مخارج آيد  ميكاال به دست  n ستگاه تقاضا برايد pit فوق دري  رابطهبا ضرب كردن 
تابعي از قيمت كاال، قيمت ساير كاالها و درآمد  Eit)(ام iبراي كاالي   t  صرف شده در زمان

  :باشد ميبنابراين سيستم مخارج خطي به شرح زير ) 1376ابريشمي و مهرآرا، (است ) مخارج كل(
  

 )( jjttiiitititit pMpqpE   

      
  :شود ميامين كاال به دو جزء تقسيم  iبر اساس اين تابع، مخارج صرف شده بر روي 

جزء مربوط به حداقلي كه بايد براي اين كاال صرف شود و يا به بيان ديگر ميزان  .1
  ).iγ Pit(الزامي است كننده  مصرفمخارجي كه براي 

كننده  مصرفمخارجي است كه گر  نشانفرامعيشتي كه ) درآمد(جزء مربوط به مخارج  .2
ا توجه به ميزان به بيان ديگر ب. امين كاال صرف كرده است iبه اختيار خود بر روي 

، مخارج فرامعيشتي خويش را كننده مصرف، ها قيمتو بردار ) درآمد(مخارج كل 
 )( jjtt pM   كه سهم نهايي دهد  ميبه خريد كاالهاي مختلف اختصاص













E

iE  اين تخصيص برايi امين كاال برابر ضريب	iβ به اين ترتيب، . استiβ ا ميل ر

)3( 

 )4( 

)5( 
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تفسير كرد توان  ميفرامعيشتي نيز ) مخارج(نهايي به مصرف در ارتباط با درآمد 
  ).1374نژاد و هاشمي،  خسروي(

  

   فرآيند تخمين سيستم مخارج خطي -3-1

گروه كااليي از فرم تبعي زير استفاده  8در اين پژوهش در گام تخست براي برآورد توابع انگل 
  :شود مي

tiiit MC    
  

اي  هاي هزينه ، مجموع مخارج دهكMtام و  iاي گروه كااليي ، مخارج دهك هزينهCit كه در آن
هاي كااليي به طور  ي فوق براي هفت گروه از گروه رابطه. باشد در هشت گروه كااليي مي
مربوط به گروه هشتم با توجه به محدوديت رابطه در سيستم  β جداگانه برآورد شده است و

 يعنيمخارج خطي 



8

1

1
i

i ه دست آمده استب.  

از درون  هاي كااليي گروه )iγ(در گام دوم با استفاده از نتايج مرحله قبل، برآورد حداقل معاش 
گذاشته و ) 5(ي  به دست آمده از مرحله قبل را در رابطه iβ به اين منظور بايد. شود سيستم انجام مي

   .سيستم را تخمين زد
  

  )LES(هاي رفاهي در سيستم مخارج خطي  شاخص -3-2

كنندگان وجود دارد كه از جمله  گيري تغييرات رفاه مصرف هاي گوناگوني براي اندازه شاخص
معيار تغييرات . اشاره كرد) EV(و تغييرات معادل  )CV(توان به تغييرات جبراني  ها مي اين شاخص

 )از( قيمت اجرا شود بايد چه قدر به) كاهش(دهد اگر سياست افزايش  نشان مي) CV(جبراني 
   .شود تا به سطح مطلوبيت قبل از تغيير قيمت دست يابند) گرفته(خانوارها پرداخت 

قيمت اجرا نشود چه قدر ) كاهش(دهد اگر سياست افزايش  نشان مي) EV(معيار تغييرات معادل 
يعني . ي بعد از تغيير قيمت دست يابند ويهشود تا به مطلوبيت ثان) داده(خانوارها گرفته ) به(بايد از 

دهد كه بايد از خانوارها گرفته شود تا سياست افزايش قيمت اجرا  اين معيار، ميزان پولي را نشان مي
براي به . رسيدند شد به آن مي نشود و خانوارها به سطح مطلوبيتي برسند كه اگر سياست اجرا مي

  :شود به صورت زير نوشته مي )4(ي  هاي رفاهي رابطه دست آوردن شاخص
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را  P هاي در قيمت U مخارج مورد نياز براي رسيدن به مطلوبيتبنابراين تابع مخارج كه حداقل 

  : آيد ي زير به دست مي كند از رابطه منعكس مي
  
)10(    BUAUPE ,  

           
  ييرات جبراني در سيستم مخارج خطيتغ -3-2-1

برسد، تغييرات جبراني به صورت زير  P1 به P0 چه در اثر تغييرات ماليات يا يارانه، قيمت از چنان
   :1)2006كريدي و اسليمن، (شود  تعريف مي

                                                            
1. Creedy & Sleeman (2006) 

)7( 

)8( 

)9( 
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  غييرات معادل در سيستم مخارج خطيت -3-2-2
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     10011011 ,, UBAMUpEUpEEV   
 

 كه با در نظر گرفتن
1

)11(

1 B

AM
U


 توان  ميEV  1998كريدي، (را به صورت زير نوشت :

144(1:   
  



















0

1

0

1

1

0
01 1

A

A

A

M

B

B
AMEV  

 

  مخارج خطيروش تخمين سيستم  -3-3

كه با استفاده از  SUR(2(ظاهر نامرتبط هاي به  براي برآورد سيستم معادالت، از روش رگرسيون
علت استفاده از اين روش، وجود همبستگي . شود قابل برآورد است استفاده مي Eviewsافزار  نرم

وجود ارتباط بين جمالت اخالل معادالت به اين  .باشد بين جمالت اخالل معادالت تقاضا با هم مي

                                                            
1. Creedy (1998) 
2. Seemingly Unrelated Regression 

)11( 

)12( 

)13( 

)14( 
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باشد، لذا اگر طرفين معادالت با هم جمع  ميهاي هزينه برابر با واحد  علت است كه مجموع سهم
رو، جمالت اخالل با وجود فرض   از اين .شوند، جمع طرف دوم معادالت نيز بايد يك شود

باشد  گردند و اين به معناي ارتباط خطي جمالت اخالل در معادالت تقاضا مي پذيري برابر مي جمع
به دليل  AIDAدر تقريب مدل خطي  بنابراين). 1390كاخكي و محمدي،  رضاپور، دانشور(

كارايي الزم را  TSLSو  OLSهمبستگي ميان اجزاء اخالل معادالت سهم مخارج، برآوردگرهاي 
به دليل اينكه ماتريس ). 1384ابهري و صدراالشرافي،   قرشي(براي تخمين پارامترهاي مدل ندارند 

توان به طور  است، نمي 2ردمعادالت، يك ماتريس منف 1كوواريانس جمالت پسماند-واريانس
براي حل اين مشكل بايد يك معادله را از . تخمين زد SURهمزمان تمام معادالت را به روش 

كاخكي و  رضاپور، دانشور(برآورد كرد  SUR تم حذف و ساير معادالت را به روشسيس
روش  نشان دادند كه اين روش برآورد، به سمت) 1974( 3اوبرهوفر و كمنتا). 1390محمدي، 

رنجبر، شهريور و (نمايي گرايش دارد و مستقل از معادله حذف شده است  حداكثر درست
همچنين ضرايب معادله سهم حذف شده بر اساس ضرايب ساير معادالت و با ). 1388روز،  خرم

توان معادله  باشد، يا در روشي بهتر، مي استفاده از قيود حاكم بر سيستم معادالت قابل محاسبه مي
شده را جايگزين يكي از معادالت تخمين زده شده در سيستم كرد و نتايج را به دست آورد حذف 

   ).1390كاخكي و محمدي،  رضاپور، دانشور(
  

  پژوهشنتايج  -4

با يك ، 1390 سال ها رخ داده است و در واقع هدفمندسازي يارانه 1390به دليل اينكه در سال 
توان از اطالعات  در ابتدا بايد بررسي شود آيا مي ،بوده استرو  شوك قيمتي در عرضه كاالها روبه

در واقع بايد فرضيه ثبات پارامترها آزمون . نيز در برآورد پارامترها استفاده نمود يا خير 1390سال 
هاي پركاربرد وارد كردن متغير  هاي مختلفي وجود دارد كه يكي از روش بدين منظور روش. گردد

   .باشد ر بررسي شكست ساختاري ميمجازي به مدل به منظو
  
  

                                                            
1. Variance-Covariance Matrix of Residuals 
2. Singular Matrix 
3. Oberhofer and Kmenta 
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با استفاده از  شهر اصفهان برآورد ميزان نوسانات در رفتار مصرفي خانوارهاي -4-1

   متغير دامي

 1389تا  1383هاي  هاي سال براي داده D=0و  1390هاي سال  براي داده D=1 ،براي انجام آزمون
هاي به  سيستم به روش مخارج خطي و با استفاده از الگوي رگرسيون در نظر گرفته شده است و

در جدول شماره نتايج تخمين . تخمين زده شده است Eviews 6افزار  و نرم )SUR(ظاهر نامرتبط 
  .است آمده) 1(

گروه  4شود ضرايب مربوط به متغيرهاي مجازي براي  مشاهده مياز نتايج جدول طور كه  همان
به . دار است ها و خشكبار معني پرندگان و همچنين ميوه نان، گوشت، لبنيات و تخمكاالي غالت و 

   .گروه شكست ساختاري رخ داده است 4شود و در اين  اين معني كه فرضيه ثبات پارامترها رد مي
گروه بيان  4توان از اطالعات  مخارج خطي نمي يگر براي تخمين پارامترهاي سيستمبه عبارت د

ها كه ثبات پارامترها  بنابراين از مابقي گروه .دارا بودن شكست ساختاري استفاده نمودشده به علت 
و با به دست آوردن پارامترها، در  است شدهباشند در تخمين پارامترهاي سيستم استفاده  را دارا مي

در ها، سبزيجات و حبوبات، قند و شكر و  ها و چربي هاي روغن توان رفاه گروه فقط مي 1390سال 
اير از آزمون چاو البته بايد بيان نمود كه براي بررسي گروه س. نهايت گروه ساير را محاسبه نمود

  .كند و مشاهده شد كه فرضيه ثبات پارامترها در رابطه با اين گروه صدق مي استفاده
گوياي اين مطلب است كه به طور  )1(شماره همچنين مقدار متغير مجازي محاسبه شده در جدول 

مصرفي خود را  مخارجريال  1492693مثال براي گروه غالت و نان، خانوارهاي شهري به ميزان 
بيني شده  بدين منظور كه اختالف مقدار واقعي و مقدار پيش. اند و افزايش داده تغيير 1390در سال 
ها،  هدفمندسازي و عدم ثبات قيمت بوده است و در صورت اجراي قانونريال  1492693به ميزان 

البته قابل  .يابد افزايش ميريال  1492693ميزان مخارج خانوار بر روي كاالي غالت و نان به ميزان 
دهنده كاهش در  دهنده افزايش در مخارج و عالمت منفي نشان ذكر است كه عالمت مثبت نشان

   .باشد مخارج مي
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  نتايج تخمين سيستم مخارج خطي -4-2

  اصفهان هاي شهرهاي كااليي خانوار برآورد توابع انگل گروه -4-2-1

از رابطه  iβ طور كه بيان شد به منظور تخمين پارامترهاي همان
titiit MC    استفاده

البته بايد يادآوري نمود كه طبق آنچه در  ،لحاظ شده است) 2(نتايج در جدول شماره . شود مي
بخش قبل توضيح داده شد براي محاسبه پارامترهاي خانوارهاي شهري از آمار و اطالعات 

ها، سبزيجات و  ها و چربي گروه كاالي روغن 4و همچنين اطالعات  1389تا  1383هاي  سال
   .استفاده شده است 1390حبوبات، قند و شكر و گروه ساير در سال 

 
  

  اصفهان شهر هايبرآورد حداقل معاش خانوار -4-2-2

به دست آمده از مرحله قبل را   iβ، بايد خانوار هاي كااليي گروه) iγ(براي برآورد حداقل معاش 
هاي به ظاهر نامرتبط سيستم را  در معادالت سيستم مخارج خطي قرار داده و به روش رگرسيون

   .نمايش داده شده است) 3(شماره نتايج برآورد در جدول . تخمين زد
ريال و غالت  12606گروه گوشت با حداقل معاش  ،دهد در خانوار شهري نتايج برآورد نشان مي
   .اند هاي حداقل معاش را به خود اختصاص داده باالترين ردهريال  9897 و نان با حداقل معاش

 .هاي رفاهي را محاسبه نمود شاخص توان مي iγ و iβدر نهايت بايد گفت كه با تخمين پارامترهاي 
  

  هاي رفاهي خانوار شهر اصفهان برآورد شاخص -4-2-3

اي تغييرات ه توان اقدام به محاسبه شاخص پس از تخمين پارامترهاي مدل سيستم مخارج خطي، مي
   .بيان شده اند) 5(و ) 4(نتايج در جداول . نمود )14(و ) 12(هاي  با استفاده از رابطه جبراني و معادل

گر آن است كه اگر سياست  بيان 90در دهك اول خانوار شهري استان اصفهان در سال   CVمعيار
ريال به خانوارهاي اين دهك پرداخت شود  967547افزايش قيمت اجرا شود، بايد مبلغي معادل 

كه سياست افزايش قيمت در سال يعني اين. ست يابندتا به سطح مطلوبيت اوليه قبل از تغيير قيمت د
ريال رفاه خانوارهاي دهك اول شهري را در مصرف چهار گروه كاال  967547به ميزان  90

 967547به ميزان  بايست كاهش داده است و براي جبران رفاه خانوارهاي دهك اول شهري مي
  . ريال به آنان پرداخت نمود



  
 57                               )شهر اصفهان: مطالعه موردي( قانون هدفمندسازي يارانه كاالهاي اساسي بر رفاه خانوارتأثير 

د ش ميدهنده آن است كه اگر سياست افزايش قيمت اجرا ن دهك نشاندر اين  EVهمچنين معيار 
شد به مطلوبيت  مي دريافتخانوارهاي اين دهك  ازريال  1016833و به جاي آن مبلغي معادل 

دهد كه خانوارهاي  اين نتايج نشان مي. يافتند ثانويه بعد از تغيير قيمت چهار گروه كاال دست مي
هاي باالتر  اين سياست نداشتند و همچنين كاهش رفاه در دهك اي به اجراي اين دهك عالقه

هاي مورد بررسي به  توان براي هر ده دهك و براي سال ها را نيز مي اين تحليل. تر است جامعه بيش
  .كار برد

  

  1390رهاي استان اصفهان در سال اتجزيه و تحليل رفاه خانو -4-2-4

به دليل در دسترس نبودن اطالعات ها و  هدفمندسازي يارانهگيري رفاه بعد از  اندازهبه منظور 
براي برآورد  1390هاي سال  تر بعد از قانون هدفمندسازي و نبودن امكان فصلي نمودن داده بيش

هاي توصيفي براي محاسبه رفاه خانوارهاي  رفاه به صورت سنجي و ادامه روند پژوهش، از داده
هاي  البته بايد توجه داشت كه بررسي. زي استفاده شده استشهر اصفهان بعد از قانون هدفمندسا

استانداري اصفهان بر اساس خط فقر مطلق و نسبي بوده و به منظور تجزيه و تحليل رفاه براي سال 
فقر مطلق مبتني بر جداسازي  .باشند استفاده شده است از اين دو شاخص كه در دسترس مي 1390

هاي فرهنگي، اجتماعي  اس مقدار درآمدي است كه با توجه به زمينهفقرا از ساير افراد جامعه بر اس
و اقتصادي جامعه مورد بررسي براي تامين احتياجات اوليه زندگي افراد الزم است و تأمين نشدن 

اما فقر نسبي بر اساس درجه ارضاي نيازهاي . سازد آن توسط هر فرد، وي را به طبقه فقير منتقل مي
تر  شود و لذا هرچه توزيع درآمد در جامعه ناعادالنه افراد جامعه تعريف ميفرد نسبت به ديگر 

آيد و تعداد بيشتري از افراد در  درآمد و ساير افراد به وجود مي كمباشد، شكاف بيشتري بين اقشار 
براي تفكيك افراد فقير از ساير افراد جامعه معموالً از ). 1381عابدي، ( گيرند قشر فقير قرار مي

مورد استفاده براي تعيين خط فقر مطلق، روش تأمين هاي  يكي از روش. شود فقر استفاده ميخط 
در اين روش ابتدا كالري مورد استفاده خانوار بر اساس انواع غذاهاي . باشد انرژي غذايي مي

شود كه الزم است تا حداقل كالري  آيد، سپس مخارجي محاسبه مي ها به دست مي مصرفي آن
محاسبه خط فقر بر اساس نياز كالري دريافت شده بر مفهوم فقر مطلق . روزانه تأمين شودمورد نياز 

گردد هر فرد، روزانه به مقدار  و نيازهاي اساسي استوار است، به اين صورت كه ابتدا فرض مي
   .كالري در نظر گرفته شده است 2300در اين پژوهش فرض نياز . معين كالري نياز دارد
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ريزي استانداري  اي مورد استفاده براي تجزيه و تحليل، از طريق معاونت برنامه امهاطالعات پرسشن
خانوار تكميل گرديده است و طبق اطالعات حاصل شده، به طور متوسط  1400اصفهان توسط 

درصد  11.5، 1389نسبت به سال  1390دخاني يك خانوار شهري در سال  -هاي خوراكي هزينه
  .شته استافزايش دا

درصد خانوارهاي زير خط فقر نسبي و مطلق و همچنين جمعيت  )6(شماره بر اساس نتايج جدول 
دهنده  خانوارهاي زير خط فقر نسبي بعد از هدفمندسازي افزايش يافته است و اين موضوع نشان

  . باشد مي 1390كاهش رفاه خانوارهاي مناطق شهري استان اصفهان در سال 
  

پذيري در  ترين ميزان آسيب هر اصفهان به ترتيب بيشهاي درآمدي ش دهك -4-2-5

  هاي مورد بررسي سال

هاي درآمدي، به ترتيب  در اين قسمت با توجه به نسبت تغييرات جبراني به درآمد دهك
طبيعي است هر چه نسبت زيان رفاهي ناشي از اجراي . دشو پذيري در هر سال بيان مي آسيب

پذيرتر  تر باشد، خانوار مربوطه آسيب درآمد خانوار بيشبه ) تغييرات جبراني(سياست قيمتي 
توان با استفاده از نسبت  اين كار را مي. خواهد بود

M

CV ترين ميزان  نتايج بيش. انجام داد
در جدول شماره  1390پذيري به طور مثال براي خانوارهاي شهري استان اصفهان در سال  آسيب

  .ستشرح داده شده ا) 7(

ترين آسيب را متحمل شده است و در  خانوار دهك اول بيش 1384طبق نتايج حاصله، در سال 
سزايي در سبد مصرفي خانوار  توان گفت كه كاالهاي خوراكي نقش به توضيح اين وضعيت مي

تري  هاي ديگر، دچار افت رفاهي بيش و با تغييرات قيمت به نسبت دهك است دهك اول داشته
هاي  هاي درآمدي خانوار شهري در سال پذيري دهك همچنين با مشاهده ميزان آسيب. خواهند شد
ترين آسيب را متحمل  دهك چهارم بيش هايخانوار 1385توان بيان نمود كه در سال  مختلف مي

خانوار  1388خانوار دهك اول، در سال  1387خانوار دهك ششم، در سال  1386اند، در سال  شده
ترين  خانوار دهك اول دچار بيش 1390خانوار دهك نهم و در سال  1389دهك دهم، در سال 

   .اند ها شده آسيب رفاهي ناشي از تغيير قيمت
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  گيري نتيجه - 5

در اين مقاله سعي شد اثرات حذف يارانه كاالهاي اساسي بر رفاه خانوارهاي شهر اصفهان بررسي 
در ابتدا به بيان مباني نظري در رابطه با رفاه و به اين منظور . و مورد تجزيه و تحليل قرار بگيردشود 

غذايي پرداخته شد و در ادامه روش حاصل شدن سيستم مخارج خطي  معايب پرداخت يارانه مواد
همچنين قبل . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت هاي رفاهي به دست آمده از اين سيستم و شاخص

با  1390ها در سال  ك هدفمندسازي يارانهاز تخمين سيستم مخارج خطي، به دليل رخ دادن شو
ابتدا  1390تا  1383هاي  غذايي براي سال درآمد خانوار و قيمت مواد -هاي هزينه استفاده از داده

هاي رفاهي  سيستم مخارج خطي و شاخصشكست ساختاري مورد آزمون قرار گرفت و در نهايت 
همچنين به منظور . محاسبه شدندبود ها رخ نداده  گروه كاال كه شكست ساختاري درآن 4براي 

غذايي از نسبت تغييرات  هاي درآمدي از تغييرات قيمت مواد پذيري دهك شناسايي ترتيب آسيب
  : استنتايج حاصله به شرح زير  .جبراني به درآمد خانوار استفاده شد

  از طريق وارد  1390با توجه به نتايج به دست آمده از آزمون شكست ساختاري در سال
هاي  ونينمودن متغير مجازي به سيستم مخارج خطي و تخمين با استفاده از روش رگرس

ها، خانوارهاي  توان بيان نمود كه با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ميبه ظاهر نامرتبط، 
 1492693 گروه كاالي غالت و نان به ميزان شهري استان اصفهان، مخارج خود را بر

 كاهش، بر گروه كاالي لبنيات و تخمريال  1743342ه ميزان بر گوشت بيش، افزاريال 
ها به ميزان  ها و چربي افزايش، بر گروه كاالي روغنريال  616020پرندگان به ميزان 

ريال  746508ها و خشكبار به ميزان  افزايش، بر گروه كاالي ميوهريال  49099.45
ه قند و گروافزايش و بر ل ريا 110188به ميزان كاهش، بر گروه سبزيجات و حبوبات 

همچنين با اجراي قانون هدفمندسازي،  .دهند افزايش مي ريال 101086شكر به ميزان 
ها  پرندگان و همچنين ميوه گروه كاالي غالت و نان، گوشت، لبنيات و تخم 4 ضرايب

 4شود و در اين  به اين معني كه فرضيه ثبات پارامترها رد مي .دار است و خشكبار معني
مصرفي مخارج گروه شكست ساختاري رخ داده است و خانوارها روند گذشته را در 

  .اند خود ادامه نداده
  نتايج حاصل از محاسبه تغييرات جبراني و معادل خانوارهاي شهري استان اصفهان طي

 1387داللت بر آن دارد كه سياست افزايش قيمت در سال  1389تا  1384هاي  سال
تري در خانوارهاي شهري شده است و بعد از آن به ترتيب در  شباعث كاهش رفاه بي
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خانوارهاي شهري در مصرف كاالهاي  1384و  1385، 1388، 1386، 1389هاي  سال
نيز بايد بيان نمود  1390در رابطه با سال . اند اساسي و روزمره خود دچار افت رفاه شده
 4با در نظر گرفتن ( اييمحركت نمهاي باالتر  كه هر چه از دهك اول به سمت دهك

 .شود تر مي كاهش رفاه بيش) گروه كاالي خوراكي

  درصد خانوارهاي زير خط فقر نسبي، درصد  هاي نيز با استفاده از شاخص 1390در سال
خانوارهاي زير خط فقر مطلق و جمعيت خانوارهاي زير خط فقر نسبي قبل و بعد از 

مورد بررسي در وضعيت پس از  شاخص 3توان بيان نمود كه  هدفمندسازي، مي
اند و بنابراين اين موضوع  هدفمندسازي نسبت به قبل از هدفمندسازي افزايش داشته

 .باشد مي 1390دهنده كاهش رفاه خانوارهاي شهري استان اصفهان در سال  نشان

  به منظور شناسايي ترتيب نسبت تغييرات جبراني بر درآمد خانوار نتايج حاصل از
 غذايي حاكي از آن استد هاي درآمدي ناشي از تغييرات قيمت موا دهكپذيري  آسيب

به ترتيب  در خانوارهاي شهري استان اصفهان پذيري ترين آسيب بيش 1390كه در سال 
دهك اول، دهك دوم، دهك سوم، دهك چهارم، دهك پنجم، دهك ششم، متوجه 

- 1389اي ه در سال. دهك هشتم، دهك هفتم، دهك دهم، و دهك نهم شده است
پذيري خانوارهاي شهري استان اصفهان وجود ندارد  بيروند منظمي از ترتيب آس 1384

دهك اول،  هايترين كاهش رفاه وجود داشته است خانوار كه بيش 1387ولي در سال 
  .اند ترين ضرر و زيان شده متوجه بيش

خانوار و اثرات تغييرات قيمت كاالهاي اساسي در سبد مصرفي روزانه در پايان نيز به دليل اهميت 
  :شود غذايي بر رفاه خانوار، موارد زير پيشنهاد مي مواد

ها  اقدام به هدفمندسازي يارانه 1389گرفتن اين موضوع كه دولت نهم در آذر  با در نظر - 1
و از جمله يارانه كاالهاي اساسي نموده است، همچنين نتايج حاصل شده از اين پژوهش مبني بر 

 گيري ميزان كاهش رفاه خانوارهاي شهري استان اصفهان بر اثر تغيير قيمت مواد ندازهمحاسبه و ا
توان بيان نمود كه  هاي درآمدي، مي پذيري دهك غذايي و مشخص شدن ترتيب آسيب

ريزان كشور بايد تالش نمايند كه در طي اجراي قانون هدفمندسازي از  گذاران و برنامه سياست
با شناسايي و تفكيك دقيق خانوارهاي نيازمند و  شودحد امكان جلوگيري كاهش رفاه خانوارها تا 

 هاي ها از كاهش رفاه خانوارهاي دهك ي نقدي به اين دهك نياز و پرداخت متناسب يارانه از بي
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تر نحوه اجرايي كردن  دقيق بررسياست  شايان ذكر. پايين به ميزان قابل توجهي جلوگيري كنند
 .طلبد ميرا ديگري اين مقوله خود مطالعه 

اين پژوهش براي هشت گروه كاالي اصلي خوراكي صورت گرفته است كه گروه  - 2
اين . ها بوده است ها، تركيبات خوراكي و آشاميدني هشتم نيز ادغام سه گروه كاالي ماهي

خود به تنهايي نقش مهمي در سبد هاي ديگري هم هستند كه  هاي اصلي داراي زير گروه گروه
ها را نيز به طور جداگانه مورد سنجش قرار داد  توان زير گروه بنابراين مي ،مصرفي خانوارها دارند

 .و نتايج را با محاسبات زير گروه كاالهاي ديگر مقايسه نمود

گيري  توان نتايج پركاربرد ديگري در رابطه با اندازه با استفاده از سيستم مخارج خطي مي - 3
خط فقر ذهني، نرخ فقر، شاخص شكاف : غذايي حاصل نمود از جمله فقر از جانب مصرف مواد

توان فقر  و به عبارتي مي .فقر و نسبت شكاف درآمدي و همچنين شاخص نابرابري درآمد بين فقرا
  .را به طور كامل در يك جامعه آماري تحليل نمود
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متوازن بر  گذاري غير قيمت  محيطي سياست بررسي آثار رفاهي و زيست
از الگوي با استفاده  مختلف در ايران مناطقبه تفكيك  هاي فسيلي سوخت

  اي تعادل عمومي پوياي منطقه
 1مهدي اكابري تفتي
 2فرهاد خداداد كاشي
 3يگانه موسوي جهرمي
  4علي اكبر خسروي نژاد

 

  چكيده
در  به تفكيك مناطق مختلف هاي فسيلي متوازن بر سوخت گذاري غير سياست قيمت راتاث در اين مطالعه

به اين منظور ابتدا نرخ بهينه ماليات بر كربن بر اساس ميزان تمايل به . گيرد ايران مورد بررسي قرار مي
 شود و محاسبه مي با استفاده از الگوي قيمت هدانيك آلودگيبار  پرداخت خانوارها براي گريز از آثار زيان

بر  سازي اثر ماليات شبيهبا  پس از آن .دنشو ميبندي    منطقه طبقه 8هاي ايران در  مقادير آن استان بر اساس
با استفاده متوازن،  گذاري غير هاي فسيلي و اعمال سياست قيمت به ميزان كربن موجود در سوخت آلودگي

 ساله 10دوره  31در محيطي اين سياست  آثار رفاهي و زيست ،اي از الگوي تعادل عمومي پوياي منطقه
بر  متوازن گذاري غير اعمال سياست قيمتر اساس نتايج تحقيق با ب. گردد بررسي مي) 1700-1390(

به هاي انرژي  بر اين حامل محيطي به واسطه انتشار آلودگي هاي زيست سطح خسارت هاي فسيلي، سوخت
بنابراين  .باشد دار نمي يابد ولي تغييرات سطح رفاه خانوارها به لحاظ آماري معني كاهش مي داري طور معني
هاي فسيلي جهت ارتقاء كيفيت محيط زيست توصيه  متوازن بر سوخت گذاري غير ست قيمتاعمال سيا

   .شود مي
گذاري غير  ، قيمتمحيطي اي، آثار رفاهي و زيست الگوي تعادل عمومي پوياي منطقه :واژگان كليدي

  . هاي آلودگي محيط زيست متوازن، هزينه
Keywords: Regional Dynamic General Equilibrium Model, Welfare and 
Environmental Impacts, Unbalance Pricing, Environmental Costs. 
JEL Classification: D58, D60, D62, H21, H23, Q52, Q53, Q54, Q58.  
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  مقدمه -1

باشند چندين هزار  مي هاي آنها ذغال سنگ و فرآورده ،شامل نفت، گاز كه هاي فسيلي سوخت
اند و با توجه به زمان بسيار طوالني براي ايجاد آنها داراي  گيري كرده سال قبل شروع به شگل

منفي خارجي آثار  دارايها، مصرف آنها نيز  عالوه بر اين هزينه .هاي فرصت زيادي هستند هزينه
انرژي داراي اهميت زيادي  هاي گذاري اين حامل ، بنابراين قيمتبودهآلودگي  انتشاربه واسطه 

مصرف واسطه  عنوانداراي اهميت بسيار زيادي به فسيلي  هاي سوخت همچنين از آنجا كه. است
به واسطه  گذاري حداكثري قيمت باشند، ميتوليد و مصرف نهايي به وسيله خانوارها   در چرخه

بايست قيمت بهينه به نحوي  بنابراين مي. منفي زيادي خواهد داشت آثار رفاهي ،كاهش مصرف
جهت محاسبه قيمت بهينه  .محاسبه گردد كه حداكثر رفاه حال خالص را در جامعه ايجاد نمايد

با . هاي فسيلي محاسبه گردد هاي خارجي مصرف سوخت بايست هزينه فرصت توليد و هزينه مي
باشد، در اين تحقيق  وخت در مناطق مختلف ايران يكسان ميتوجه به اينكه هزينه فرصت توليد س

شود و بعد از  هاي فسيلي به تفكيك مناطق مختلف محاسبه مي هاي خارجي مصرف سوخت هزينه
هاي فسيلي محاسبه شده و در نهايت آثار  قيمت بهينه سوخت ،ها آن با در نظر گرفتن اين هزينه

  . گيرد مورد بررسي قرار ميها  محيطي اعمال اين قيمت رفاهي و زيست
بعد . بر اين اساس جهت دستيابي به اهداف مورد نظر، اين تحقيق از شش بخش تشكيل شده است

در بخش سوم ساختار مدل تحقيق و اجزاي . شود از مقدمه، مباني نظري و پيشينه پژوهش ارائه مي
در نهايت با تعريف . دباش و نحوه كاليبره كردن آن موضوع بخش چهارم مي است آن ارائه شده

شود و در بخش  گذاري بر اساس مدل تحقيق بررسي مي سياست جهاي مختلف، نتاي سناريوي
  .شود پاياني تحقيق به ارائه نتايج پرداخته مي

 

  مباني نظري -2

شود؛  زيست مي هاي فسيلي موجب انتشار آلودگي و تخريب محيط از آنجا كه مصرف انرژي
. نمايد فراهم مي بروز آثار خارجي منفي به واسطهرا  بازار شكست اتموجب ،اه استفاده از اين انرژي

و باعث  نماينداستفاده  انرژيكنندگان با شدت بيشتري از منابع  مصرف شود مي سبباين پديده 
براي تلفيق منابع اي مناسب  عنوان گزينه دخالت دولت به بنابراين .شود تخريب محيط زيست مي

ضرورت دارد تا به منظور منطقي  و گردد ميپذير  و اهداف توسعه اقتصادي توجيه زيستي  محيط
گذاري تعريف و به تناسب آن ابزارهاي  ، سيستم قيمتزيستي  محيطدن استفاده از منابع كر
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گذاري  بر اين اساس انتخاب و گزينش ابزارهاي اقتصادي و سياست. استفاده شوداقتصادي مرتبط 
اقتصاددانان، . هاست زيست يك وظيفه چالش برانگيز براي دولت  از محيطمختلف براي حفاظت 

كنند كه به معناي كنترل  ويژه اقتصاددانان نئوكالسيك، از ابزارهاي مبتني بر بازار حمايت مي هب
 گذاري سياستاين رويكرد جزء ابزارهاي جديد . فعاالن اقتصادي از طريق سازوكار قيمت است

ها را  شوند تا كل هزينه اساس آن فعاالن اقتصادي ترغيب مي شود كه بر ميزيستي قلمداد   محيط
اي مشخص به اهداف بيشتري دست  زيستي كاهش دهند، يا با هزينه  براي دستيابي به اهداف محيط

تر است تا  است كه براي فعاالن اقتصادي بسيار ساده آن پشتوانه منطقي اين استدالل. پيدا كنند
هاي منتشر شده خودشان را به تناسب مقدار  ق شوند كه هزينه پاكسازي آاليندهاي تشوي گونه به

گرايان بر استفاده از ابزارهاي كنترل و فرمان تأكيد   زيست  بر عكس، محيط. انتشار پرداخت كنند
شايان . شود زيست تضمين مي  دارند، زيرا به باور اين گروه، از اين طريق اهداف حفاظت از محيط

منحصر به فردي وجود ندارد كه براي كليه شرايط، بهترين  گذاري سياست، هيچ ابزار ذكر است
بستان بين معيارهاي  -كارگيري هر ابزاري بستگي به تعارضات و بده استفاده و به. قلمداد شود

ها دارد  گذاران، ساختار اقتصادي و اجتماعي و ساير مولفه هاي كشورها و سياست مختلف، اولويت
  ).2005و همكاران،  1كامان(
 براي را متفاوتي راهكارهاي مختلف كشورهاي تجربي بررسي و يكتئور مطالعات با قتصاددانانا

يكي از اين ابزارهاي كنترلي، وضع ماليات . اند نموده معرفي زيانبار آثار اين كنترل يا و جلوگيري
گيري ميزان انتشار آالينده به  اين ابزار با توجه به دشوار بودن اندازه. مستقيم بر انتشار آلودگي است
هاي انرژي فسيلي كه بعد از  گيرد و بجاي آن وضع ماليات بر حامل ندرت مورد استفاده قرار مي

 مطالعاتدر ادامه به برخي از  .قرار دارد كشورها عمومي اقبالد نمايد، مور اشتعال توليد آالينده مي
 معرفي به )1998( 2شاب و كاسكال .گردد با تحقيق حاضر اشاره مي مرتبطالمللي  داخلي و بين

 اقتصاد باز يك در را مالياتينظام  اصالح پرداختند ومان لدر آ دوم جهاني ازجنگ پس سبز ماليات
 داخلي منفي را خارجي آثار سبز ماليات دادند نشان و دادند قرار بررسي مورد اشتغال عدم حال در
به منظور ارزيابي اثرات ) 1997( 3وري و بويدي. دهد مي قرار تأثير تحت را بازار عامالن و كند مي

هاي انرژي در مكزيك، تاثير افزايش قيمت بنزين و برق را در  اقتصادي افزايش قيمت حامل
نتيجه . اقتصاد مكزيك با استفاده از يك مدل تعادل عمومي قابل محاسبه مورد بررسي قرار دادند

                                                      
1. Common (2005) 
2. Koskela and Schob (1998) 
3. Uri and Boyd (1997) 
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مطالعه مذكور حاكي از آن است كه افزايش قيمت، سبب كاهش مصرف انرژي، كاهش اثرات 
توان بخشي از آن را  شود كه مي هاي دولت مي يافتمخرب زيست محيطي و در نهايت، افزايش در

 آلودگي كاهش هزينه )1998( 1هيل. هاي خارجي و تعديل آن بكار گرفت براي بازپرداخت بدهي
 محدوديت بدون و با ماليات بخشودگي هزينه همچنين و محيطي زيست هاي مالياتاز  استفاده با

 موجب كاهش درصد 25 تا 5 ميزان بين CO2 انتشار كاهش كه داد نشان و را بررسي نمود  اشتغال
 تواند مي نيز معيني صنايع از مالياتي بخشودگي انتقال همچنين .گردد مي درصد 9 از بيش هزينه
 در سبز ماليات اصالح رفاهي پيامدهاي بررسي به )2005( 2بي هاون. دهد كاهش را هزينه

پذير  محاسبه عمومي تعادل مدل يك در وي. پرداخت پنسيلوانيا براي كوچك باز اقتصادهاي
محقق  اين. كرد سازي شبيه متداول هاي ماليات با را كربن هاي ماليات جانشيني احتمالي پيامدهاي

تقاضاي  كاالها، و عوامل تقاضاي و عرضه كننده، مصرف رفاهي پيامدهايبر  عددي نتايج
تابع  بدون عوامل تحرك عوامل، تحرك عدم سناريوي سه قالب در را واردات و صادرات
 و ملي محلي ماليات براي محيطي زيست خسارت تابع با عوامل تحرك و محيطي زيست خسارت
 بازسازي درآمد پيگو، اثر سه از رفاهي سودهاي مجموع مطالعه، اين نتايج طبق. كرد بررسي كربن
 هاي ماليات نتيجه در و است باالتر آنها رفاهي هاي زيان از مالياتي متقابل اثر و مالياتي
 . گردد مي رفاه افزايش باعث محيطي زيست

 پوياي اقتصادي تغييرات اقليمي، مدل پوياي يكپارچه اقليمي و اقتصادي هاي مدليكي از اولين 
)DICE(3 در ابتدا اين مدل براي تحليل موضوعات مرتبط با انرژي طراحي شده بود و . باشد مي

فايده تهديدات گازهاي  –كربن، تغييرات اقليمي و هزينه پس از آن موضوعات اقتصادي، چرخه 
 -شناسي و هزينه   بين اقتصاد، چرخه كربن، علم اقليم DICEمدل . اي نيز به آن اضافه شد گلخانه

تهيه  1990اولين نسخه اين مدل در سال . كند اي ارتباط ايجاد مي فايده تهديدات گازهاي گلخانه
اي اين مدل كه به  نسخه منطقه. بيان شد) 1994( 4به وسيله نوردهاسگرديد و نتايج كامل اين مدل 

  به  1996شود در سال  شناخته مي RICE(5( اي يكپارچه اقليمي و اقتصادي عنوان مدل پوياي منطقه
   .)1999نوردهاس، (د منتشر شوسيله نوردهاس ايجاد و 

                                                      
1. Hill (1998) 
2. Hwan Bae (2005) 
3. Dynamic Integrated Model of Climate and the Economy 
4. William D. Nordhaus (1994) 
5. Regional Dynamic Integrated Model of Climate and the Economy 
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توان به مطالعه  اي مي ومي منطقهتعادل عم هاي مدلمطالعات صورت گرفته با استفاده از ديگر از 
محيط زيستي در دولت   اشاره نمود كه سياست )2007( 1برت ساوين و دنيس وشن رگمورتر

به صورت  2محيطي فدرال بلژيك را با استفاده از مدل تعادل عمومي انرژي، اقتصادي و زيست
 است كه تمام بازارهايس فرض شده در اين مدل نيز بر طبق قانون والرا. اي بررسي نمودند منطقه

 طوريه ب. شوند كاالها، خدمات، نيروي كار و سطح آالينده در تعادل بوده و همه بازارها تسويه مي
انتشار و كاهش  هزينه كه در بازارهاي رقابتي بر طبق قانون والراس تقاضا و عرضه انرژي و

عرضه و تقاضاي سرمايه،  ،سازي اهداف خود عوامل اقتصادي با بهينه. باشد آلودگي برابر مي
زا  هاي درون قيمتدر اين مدل، . كنند تعيين مي را انرژي، محيط زيست، نيروي كار و سايركاالها

 3اي ها با استفاده از تابع توليد اليه تابع توليد بنگاه. شود استخراج ميتمام بازارها ل دبه شرط تعا
هاي  و مصرف واسطه و كاالها از شاخه نئوكالسيكي با استفاده از سرمايه، نيروي كار، انرژي

هاي مختلف در تعادل بوده و فرض رقابت كامل نيز رادر اين مدل باز. آيد تلف بدست ميمخ
ها و مرزهاي  در طول بخش(وجود دارد و همچنين امكان بررسي درجات مختلف تحرك سرمايه 

ها در  گذاري بنگاه صميم سرمايهت. باشد مقدار سرمايه در هر دوره ثابت مي. آورد را فراهم مي) ملي
كنندگان در مورد ميزان  تصميمات مصرف. باشد هر دوره بر روي سرمايه دوره بعد اثرگذار مي

در مرحله . گيرد صورت مي 4گري و خدمات با استفاده از تابع مطلوبيت استون براي كاالها تقاضا
شامل بادوام و (ا و خدمات مصرفي كننده در هر منطقه درآمد انتظاري خود را به كااله اول مصرف

در مرحله دوم تابع مطلوبيت بين كاالهاي بادوام . دهد انداز تخصيص مي ، استراحت و پس)دوام بي
كند با فرض اينكه خانوارها مطلوبيت را از طريق مصرف كاالها و  دوام تمايز ايجاد مي و بي

ط اقتصادي مناسب باشد، خانوارها اگر شراي. آورند كاالهاي بادوام بدست مي ،دوام خدمات بي
نيروي كار . توانند نيروي كار بيشتري جهت بدست آوردن زمان فراغت بيشتري عرضه نمايند مي

ها  كنندگان نهايي، بنگاه تقاضا براي كاالها به وسيله مصرف. باشد متحرك مي در بين مناطق غير
اين . دهد محلي را تشكيل مي و بخش عمومي كل تقاضاي) گذاري براي مصرف واسطه و سرمايه(

رفتار . گيرد صورت مي 5تقاضاي كل بين كاالهاي داخلي و خارجي با استفاده از مدل آرمينگتون
 9اين مدل . شود زا در نظر گرفته مي برون نيز رفتار دولتي. شود زا در نظر گرفته مي بقيه جهان برون

                                                      
1. Bert Saveyn and Denise Van Regemorter (2007) 
2. GEM-E3 (General Equilibrium Model for Energy-Economy-Environment interactions) 
3. Nested 
4. Stone-Gray 
5. Armington 
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هاي  مستقيم، ماليات هاي غير ماليات: شامل كند كه بندي مي درآمد دريافتي به وسيله دولت را طبقه
هاي توليدي، پرداختي بابت  هاي مستقيم، ماليات بر ارزش افزوده، ماليات محيطي، ماليات زيست

اين مدل . هاي دولتي است هاي انتقالي خارجي و بنگاه تأمين اجتماعي، حقوق گمركي، پرداخت
ها، انواع مجوزهاي  ماليات لف مانندمحيطي مخت هاي زيست ياستقادر است تا اثر رفاهي س

هاي  همچنين امكان بررسي انواع سيستم. هاي كنترلي را مقايسه كند محيطي و سياست زيست
اي قادر خواهيم بود تا درجه جابجايي  منطقه GEM-E3در مدل . بازيافت درآمد وجود دارد

ه صورت كامل قابل انتقال يا اين بسيار مهم است كه سرمايه ب. هاي فيزيكي را تعيين كنيم سرمايه
گردد  اي مي جايگزيني نيست، تركيب اين موضوع با نقل و انتقال آزاد باعث تعادل جواب حاشيه

بر اساس ديدگاه نويسنده در . كند توليد ميكاال را ترين  به نحوي كه هر بخش در يك منطقه ارزان
محدود نمودن . ن مدت منطقي نيستها و مناطق در ميا يني بين بخشزجابجايي و جايگ ،اين تحقيق

بر طبق نتايج . گردد اي مي منطقه GEM-E3گرايي مدل  جابجايي برخي از عوامل باعث واقع
اي منافع  هاي منطقه اي براي كشور بلژيك در اجراي سياست ه از الگوي تعادل عمومي منطقهداستفا

 .)2007، ساوين(محيطي وجود دارد  ي و زيستاقتصاد

 قيمت تمامي افزايش ارزيابي براي محاسبه قابل عمومي تعادل الگوي ، يك)1387( خياباني
 عمومي تعادل مشهور الگوي مبناي بر الگو اين. كرد ايران، طراحي اقتصاد در انرژي هاي حامل

 مطالعه، اين در. گرفته است قرار استفاده مورد كشورها بيشتر در كه شده طراحي استاندارد
 آثار بررسي. است شده بررسي افزايش قيمت سناريوي سه نتايج و كاليبره نظر، مورد هاي كشش
 مورد هاي داده مبناي. است مطالعه اين نقاط قوت از نيز مختلف هاي دهك بين سياست توزيعي

 انرژي هاي حامل آن در است كه 1380 اجتماعي سال ماتريس حسابداري مطالعه، اين استفاده در
 افزايش اثرات وهشي با عنوان بررسيژدر پ) 1390(شاهمرادي و همكاران . ندارد تفكيك وجود به

 هاي حامل قيمت افزايش آثار تحليل در ايران به نقدي يارانه پرداخت و انرژي هاي حامل قيمت
الگوي  از استفاده با توليدي هاي و بخش خانوارها به نقدي يارانه پرداخت كنار در انرژي
 هاي حامل قيمت افزايش سياست در كه دهد مي نشان نتايج. اند پرداخته پذير محاسبه هاي تعادل
 از نيمي شود مي باعث درصد 10به  درصد 20از  دولت سهم كاهش نقدي يارانه و پرداخت انرژي
 حساسيت تحليل. گردد جبران حدي تا نيز توليد در كاهش و شده جبران خانوارها در رفاه كاهش
 مستلزم يارانه نقدي پرداخت و ها قيمت افزايش سياست اثربخشي كه است اين از حاكي نتايج

 و كه خانوارها صورتي در ديگر، عبارت به. خانوارهاست مصرف نحوه و توليد تكنولوژي تغييرات
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محقق  گذاران سياست مد نظر نتايج نكنند اقدام انرژي مصرف بهبود راستاي در توليدكنندگان
 انتشار بر انرژي هاي قيمت اصالح اي آثار در مطالعه )1390( منظور و حقيقي. شد نخواهد
پذير بررسي  سازي تعادل عمومي محاسبه ايران را با استفاده از مدل محيطي در زيست هاي آالينده
 حامل 7 بر مشتمل كه شده طراحي پذير محاسبه عمومي تعادل مدل يك مطالعه اين در. نمودند
 انرژي، هاي حامل قيمت اصالح دهد كه با مي نشان نتايج اين تحقيق. است آالينده 7 انرژي و
  . كاهش يافته است ها آالينده اغلب انتشار

 

  ساختار مدل تحقيق -3

 استقادر  لاين مد. استفاده شده است 1اقليمي ـ   ارزيابي يكپارچه اقتصادي در اين تحقيق از مدل
اين مدل به عنوان . همزمان مورد بررسي قرار دهدمحيطي را به صورت  مسايل اقتصادي و زيست

ساله اجرا  10 دوره 31براي  و شود شناخته مي RICE(2( اي اقتصادي ـ اقليمي مدل پوياي منطقه
گردد و متغيرهاي  تمام متغيرهاي جريان در مدل تجربي به صورت ساالنه لحاظ مي .شده است

 و گروه تابع هدف دو در قالبمدل  معادالت .شود مي دادهانباشته بر اساس سال پايه در مدل قرار 
   .شود در ادامه به آن پرداخته مي كه باشد اقتصادي مي هاي محدوديت

  

   تابع هدف -3-1

محيطي به منظور ارتقاء سطح زندگي يا افزايش ارزش حال  اهداف اقتصادي و زيستدر اين مدل 
در نظر گرفته شده  3تابع مصرف در مدل به صورت تعميم يافته. شده است زمان لحاظمصرف طي 

غير  كاالها و خدماتنه تنها خريد كاالها و خدمات در بازارهاي سنتي بلكه  كه طوريه است ب
 .گردد شامل مي نيزرا مندي از محيط زيست  بازاري نظير استراحت، امكانات فرهنگي و ميزان بهره

به دنبال حداكثر  4هاي اقتصادي و ژئوفيزيكي ه با در نظر گرفتن محدوديتهر منطقبر اين اساس 
   :باشد زير ميمعادله تابع هدف به صورت نمودن 

  = ∑ [ ( ), ( )] ( )   )1(                                                                               

                                                      
1. Integrated-Assessment Models of The Economics of Climate Change 
2. Regional Dynamic Integrated Model of Climate and the Economy 
3. Generalized Consumption 

   .پردازد دانشي كه به مطالعة نيروهاي فيزيكي و جريانات داخلي زمين مي. 4
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j ،U[cتابع هدف در منطقه  W در معادله فوق (t), L (t)]  مطلوبيت حاصل از مصرف در منطقه
j  ،c (t)  ميزان مصرف سرانه در دورهt ،L (t)  جمعيت در زمانt  وR(t) ور تنزيل ترجيحات فاكت

نرخ ترجيحات . گردد هاي مختلف تنزيل مي در طي زمان آنمطلوبيت با استفاده از زماني است كه 
ترين پارامترها در  است، يكي از مهم )R(t)(ترجيحات زماني  تنزيل اكتوركه پايه ف )ρ(t)	(زماني 

فاكتور تنزيل  با استفاده از آن باشد و پارامتر در طي زمان كاهش مياين  .باشد مي مدلاين 
   :گردد ترجيحات زماني به صورت زير محاسبه مي

  ( ) = ∏ [1 + ( )]        )2(  
  

ترجيحات زماني يك پارامتر انتخاب است كه از بسياري از تصميمات اجتماعي نظير  نرخ
مطلوبيت به تفكيك مناطق مختلف  RICEدر مدل  .گردد هاي پولي يا مالي آشكار مي سياست

   :ارائه شده است زير به صورتفرم كلي تابع مطلوبيت گردد و  محاسبه مي
  ( ), ( ) = ( ) ( ) − 1 (1 −⁄ )   )3(  
  

 اين پارامتر. دهد ح مختلف مصرف را نشان ميواندازه ارزش اجتماعي سط αدر معادله فوق پارامتر 
اين  .انحناي تابع مطلوبيت، كشش مطلوبيت نهايي مصرف يا نرخ گريز از نابرابري است كننده بيان

كنوني براي افزايش مصرف نظر نمودن مصرف نسل   نرخ با توجه به تمايل هر منطقه براي صرف
و تابع است  1برابر يك در نظر گرفته شده αدر اين مدل اندازه . شود گيري مي هاي آتي اندازه نسل

   .شود مطلوبيت به صورت لگاريتمي تبديل مي
  ( ), ( ) = ( ) ( )      )4(  

  

است كه رشد جمعيت دوره اوليه بر باشد و به اين صورت  رشد جمعيت داراي مسير نمايي مي
د عهاي موجود استخراج شده و فرض شده است كه رشد جمعيت به صورت يك تصا اساس داده

gكه اگر  طوريه ب. هندسي در حال كاهش است (t)  نرخ رشد جمعيت در منطقهJ  در دورهt 
  : زير خواهد بودرشد جمعيت در طي زمان به صورت  ،نرخ كاهش ثابت باشد δباشد و 

  

                                                      
  .يابد معكوس ميزان مصرف خواهد بود و با افزايش مصرف، مطلوبيت نهايي كاهش ميدر چنين حالتي مطلوبيت نهايي . 1



 
  73                       ......   هاي فسيلي به تفكيك مناطق مختلف گذاري غير متوازن بر سوخت قيمت  محيطي سياست بررسي آثار رفاهي و زيست 

( ) = (0) −      )5(  
  

مزيت آن اين است كه مسير . است 1توان فرضي را پذيرفت كه جمعيت پايدار راحتي ميه ب
. اشدهاي مختلف مناسب ب تواند براي پروژه شود و مي جمعيت با دو پارامتر نشان داده مي

هاي بعدي  اول و در دهه  درصد در دهه 5/1مدل رشد جمعيت معادل  پارامترهاي انتخاب شده براي
  . رسد درصد مي 2به 

به وسيله يك تابع توليد با سه نهاده نيروي بر اساس مدل استاندارد اصالح شده نئوكالسيك توليد 
تغييرات تكنولوژي در اين تابع به دو صورت . گيرد هاي كربني صورت مي كار، سرمايه و انرژي

تغييرات . گردد ميو تغييرات تكنولوژي ذخيره كربن لحاظ  2رات تكنولوژي كلي اقتصاديتغيي
كه تغييرات تكنولوژي در  طوريه در نظر گرفته شده است ب 3تكنولوژي به صورت خنثاي هيكس

هاي كربني  زمينه انباشت كربن موجب كاهش نسبت انتشار كربن به ازاي مصرف نهاده انرژي
هاي صنعتي بر حسب معادل كربن در  هاي كربني و آالينده سازي انرژي ساده به منظور. گردد مي

Qتوليد يا  Jدر منطقه  .شوند نظر گرفته مي (t) به صورت ثابت نسبت به مقياس با سه نهاده سرمايه K (t)نيروي كار ، L (t) هاي كربني  و انرژيES (t) هاي  در نظر گرفته شده است كه انرژي
ميزان كربن منتشر شده بستگي به ميزان استفاده از انرژي با . ه خدمات انرژي استكربني نشان دهند

ير يدر نظر گرفتن سطح مشخص كارايي دارد البته مقدار كارايي اقتصاد در طي زمان با تغ
   .تواند تغيير كند تكنولوژي كربن اندوز مي

  ( ) = Ω ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) − ( ) ( )   )6(  

  

كشش  β. است فرض شده 3/0 با بركه برا باشد ميكشش توليد نسبت به سرمايه  γدر معادله فوق 
1)توليد نسبت به نهاده خدمات انرژي است و  − β − γ)  كشش توليد نسبت به نيروي كار

A. است (t) سطح تغييرات تكنولوژي خنثاي هيكس است .Ω (t)  ضريب خسارت است كه
ه نهاده نيروي كار برابر جمعيت در نظر گرفته شده است ب. بستگي به آثار تغييرات اقليمي دارد

Aكه فرض شده نسبتي از جمعيت است كه با ضريب  طوري (t) گردد تعديل مي .C (t)ES (t) 
   .ددكسر گراز توليد بايست  دهد كه مي را نشان مي هاي كربني توليد انرژي  هزينه

                                                      
1. Stable 
2. Economy-Wide 
3. Hicks-Neutral 
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   .شود هاي كربني و خدمات انرژي به صورت معادله زير نشان داده مي انرژيارتباط بين نهاده 
  ( ) = ( ) ( )       )7(  
  

ςدر معادله فوق  (t) با . باشد به كربن منتشر شده مي فسيلي هاي نسبت ميزان خدمات انرژي
معادالت تكنيكي در . يابد افزايش مي اين شاخصسطح تكنولوژي در بخش انرژي  افزايش
A( تكنولوژي بيني رشد براي پيش RICE هاي مدل (t)( وري كل عوامل يا بهره )TFP(  مشابه

وري كل عوامل در طول سه قرن به تدريج رشد نمايد و  فرض شده كه بهرهرشد جمعيت است و 
رشد  ،نرخ ثابت نزول باشد δو  tدر دوره  TFPنرخ رشد  gدر صورتي كه . نهايتاَ متوقف شود

   :به صورت زير خواهد بود tوري در زمان  بهره
 ( ) = (0) 	(− )       )8(  

  

Aشود كه  به نحوي انتخاب مي δ مقدار (t)  به صورت مجانبي به سمتA∗  حركت كند و
   .است jوري كل عوامل توليد در منطقه  سطح مجانبي بهره ∗A فرض شده كه

  

  هاي اقتصادي محدوديت -3-2

Q( ميزان توليد يا درآمد در يك اقتصاد تك بخشي بسته (t) ( برابرC (t) + I (t) باشد كه  مي C (t)  مصرف وI (t) در مدل . گذاري است سرمايهRICEتوانند مجوز انتشار كربن  ، مناطق مي
معادله مبادله، محدوديت مخارج مناطق به صورت  اين با در نظر گرفتن. را با كاالها مبادله كنند

   :زير خواهد بود
  ( ) + ( ) ( ) − ( ) = ( ) + ( )   )9(  
  

Πدر معادله فوق  (t) آاليندگي كربن است كه به منطقه  سقف مجوزJ  اختصاص داده شده و τ (t)  باشد مي يا ماليات بر كربن مجوز كربنواحد قيمت هر .Π (t) − E (t)  درآمد خالص
اي  آاليندگي در منطقه ،درصورتي كه بيش از سقف مجوز. دهد ش مجوز را نشان ميوخريد و فر

باشند مجوز خريداري نمود و در اين شرايط  بايست از مناطقي كه فروشنده مي ايجاد شود مي
 محيطي بر اساس قرارداد بين اعضا تخصيص مجوزهاي زيست. خالص دريافتي منفي خواهد شد
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تواند با ساير  هر منطقه مي .شود زا تعيين مي ماليات كربن در هر منطقه به صورت برون وتعيين 
  . مناطق با توجه به مجوز انتشار و اندازه ماليات بر كربن تجارت آالينده نمايد

c(مصرف سرانه  تابعبعدي  همعادل (t) ( دهد ارائه ميرا:   
  ( ) = ( ) ( )⁄                 )10(  

  

   :باشد ميزير  عادلهم به صورت نيز گيري حجم سرمايه اندازه
  ( ) = ( − 1)(1 − ) + 10 × ( − 1)  )11(                                        

  

گردد نرخ استهالك  فرض مي. نرخ استهالك ساالنه موجودي سرمايه است δ در معادله فوق
Iدر  10ضريب . باشد درصد مي 10ساالنه سرمايه  (t − در معادله فوق به اين دليل است كه  (1

  .شود گيري مي سال با نرخ ساالنه اندازه 10گذاري در  سرمايه
هاي كربني به  در ابتدا هزينه انرژي. دگرد مه معادالت طرف عرضه در بازار انرژي ارائه ميادر اد

   :گردد صورت معادله زير ارائه مي
  ( ) = ( ) + ( )                                          )12(  
  

cكه  طوريه ب (t) هاي كربني در منطقه  هزينه هر واحد انرژيJ ،q(t)  و هاي كربني  انرژيقيمت Markup (t)  هاي توزيع و  مارك آپ در مناطق مختلف است كه با توجه به هزينهميزان
براي . است فرض شده تواند متفاوت باشد ولي در طي زمان ثابت هاي مختلف بر انرژي مي ماليات

  :گردد  به صورت زير ارائه مي tكربن انباشته در دوره معادله محاسبه قيمت انرژي ابتدا 
  ( ) = ( − 1) + 10 × ( )              )13(  
  

منتشر مجموع كربن  E(t)و  tدر انتهاي دوره  كربن انباشتهمصرف  CumC(t)در معادله فوق 
هاي كربني به صورت زير ارائه  منحني عرضه انرژيبا توجه به سطح تراكم كربن  .باشد ميشده 
  : گردد مي

 ( ) = + [ ( ) ( )∗⁄ ]                           )14(  
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 ∗CumC.باشد پارامترها مي دهنده نشان هاي كربني است و  قيمت انرژي q(t)در معادله فوق 
هاي كربني از آن به بعد به صورت فزاينده  هاي نهايي انرژي نشان دهنده نقطه عطف است كه هزينه

بر  q(t)عرضه كربن يا  )1997( 1گنربر طبق محاسبات انجام شده به وسيله را .يابد افزايش مي
  : استاساس واحد دالر بر تن به صورت معادله زير 

  ( ) = 113 + 700[ ( ) 6000⁄ ]  )15(                                                          
 

ξ(اولين بخش . دشو اي كربني به دو قسمت تقسيم ميه هزينه انرژيدر رابطه فوق  = 113 (
اين قسمت نشان دهنده هزينه حال برداشت از . از تهي شدن منابع استهزينه نهايي مستقل 

   ).1997راگنر، ( نشان دهنده يك تابع افزايشي استقسمت دوم  و باشد هاي كربني مي انرژي
  

  كاليبره كردن اجزاي مدل -4

گيري مقادير  ترين مراحل اجراي مدل تعادل عمومي كاليبره كردن مدل و اندازه يكي از مهم
بايست به نحوي  كاليبره كردن مدل تعادل عمومي مي. باشد زاي مدل مي پارامترها و متغيرهاي برون

زاي تحقيق با مقدار واقعي آن  صورت گيرد كه بعد از اجراي مدل در سال مبنا متغيرهاي درون
د و پس گرد در ادامه ابتدا پارامترهايي كه در مناطق مختلف متفاوت هستند، ارائه مي. يكسان گردد

  . دشو  از آن پارامترهاي مشترك ارائه مي
  

 اي مشخصات منطقه -4-1

براي گريز از منطقه با توجه به ميزان تمايل به پرداخت  8استان ايران در  31در اين مطالعه اطالعات 
براي محاسبه تمايل به پرداخت خانوارها براي گريز از آثار . اند بندي شده طبقه آلودگي كربن

در اين روش نحوه اثرگذاري ميزان  .گي از روش قيمت هدانيك استفاده شده استبار آلود زيان
تابع تخميني به صورت فرم لگاريتمي . ديانتشار آلودگي بر ارزش منازل مسكوني بررسي گرد

   :دوطرفه به شكل معادله زير در نظر گرفته شده است
  	 = + ∑ 	 	                                                                         )16(  
  

                                                      
1. Rogner 



 
  77                       ......   هاي فسيلي به تفكيك مناطق مختلف گذاري غير متوازن بر سوخت قيمت  محيطي سياست بررسي آثار رفاهي و زيست 

 X	Lnلگاريتم قيمت يك متر واحد مسكوني به تفكيك مناطق مختلف و  P	Lnمعادله فوق در 
از آنها سطح انتشار دي اكسيد كربن در مناطق مختلف  يكيباشد كه  لگاريتم عوامل مؤثر بر آن مي

ها و عرض از مبدأ متفاوت  بررسي پايايي و آزمون هاسمن مدل شيب يكسان در دورهپس از . است
به صورت زير ارائه  هاي تابلويي پويا به روش داده انتخاب گرديد و بر اين اساس نتايج تخمين

 :گردد مي
 
LOG(HOUSEPVA)=0.657LOG(HOUSEPVA(-1))-0.325LOG(CO2)-0.539LOG(RAIN)+ 

[0.0000]   [0.0000]  [0.0000] 
0.772LOG(BOTON)-1.654LOG(TEMP)  )17(                                                                        

       [0.0003]  [0.0000] 
 

ميزان  :CO2، متوسط قيمت يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني: HOUSEPVAدر معادله فوق 
در هر  و بتن آرمه يفلز يها سهم ساختمان :BOTONاكسيد كربن به تفكيك استان،   انتشار دي

ساالنه  مجموع بارش :RAINي هر استان از ميانگين كشور و دما يانگينمتفاوت  :TEMPاستان، 
مقدار احتمال آماره . غير درجه خطاي آن بيان شده استدر زير هر مت باشد و در هر استان مي

توان چنين نتيجه گرفت كه ابزارهاي مورد  بنابراين مي و باشد مي 24/31قدار برابر مجي آزمون 
توان بيان نمود كه قيمت  بر اساس نتايج تخمين مي. استفاده براي تخمين از اعتبار الزم برخوردارند

در مناطق مختلف  ، بنابراينمسكن در مناطق مختلف رابطه منفي با سطح دي اكسيد كربن دارد
ايالت خود را نسبت به هواي پاكيزه با كاهش تمايل به پرداخت وجه بيشتر در شرايط خانوارها تم

قيمت ضمني يا تمايل به پرداخت براي . دهند وجود مقدار بيشتر انتشار دي اكسيد كربن نشان مي
   .هر يك از عوامل مورد بررسي به صورت معادله زير محاسبه شده است

 ⁄ = ⁄                              )18(  

  

توان تمايل به پرداخت  اكسيد كربن بر اساس معادله فوق مي  با استفاده از شيب متغير مستقل دي
هاي ايران را  نمود و بر اساس آن استانمحاسبه  را براي كاهش آلودگي به تفكيك مناطق مختلف

طبقه از روش فاصله با ميانگين به نسبت  8 هاي ايران در بندي استان به منظور طبقه. بندي نمود طبقه
بر حسب هزار ريال به ازاي  به پرداختتمايل  ميزانجدول زير  .استانحراف معيار استفاده شده 

با استفاده و  است شدهدر مناطق مختلف بيان  1390هر متر مربع منزل مسكوني به قيمت ثابت سال 
   .گردد ميندي ب استان طبقه 8استان ايران در قالب  31از آن 
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 تمايل به پرداخت براي گريز از آلودگي كربنهاي ايران با توجه به  بندي استان طبقه ):1(جدول 
 تمايل به پرداخت استان نام منطقه تمايل به پرداخت استان نام منطقه

Region1 
6076/2971 تهران  

Region6 

44566/769 مازندران  
1359/1310 اصفهان 03756/756 چهارمحال   

Region2 3095/1157 قزوين 2464/730 گلستان   

Region3 

5573/1092 البرز 60016/728 كرمانشاه   
5314/1065 مركزي 17048/725 اردبيل   
3071/1043 فارس 77624/689 لرستان   
نوبيخراسان ج  751/1011 28103/660 خراسان رضوي   

6385/1007 آذربايجان ش 44592/604 كرمان   

Region4 

22269/976 قم  
Region7 

03356/566 آذربايجان غ  
21497/952 همدان 97576/563 ايالم   
51784/934 گيالن 25706/550 سيستان   
6579/897 زنجان  

Region8 
ماليخراسان ش  528/99307 

64304/879 سمنان  505/5341 يزد 

Region5 

51198/827 خوزستان  314/29542 كهگيلويه 
80021/799 بوشهر  

51119/789 هرمزگان     
61907/769 كردستان  

  هاي تحقيق يافته :منبع
  

 ساير اطالعات مناطق در سال پايه -4-2

باشد، در جدول  عات متغيرهاي مختلف در سال پايه ميالنياز به اط RICEبا توجه به اينكه در مدل 
  :گردد ارائه مي )1390( زير، اطالعات اقتصادي مناطق در سال پايه

  
  اطالعات مناطق در سال پايه: )2(جدول 

 نام منطقه
  جمعيت

 )ميليون نفر(
  محصول ناخالص داخلي

 )ريال ميليارد(
  سرمايه

 )ريال ميليارد(
  مقدار دي اكسيد كربن

 )ميليون تن(

Region1 17/06 1893599 5718670 118/417 

Region2 1/20 86625/91 261610/3 14/651 

Region3 12/81 806687/4 2436196 74/192 

Region4 7/04 392182/4 1184391 40/224 

Region5 8/64 1247589 3767719 100/756 

Region6 19/63 1066185 3219878 100/697 

Region7 6/17 273986/3 827438/6 26/104 

Region8 2/60 290318/5 876761/8 17/496 
 هاي تحقيق يافته :منبع



 
  79                       ......   هاي فسيلي به تفكيك مناطق مختلف گذاري غير متوازن بر سوخت قيمت  محيطي سياست بررسي آثار رفاهي و زيست 

گيري از اطالعات مطالعات مرتبط داخلي و  با استفاده از اطالعات جدول فوق و بهرهدر ادامه 
   .دشو خارجي نحوه كاليبره كردن مدل ارائه مي

  

 كاليبره كردن ساير اجزاي مدل -4-3

د، متغيرهاي زاي مدل قادر هستن متغيرهاي برونتعادل عمومي با استفاده از پارامترها و  هاي مدل
باشد، ممكن  اي مي با توجه به اينكه مدل تحقيق به صورت منطقه. دل را محاسبه نمايندزاي م درون

در ادامه برخي از پارامترهاي مهم كه در . است پارامترها در تمام مناطق يكسان يا متفاوت باشند
  . دشو گردد و پس از آن پارامترهاي خاص مناطق معرفي مي باشند ارائه مي تمام مناطق يكسان مي

  
  پارامترهاي مشترك در تمام مناطق ايران: )3(جدول 

عالمت 
عالمت مقدار نام پارامتر اختصاري

اختصاري  مقدار نام پارامتر

δK 10 نرخ استهالك ساالنه سرمابه δpop(t) نرخ كاهش رشد جمعيت 2/22  
γ كشش محصول نسبت به سرمايه 30/0 gA(t) نرخ رشد تكنولوژي 8/3  

(t) 
هاي كربن در انرژيشدت انتشار 

 كربني
274/0  δA(t) 000001/0 نرخ كاهش رشد تكنولوژي  

gz(t)  نرخ رشد(t) 885/15  در هر دهه-  ρ(t) 
نرخ تنزيل ترجيحات

 اجتماعي
3 

δz(t) نرخ كاهش gz(t) در هر دهه 2387/0 gρ نرخ رشدρ (t)در هر دهه 26/0  

δz2(t) 00085/0 نرخ درجه دوم كربن زدايي-  ρ(0) 
نرخ تنزيل ترجيحات

 اوليهاجتماعي
3 

gpop(t) 7/15 نرخ اوليه رشد جمعيت در هر دهه  β 
كشش محصول نسبت به

 هاي كربنيانرژي
05/0  

   هاي تحقيق يافته :منبع
  

هاي فوق از اطالعات  شاخص. دهد جدول فوق پارامترهاي مشترك در تمام مناطق ايران را ارائه مي
با . جهاني، سازمان ملل و مطالعات نوردهاس استخراج شده است  بانكموجود در بانك اطالعاتي 

در مناطق  ،باشد هاي فوق مربوط به وضعيت ساختارهاي كلي اقتصاد مي شاخص اينكه توجه به
. پس از آن پارامترهاي خاص مناطق استخراج شده است. مختلف يكسان در نظر گرفته شده است

با استفاده از تخمين معادله زير حاصل  در مناطقدوم  و درجهضريب خسارت خطي دو پارامتر 
   . شده است

  D (t) = θ , T(t) + θ , T(t)                  )19(  
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Dدر اين معادله  (t) هاي  باشد كه نسبت هزينه خسارت تغييرات اقليمي در هر يك از مناطق مي
ما در مناطق مختلف ميزان دامنه تغيير د T(t)انتشار دي اكسيد كربن به كل توليد ناخالص ملي و 

وري كل عوامل توليد به عنوان شاخص برقراري تعادل در نظر گرفته  همچنين شاخص بهره. است
هاي واقعي سال پايه يكسان شوند و  كه مدل اجرا شده مبنا در سال پايه و داده طوريه ب. شده است

   .مدل به گونه صحيح كاليبره گردد
  

 پارامترهاي خاص هر منطقه: )4(جدول 
 نام منطقه

ضريب خسارت خطي در
 مناطق

در2ضريب خسارت درجه
 مناطق

بهره وري كل عوامل
 توليد

Region1 01/0  004/0 78/25
Region2 0076/0 003/0 42/18
Region3 007/0 0026/0 6/16
Region4 0041/0 0026/0 5/34
Region5 003/0 002/0 7/16
Region6 0026/0 002/0 7/16
Region7 002/0 001/0 77/15
Region8 001/0 0013/0 2/27

  هاي تحقيق يافته :منبع
  

گيري از  و بهره RICEزا و سياستي فوق و استفاده از مدل  با استفاده از پارامترها و متغيرهاي برون
زا با  مقادير متغيرهاي درون. آيد زاي تحقيق بدست مي اكسل، متغيرهاي درونافزارهاي گمز و  نرم

زاي تحقيق به شرح جدول  برخي از متغيرهاي درون. باشد توجه به نوع سياست اعمالي متفاوت مي
  . باشد زير مي

  
  زاي مورد بررسي در تحقيق متغيرهاي درون: )5(جدول 

عالمت  واحد  شرح متغير عالمت اختصاري 
 اختصاري

 واحد  شرح متغير

W يوتيل  سطح رفاه ET(t) 
ميزان انتشار دي اكسيد

 كربن
  گيگا تن

U(t) يوتيل سطح مطلوبيت F(t) 
ميزان جذب انرژي

 خورشيدي
 وات بر متر مربع

c(t) ميليون ريال  مصرف سرانه  T(t) گراد سانتي افزايش دماي هواي جو 

Q(t) تريليون ريال سطح توليد D(t) درصد خسارت زيست محيطي 

E (t) گيگا تن  كربن ميزان انتشار WPDVC ميليون ريال كل ارزش حال مصرف 

CumC(t) 
تراكم دي اكسيد 

 كربن

گيگا تن در
 كيلومتر مربع

  

 هاي تحقيق يافته :منبع



 
  81                       ......   هاي فسيلي به تفكيك مناطق مختلف گذاري غير متوازن بر سوخت قيمت  محيطي سياست بررسي آثار رفاهي و زيست 

متغيرهاي هاي مختلف بر روي  هاي مختلف نتايج سياست بر اين اساس در ادامه با ارائه سناريوي
   .گردد زاي تحقيق بررسي مي برون

  

 تحقيقگذاري بر اساس مدل  سياست - 5

اقليمي اقتصادي با در نظر گرفتن بده بستان بين مصرف حال و آينده  هاي مدلگذاري در  سياست
اي در زمان حال، ميزان توليد  كه با كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانه طوريه ب. گردد اعمال مي

نتيجه  .يابد گذاري اختصاص يابد كاهش مي تواند جهت مصرف يا سرمايه اقتصادي كه ميفعلي 
گذاري در اقليم  سرمايه. باشد اين سياست، كاهش خسارت اقليمي و افزايش مصرف در آينده مي

هاي كم  هاي فسيلي يا حركت به سمت مصرف سوخت صورت كاهش ميزان مصرف سوخته ب
مداران بر  سياست .يابد آن خسارت اقليمي به واسطه توليد كاهش ميباشد كه به واسطه  كربن مي

گي به عنوان ابزارهاي سياستي  ا مجوزهاي آاليندتوانند از ماليات كربن ي مي RICEاساس مدل 
ماليات كربن معادل صفر در تمام مناطق به عنوان پايه يا مبنا در مدل در نظر گرفته  .استفاده كنند

رت هيچ كنترلي از سوي دولت جهت كاهش خطرات جهاني صورت شده است، در اين صو
سياست بهينه پارتو به  .شود نگرفته است و حجم آالينده توسط يك بازار بدون قانون تعيين مي

اين امر . كه سطح آلودگي از نظر اقتصادي در سطح بهينه قرار داشته باشد شود مينحوي طراحي 
محيطي آن  اي زيست ر كربن در هر منطقه برابر قيمت سايهشود كه ماليات ب در شرايطي ايجاد مي

محيطي يك واحد آلودگي بر ارزش  محيطي كربن، اثر تغييرات زيست اي زيست قيمت سايه. باشد
هاي  گردد كه سياست سازي مالحظه مي در ادامه با استفاده از شبيه .دهد حال مصرف را نشان مي

برخي . باشد ميو منافع متفاوتي در مناطق مختلف  ها اعمالي جهت كاهش خسارت داراي هزينه
هاي يك سياست بهينه كامالً  شوند و هزينه مناطق تأثير بيشتري به واسطه تغييرات اقليمي متحمل مي

گردد و آثار  تعريف مي سناريو دوگذاري در اين تحقيق  براي بررسي آثار سياست. نامتقارن است
عدم دخالت دولت در  تحقيق، سناريوي اول. دشو مي محيطي هر سياست تحليل ترفاهي و زيس

اي  سايههاي انرژي با در نظر گرفتن قيمت  بهينه بر حاملاعمال قيمت  دومسناريوي و  اقتصاد
مقدار مصرف و زاي  متغير درون دو در ادامه نتايج. باشد مي محيطي كربن در هر منطقه زيست

   .گردد يدرصد خسارت آلودگي به صورت جدول زير ارائه م
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  ي مختلفهادر سناريو 1700الي  1390توليد ناخالص ملي ايران در دوره : )6(جدول 

  هاي تحقيق يافته :منبع      
  

اقتصادي و خسارت زاي سطح مصرف به عنوان معيار رفاه  جدول فوق اطالعات دو متغير درون
آماره بر اساس . دهد محيطي را ارائه مي اكسيد كربن به عنوان متغير زيست  محيطي انتشار دي زيست

t متوازن بر  گذاري غير قيمت  توان بيان نمود كه با اعمال سياست دو ميانگين مي اختالف
هاي  خسارت ،نبكراي بر  هاي فسيلي و يا به عبارتي وضع ماليات به اندازه قيمت سايه سوخت
داري اختالف  ولي با توجه به عدم معني. يابد داري كاهش مي محيطي به صورت معني زيست

   .باشد سطوح مصرف در اين دو سناريو بهبود وضعيت رفاهي قابل تأييد نمي
  

  

  

 سال

  مقدار مصرف
  )1390هزار ميليارد ريال به قيمت ثابت (

 خسارت
 )درصد(

عدم دخالت 
 دولت

اعمال ماليات
 بر كربن

عدم دخالت
 دولت

اعمال ماليات
 بر كربن

1390 466651 466651 93/1 93/1
1400 533896 534025 26/2 09/2
1410 618309 618541 0/2 14/2
1420 719493 719866 56/2 19/2
1430 836194 836771 78/2 29/2
1440 969347 970215 06/3 42/2
1450 1118091 1119365 39/3 58/2
1460 1281874 1283701 76/3 75/2
1470 1460339 1462904 17/4 93/2
1480 1653235 1656762 60/4 11/3
… … … … …
1610 5287779 5359452 23/13 37/5
1620 5630516 5716195 17/14 53/5
1630 5977939 6079879 15/15 68/5
1640 6329143 6449902 18/16 84/5
1650 6683385 6825867 25/17 98/5
1660 7040426 7207933 38/18 13/6
1670 7401462 7597786 56/19 27/6
1680 7771713 8001335 78/20 41/6
1690 8167425 8436017 06/22 54/6
1700 8636163 8952073 40/23 67/6

 اختالف tآماره 
  63/4 097/0  ميانگين دو سناريو



 
  83                       ......   هاي فسيلي به تفكيك مناطق مختلف گذاري غير متوازن بر سوخت قيمت  محيطي سياست بررسي آثار رفاهي و زيست 

  گيري نتايج عمده و نتيجه -6

مختلف مورد هاي فسيلي به تفكيك مناطق  در اين تحقيق ابتدا هزينه خارجي مصرف انرژي
بار  به اين منظور ميزان تمايل به پرداخت خانوارها جهت گريز از آثار زيان. محاسبه قرار گرفت

گيري گرديد و پس از آن با استفاده از  انتشار آلودگي با استفاده از الگوي قيمت هدانيك اندازه
هاي  مت حاملمحيطي اصالح قي آثار اقتصادي و زيست ،اي الگوي تعادل عمومي پوياي منطقه

سناريوي  دوبه اين منظور . هاي خارجي مورد بررسي قرار گرفت انرژي با در نظر گرفتن هزينه
هاي  دولت در زمينه اصالح قيمت حامل بر اين بود كهفرض  سناريوي اولدر . شدمختلف تعريف 

هاي انرژي را با در  دولت قيمت حاملكه  شدفرض  سناريوي دومانرژي دخالتي نداشته باشد و در 
دو هر كدام از  گذاريدر ادامه اثر. لحاظ نمايد در هر منطقههاي خارجي آن  نظر گرفتن هزينه

با بر اساس نتايج تحقيق . رفاه و محيط زيست مورد ارزيابي قرار گرفتسطح فوق بر   سناريوي
 مصرفوره مورد بررسي، سطح در د هاي فسيلي هاي خارجي مصرف انرژي داخلي نمودن هزينه

در صورتي كه اين  نخواهد داشت؛ يدار معني حال خالص به عنوان شاخصي از رفاه افزايش
داري  در سطح كشور به صورت معنيميزان انتشار دي اكسيد كربن شود كه  باعث مي سياست

هاي  ن هزينههاي فسيلي با در نظرگرفت گذاري انرژي سياست قيمتبنابراين با اعمال . كاهش يابد
در صورتي كه بنابراين  .كند پيدا مي بهبودمحيطي جامعه  وضعيت زيست خارجي مصرف آن،

متوازن در مناطق مختلف كشور  هاي غير محيطي داراي اولويت باشد، وضع قيمت اهداف زيست
  .پذير خواهد بود هاي فسيلي سياستي توجيه بر انرژي
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  ايرانهاي  استاندر  مرگ و ميرنرخ اثرات ادوار تجاري بر 
  1مرضيه غفاري گولك

  2لطفعلي عاقلي
  3عليرضا ناصري
  4حسين صادقي

   چكيده

يك  و سياست عمومي رشد اقتصادي و بهبود سالمت از جمله مسائل اصلي مورد بحث در توسعه اجتماعي
هاي  اقتصاد در هنگام ركود و رونق بر شيوه زندگي، وضعيت سالمت و هزينه. شوند محسوب مي كشور
 مبهماقتصادي  اوضاع سالمت و بين ارتباط دهد كه هاي مطالعات گذشته نشان مي يافته. اثرگذار استافراد 

چگونگي اثرگذاري شرايط اقتصادي بر بنابراين نگراني در مورد . و در شرايط متفاوت، متناقض است
نرخ مرگ و مطالعه حاضر با هدف بررسي اثرات ادوار تجاري بر  .رسد سالمت افراد امري طبيعي به نظر مي

هاي  دادهبا روش  1381-89ايران در دوره هاي  استاندر  )به عنوان يك شاخص اساسي از سالمت( مير
توليد ناخالص داخلي سرانه به عنوان شاخصي براي فعاليت از  براي اين منظور. شده است انجام تركيبي

نيز در  بيكاري و سطوح فعاليت اقتصادي اثرات متقابلهمچنين  .استفاده شده است) ادوار تجاري(اقتصادي 
نرخ هاي مكمل ديگر براي تبيين  متغير شهرنشيني و آلودگي هوا نيز به عنوان شاخص .نظر گرفته شده است

  . اند در نظر گرفته شده مرگ و مير
ضريب اثرات . استاي منفي بين مرگ و مير و توليد ناخالص داخلي سرانه  دهنده رابطهنتايج بررسي نشان

، رابطه بين بيكاري و مرگ و GDPمتقابل بيكاري و سطوح فعاليت اقتصادي نيز منفي شده يعني با افزايش 
اي مثبت بين مرگ و مير  همچنين رابطه). مير كمتر استبيكاري بيشتر موجب مرگ و ( شود ميتر  مير منفي

  .و شهرنشيني و نيز مرگ و مير و آلودگي هوا وجود دارد
  . مرگ و مير، ايراننرخ ادوار تجاري، بيكاري،  :كليديواژگان 

Keywords: Business Cycles, Unemployment, Mortality Rate, Iran. 
JEL Classification: E32, I15. 
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  مقدمه -1

اما اثر نوسانات  شته باشد،بر سالمت افراد دا يدر بلندمدت اثر مثبت ممكن است رشد اقتصادي
شد كه رشد  در ابتدا، تصور مي. مدت فعاليت اقتصادي بر سالمت تا حدودي مبهم استكوتاه

همانند رشد بلندمدت بر سالمت اثرگذار است اما مطالعات اخير نشان داد كه اين اثر كوتاه مدت 
ركود افزايش بيكاري در دوران  ، به طوري كه بااستدر كشورهاي توسعه يافته برعكس 

 يابد بهبود مي - گيري شده ها اندازه شاخصاي از  با طيف گستردهكه –، سالمت افراد اقتصادي
  . )2: 2009، 1مورين(

به اين يابد،  افزايش مي )ماندن بيكار( اقتصادي، هزينه فرصت كار نكردن رشد مداومدر دوران 
مثل ورزش و در عوض زمان هاي مرتبط با سالمت  معني كه افراد معموالً زمان كمتري را به فعاليت

شغلي و فشارهاي   نگرانيشرايط كاري خطرناك،  .هندد و تالش اختصاص مي بيشتري را به كار
مربوط به اشتغال، اثرات منفي بر سالمت خواهد داشت و با افزايش ساعات كاري  عصبي و رواني

اقتصادي، حوادث  رشد و بهبود در دوران. شود ميتر  در دوران رشد اقتصادي، اين آثار مشخص
كه موافق  يساختمانصنايع مربوط به كار نيز افزايش خواهد يافت زيرا اين حوادث در صنايعي مثل 

 ،و پيشرفتهيافته  توسعهي هادر نهايت، اقتصاد .دهند بيشتر رخ مي كنند،ادوار تجاري عمل مي
تواند منجر  اين جابجايي مي. شودبراي كسب شغل مواجه مي به داخل احتماال با موجي از مهاجرت

ها و  ها، جاده در بيمارستان(شلوغي و ازدحام و  انبيمارتردد مرگ و مير بيشتر در اثر بيماري و به 
  .)2: 2009مورين، ( شود) غيره

مورد تغذيه و سالمت افراد از امنيت شغلي گرفته تا  متعدديدر دوران بحران اقتصادي مشكالت 
. وان يافت كه نسبت به اين مشكالت نگاه مثبتي داشته باشدت كمتر كسي را مي. گيرند قرار مي توجه

همواره طي  )يعني مرگ( مهمترين وقايع حياتييكي از  مطالعات بعضيطبق نتايج  ،با وجود اين
  . 2تر شده است ها كمرنگ بحران

 ،دركشورهاي پيشرفتهانجام شده اساس تحقيقات  سالمت دارد اما بر براثري منفي  نگرانيبا اينكه 
براي بهبود سازوكارهاي بيشماري  .شود منجر مي و مير به كاهش نرخ مرگ ركود اقتصادي

در تواند  اوقات فراغت بيشتر ميدر دوره ركود،  .وجود دارد دوران ركود اقتصادي سالمت طي
تحكيم روابط  .تفريحات ديگر باشدو   روابط دوستانه بيشتر، ورزش خانواده، خدمات اعضاي

                                                      
1. Morin (2009) 

  . 2009هرينگ، ؛ 2010زو و كستنر، ؛2010نيكلسون و سيمون، ؛2009بزراكا،  ؛2007، 2005رام، . 2
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 به دنبال داردسالمتي  اختصاص زمان بيشتر براي كودكان، منافع بيشتري را برايدوستانه و 
سالمت مثل استعمال دخانيات و مصرف بيش از اندازه الكل  مخربرفتارهاي  .)4: 2009، 1بزراكا(

برعكس، زماني كه  .)2005، 2رام( يابد پرخوري نيز كاهش مي .يابد در دوران ركود كاهش مي
 نگرانياين اثرات ناشي از  .افتد همراه است، سالمتي نيروي كار به خطر مي نگرانيبا  كار و فعاليت

مطالعات انجام شده در مورد رابطه بين . زنان شاغل اثبات شده است نوزادانِبر سالمت جنين و نيز 
بيشتر از  افراد محروميت نسبيكه دهد نشان ميسطح نامطلوب بهداشت نابرابري درآمد و 

شان در مقايسه با ساير افراد در قضاوت افراد در مورد جايگاه. اهميت دارد آنها محروميت مطلق
تواند اثرات  كه مياست رشد اقتصادي با شدت بيشتري همراه ه سلسله مراتب اجتماعي، در دور

  .)4: 2009بزراكا، ( بر سالمت داشته باشد منفي
هايي كه  داده. هاي نظري استبينيبر خالف پيش بحران اقتصادي بر سالمت ديگر اثراتبه عبارت 

 به طور كلي،. متناقض است گاهيو  مبهموضعيت اقتصادي به دست آمده،  از ارتباط سالمت و
صنعتي  در كشورهاي در حال توسعه و رفاه و بهزيستيموجب اقتصادي،  هايو موفقيت دستاوردها

افراد در زمان رونق  رفتار قبليبه  اقتصادي بر تندرستي بستگي ركودبخشي از تأثير  اما، شوند مي
  . )2009، 4هرينگ؛ 2010، 3زو و كستنر( اقتصادي دارد

به عنوان ( مرگ و ميراي در خصوص بررسي اثرات ادوار تجاري بر  با توجه به آنكه تاكنون مطالعه
ايران انجام نشده است، مطالعه حاضر در نوع خود  هاي استان در )وضعيت سالمت شاخصي از

  . استكاري جديد و انجام آن ضروري 
 استان كشور 285 در سطح نرخ مرگ و مير مطالعه حاضر با هدف بررسي اثر وضعيت اقتصادي بر

بيكاري و توليد  نرخدو متغير  اين منظوربراي  .شده استانجام  1381-1389طي دوره زماني 
، همچنين متغيرهاي آلودگي هوا و نرخ اقتصادي استفاده شدههاي ناخالص داخلي به عنوان معيار

  . در نظر گرفته شده استبه عنوان عوامل موثر بر سالمت افراد  نيز شهرنشيني

                                                      
1. Bezruchka (2009) 
2. Ruhm (2005) 
3. Xu and Kaestner (2010) 
4. Herring (2009)  

، چهار محال و بختياري، تهران، بوشهر، اصفهان، اردبيل، آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي: استان هاي مورد بررسي عبارتند از. 5
، كهكيلويه و بوير احمد، كرمانشاه، كرمان، كردستان، قم، قزوين، فارس، سيستان و بلوچستان، سمنان، زاهدان، خوزستان، خراسان
 . يزد، ياسوج، همدان، هرمزگان، مركزي، مازندران، لرستان، گيالن، گلستان
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ارائه ) شرايط اقتصادي و سالمت(در بخش دوم مباني نظري : سازماندهي مقاله به شرح زير است
رويكرد تحليلي در بخش چهارم . يافته استبخش سوم به مطالعات انجام شده اختصاص  شده و

گيري در  بندي و نتيجه برآورد مدل و نتايج تحقيق در بخش پنجم و در نهايت جمع، تشريح شده
  . بخش ششم ارائه خواهد شد

  

  )شرايط اقتصادي و سالمت(ني نظري مبا -2

 بندي نمود مدل) 1(اي همانند رابطه  توان با رابطه بهبود سالمت را ميرابطه بين رشد اقتصادي و 
  ): 20081گرانادوس و آيونايدز، (
  

∆ht = b0 + b1t + b2gt + b3t gt + εt )1(  
  

افزايش در طول يا  2كاهش نرخ مرگ و مير صورتكه به (كه در آن بهبود در سالمت 
، و اثر متقابل بين زمان و gt، رشد اقتصادي tروي يك مقدار ثابت، زمان  ،)شود تعريف مي3عمر

اگر رشد اقتصادي بر بهبود سالمت اثر داشته باشد، . برآورد شده است t × gtرشد اقتصادي 
با اين وجود، اگر اثر رشد اقتصادي بر بهبود . رود انتظار مي b2داري از پارامتر  برآوردهاي معني

  . بودمورد انتظار خواهد  b3دار از پارامتر  معنيسالمت در طول زمان تغيير كند، يك برآورد 
، رشد xtسرانه GDPتوان به عنوان تابعي از لگاريتم طبيعي  ، بهبود در سالمت را مي)1(مشابه رابطه 

  : بيان نمود، به طوري كه gt  .xtبين آنها  اثرات متقابل، و gtاقتصادي 
  

tttttt gxbgbxbbh  .ln..ln.ln 3210     )2(  
  

  : خواهيم داشت ،)2( با توجه معادله
  

ttt xbbdghd ln./)ln( 32        )3(  
  

                                                      
1. Granados and Ionides (2008) 
2. Decrease in Mortality Rate 
3. Longevity Gain 
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شروع به اثرات منفي بر بهبود ) gt(سرانه  GDPكه در آن رشد  1براي نقطه حداكثر) 3(رابطه 
سرانه  GDPكه  آيد بنابراين نقطه حداكثر هنگامي به دست مي. بايد صفر شود ،نمايد سالمت مي

32برابر با  bb
t ex  در عمل . را تعيين نمود 3مورد نظرتوان سال  به بعد مي 2شده و از اين نقطه

گرانادوس و ( مشخص نمود xtبه  4اي درجه  برازش يك چندجملهتوان اين نقطه زماني را با  مي
 ).2008همكاران، 

كه رشد اقتصادي مداوم  داللت بر اين دارند ،شواهد موجود در مورد كشورهاي در حال توسعه
با اين وجود، اين نتيجه براي كشورهاي صنعتي تا حد زيادي . شود مي كاهش مرگ و مير منجر به

  . مبهم است
بين درآمد و  ارتباطدر بررسي  ،5پس از اصالحات ي روسيه در مورد) 1997( 4مطالعه برينرد

 40در حدود  1994تا  1990هاي  نرخ مرگ و مير در روسيه بين سال دهد كهنشان ميسالمت 
كاهش  از تطابق داشت اما يشرايط ركودمرگ و مير با  اگرچه افزايشِ. د افزايش يافتدرص

 فزايندهمصرف  نتيجهدر عوض، نرخ مرگ و مير باال . نشأت نگرفته بودها دستمزدتوليد و سريع 
هاي بهداشتي،  مراقبتخدمات افزايش اساسي در قيمت هاي نسبي،  كاهش قيمت،الكل و دخانيات

. بود اين كشور فقيرطبقات عمومي در  بهداشت هاي زيرساختضعف ِجرم و جنايت باال و نرخ 
  . در جمعيت روسيه قبل از اصالحات همراه بود 6با ذخيره سالمت پايين عواملاين 

كوتاه ( رشد موقت اما ،شود ميموجب بهبود سالمت ، هادرآمد )بلندمدت( اگرچه افزايش دائمي
دو دليل به  مدت تفاوت اثرات بلندمدت و كوتاه. تواند باعث افزايش مرگ و مير شود مي )مدت

بيشتري در مصرف، تخصيص زمان و تصميمات   اول اينكه، افراد در بلندمدت انعطاف. استعمده 
براي ( سالمتبر  كوچك اًنسبتمنفي هاي  تكانهدوم اينكه، حتي . دارندتوليدي براي بهبود سالمت 

و  افراد ضعيف زودهنگام ممكن است باعث مرگ) مثل آنفلوانزا هاي معمولي مثال، بيماري
در . بر اميد به زندگي يا سالمت جمعيت به طور كلي دارد تريشود، در حالي كه اثر كم 7رنجور
مطرح  )بروز رونق و ركود( ادوار تجاريهمراه تغيير مرگ و مير  احتمالي هاي سازوكارادامه 
  . شود مي

                                                      
1. Tipping Point 
2. Value 
3. Corresponding Year 
4. Brainerd 
5. Post-Reform Russia 
6. The Low Health Stock 
7. Frail Individuals 
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  هزينه فرصت زمان) الف
مثل (سالمت  مولد هاي فعاليتيابد، بنابراين  در دوران رونق اقتصادي، زمان فراغت كاهش مي

هاي بهداشتي  به طور مشابه، ارزش زماني مراقبت. شود ميتر  بر هستند، پر هزينه كه زمان) ورزش
بهداشتي  هاي مراقبتريزي براي  كنند برنامهبيشتري را كار   تااگر افراد ساع يعني يابدميافزايش 

رونق سبك زندگي در  به بيان بهتر،. شود ميتر  افراد خانواده سختساير و  فرد شاغلبراي 
تر  بهداشتي سخت هاي بيني استفاده از مراقبت پيش و استبا سالمت كمتر همراه اقتصادي موقت 

لذا با بهبود . شود ميجبران  زماني بيشتر با دستيابي بهتر به بيمه سالمت هايزيرا هزينه شود مي
  .  شود مي، وضعيت سالمت بدتر ياقتصاد اوضاع

  توليد ي سالمت به عنوان نهاده) ب
شرايط كاري . در فرآيند توليد كاالها و خدمات باشد اي تواند به عنوان نهاده سالمت مي
 دارنداثرات منفي بر سالمت  ناشي از كار عصبي و روانيفشارهاي و ي هاي شغل نگرانيخطرناك، 

اين اثرات . شود ميتر  مدت، طوالنيكوتاهاقتصادي دوره رونق  كار در  تابه ويژه زماني كه ساع
با تعداد  تقويت خواهد شد زيرا ساختمانصنعت به ويژه  ايموافق با نوسانات دوره هاي بخش در

بعضي از محصوالت وابسته به فعاليت اقتصادي در نهايت، . همراه هستندبيشتر  حوادث كاري
نشان دادند  )1999(به عنوان نمونه، چاي و گرين استون . بيشتر، ريسك سالمت را به همراه دارد

منجر به كاهش قابل توجهي در  1981-1982ركود  اي در دورهسطوح آلودگي منطقهكه كاهش 
  .در اياالت متحده آمريكا شد مرگ و مير كودكان

  1عوامل بيروني مرگ و مير) ج
احتمال ساير انواع . شود ميتر  موقت، رايج دوره رونق، در حوادث شغليطور كه بيان شد،  همان

و رانندگي در هنگام  يلات الكنكته قابل توجه آنكه مصرف مشروب. يابد حوادث نيز افزايش مي
  بيني پيش. شود مي تصادفات خودروهاو منجر به مرگ و مير ناشي از يابد  اوقات فراغت افزايش مي

يك  با )1985(كوك و زاركن . چندان واضح نيستدر مورد ساير عوامل بيروني مرگ و مير 
طبق  از طرف ديگر،. تجاري اثرات مبهمي بر جرائم دارد هاي چرخهنظري نشان دادند كه استدالل 
بر عكس،  .كندتجاري عمل مي هاي چرخهقتل موافق وقوع ) 1998(امبر  –رافائل و وينتر  مطالعه

اوضاع  و وخامت نگرانيكه به خاطر افزايش  خود نتيجه گرفتهدر تحقيقات ) 1897(دوركيم 
  .)4و  3: 2000رام، ( يابد خودكشي افزايش مي مواردتعداد ، اقتصادي

  
                                                      
1. External Sources of Death 
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  مطالعات انجام شده -3

 شدتكه نرخ مرگ و مير در هنگام ركود اقتصادي به  معتقد بود) 1766-1834(توماس مالتوس 
منجر به سوء تغذيه گسترده در دوره ركود كاهش درآمد در  بنا به عقيده او،. يابد افزايش مي

. نمايند سطح زندگي مي كه افراد در سطح حداقل معيشت و يا نزديك به اين شود مي اي جامعه
اما  ،كنند گروهي از افراد در چنين شرايطي زندگي مي يافته نيز در كشورهاي توسعه اگرچه
به عبارت ديگر، . يابد هاي مرگ و مير در شرايط ركود اقتصادي ديگر به سرعت افزايش نمي نرخ

هرناندز موريلو و مارتينك، ( بر سالمت افراد خواهد داشت منفياثر  1اقتصادي رونق و شكوفايي
2010 :1(.   

يابي افراد به كاالها و خدمات دستميزان  ،اقتصادينامساعد   وضعيت، )1971(طبق مطالعه برنر 
ركود اقتصادي، سهم قابل توجهي از جمعيت  به اين معني كه. نمايد مفيد در جامعه را محدود مي

. كاري به معني درآمد كمتر استبيكاري و يا كم .دهد ميكاهش  آنها را يا درآمد كردهرا بيكار
. نمايند نوعاً كاالها و خدمات كمتري از جمله خدمات سالمت خريداري ميدر اين وضعيت مردم 

ناشي از بيكاري  نگرانيهمچنين . شود ميمنجر به مرگ و مير بيشتر  كاهش سطح سالمت بنابراين
نرخ بيكاري  ،كننده سالمتتعييناقتصادي يكي از عوامل . دهد احتمال مرگ و مير را افزايش مي

  . شود ميثباتي رواني در افراد  بي بيكاري منجر به. است
، احترام به نفس، يامنيت وخامت شرايطدريافتند كه بيكاري منجر به ) 1983( 2يزنبرگ و الزارفيلدآ

تواند  مي و از دست دادن شغل بنابراين بيكاري. شود مياعتماد به نفس و كاهش دلگرمي افراد 
  . منجر به تغييرات جدي در سالمت افراد شود

به  "؟شود ميآيا بحران واقعا موجب آسيب "در بخشي از كتاب ) 1989( 3گنارساوينهوون و ه
در اين مطالعه كه اثرات ركود اقتصادي . پرداختند ياقتصادكالن هاي اجتماعي نوسانات  هزينه
ي سري زماني ها دادهرا مورد بررسي قرار داده،  OECDبر رفاه افراد در كشورهاي  1980-1982

خريد ، بيماري رواني –اني مهاي جسدرآمد، رضايت از زندگي، نارضايتي سالمتي، نشانه ميزاناز 
طبق نتايج . مورد استفاده قرار گرفته استروانگردان، خودكشي و مرگ و مير  مخدر مواد فروش و

 اگر چه نگراني درباره. بينند به شدت از ركود اقتصادي صدمه مي 4اين مطالعه، شهروندان متوسط

                                                      
1. An Economic Boom 
2. Eisenberg and Lazarfield (1938) 
3. Veenhoven and Hagenaars (1989) 
4. Median Civilians 
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يا سالمت  در جلب رضايت كلي كاهش هيچ يابد،افزايش مي موقت طور به پول مسائل مربوط به
هاي گروهبرخي در يافته و  افزايش حدودي تا خودكشي نرخبا اين حال، . داردن وجود رواني
 وخامت وضعيت از احتماالها  اين گروه. است كاهش يافته شدتبه  از زندگي رضايت ي،جمعيت

  . برند مي رنج دراز مدت در يرواني و جسمسالمت 
ي بين آلودگي، درآمد و سالمت افراد را مورد بررسي قرار  رابطه 1)2001(گانجداران و والنزوال 

منافع بهداشتي ناشي از رشد اقتصادي با اثرات منفي بر شود كه  در اين مطالعه فرض مي. دهند مي
افزايش انتشار  دهد كه نتايج بررسي نشان مي. شود سالمتي در نتيجه تخريب محيط زيست خنثي مي

تراكم جمعيت و  .دشو ذرات معلق و آلودگي آب موجب افزايش نرخ مرگ و مير نوزادان مي
سطح درآمد، ميزان واكسيناسيون، دسترسي . شديدي بر آلودگي دارد) مثبت(درجه شهرنشيني اثر 

مرگ و مير (سالمت افراد اثر دارد به پزشك و سطح شهرنشيني نيز به صورت مثبت بر سطح 
زا در  به عنوان متغير برون) توليد ناخالص ملي سرانه(در اين مطالعه درآمد . )يابد نوزادان كاهش مي

آلودگي و سالمتي به گانه با درآمد،  اما برآورد يك سيستم معادالت همزمان سهنظر گرفته شده 
  . شود پيشنهاد ميزا  عنوان متغيرهاي درون

توسعه شامل  كشور در حال 61مرگ و مير كودكان و باروري را در  2)2006(تز و فيتزروي فران
داري را بين يي معن نتايج بررسي رابطه. دهند مورد بررسي قرار مي كشورهاي آسياي مركزي

  . دهد مرگ و مير و آلودگي محيط زيست نشان مي
قلبي در شرايط كالن  هايناشي از بيماري تغييرات مرگ و ميراي به بررسي  در مطالعه) 2007(رام 

در بيكاري دهد كه  برآوردها نشان مي. پرداخته است هاي تركيبيهآمريكا با كمك داد اقتصادي
را افزايش  3وابسته به سن مرگ و مير ،قلبي هايبيماريمرگ و مير ناشي از  هاي ، نرخحال كاهش

 5و عروق قلبمرتبط با  مير و نسبت به ساير عوامل مرگ 4قلب شريانيهاي  بيماري. دهد مي
هاي  ، مرگ و مير ناشي از سكته قلبي نسبت به تغييرات محيطي، تنشويژهبه . تر است بااهميت
مرگ و مير ناشي از براي نمونه، . دهد تر واكنش نشان مي ، سريعرفتارهاي سالم تغيير در شغلي و

 بيشتر شده و خطر ترافيك يافتن هوا و شدت پركاري، در زمان آلودگي سكته قلبي در روزهاي
اثرات كالن اقتصادي ممكن  .نيز افزايش يافته استو تعطيالت ها ، مناسبتها مرگ و مير در جشن

                                                      
1. Gangadharan and Valenzuela (2001) 
2. Franz and Fitzroy (2006) 
3. Age-Specific 
4. Coronary Heart Disease (CHD) 
5. Cardiovascular-Related Deaths 
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د با سنين فردي و محيطي براي افرا رايج هاي و ريسك بازار كار شرايطاست با توجه به سن، 
   .تغيير نمايد ،باالتر

مورد را يافتگي كشورها تجاري با سطوح توسعه هاي چرخهارتباط  اي در مطالعه) 2009(ورين م
رابطه بين  OECDكشورهاي  هاي تركيبي دردادهاستفاده از روش با وي . داده استبررسي قرار 
. به دست آورده استمنفي  را سرانه GDPارتباط مرگ و مير واما  ،مثبترا بيكاري  ومرگ و مير 

مرگ و مير  طبق نتايج تحقيق،. شد تصريحالگوي مشابهي براي شش دليل عمده مرگ و مير 
رغم اينكه است و عليتر  حساس GDPمردان در مقايسه با زنان نسبت به تغييرات در بيكاري و 

يافته است اما رشد  هر دو گروه كشورهاي در حال توسعه و توسعه به نفعرشد اقتصادي بلندمدت 
  .بخشد در حال توسعه بهبود ميدر كشورهاي فقط سالمت را  ،كوتاه مدت

و  اي به بررسي اثرات ركود اقتصادي بر سالمت در آمريكا پرداخته در مطالعه 1)2009(هرينگ 
در اين . است كردهبررسي را  آنهاساالنه و اثرات مربوط به ركود اقتصادي  هايتعداد مرگ و مير

و رابطه بين داروهاي ضد افسردگي و خودكشي مورد توجه قرار  خودكشي مطالعه همچنين داليل
دهد كه وضعيت اقتصاد بر سالمت افراد يك كشور اثرگذار  نتايج تجربي نشان مي. گرفته است

  . است
در اين . اند و مرگ و مير پرداخته مشاغلتغيير اي به بررسي  ر مطالعهد 2)2009(ان واچر فو  يوانسول

و  1980و  1970درآمد كارگران پنسيلوانيا در دهه اشتغال فصلي و  3رسميهاي  مطالعه از داده
 4استفاده شده تا اثرات تغيير شغل 1980-2006مرگ و مير سازمان تأمين اجتماعي در دوره سوابق 

 تغيير شغلكارگران مرد با رتبه باالتر در سال پس از نرخ مرگ و مير . بر مرگ و مير برآورد شود
اثر مخاطرات مرگ و مير در طول زمان به شدت . درصد بيشتر از سايرين بوده است 100تا  50

 15تا  10مخاطرات مرگ و مير نه افزايش ساال، تغيير شغلسال پس از  20اما حتي  يافتهكاهش 
 1اگر چنين افزايشي به طور نامحدود ادامه داشته باشد، به معني كاهش . شده است درصد برآورد

اين . ، تغيير شغل داده استسالگي 40كه در سن  استسال در اميد به زندگي يك كارگر  5/1تا 
هاي كارگري محيطثبات يا  يا صنايع بي 6ِكمتر سالم كارگران 5انتخابي جابجايينتايج ربطي به 

                                                      
1. Herring (2009) 
2. Sullivan and Von Wachter (2009) 
3. Administrative Data 
4. Job Displacement 
5. Selective Displacement 
6. Less Healthy Workers 
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نرخ مرگ و مير ، كارگرانكاهش بيشتر درآمدبا دهد كه  نتايج همچنين نشان مي .ندارد ناسالم
   .يابد ميافزايش بيشتر 

هاي  اي به بررسي اثرات ركود اقتصادي بر سالمت و فعاليت در مطالعه 1)2010(نيكلسون و سيمون 
اثر نرخ بيكاري بخشي و ايالتي و ساير معيارهاي فعاليت اقتصادي در . مرتبط در آمريكا پرداختند

به طور نظري، . قرار گرفته استمطالعه طول ركود و بهبود آن بر نتايج سالمتي مرتبط مورد 
 سالمتاما يابد،  بهبود ،زمان فرصت هاي هزينه كاهش با توجه به است ممكن رفتارهاي بهداشتي

بدتر  هاي بهداشتي به مراقبت كمتر و دسترسي درآمد كاهش، نگراني افزايش به دليل تواند مي نيز
  . شود

آنها نرخ بيكاري ماهانه سطوح ايالتي و بخشي، نرخ اشتغال، و اندازه متوسط درآمد شخصي و 
اثرات ثابت براي ايالت ها شامل  مدل .در نظر گرفتند فعاليت اقتصاديهاي معيارايالتي را به عنوان 

در مدل جمعيت شناختي نيز  مباحث واثرات كوتاه مدت ركود  و هستندسال و  ، ماه)يا بخش(
نتايج نشان داد كه در دوران ركود، بيمه سالمت كاهش، وضعيت سالمت  .لحاظ شده است

حوادث در حالي كه مرگ و مير ناشي از . ه استعمومي كاهش و فشارهاي رواني افزايش يافت
  . نشان دادهاي تجاري در سطح كشور و ايالت كاهش اي از چرخهاي به عنوان نتيجهجاده

تا  1994سال و باالتر در دوره  65رابطه بين بيكاري و سالمت در سنين  2)2012(مك اينرني و ملر 
ج نتاي. مورد بررسي قرار دادند 3را در يك نظرسنجي از افراد تحت پوشش سيستم مديكير 2008

بيشتر را به هنگام  بستري هاي مراقبت و استفاده از سالمندان سالمت وضعيتوخامت بررسي، 
جمعيت بزرگسال  در مورد مطالعات اغلب با نتايجها  اين يافته. نشان داد افزايش نرخ بيكاري

 رفتارهاي سالمت جسماني،كاهش بهبودموجب  ركود دنده نشان مي كه اغلب متفاوت است
افراد مسن به  دهد كه نشان مياين الگو . شود مي هاي پزشكي مراقبت از استفادهكاهش  و ناسالم

در طول  سالمتي بيكاري و بين يا اينكه رابطه دهند العمل نشان ميركود عكس به طور متفاوت
 در سالمندان مرگ و مير شواهد جديدي به دست آمد كه، دوم مورددر . كرده است تغيير زمان

  .بوده است برخالف ادوار تجاري 2008تا 1994دوره  از بخش زيادي

                                                      
1. Nicholson and Simon (2010) 
2. Mcinerney and Mellor (2012) 
3. Medicare 
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اثر ركود و ويژه تجاري، به  هاي چرخهاي به بررسي  در مطالعه) 2014( 1نولك و بك فيلد
ي شاغل براي اين منظور افراد. اند مسن پرداخته هاي بر خطر مرگ و مير در بين آمريكاييبيكارشدن 

نشان  تحقيقنتايج  .قرار داشتند، انتخاب شدند 1992-2010در دوره  بيكاريدر معرض خطر  كه
، افزايش اندشده بيكاركه را در بين افراد مسن آمريكايي  مرگ و مير خطر ،ركود دهد كه مي
 هاگروه به اينتوجه بيشتري گذاران بايد  در طول ركود، متخصصان سالمت و سياست، لذا دهد مي

  .داشته باشند
شود كه بيشتر بر مرگ و مير و داليل  ميدر ادامه به برخي از مطالعات انجام شده در ايران اشاره 

  : آن تمركز داشته است
 .را مورد مطالعه قرارداده است ي ايرانها استانرابطه بين مرگ و مير و توسعه در ) 1380(حسيني 
ميزان مرگ و مير آنها  باشد، بيشتر ها استانيافتگي هر چه درجه توسعه«كه  تحقيق اين بوده فرضيه
از شاخص اميد به زندگي در بدو تولد استفاده  ها استانبراي تعيين ميزان مرگ و مير . »است كمتر

 ها استانهمچنين با استفاده از تكنيك تحليل عاملي، متغيرهاي مؤثر بر توسعه يافتگي . شده است
 ها استان سپس. ي محاسبه شده استاجتماع –عه اقتصادي شناسايي و با استفاده از آنها شاخص توس

دار  مستقيم و معني حاكي از وجود رابطه تحقيقتايج ن. اندشده بندي بر اساس شاخص توسعه، گروه
  .ي ايران استها استانبين اميد به زندگي در بدو تولد و توسعه در 

تا  1358دوره به تحليل روند تغييرات علل مرگ و مير در ايران در ) 1382(ياوري و همكاران 
هاي واگيردار سير  مرگ به علت بيماريدهد كه  نتايج اين بررسي نشان مي. اند پرداخته 1380

ها و سوانح و حوادث سير صعودي  واگيردار به ويژه سرطان هاي غير نزولي و به علت بيماري
  . داشته است

 1375در سال  را كننده مرگ و مير تهران بزرگسطح، علل و عوامل تعيين) 1382(پور  كاظمي
 6(دهد كه ميزان مرگ و مير جمعيت تهران به سطح پاييني  نشان مياو، نتايج  .مطالعه نموده است

ها و سوانح و تصادفات در  هاي قلبي، عروقي، سرطان همچنين سهم بيماري. رسيده است )در هزار
  . مرگ و مير نوزادان كاسته شده است سهمبين علل مرگ و مير افزايش يافته و به تدريج از 

را به روش توصيفي مطالعه ميزان مرگ و مير در استان كرمانشاه ) 1382(عزيزي و عبدلي 
سوانح و  ،خون شدهاي دستگاه گر شايع مرگ در استان به ترتيب بيماري هاي علت .اند نموده

نتايج بررسي . هاي قبل از زايمان گزارش شده است ها و بيماري ، سرطانمسموميت و خودكشي

                                                      
1. Noelke and Beckfield (2014) 
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دهد كه ميزان مرگ و مير خام استان از ميزان كشوري آن بيشتر است و ميزان مرگ و مير  نشان مي
  . در استان از ميزان كشوري آنها بيشتر است شايع مرگ هاي ناشي از علت

به تحليل تأثير دماي هوا بر مرگ و مير  تحليلي -توصيفي  اي در مطالعه) 1387(و دارند  فرج زاده
يك  و استجمعيت مورد بررسي جامعه آماري مرگ و مير شهر تهران . اند پرداختهشهر تهران 

نتايج . انتخاب شده است 2005تا  2000هاي  ساله از آمار مرگ و مير روزانه بين سال 4نمونه 
به اين  ،هاي سرد سال بوده است هد كه بيشترين تعداد فوت شدگان در ماهد نشان ميبررسي 

افزايش تعداد فوت . صورت كه هر چقدر دما كاهش يافته ميزان مرگ و مير افزايش يافته است
هاي سرد سال گوياي اين  ، تنفسي و سكته مغزي در ماهعروقي –هاي قلبي  شدگان ناشي از بيماري

بيشترين تعداد مرگ و مير را به خود  12و  6، 9گانه تهران، مناطق  22ين مناطق در ب. امر است
  . اختصاص داده است

توصيفي به بررسي روند تغييرات علل عمده مرگ و مير در اي  در مطالعه) 1389(اماني و همكاران 
مرگ و مير هاي  نتايج اين بررسي نشان داد كه شاخص. اند پرداخته 1350-88هاي  ايران طي سال

تر بوده و يك كاهش عمومي در مرگ و مير كودكان در  در ايران در مقايسه با كل دنيا پايين
  . كشور ايران طي سه دهه اخير وجود داشته است

  

 رويكرد تحليلي -4

  . شده استاستفاده  ،1)2009(مورين مدلي مشابه با مطالعه  از در اين مطالعه،
  

ititittititit vXGDPGDPUUH  43210 )(   
  

توليد ناخالص داخلي  GDP، 2)ادواري( اي چرخهنرخ بيكاري  Uنرخ مرگ و مير،  Hكه در آن، 
توزيع جنسي و سني  از جمله بر مرگ و مير اثرگذارساير عوامل  X بردار بوده وسرانه  واقعي

به ترتيب معرف  tو  iهاي  انديس و جزء خطا v .شود ميرا شامل ... جمعيت، سبك زندگي و
  . هستند )دوره زماني(و سال  كشور

)(2 tit GDPU  گ و مير در اثر بيكاري بر مر يعنياست  )تداخلي( دهنده اثرات متقابل شانن
براي سطح  ادواريپس از آن، رابطه بين نرخ مرگ و مير و بيكاري  .است متفاوت سطوح توسعه

                                                      
1. Herring (2009) 
2. Cyclical Unemployment Rate 
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 ضريب .شود مي ادوارييا شيب بيكاري  β1+β2GDP0 به صورت ،GDP0، يعني GDPمعيني از 
β2 شد يعني با افزايش تواند منفي با ميGDPشود ميتر  ، رابطه بين بيكاري و مرگ و مير منفي .

  . است β1 / β2 - شود، ميجهت رابطه برعكس اي كه در آن  بنابراين نقطه
بين بيكاري و مرگ و هر نمودار رابطه . استارائه شده  1 نموداراي از اين مدل در  توصيف ساده

اين رابطه براي در اين مطالعه فرض شده كه . دهد مير را براي سطح متفاوتي از توسعه نشان مي
كشورهاي توسعه براي و  )مشخص شده است GDPLowكه با ( مثبت كشورهاي در حال توسعه

است يعني  β1+β2GDPشيب اين خطوط . )تعيين شده است GDPHighكه با(است يافته منفي 
است مشاهده نيز قابل  2اين نكته در نمودار . براي هر نمودار سطح متفاوتي دارد GDPجايي كه 

به صورت هندسي را  1هاي نمودار  كه شيب رابطه بين بيكاري و مرگ و مير يا شيب منحني
   .دهد ميمايش ن

يابد به طوري كه  مياين رابطه تغيير ، GDPدهد كه چگونه با افزايش نشان مي 2و  1نمودارهاي 
  . شود مياين رابطه منفي  ،β1/β2-به  GDPا رسيدن نهايتا ب

  

  
  2نمودار           1نمودار 

  ريم و مرگ بر توسعه و يكاريب يفرض اثرات: )2و  1( ينمودارها
  18: 2009 ن،يمور :منبع

  
  روش برآوردآوري و  هاي آماري، نحوه جمع داده -4-1

درآمد، دسترسي به امكانات : عوامل مؤثر بر سالمت افراد عبارتند از تجربي،با توجه به مطالعات 
خون  بات الكلي، چربي و فشارسيگار، مشرو(عوامل خطرزا پزشكي، مخارج تجهيزات پزشكي، 

شهرنشيني، آب و هوا، آلودگي محيط زيست، جرم و (و متغيرهاي اجتماعي اقتصادي ) ...باال و

M=(β1+ β2GDPLow)U 

M=(β1+ β2GDPHigh)U Slope=β1+ β2GDP 

M=(β1+ β2GDPMed)U 

بيكاري

مرگ و مير

GDP 
- β1/ β2 

 شيب
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، آماري اطالعاتي به دسترس سطحا توجه به هدف هر مطالعه و كه ب ،)19: 2004، 1سومو() جنايت
  .گيرد بعضي از متغيرهاي فوق مورد استفاده قرار مي

و توليد ناخالص  بيكاري توليد ناخالص داخلي سرانه، اثرات متقابل در اين مطالعه اثر متغيرهاي
 1381-89مرگ و مير در دوره  نرخبر  )به صورت سرانه(درصد شهرنشيني و آلودگي هوا ، داخلي

سايت مركز آمار  هاي تحقيق ازهداد. استان كشور مورد بررسي قرار گرفته است 28و در سطح 
  . شده است گرفتهايران 

  

  )نرخ مرگ و مير(شاخص سالمت  -4-1-1

همانند بسياري از مطالعات انجام شده، متغير نرخ مرگ و مير افراد به عنوان شاخصي از سالمت 
  . افراد مورد استفاده قرار گرفته است

  

  )سرانه GDP(شاخص وضعيت اقتصادي  -4-1-2

كشورها  و ميزان موفقيت اقتصادي توسعهرفاه و براي سطح  معياريسرانه به عنوان  GDPشاخص 
الزم است كه جزء  است كه) اي چرخه( اين شاخص حاوي اجزاي ادواري .ودش مياستفاده 
هاي تجاري كوتاه مدت  ، شاخصي از چرخهدر غير اين صورتحذف شود زيرا  آن اي چرخه

ه به دليل حذف چولگي به راست و رسيدن ب سرانه GDP متغيرابتدا از  به اين منظور، .خواهد بود
 2)غير تصادفي( قطعيبراي به دست آوردن جزء  .شود ميگرفته  توزيع نرمال آن، لگاريتم طبيعي

زش ابراستان سرانه هر  GDP 3لگاريتم طبيعي تأخيري برسرانه  GDP، لگاريتم طبيعي GDPسرانه 
  . سرانه استفاده شد GDP، از مدل زير براي پيش بيني مقادير مناسب استانيعني براي هر  .شود مي

 = + +  
  

قطعي آن از جزء  GDPدهد كه به انحراف  ، در اين مدل شوك تصادفي را نشان ميεtخطا  جمله
حاصل از مدل  4شدهبرازش  سرانه، مقادير GDPبنابراين به جاي استفاده از مقادير . اشاره دارد

                                                      
1. Somov (2004) 
2. Deterministic Component 
3. Lagged Natural Log 
4. Fitted 
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% 5در سطح  β0 و β1بوده و  95/0ها بزرگتر از  استان مدل فوق براي تمام . شود ميفوق استفاده 
  .استمناسب شده برازش به صورت سرانه  GDP معيار بنابراين استفاده از. دار هستندمعني

  

  هاي تجاري چرخه -4-1-3

براي اين . تجاري استفاده شده است هاي چرخهتقريبي از  به عنوان )اي چرخه(اي دورهنرخ بيكاري 
  :)21: 2009مورين، ( نرماليزه شده است با فرمول زيرمنظور بيكاري 

  = −
 

  

تقسيم  نرخ بيكاري همان استانانحراف معيار انحراف از ميانگين نرخ بيكاري هر استان بر  يعني
اجزاء منظم آن در طول زمان ايستا  بيكاري را نشان دهد، با اين فرض كه اي چرخهتا نوسانات شده 

بين بيكاري و سال در بين  اندكيرسد زيرا ارتباط  رض درست به نظر ميو اين فماند  باقي مي
  . وجود دارد ها استان

  

  ساير عوامل موثر بر سالمت -4-1-4

به عنوان ساير عوامل موثر بر سالمت آلودگي هوا در مطالعه حاضر از دو متغير درصد شهرنشيني و 
بيشتر به امكانات پزشكي و سالمتي، موجب شهرنشيني از طريق دسترسي . افراد استفاده شده است

هاي  شود و از طرفي نيز با افزايش شهرنشيني مشكالتي مثل آلودگي افزايش سالمت افراد مي
، فشارهاي عصبي ناشي از زندگي شهري و عواملي از اين دست اثرات معكوسي بر يزيستمحيط

  . سالمتي افراد خواهد داشت
هاي  به تفكيك استان، با استفاده از آمار مربوط به مصرف سوختهاي هوا  ميزان انتشار آالينده

بخش حمل و نقل، ( ي مختلفها در بخش )بنزين و نفت كوره، نفت گاز، نفت سفيد(فسيلي 
به نيز و  )هاي حرارتي و بخش صنعت تجاري، بخش نيروگاه-بخش كشاورزي، بخش خانگي

كه توسط  كننده انرژي ي مختلف مصرفاه هاي هواي ناشي از بخش كمك ضرايب انتشار آالينده
  . محاسبه شدوزارت نيرو تهيه شده است، 
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  برآورد مدل و نتايج تحقيق - 5

. استهدف مطالعه حاضر، بررسي اثرات وضعيت اقتصادي بر سالمت در سطح استاني در ايران 
همچنين نرخ  .براي اين منظور از متغير نرخ مرگ و مير به عنوان شاخص سالمت استفاده شده است

هاي وضعيت اقتصادي در نظر بيكاري استاني و توليد ناخالص داخلي استاني به عنوان شاخص
  . گرفته شده است

  : استشده، مدل مورد استفاده در اين تحقيق به صورت زير ارائه با توجه به مباني نظري 
  

 itititititit LPPOLLURBULPGDPLPGDPfLMOR ,,*,   )1(  
  

كـه از نسـبت تعـداد مـرگ و ميرهـا      (متغير نرخ مرگ و مير لگاريتم : LMORكه در آن منظور از 
سرانه به فرم لگاريتمي و با احتساب  LPGDP: GDP، )نفر جمعيت محاسبه شده است 1000ي برا

 لگـاريتم متغيـر نـرخ بيكـاري     :LU، )1383هـاي ثابـت سـال     قيمـت بـه  ( 1)غير تصادفي(قطعي جزء 
لگـاريتم متغيـر   : LURB، اسـت  اين دو متغيـر اثرات تعاملي  :LPGDP*Uو ) به درصد( اي چرخه

 .باشد مي) بر حسب كيلوگرم( آلودگي هوا به فرم سرانه و لگاريتمي: LPPOLدرصد شهرنشيني و 
  . دهنده زمان است  نيز نشان tاستان و انديس  دهنده نشان iانديس 

  

  روش برآورد -1- 5

تحليلي است، كه -توصيفيروش پژوهش هم . پژوهش حاضر از نظر نوع پژوهش، كاربردي است
و بخش تحليل متكي بر روش  شود مي استفاده اي از روش اسنادي و كتابخانه در قسمت توصيف
ارائه  كاهش همخطي، :عبارتند از اين روش مزاياي عمده. است هاي تركيبي اقتصادسنجي داده

  ).2005، 2بالتاجي( اطالعات بيشتر، تغييرپذيري بيشتر، درجه آزادي باالتر و كارايي باالتر
  : شود انجام مي ها داده تلفيق يا ادغاممشخص شدن براي  ابتدا دو آزمونروش اين در 

ها، كشورها،  بنگاه(عرض از مبدا جداگانه براي هر يك از مقاطع ) يا عدم وجود(براي تعيين وجود 
فرضيه صفر اين آزمون، عرض از مبدأ يـا  مطابق . شود يماستفاده  Fاز آماره ...) ها وها، استانبخش

iα توان روش  اگر فرضيه صفر رد نشود، مي. ها براي تمام مقاطع ثابت استOLS   را بكار برد، كـه
  : معروف است) ها ادغام ساده داده(ساده  PLSاين حالت به 

                                                      
1. Deterministic 
2. Baltagi (2005) 
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عرض از مبدأهاي ثابت براي كليه (، رگرسيون مقيد Rرگرسيون غير مقيد و  URدر اين رابطه، 
 تعداد مقاطع و n ، تعداد متغيرهاي توضيحي ملحوظ در مدل،k.دهدرا نشان مي) مقاطع

ntN   تعداد كل مشاهدات و)t اگر . است) دوره زماني مورد نظرF  محاسباتي بيش ازF 
شود،  ميباشد فرضيه صفر رد و فرضيه مقابل پذيرفته ) nt-n-k(و ) n-1(جدول با درجه آزادي 

جدول (در اين مطالعه  Fآزمون از نتايج . يعني بايد عرض از مبداهاي رگرسيون، متفاوت باشند
  . يستمساوي ن ها استانشود كه ضرايب اثرات ثابت براي همه  مشخص مي)) 1(

ابتدا در . شود استفاده مي 3از آزمون هاسمن 2و يا اثر تصادفي 1براي تعيين روش اثر ثابتهمچنين 
زمون را آاين  .شود انتخاب مي )مكاني( الگوي اثرات ثابت يك طرفه گروهيآزمون اثرات ثابت، 

بر اساس زمان  تركيب ها قابليت كه داده شودگيري اگر نتيجهو  .ادانجام دبايد براي بحث زمان نيز 
از الگوي  توان در صورتي مي .گيرد مينيز انجام  4الگوي اثرات ثابت يك طرفه زماني، را دارند
 ،بر اساس مكان و هم بر اساس زمان كه هم نموداستفاده  5طرفه گروهي و زماني اثرات دو

 در طبق نتايج آزمون هاسمن. )2005بالتاجي، ( را داشته باشند تركيب قابليت هاي مورد مطالعه داده
  . روش اثر ثابت يك طرفه انتخاب شده است) 2(جدول 

  
 Fنتايج آزمون : )1(جدول 

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
Cross-section F 3.058412 (27,220) 0.0000 
Cross-section Chi-square 80.314581 27 0.0000 

  محاسبات تحقيق :منبع                
 
 

  نتايج آزمون هاسمن: )2(جدول 
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 22.858497 4 0.0001 

  محاسبات تحقيق :منبع                      
  

                                                      
1. Fixed Effects 
2. Random Effects 
3. Hausman Test 
4. One Way Fixed Time Effect 
5. Two Way Fixed Effects 
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هاي تابلويي و به كمك  دادهتعميم يافته در محيط  مربعاتنتايج تخمين مدل كه به روش حداقل 
  : آمده است) 3(جدول  درانجام شده  ايويوز نرم افزار

  
  تحقيق نتايج برآورد مدل: )3(جدول 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C -7.349975 1.592346 -4.615816 0.0000 

LPGDP -0.215051 0.082544 -2.605269 0.0098 
LPGDP*U -0.004911 0.001855 -2.647801 0.0087 

LURB 1.394288 0.634018 2.199131 0.0289 
LPPOL 0.488947 0.206811 2.364217 0.0189 

  
Adjusted R-squared = 0.215073R-squared = 0.312016 
Durbin-Watson stat = 1.361616F-statistic = 3.218544 

  محاسبات تحقيق :منبع                        
  

  . دهد كه تمامي ضرايب به لحاظ آماري معنادار استنشان مي تحقيقنتايج 
اين نتيجه با نتايج بسياري از مطالعات . استمنفي ) درآمد(توليد ناخالص داخلي  LPGDPضريب 

  .همخواني دارد) 2014(فيلد ، نولك و بك )2009(، مورين )1971(، برنر )1803(مانند مالتوس 
اين متغير به عنوان شاخصي از وضعيت اقتصادي افراد در مدل وارد شده است و منفي بودن ضريب 

هرچه سطح درآمد باالتر باشد دسترسي به امكانات سالمتي و پزشكي آن به اين معني است كه 
مردم نوعاً كاهش درآمد  و بر عكس باميزان مرگ و مير كمتر خواهد بودبيشتر بوده و بنابراين 

با كاهش درآمد، سوء . نمايند كاالها و خدمات كمتري از جمله خدمات سالمتي خريداري مي
و  ، افزايش نرخ خودكشي،جرم و جنايت باالترنرخ همچنين . يابد تغذيه در بين افراد افزايش مي

را  جوامع فقيرهاي سالمت عمومي در  زيرساخت تضعيفو  بدتر شدن سالمت رواني و جسماني
  . درآمد دانست پايين بودنتوان از پيامدهاي  مي

 .است بيكاري و سطوح فعاليت اقتصادي دهنده اثرات متقابل نشان LPGDP*Uهمچنين ضريب 
 منفي .يابد تغيير مي يافتگي استاني،سطوح توسعههمراه با تغيير گ و مير اثر بيكاري بر مر يعني

بيكاري ( شود ميتر  ، رابطه بين بيكاري و مرگ و مير منفيGDPيعني با افزايش  بودن اين ضريب
   ).بيشتر موجب مرگ و مير كمتر است

زو و كستنر، ؛ 2010نيكلسون و سيمون،  ؛2009بزراكا، ؛ 2007، 2005اين نتيجه با مطالعات رام، 
در تمامي اين مطالعات به وجود رابطه منفي بين بيكاري و . هماهنگي دارد 2009هرينگ، و ؛ 2010

  . مرگ و مير اشاره شده است
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تواند در طول دوران ركود  سازوكارهاي بيشماري وجود دارد كه از طريق آنها سالمت مي
روابط دوستانه بيشتر،  بودن با خانواده، تواند براي اوقات فراغت بيشتر كه مي .اقتصادي بهبود يابد

داشتن دوست براي سالمتي مفيد . هاي فيزيكي مورد عالقه اختصاص يابد كردن و فعاليت  ورزش
 .دهاي آينده به دنبال دار است، اختصاص زمان بيشتر براي كودكان، منافع بيشتري را براي نسل

الكل در دوران ركود رفتارهاي مضر براي سالمتي مثل استعمال دخانيات و مصرف بيش از اندازه 
در كشورهاي ي مطالعات اقتصادو بر عكس مطابق . يابد پرخوري نيز كاهش مي .يابد كاهش مي

به (بيش از حد مشروبات الكلي  مصرفسالمت به دليل  در دوران رونق اقتصادي، توجه به ،صنعتي
 فرصت كمبودها،  گوشتي پرچرب در رستوران ، مصرف غذاهاي)خصوص قبل از رانندگي

كاهش معمول و افزايش ساعات كار،  معاينات پزشكيانداختن  به تعويق، استراحت و ورزش
كنند و  همين دليل بيشتر كار مي به، تر است وقت مردم در زمان رونق اقتصادي باارزش. يابد مي

گذارند و بيش از گذشته در معرض  ورزش را كنار مي غذاي خانگي يا تهيههاي سالم مثل  عادت
  . گيرندمي هاي محيط كار قرار اضطراب
دهنده آن است كه با افزايش نشانو  استنيز مثبت  LPPOLو  LURB متغيرهايضرايب 

يابد، همچنين آلودگي هوا نيز موجب افزايش مرگ و مير  شهرنشيني، نرخ مرگ و مير افزايش مي
  .افراد شده است

بهداشتي همراه بوده و وضعيت صنعتي شدن و شهرنشيني اگرچه با دسترسي بيشتر به امكانات 
بخشد اما فشارهاي عصبي ناشي از زندگي شهري و افزايش ابتال به  سالمت افراد را بهبود مي

هاي زيست محيطي و نيز  هاي رواني، انواع آلودگي نگرانيعروقي در نتيجه  –هاي قلبي  بيماري
  . يابد اي و حوادث شغلي نيز افزايش مي جادهمرگ و مير ناشي از حوادث 

  

  گيري نتيجه -6

هاي مربوطه  تأثير اقتصاد در هنگام ركود و رونق بر شيوه زندگي افراد، وضعيت سالمت و هزينه
بين شرايط اقتصادي  ارتباط كه آيد مي اما از بررسي مطالعات گذشته چنين بر. استبسيار با اهميت 

مطالعه حاضر با هدف بررسي اثرات ادوار  .و در شرايط متفاوت، متناقض است مبهمسالمت  و
و با رويكرد استاني انجام  هاي تركيبي دادهبا روش  1381-89تجاري بر سالمت در ايران در دوره 

براي اين منظور از متغير مرگ و مير به عنوان يك شاخص اساسي از سالمت و توليد . شده است
استفاده شده ) ادوار تجاري(ناخالص داخلي سرانه نيز به عنوان شاخصي براي فعاليت اقتصادي 
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متغير  .ر گرفته شده استنيز در نظ بيكاري و سطوح فعاليت اقتصادي اثرات متقابلهمچنين  .است
هاي مكمل ديگر براي تبيين وضعيت سالمت در نظر  شهرنشيني و آلودگي هوا نيز به عنوان شاخص

   .اند شدهگرفته 
  : شود نتايج بررسي به شرح زير بيان مي

  ضريبLPGDP )كه به عنوان شاخصي از وضعيت )توليد ناخالص داخلي سرانه ،
چه سطح درآمد افراد  به اين معني كه هر. استاقتصادي افراد در مدل وارد شده منفي 

باالتر بوده و از نظر اقتصادي در وضعيت بهتري قرار داشته باشند، دسترسي آنان به 
اين . ودامكانات سالمتي و پزشكي بيشتر بوده و بنابراين ميزان مرگ و مير كمتر خواهد ب

  . نتيجه با نتايج بسياري از مطالعات گذشته همخواني دارد
  ضريبLPGDP*U )است منفي )بيكاري و سطوح فعاليت اقتصادي اثرات متقابل. 

بيكاري بيشتر ( شود تر مي ، رابطه بين بيكاري و مرگ و مير منفيGDPيعني با افزايش 
  .شود قبلي تأييد مي مطالعات نتايج با نيز اين نتيجه). موجب مرگ و مير كمتر است

در دوران ركود، اوقات فراغت افراد بيشتر بوده در نتيجه زمان بيشتري براي ورزش كردن و 
يابد،  همچنين مصرف غذاهاي آماده كاهش مي. هاي فيزيكي مفيد در اختيار خواهند داشت فعاليت

اينها مواردي . يابد كاهش ميهاي قلبي ناشي از آن  سكتهفشارهاي عصبي ناشي از كار و در نتيجه 
تواند توجيه كننده رابطه منفي بين بيكاري و مرگ و مير باشد به طوري كه در  است كه مي

  . مطالعات انجام شده هم بيان شده است
 متغير LURB )اثر مثبتي بر ميزان مرگ و مير دارد يعني با افزايش ) درصد شهرنشيني

هاي رواني و  نگرانيتوان به  دليل آن را مي. يابد شهرنشيني، مرگ و مير افزايش مي
هاي قلبي ناشي از آن، حوادث محيط كار،  عروقي، و نيز سكته -هاي قلبي  بيماري

 . نسبت داد... هاي محيط زيست و  آلودگياي،  جادهحوادث 
 متغير LPPOL )و آلودگي هوا  به اين معني كه افزايش استمثبت  نيز) آلودگي هوا

 . را به همراه داردمرگ و مير افراد هاي ناشي از آن،  بيماري

هاي گذشته بوده، شدت  ها در سال اند از عواملي كه موجب افزايش بيماري ها نشان داده بررسي
از تبعات آلودگي شهري، ايجاد و . هايي است كه در محيط اطراف وجود دارد يافتن آلودگي

ترين عامل ايجاد محيط زيست  شايد در شهرها مهم. هاي مختلف در كودكان است ي بيماري اشاعه
هاي  هاي موجود در شهرها و حومه، ترافيك شهري، آلودگي آلوده، آلودگي هوا ناشي از كارخانه
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هاي  هاي موجود در آب يا آلودگي آلودگي. ها باشد هاي مراكزي مثل بيمارستان صنعتي و آلودگي
هوازي باشد كه وجود  هاي هوازي يا بي ميكروبتواند حاوي  ناشي از سوخت مواد پالستيكي مي

هاي تنفسي و گاهي گوارشي به  تواند بصورت معلق بوده و سبب عفونت ها در هوا مي اين ميكروب
ين با مشكالتي كنند، بيشتر از ساير ده زندگي ميافرادي كه در مناطق آلو. ويژه در كودكان شود

اكسيژن خون مواجه بوده همچنين احتمال ابتال مثل آلرژي پوستي، سوزش چشم و پوست و كمبود 
هاي جسمي  الزم به توضيح است كه محيط زيست نه تنها بيماري. آنها بيشتر است به سرطان در 
تواند بر روي جنين  آلودگي هوا حتي مي .شود هاي روحي و رواني را نيز موجب مي بلكه بيماري

  .هاي باردار نيز تأثير منفي داشته باشد در خانم
  

  : در خصوص مطالعه حاضر، اشاره به نكات زير بسيار حائز اهميت است
هاي مربوط به نرخ مرگ و مير به تفكيك سن، جنسيت و نيز علت مرگ و مير در اختيار  اگر داده

بود كه متأسفانه چنين اطالعاتي به ويژه در سطح استاني  تر و قابل استنادتر بود، نتايج به مراتب دقيق
  . يستندر دسترس 

شود  برخي از متغيرها به ويژه مواردي كه به سبك زندگي مربوط مي مصرف زانيمهمچنين اگر 
در اختيار ) ...و  ها ها، غذاهاي آماده، تفريحات و سرگرمي مانند استعمال دخانيات، مصرف چربي(

اما متأسفانه فقط مخارج مصرفي . بسيار مفيدتري به دست خواهد آمد پژوهشگران باشد، نتايج
موجود است و برآورد مدل را با مشكالت بسياري همراه نموده و نتيجه دلخواه را نيز به دنبال 

  . ندارد
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  منابع و مĤخذ

  منابع و مĤخذ فارسي) الف

تجاري بر رشد اقتصادي  هاي چرخههاي  تأثير نوسان"). 1389(و محرابيان، آزاده  .امامي، كريم .1
 . 59-86: )1(10 پژوهشنامه اقتصادي. "در ايران

هاي  روند تغييرات علل عمده مرگ و مير در ايران طي سال"). 1389(و همكاران . اماني، فيروز .2
  . 85-90: ))36پي در پي ( 4(12 مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. "88-1350

بررسي رابطه بين رشد اقتصادي، نابرابري درآمدي و سالمت در "). 1387(بابا خاني، محمد  .3
 . 9-16): 1(5 مجله تخصصي اپيدميولوژي ايران. "1375-1385: ايران

 نامه علوم اجتماعي. "ي ايرانها استانرابطه مرگ و مير و توسعه در "). 1380(حسيني، حاتم  .4
9)17( :96-71 . 
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  ارزيابي رفتار دانشجويان در بازي كاالي عمومي :تعاون ي بردار نيد اثر
  1حبيب انصاري ساماني

  2عليرضا پورفرج
  3محمدتقي گيلك حكيم آبادي

  چكيده
با منفعت جمعي قرار  راستا همعامالن اقتصادي، منفعت فردي را  گرايانه جمعيي در رفتارهاي افزا هم
. بهره برده است آزمايشگاهي ةمطالعاز يك  تعاوني و دار نيدمقاله حاضر در پي بررسي رابطه بين . دهد مي
 138 گام بر روي نمونه تصادفي 5طي  "فرضي"و  "انگيخته"بازي كاالي عمومي در دو تكرار  رو  نيا از

ي دار نيدمتغيرهاي . انجام پذيرفت 93تا فروردين  92دانشجويان دانشگاه مازندران در اسفندجامعه از  نفره
نتايج رگرسيون  .ي شدريگ اندازهي استاندارد ها نامه پرسشو ابعاد شخصيت بعد از اجراي بازي توسط 

ي بيشتري توسط افراد با نمره باال در ها كمككه در گام اول بازي كاالي عمومي  دهد مينشان  رونده پس
ي و مشاركت در عرضة كاالي عمومي در دار نيدرابطه بين . زيرشاخص اخالقيات و عباديات ارائه شد

كه انگيزه  دهد مينشان  ها افتهي. است هشد  قطعمراحل بعدي بازي با پول فرضي حفظ اما در بازي انگيخته 
مادي باعث رفتارهاي اصالحي براي حفظ همكاري گروهي شده، اما حذف انگيزه مادي، واكنش 

  به ها يهمكارنهايت سطح  مجاني را تشديد نموده و در  ي كنندگانراسوشرطي به رفتار  كنندگان مشاركت
كه مشاركت  دهد ميرفتار بازيكنان در آزمايش كاالي عمومي نشان . ي كاهش يافته استدار يمعنطور 
تمايل دارند مشاركت خود را حول ميانگين مشاركت  ها آن. بستگي به سطح مشاركت جمع دارد ها آن

داللت سياستي چنين رفتاري مراقبت براي جلوگيري از رفتار سواري مجاني حتي با . دارند  جمعي نگه
   .رفته ناشي از آن است  دست ي باالتر از درآمد ازها نهيهز
  

  . همياري ،بازي كاالي عمومي ،ابعاد شخصيت ،تعاون ،سرمايه اجتماعي :كليدي واژگان
  

Keywords: Social Capital, Cooperation, Personality Dimensions, Public 
Good Game. 
JEL Classification: C92; C93; M14; D71. 
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  مقدمه -1

از آنجا كه . فردي و هويت اجتماعي است هاي ارزشبراي معتقدان به اديان، مذهب منبعي براي 
از جمله هويت اجتماعي و اعتقادات مذهبي است؛  ثر از ابعاد شخصيتيأتعامالت اقتصادي مت

؛ 2000 ،1؛ آكرلف و كراتون1374 ،وبر( نتايج اقتصادي را تحت تاثير قرار دهد تواند ميمذهب 
اجتماعي دارد، افراد را  ذاتاًاز آنجا كه دين ماهيت  ).2013 ،3هافمنو  ؛2006 ،2مك كليري و بارو

 و باورهاي دينداران ها ارزشاعتقادات، ). 58: 2009 ،4اندرسون و ملور( كند ميترغيب  تعاونبه 
و  سپينزا گويسو،( گردد ميمنجر به بروز رفتارهاي اجتماعي مشخصي، همسو با مشاركت اجتماعي 

 ريتأثبر رفتارهاي عامالن اقتصادي بر متغيرهاي مهم اقتصاد  ريتأثدين از طريق  ).2003 ،5زينگالس
براي ) 2006(گويسو و ديگران . )2014 ،آلداشوا و پالتوا و 2005، و ووگل تن(گذارد  يم

اول شناسايي ارتباط بين فرهنگ و . كنند شناسايي رابطه بين دين و اقتصاد سه مرحله را پيشنهاد مي
دين با انتظارات و ترجيحات، دوم شناسايي تاثير اين اعتقادات و ترجيحات بر متغيرهاي اقتصادي و 

با توجه به نياز جدي در حوزه توليد . سوم شناسايي جهت عليت بين مذهب و فرهنگ با اقتصاد
مذهب از طريق . نكاشي در مرحله اول استتحقيق حاضر به دنبال كعلم ديني معطوف به اسالم، 

مشاركت  هب ادفراتا ترجيحات  شود ميباعث  ،توصيه به در نظر داشتن منفعت جامعه و افراد ديگر
ي تجربي ها روشدين بر رفتار اقتصادي با  ريتأثة مطالع راًياخ رو  نيا از. ترغيب گردداجتماعي 

محور مانند  متغيرهاي اجتماعدين بر  ريتأثدر اين راستا . 6است قرارگرفتهمحققين  توجه مورد
و  11و رند 2003 ،رافل و سوسيس( 10، تعاون)2013 ،9و لچنر 2008 ،8تن و ووگل( 7اعتماد

؛ 2013 ،13بنجامين چوي و فيشر ؛2003 ،اكل و گراسمن( 12انصاف و سخاوتو ) 2014 ،همكاران
   .پژوهشي مطالعات اقتصاد رفتاري دين است ةحوز نيتر مهمموضوع ) 2014، 14هوگز و

                                                      
1. Akerlof & Kranton (2000) 
2. McCleary & Barro (2006) 
3. Hoffmann (2013) 
4. Anderson and Mellor (2009) 
5. Guiso, Sapienza and Zingales (2003) 

   .اند به مرور اين مطالعات پرداخته) 2014(و تن ) 2013(براي نمونه هافمن . 6
7. Tust 
8. Tan and Vogel 92008) 
9. Lechner (2013) 
10. Cooperation 
11. Rand (2014) 
12. Generosity 
13. Benjamin, Choi and Fisher (2013) 
14. Hughes (2014) 
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ي مختلف مانند ماليات ستاني، فساد، كار و ها حوزهيي دارد كه در ها داللت  مطالعه رفتار مشاركت
كه آيا  سؤالدر تحقيق حاضر به بررسي اين . ي مربوط به رفاه جمعي قابل كاربست استها تيفعال

رفتار مشاركت يك رفتار پايدار است يا به نحوه رفتار ديگر بازيكنان بستگي دارد پرداخته خواهد 
  به ؟شود ميمشاركت  محور اجتماعي عامل تقويت رفتار دار نيد آيا كه لسؤاپاسخ به اين . شد

. حاضر در پنج بخش تنظيم شده است مطالعهبدين منظور  .شدآزمايشگاهي آزمون خواهد  صورت
شامل پيشينه پژوهش  بعديبخش . به معرفي موضوع و ضرورت تحقيق پرداخته است مقدمهبخش 
و در بخش  است ي نظري بررسي نمودهها داللتبخش سوم روش تحقيق را به همراه برخي . است

   .ي خواهد پرداختريگ جهينتي و بند جمعبخش پاياني به . ي تحقيق ارائه خواهد شدها افتهچهارم ي
  

  پيشينه تجربي تحقيقمبناي نظري و  -2

طور مثال ه ب. دين را بر رفتار مشاهده كرد ريتأثتوان  كالن مياز خرد تا سطحي در يك نگاه چند 
توسط قدرت سياسي، (در سطح كالن  مثالً صورت پذيرد،در سطوح متفاوتي  تواند ميدين معرفي 

صورت عمومي در ه معرفي و نمايش دين ب مثالً(يا سطوح ديگر ) نهاد اجتماعي يا تاريخ و فرهنگ
در آسيا يا در سطوح ... قربان و  -فطر -مراسم كريسمس در غرب يا در مراسم اعياد مانند نوروز
 ).1975 ،1آجزن و فيشبين) (تر وح فرديديگر مانند مدرسه، جمع دوستان، و خانواده يا حتي در سط

شد را توصيف كرده  داري سرمايهموجب ايجاد  ،دين در آن فرآيندي كه )1371( ماكس وبر
و رابطه بين اخالق  صورت عمده بر سيستم معنايي و سطح جمعي تمركز كردهه در واقع او ب. است

سطح فردي و ارتباط بين سطوح خرد، كالن ) 1990( 2همچنين كلمن. نموده استو دين را بررسي 
طبق ديدگاه كلمن دين به عنوان يك . و ميانه را در مورد ارتباط دين و اقتصاد مورد توجه قرار داد

نمايش، معرفي يا قرارگيري . گذار باشدريتأثبر سطوح خرد و كالن جامعه  تواند مينظام معنايي 
اين . گردد مياجتماعي در سطح كالن  هاي ارزشنظام  گيري شكلدر معرض اذهان، باعث  3دين

. دهد ميرا شكل  )رفتارهاي جمعي است ريتأثكه به نوبه خود تحت ( فردينظام ارزشي، رفتارهاي 
وجود آمدن ه و اعتقادات باعث ب ها ارزشاز طريق ايجاد ) افراد(دين بر سطح خرد  ريتأثهمچنين 

هاي رفتاري منتج به ايجاد  كنترل ريتأثو تحت  گردد ميگرايش و اعتقاد به منظور انجام كنش 
 گذارد مي ريتأثهاي فردي نيز بر رفتار فردي در سطح كالن  كه اين كنش دشو ميكنش 

                                                      
1. Ajzen & Fishbein (1975) 
2. Coleman (1990) 
3. Presentation of Religion 
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تاثير هر چه بيشتر دين در فرد باعث بروز رود كه  از اين رو انتظار مي .)2009، 1ينسكيجاگودز(
   .رفتارهاي اجتماعي بيشتري گردد

ي مربوط ها دادهمانند تورش در (با توجه به اشكاالتي كه به نحوه تعريف متغير دينداري وارد بود 
 ،...)به خود اظهاري، عدم تناسب و فراگيري كامل متغير شركت در مراسم مذهبي براي دينداري و 

) 1976( 3انهمكاراز شاخص چند بعدي دينداري دجانگ و ) 2006( 2تحقيق آزمايشگاهي تن
هاي ديكتاتور و  را براي يك سري بازي ها دادهبراي استخراج دينداري فردي استفاده كرد و اين 

هاي ديكتاتور و  بين بخشش) 2006(ي مثبت در تحليل رگرسيون تن  رابطه. اولتيماتوم استفاده نمود
يرهاي خاص كه متغ كند مياو اين موضوع را مطرح . هاي ابعاد دينداري تاييد شده است شاخص

يا قرباني كردن زمان يا تالش براي خدمت كردن به كليسا يا ) عشر(دينداري مانند ماليات ديني 
از طرفي ترجيهات اجتماعي . دي ارضاي نياز اجتماعي باش دهنده تا حدودي نشان دتوان ميجامعه، 

   .اي سكوالر انتقال يابد ي ديني به زمينه ممكن است از زمينه
 گروه مطالعه به يكسان پارامترهاي با مشابه يها يباز از استفاده با) 2009( 4احمد و ساالس

ي با دو پاسخ سؤالخودشان در  بودن يا نبودن را مذهبي كه پرداختند دانشجويان از يالملل نيب
) %63( مكزيكي ،)%47( هندي داران نيدمشاركت  كه دادند نشان نويسندگان اين .مشخص كردند

 .برابرندلحاظ آماري  به) %57و  %61 ،%55( خودوطنان  هم مذهبي غير دسته با) %66(سوئدي  و
 هندي هاي مذهبي غير. دارد وابستگي هاي مذهبي متفاوت وجود بين هاييتفاوت اين، بر  عالوه
 به نسبت بيشترنسبتاً  مكزيكي و سوئدي يها يمذهبعكس،  بر اما پرداختند، ها يمذهباز  بيش
صورت   به ميزان مشاركت كشورها، بين ،حال  نيا با. خود پرداختند مذهبي غيروطنان  هم
ي نسبت به تر يقو اثرات جمعيتي متغيرهاي ديگر رسد يم نظر به ،هم باز .است متفاوت يدار يمعن

   .مذهبي دارند تعلق
كنندگاني از  شركت )2010 ،5بنجامين، چوي و فيشر(مطالعات كاالي عمومي  از ديگر يكي در

   از استفاده با وابستگي ديني همچنين بدون و) يهودي و كاتوليك پروتستان،( اديان مختلف كالج با
  
  

                                                      
1. Jagodzinski (2009) 
2. Tan (2006) 
3. DeJong, Faulkner & Warland (1976) 
4. Salas (2009) 
5. Benjamin, Choi and Fisher (2010) 
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   تر برجسته ها آني پرداختند تا تمايالت ديني دار نيدبه تحريك ) آميختن( 1روش وظايف جمالت
 "است؟ قرار داده ريتأث تحت همكاري را كردن، تحريك آيا" اينكه بررسي سپس براي. شود
 چهار در  ثابت ضريب نسبي اندازه. برآورد شد گروه چهار از يك هر براي جداگانه يها ونيرگرس
. ها حداقل پرداخت را انجام دادند مذهبي غير و بيشتر ها كيكاتول كه دهد مي نشان رگرسيوني مدل

تعلق  كه كساني وها  پروتستان براي ييها مدل در 2مذهبي تحريك كهدهد مي نشان رگرسيون
و  منفي ها كيكاتول اين اثر براي داشته است، مشاركت بر مثبتي ريتأثمذهبي به هيچ ديني نداشتند 

   .نبوده است دار معني ها يهودي براي است همچنين مثبت پروتستان ريتأث
فردي را بر ترجيحات اجتماعي  هاي ارزشاثر ابعاد شخصيت و  3)2011(ولك، توني و رويگروك 

براي تمايز بين  ها آن. ماه بررسي نمودند 2.5 بافاصلهدانشجو در سه دوره متوالي  68مشاركت بر 
اجازه دادند تا از بين دو گزينه  ها آني به شرط ريغ كنندگان مشاركتو  4شرطي كنندگان مشاركت

اساس تصميم شخصي است و تصميم گزينه اول تعيين ميزان مشاركت بر . يكي را انتخاب كنند
كه  دهد ميها نشان  يافته. دوم تعيين ميزان مشاركت به ميزان متوسط مشاركت ديگران است

افراد با نمره باال در . ، يك شاخص شخصيتي مناسب براي توضيح رفتار مشاركت است5توافق
ره پايين در اين افرادي با نم كه  يصورت دري پايداري ارائه كردند ها مشاركت توافق شاخص

اجتماعي  هاي ارزشافراد با نمره باال در شاخص . اند دادهة شخصي بروز انيجو منفعتشاخص رفتار 
مشاركت بيشتري در  ،6برابري، جهان دلپذير، جهان همراه با صلح، همسازي درون و آزاديشامل 

صورت  اجتماعي به هاي ارزشدر رگرسيوني كه متغيرهاي ابعاد شخصيت و . كاالي عمومي داشتند
دار هستند لذا ابعاد شخصيت  همزمان وجود دارند تنها متغيرهاي ابعاد شخصيت معني

  .ي براي رفتار مشاركت هستندتر يقوي ها كننده ينيب شيپ

  ي را دار نيدشركت در مراسم جمعي ديني و ميزان  ريتأث )2011( 7آكاي، كارابولوت و مارتينسون
                                                      

كنندگان از  شركتشود  مي باعثهاي خاص  ها و يا ارزش هاي صريح و روشن براي تحقيق در مورد اهداف، انگيزه دستورالعمل. 1
رفتار طبيعي و لذا آنها ها تأثير گذارد و  تواند بر رفتار آن شوند كه مي خواهند آزمون كنند آگاه هاي بالقوه كه محققان مي فرضيه

توسعه   Srull and Wyer (1979)، كه توسط)تحريك كردن(unscrambling  عبارت وظايف. واقعي خود را بروز ندهند
 هاي خاص استفاده شود و در ها، يا ارزش سازي اهداف، انگيزه ند كه از ابزارهاي ضمني يا زيركانه براي فعالك يافت، پيشنهاد مي

   .كرد را برطرف زديبرانگ تواند ميهاي صريح و روشن  نتيجه مشكالتي كه دستورالعمل
2. Religious Priming Intervention 
3. Volk, Thöni and Ruigrok (2011) 
4. Conditional Cooperators 
5. Aggreableness 
6. Equality, a World of Beauty, a World at Peace, Inner Harmony and Freedom 
7. Akay, Karabulut, & Martinsson (2011) 
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ي مختلف مثل شب قدر، اعياد ها زماناين مطالعه در . سنجيد دوستانه نوعانه و جوي بر رفتار مشاركت
ي از طريق دوست نوعو  جويي تركيه، براي بررسي رفتار مشاركت جامعهمذهبي در  مذهبي و ايام غير

كاالي عمومي و يك بازي كاالي عمومي با تنبيه در بين افراد با  1يا دورهيك بازي استاندارد يك 
ي رفتاري متفاوتي در ارتباط با ها تفاوتنتايج نشان داد كه . ي متفاوت انجام شددار نيدميزان 

در ماه رمضان  ها مشاركت. وجود دارد آن از ريغبين ايام ماه رمضان و  دوستانه نوعمشاركت و تنبيه 
نشان داد كه  تر قيدقآزمون  واقع در .)46/9در مقابل  63/7(كمتر بود  مراتب  بهنسبت به ايام ديگر 

و رفتار افراد مذهبي در  ،)19/10در مقابل  28/7(مذهبي است  اين تغيير مربوط به رفتار افراد غير
   ).28/7مقابل  در 90/7(است ي مختلف مشابه ها زمان

 ها، دو بازي بازي براي آزمون تاثير انگيزه مادي) 2011( 2لونكويست، وركاسالو و والكوويتز
با بازيكنان جداگانه با پول فرضي و پول واقعي انجام دادند و تاثير ابعاد شخصيت را  معماي زنداني

نتايج نشان داد كه در بازي با پول واقعي، تصميمات توسط متغيرهاي . بر اين رفتارها سنجيدند
و اشتياق به تجارب  رنجوريصورتي كه روان ه ، باست مستقل ابعاد شخصيت توضيح داده شده

رفتار هاي خوبي براي  دهنده خصيت توضيحاما ابعاد ش. اركت بيشتري همراه بودندتازه با مش
  .مشاركت نبودند

ي ها كمككه اسالم و مذهب كاتوليك بخش زيادي از  دندار يمبيان ) 2013(و همكاران  3وارنر
مذهب يك نوع سازمان اجتماعي  ها آنبه نظر . كنند يم نقدي و كارهاي خيريه در دنيا را پشتيباني

كاالي عمومي و  تواند ميهستند كه چگونه يك مذهب  سؤالبه دنبال پاسخ اين  ها آن. است
 خدمات مربوط به سازمان خود را ارائه كند در صورتي كه براي سواري كنندگان مجاني هم

عمومي و جمعي را با كاالي  ارائهكنند كه اديان اصلي،  ها ادعا مي ؟ آندشو ينمي قائل تيمحدود
و سخاوتمندانه اعضاي خود از طريق استفاده از ساختارهاي  گرا اجتماعي ها شيگرافعال كردن 

يك روش تركيبي  ها آن. كنند يمو اعتقادات الهي تسهيل ) 5در مقابل جامعه( 4اجتماع
كاتوليك و مسلمان در دوبلين و استانبول و يك  800آزمايشگاهي همراه با تحريك ديني را براي 

كاتوليك و مسلمان در دوبلين، استانبول، ميالن و پاريس  200مطالعه موردي همراه با مصاحبه را با 
ي بيشتري داشتند، ها شبخشنسبت به مسلمانان  ها كيكاتولنشان داد كه  ها افتهي. بكار بردند

                                                      
1. One Shot 
2. Lönnqvist, Verkasalo & Walkowitz 
3. Warner (2013) 
4. Community 
5. Society 
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. گروهي بود بيشتر برون ها كيكاتولي ها بخششي و گروه دروني مسلمانان بيشتر ها بخشش
. ي نداشتريتأثبر مسلمانان  ها كيتحري داشت اما اين دار يمعن ريتأث ها كيكاتولتحريك ديني بر 

را مانند  3و استحقاق 2لطف الهي ،1نتايج تحقيق نقش مفاهيم ديني مانند وظيفه در قبال خداوند
 بهنشان دادند كه افراد  ها آن. دهد مينشان  شده ذكرنقش جامعه مذهبي بر رفتار پيروان دو دين 

  .هستند گرا جمع ي اينكه حداكثر كننده منفعت شخصي باشند،جا 
ي بر دار نيدتحريك واضح  ريتأثيك بازي معماي زنداني را براي بررسي ) 2014(رند و همكاران 

دو مطالعه مجزا با ساختار مشابه را در دو محيط متفاوت يكي  ها آن. ميزان مشاركت بكار گرفتند
ابزار تحريك ديني . انجام دادند) نفر 257(و ديگري در فضاي اينترنت ) نفر 69(در فضاي كليسا 

ن داد در هر نتايج نشا. ي خيريه بودها پرداختمتن منتخب مسيحي، هندو و سكوالر در مورد  ها آن
اما رفتار . متون مسيحي مشاركت بيشتري در بازي ارائه دادند همطالع ريتأثدو محيط مسيحيان تحت 

   .قرار نگرفت ها متناز  كدام چيهريتأثتحت  ها يحيمسمشاركت غير 
  

  روش تحقيق -3

ي آزمايشگاهي ابتدا بازي كاالي عمومي اجرا شد ها روشدر تحقيق حاضر بر اساس استانداردهاي 
در ادامه . ي و ابعاد شخصيت را تكميل كننددار نيد نامه پرسشسپس از بازيكنان خواسته شد تا 

ي متغير وابسته تحقيق است، الگوي تحليلي  گيرنده بعد از معرفي بازي كاالي عمومي كه اندازه
  . گيري آنها معرفي خواهند شد و ابزار اندازه معرفي و در حين معرفي الگو متغيرهاي مستقل

  

  بازي كاالي عمومي -3-1

ي معماي زنداني و در ها يبازي مختلف ها شيرايواز طريق اجراي  4تعاوندر اقتصاد رفتاري، رفتار 
يك بازي كاالي . شود مييي از بازي كاالي عمومي انجام ها نسخهخود از طريق  افتهي ميتعم لشك

   :شود ميعمومي استاندارد به شكل زير انجام 
هر فرد . ريال دارايي اوليه دارد yبازيكن در اين بازي وجود دارند كه هر فرد مقدار  n تعداد
ي كه الير  كبه ازاي هر ي. گروهي مشاركت نمايد پروژهريال در يك  yبه ميزان صفر تا  تواند مي

                                                      
1. Duty to God 
2. God’s Grace 
3. Diservingness 
4. Cooperation 
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حتي اگر در پروژه هيچ (، به هر يك از اعضاي گروه دينما يمگروهي مشاركت  پروژههر فرد در 
پرداخت نهايي  دهنده نشان m مقدار. رديگ يمريال تعلق  m < 1به ميزان ) مشاركتي نداشته باشد

افراد از منافع مشاركت ديگران بهره  كه ازآنجا. گروهي است پروژهشخصي از يك اعانه به 
ميزان . كند ميپيروي  mn>1از شرط  m، مقدار شود ميمجاني فراهم  يِ، امكان سواربرند يم

ي در كاالهاي الير كبازدهي نهايي براي تمام گروه ناشي از هر مشاركت ي ، برابر باmn استحصال
براي هر ريالي كه فرد براي كاالهاي عمومي خرج نكند مقداري معادل آن را ذخيره . عمومي است
ريال در كاالهاي عمومي  gكه ميزان  كننده مشاركتبراي يك  πخالص مادي  جهينت. كرده است
نفر در گروه  n ههمجمع سهام  Gو  y – g + m Gπ =وجود دارد كه در آن كند ميمشاركت 

، بدون توجه به اينكه ديگران به چه ميزان )نفع شخصي دربند( 1طلب منفعتبازيكنان . است
اينكه هر ريال كه  ليدل بهچرا؟ . كنند ينم، هرگز در كاالهاي عمومي مشاركت كنند يممشاركت 

براي فرد يك ريال  كه يصورت درريال بازگشت دارد  m < 1گروهي خرج شود تنها  پروژهبراي 
براي كاالهاي  خواه بازيكنان خود همهاين بدين معني است كه در تعادل . است داشته بر هزينه در
 G، به اين دليل كه خواه مشاركتي نخواهند داشت و يك گروه از بازيكنان خود گونه چيهعمومي 

 تر بزرگ m nبازدهي كل  همه ازآنجاكهاما . ريال كسب خواهند كرد yاست، از بازي ميزان  0 =
اگر . از مشاركت در كاالهاي عمومي منفعت خواهند برد) جامعه(كل  عنوان بهاز يك است، گروه 

بدين معني است كه هر  G = n yدارند آنگاه   را نگه) y( ودخ هياولاعضاي گروه تمام دارايي 
 yاين ميزان بيشتر از ( دست خواهد آورد به m n yدست بياورد، ميزان  به yي اينكه جا بهبازيكن 

گروهي، هر  پروژهبنابراين، مشاركت هر مبلغي در  .)بيشتر از يك است m nاينكه  ليدل بهاست 
ي ريگ ميتصمدر (؛ اما يك بازيكن فردي كند ميفرد را نسبت به حالت عدم مشاركت، ثروتمندتر 

   .آورد يم دست بهبا عدم مشاركت منفعت بيشتري ) فردي خود
  

  الگوي تحليلي -3-2

الگوي  بر اساس بسطو  رفتار مشاركتي و دار نيدبراي آزمون فرضيه تحقيق مبني بر رابطه ميان 
 تعاون) 2013(و همچنين بر اساس متغيرهاي كنترلي معرفي شده توسط هافمن  )2007( نظري كيزر

شناختي و روانشناختي و ديني در نظر گرفته  صورت تابعي از متغيرهاي جمعيته ب) C( افراد
   .شود مي

                                                      
1. Self-Interested 
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= , , 																					      )1(  
  

اقتصادي و اجتماعي  و وضعيت يتيجمع يها يژگيواز  Dكه براي بردار متغيرهاي 
 شامل سؤاالتي درباره سن، سطح نامه پرسشاين متغيرها توسط . كنندگان استفاده شد شركت

  .گيري شدند اندازه... اشتغال همسر، محل زندگي و  تحصيالت، سطح درآمد، بعد خانوار، وضعيت
گيري  توسط سنجه ابعاد شخصيت اندازه) 2006(به تاثير از روش تن  Pبردار متغيرهاي همچنين 

شخصيتي است كه از جديدترين ابزارها در زمينه  يها آزمونيكي از  NEOPI-R نامه پرسششد، 
 NEOشخصيتي  نامه پرسشتحت عنوان ) 1992( 1كرا مك و كاستاكه توسط  باشد ميشخصيت 
تحت عنوان فرم تجديد نظر  نيمؤلفتوسط همان  نامه پرسشفرم تجديد نظر شده اين . معرفي شد

ور ظمن عبارت، به 240در  نامه پرسشفرم بلند اين  .شده است ارائهشخصيتي نئو  نامه پرسششده 
انعطاف پذيري، دلپذير بودن و ، گرايي برون،  رنجوري گيري پنج عامل يا حيطه اصلي روان اندازه

دارد  NEO-FFIفرم ديگري به نام  نامه پرسشهمچنين اين . مسئوليت پذيري طراحي شده است
در . رود يمسؤالي است و براي ارزيابي پنج عامل اصلي شخصيت به كار  60 نامه پرسشكه يك 

 12كه در فرم كوتاه هر عامل با  سطح يا زير مقياس است، در حالي 6سؤالي هر عامل  240فرم 
 مخالف كامالً از ليكرت يا درجه  پنج معموال توسط مقياس نامه پرسشاين . شود ميسؤال سنجيده 

 بين ماه سه فاصله به آن يها اسيمق ييبازآزما اعتبار ضرايب. شود مي يگذار نمره موافق كامالً تا
هاي متعددي  در ايران نيز پژوهش. )1992 ،كرا مك و كاستا( استآمده   دست  به 65/0تا  30/0

 ؛1385 ،روشن و همكاران ؛1378 ،حق شناس( اند اعتبار و روايي اين مقياس را مورد تاييد قرار داده
ي فرم  در تحقيق حاضر از نسخه). 1392 ،جواديان و همكارانو  ؛1390 ،انيسي ؛1389 ،نيلفروشان

   .كوتاه استفاده شد
شجاعي زند . نشان داده شده است Rمتغيرهاي مستقل اصلي تحقيق دينداري افراد است كه با بردار 

دينداري را اگر تاثير و تجلي كم يا زياد دين در ذهن، روان و رفتار افراد كه  كند ميبيان ) 1384(
اخالق و شريعت دنبال اش يعني عقيده و ايمان و عبادت و  بدانيم و آن را از طريق ابعاد تفضيل يافته

 عمل بودن، عبادت مومن بودن، اهل بودن، معتقد. توان شناخت گانه زير مي كنيم، با ابعاد پنج
ل سه سؤا دو جز  دهد، به سوال پاسخ مي 28شجاعي زند هر پاسخگو به  سنجه در .تشرع و اخالقي
 ليكرت يا درجه 4يا  5 طيف با نامه پرسشسؤاالت  ساير اي در مورد معلومات ديني، گزينه

                                                      
1. Costa and McCrae (1992) 
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هاي  گيري از كل پرسش براي هر سوال، و ميانگين 4يا 5تا  0بعد از تخصيص نمره  .اند شده سنجيده
با جمع زدن آن شاخصي  مربوط به يك بعد از دينداري، نمره هر بعد از دينداري مشخص شده و

دار  رابطه معني دييتأروايي سازه اين شاخص از طريق . آيد براي دينداري كلي بدست مي 5تا  0بين 
همچنين ). 58 :1384 ،شجاعي زند(است  شده دييتأ 2يآنمو 1يرو كجبا متغيرهاي جنسيت، 

 دييتأپايايي اين آزمون را  90/0و ضريب آلفاي كرونباخ  75/0 مهين دوضريب همبستگي ميان 
   ).60 :1384 ،شجاعي زند( كند مي

  

  گيري و اجراي آزمايش روش نمونه -3-3

. صورت گرفته است امعه دانشجويان دانشگاه مازندرانصورت تصادفي از ميان ج  بهي ريگ نمونه
با توجه به استاندارد . ددنشبازيكنان از طريق فراخوان شفاهي به جلسه آزمايش دعوت 

به بازيكنان اطالعات دقيقي در  ها شيآزماي مطالعات اقتصاد رفتاري تا قبل از اجراي شناس روش
از شما دعوت "كه  شده  اعالم ها آنتنها به . مايش و هدف آن داده نشدمورد نحوه اجراي آز

 در انتهاي بازي بر اساس عملكرد شما به ،تا در يك آزمايش اقتصادي شركت كنيد شود مي
بازيكنان در فاصله زماني ساعت . "هزار تومان پاداش تعلق خواهد گرفت 20-10صورت ميانگين  

در محل مركز كامپيوتر  1393ي فروردين و ارديبهشت ها اهمدر  17-16يا  16-15يا  14-15
به هر دانشجو يك رايانه در . شدند يمدانشكده علوم اقتصادي و اداري دانشگاه مازندران جمع 

، ها دادهتخصيص داده شد، براي اطمينان از عدم تورش ناخواسته  3z-Tree افزار نرمحال اجراي 
ي بين كاربران، توسط كاغذ پوشانده شده بود تا افراد از تصميمات فرد مجاور خود ا شهيشبخش 

ي مطالعات آزمايشگاهي و به جهت جلوگيري از شناس روشبا توجه به استاندارد . مطلع نشوند
را تكميل  ها نامه پرسششد تا  خواستهو سپس از بازيكنان  شده اجرااثرات تحريكي، ابتدا بازي 

                                                      
1. Deviance 

  . )1387سراج زاده و پويا فر (به معني رفتار هنجار شكن و گاهي مجرمانه 
2. Anomie 

سراج زاده و پويا فر ( ها و هنجارهاي جامعه به ارزشاعتمادي به نظام اجتماعي و عدم اعتقاد  احساس آنومي به مثابه احساس بي
1387( . 

هاي اقتصادي  نرم افزاري براي توسعه و اجراي آزمايش) Z-Tree(هاي اقتصادي  جعبه ابزار آماده به كار زوريخ براي آزمايش. 3
ها، ذخيره  مثال ارتباط بين رايانه. دارد ها مورد نياز است را هايي كه براي عموم آزمايش اين نرم افزار اكثر ويژگي. طراحي شده است

افزار تطبيق پذيري و ساده بودن  هاي مهم اين نرم يكي از ويژگي. ها ها، نمايش زمان، محاسبه سود و ابزارهايي براي رسم شكل داده
  www.ztree.uzh.ch/en.html :لينك دسترسي به صفحه نرم افزار. آن در مقايسه با نرم افزارهاي ديگر است
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گام كه در هر  5بازي كاالي عمومي با ) با بازيكنان متفاوت( تكراريق جاري از دو در تحق .كنند
و  ها افتهمحاسبات، ثبت ي. است شده  استفاده شود ميسكه در حساب هر فرد شارژ  1000بازي 
تحت شبكه انجام ) 2007 ،1فيشباچر( z-Tree افزار نرمتوسط در آزمايشگاه، ي بازيكنان بند گروه
نفر  63گامي از بازي كاالي عمومي با پرداخت پول واقعي با  5تكرار اول شامل يك بازي . شد

كه آيا پرداخت  سؤالانگيزش مادي و پاسخ به اين  ريتأثجهت بررسي . بازيكن صورت گرفت
ي رفتاري الزم است، همانند روش لونكويست، وركاسالو و ها شيآزماپول به بازيكنان در 

گامي از كاالي عمومي است كه اولي با پول  5تكرار دوم شامل دو بازي ) 2011(والكوويتز 
در . انجام شدو دومي با پول واقعي با افراد متفاوتي نسبت به تكرار اول  2)بدون پرداخت( يفرض

گام به بازيكنان اطالع داده شد اما  5ت جداگانه و مجموع صور  تكرار اول تنها امتياز هر گام به
نفره  20و  13، 10ي ها گروهاز نمونه در  نفر 75مرحله اول براي . هيچ پرداختي صورت نگرفت
   .صورت جداگانه و مستقل از هم محاسبه شد  انجام شد، امتياز هر دور بازي به

 3رايانه ارائه شد شينما  صفحهصورت متني روي   به افزار نرمدر هر گام دستورالعمل بازي از طريق 
ي در مورد نحوه اجراي سؤال، اگر دستورالعملو از افراد خواسته شد تا بعد از مطالعه كامل 

د تا ابهامات برطرف و تا حد ممكن هرا پاسخ د سؤاالتآزمايش دارند مطرح كنند و آزمايشگر 
افراد در هر . و شناخت كامل از نحوه اجراي بازي تصميمات را اخذ و ثبت كنند بااطالعبازيكنان 

سكه دارايي اوليه را به نفع عموم مشاركت  1000گام تصميم گرفتند كه چه مبلغي از مجموع 
صورت مساوي بين اعضاي  و به شود ميدر حساب عمومي دو برابر  شده  يآور جمعدهند، مبلغ 

 شده  دادهدر پايان، دارايي كل حساب شخصي با تفريق دارايي تخصيص  .شود ميكل گروه تقسيم 
از  شده  دادهآن با مبلغ تخصيص  كردن جمعبراي مشاركت در حساب عمومي از موجودي اوليه و 

 1000ي فردي به فرد اعالم شد، سپس گام بعدي با موجودي اوليه ها حسابحساب عمومي به 
 و در شد يمگام به فرد اطالع داده  5موجودي حساب در  در پايان مرحله جمع. شدسكه شروع 

   .صورت نقد به بازيكنان پرداخت شد  نهايت موجودي كل حساب به
  
  

                                                      
1. Urs Fischbacher (2007) 

هاي رفتاري كه توسط اورس فيشباچر در دانشگاه زوريخ طراحي شده  هاي بازي اي براي طراحي و اجرا و ثبت داده نرم افزار شبكه
  .است

2. Hypothetical Earnings 
  .دستورالعمل بازي در پيوست آمده است. 3
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  ها هيفرضروش بررسي  -3-4
متغيرهاي براي آزمون رابطه بين دينداري و رفتار اقتصادي با كنترل متغيرهاي ابعاد شخصيت و 

   :استفاده نمود) 1(توان از تصريح خطي الگوي  جمعيتي مي
  = + + + + 																							                               )2(  
  

 R. ي شده استريگ اندازهميزان مشاركت فرد است كه توسط بازي كاالي عمومي  Cكه در آن 
برداري از  P جمعيتي، وبرداري از متغيرهاي D ي، دار نيدبرداري از نمرات مربوط به شاخص 

شناسايي متغيرهاي موثر بر متغير وابسته، و ورود براي با توجه به اينكه  .ابعاد شخصيت است
 تواند ميمحقق بسته به هدف تحليل خود  است و شده  يمعرفروش  5متغيرهاي رگرسيوني به مدل، 

در تحقيق جاري به علت وجود متغيرهاي متنوع و ماهيت استفاده كند،  ها روشاز يكي از اين 
در اين روش ابتدا كليه متغيرهايي كه به . شود مياستفاده  1رونده پسي تحقيق، از روش اكتشاف

بر آن سنجيده  ها آنبا متغير وابسته مرتبط باشند وارد معادله شده و اثر  رود يملحاظ نظري انتظار 
و  شده  خارجاثرتر يكي پس از ديگري از معادله و كم تر فيضعاي ، متغيرهمرور  بهسپس . شود مي
روش  .برسد% 10داري به  كه خطاي آزمون معني ابدي يماين مراحل تا زماني ادامه  تينها در
 R2در اين روش با كاهش متغيرهاي مستقل بر مقدار  .نامند يمرا روش غربالي نيز  رونده پس

مرز رسيدن به خطاي آزمون (با خروج برخي متغيرها  تا جايي كه، شود ميافزوده  Fو  شده ليتعد
طبيعي . داري با متغير وابسته داشته باشند همه متغيرهاي موجود در مدل رابطه معني%) 10به مقدار 

، منصور فر( مانند يمو در معادله نهايي باقي  شده  شناختهاست كه در اين حالت متغيرهاي مهم 
1385: 174( .  

  

  ي تحقيقها افتهي -4

نتايج تكرار اول بازي كاالي . كنندگان در بازي كاالي عمومي در دو تكرار شركت كردند شركت
ي مختلف ها دورهدر  ها مشاركتدر  كنواختي ريغروند  دهنده نشان 1نمودار  نفر در 63عمومي با 

، نسبت به گام اول پنجمگروه از پنج گروه تصميم گام  4در . ي مختلف استها گروهو بين 
آمدن يك  به وجودبه علت  احتماالًتغيير جهت دادن روند مشاركت به نفع گروه  .تر است تعاوني

                                                      
1. Backward Method 
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بازيكنان براي رسيدن به سطح  رسد يمبه نظر . درك عمومي براي مشاركت يا عدم مشاركت است
   .مشخصي از مشاركت گروهي در حال تعديل تصميمات خود در هر مرحله هستند

 

  
 مختلف تكرار اول بازي تعاون يها ها در گروه مشاركت ميانگين: )1(مودار ن

   محاسبات تحقيق جاري :منبع
  

 75در مرحله اول و دوم تكرار دوم با پول فرضي و واقعي براي  ها گروهروند مشاركت ) 2(نمودار 
كنندگان گفته شد كه در پايان اين مرحله فقط مجموع  در اين بازي به شركت .دهد مينفر را نشان 

روند عمومي . خواهد شدنو در قبال آن پرداخت انجام  شود ميمرحله به ايشان اعالم  5امتياز 
رفتار متفاوت گروهي در ابتدا  وجود باكه  دهد مينشان ) گروه 6غير از يك گروه از ( ها مشاركت

اين رفتار . مرحله پاياني بازي با يك اجماع بر كاهش مشاركت ادامه يافته استو ميانه بازي، 
به  .ك.ر(است  شده  مشاهدهي با تكرار زياد كاالي عمومي مطالعات پيشين ها يبازمعموالً در 

 شد  انجاممرحله دوم بازي با پول واقعي، در ادامه مرحله اول ). 1390 ،انصاري ساماني و همكاران
تصميم اول  ريتأثتحت ) گروه 7غير از يك گروه از (تصميم مرحله دوم تا حدود زيادي كه اولين 

در طي . ساير بازيكنان در نظر گرفت شناخت جو غالب بر ريتأث توان يمگرفته و اين پديده را  قرار
. است افتهي  كاهشتوجهي   نزولي بوده و اين مقدار تا حد قابل ها مشاركتگام بازي، روند  10

شرطي از رفتار  كنندگان مشاركتاشاره شد، اين موضوع به علت درك  نيا از  شيپكه  طور همان
   .است ها يگروه همسواري مجاني 
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 دوم تكرار) با پول واقعي(و دوم ) با پول فرضي(مرحله اول  مختلف يها ها در گروه مشاركت ميانگين: )2(مودار ن

  بازي تعاون
  جاريمحاسبات تحقيق : منبع

  

كه ميزان مشاركت جمعي بيشتر از مشاركت فردي  شوند يمشرطي وقتي متوجه  كنندگان مشاركت
اگر بر اين اساس . و برعكس دهند ميميزان مشاركت خود را در دوره بعدي افزايش  ،ايشان است
مشروط به مشاركت  گام، 3ي كه در حداقل كنندگان مشاركتي كنيم، تعداد بند ميتقسبازيكنان را 

تعداد افراد . نفر است 43نفر و در تكرار دوم  30اند؛ در تكرار اول  ديگران پرداخت انجام داده
نفر  9نفر و در گام اول تكرار دوم  7در گام اول تكرار اول ) 0=مشاركت(درصدد سواري مجاني 

ي نسبت به زيتمام رفتار  بقيه بازيكنان. نفر رسيده است 18و  11اين تعداد در گام آخر به . است
  .شرطي يا درصدد سواري مجاني نداشتند هكنند مشاركت

) 2008 ،1آيينده( رونده پسنتايج برآورد الگوي تحليلي با روش به جهت بررسي فرضيه تحقيق 
بر رفتار مشاركت در  مؤثرعوامل ، رونده پسروش  معادلهآخرين  1جدول  انجام شده كه

ي بررس مورداز بين تمامي متغيرهاي . دهد ميي مربوط به بازي كاالي عمومي را نشان ها ميتصم
                                                      

1. Ayinde (2008) 
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اخالقيات در گام اول تكرار اول بازي  ريتأث. اند مانده  يباقتنها متغيرهاي ديني در الگوي نهايي 
مثبت متغير عباديات بر رفتار مشاركت در گام اول تكرار دوم بازي  ريتأثكاالي عمومي و همچنين 

 نامه پرسشي اخالقيات و عباديات كه از طريق ها شاخصكه زير  دهد ميكاالي عمومي نشان 
 ريو ساناختي، جمعيت شناختي ش رواني شده، در ميان متغيرهاي ريگ اندازه )1384 ،شجاعي زند(

از % 27اخالقيات در مدل اول . اند بوده تعاونمتغيرها بر رفتار  نيمؤثرتري دار نيدي ها شاخصزير 
در مدل دوم عباديات حدود . داري توضيح داده است صورت معني تغييرات تصميم مشاركت را به

لذا فرضيه تحقيق مبني بر تاثير دينداري بر ي مشاركتي را توضيح داده، ها ميتصماز تغييرات % 26
 2مرحله  2در عين حال در تكرار . شود ميمشاركت در حالت بازي با پول فرضي و حقيقي تاييد 

 رسد يمبه نظر . ي مشاركتي افراد را توضيح دهدها ميتصمهيچ متغيري نتوانسته تفاوت در 
و  دهد مياز دست  شده  مطرحمتغيرهاي ي متوالي ارتباط خود را با ها يباز درتصميمات افراد 

اين واقعيت در روند كاهش مشاركت گروهي مشاهده شده . رديگ يمشرايط بازي قرار  ريتأثتحت 
   .است

  
  رونده پسدر گام اول بازي كاالي عمومي از طريق روش  تعاوننتايج تحليل رگرسيوني رفتار  ):1(جدول 
داري كل  معني

  الگو
متغيرهاي  ضرايب

  مستقل
ميزان مشاركت : متغير وابسته

-P  در حساب عمومي
value

1β b  
 
033/0 

836/0 
033/0 

 
269/0 

026/36- 
776/461 

  عرض از مبدا
  )پول حقيقي( 1مرحله  1تكرار   اخالقيات

 
023/0 

317/0 
023/0 

 
261/0 

456/91 
101/357 

  عرض از مبدا
  )پول فرضي( 1مرحله  2تكرار   عباديات

  )پول حقيقي(2مرحله 2تكرار   عرض از مبدا 138/25  000/0 000/0
  محاسبات تحقيق جاري :منبع         

  

هر بازيكن معادل تفريق درآمد حاصل از مشاركت گروهي از  آمده  دست  به پولياگر مازاد 
مرحله  5كه مازاد در  دهد ميمشاركت فردي در نظر گرفته شود، نتايج تحليل رگرسيوني نشان 

طلبانه  همچنان رفتار منفعت 2بدين معني كه افراد سواري كننده مجاني. دارد تعاونرابطه منفي با 

                                                      
كه در تحليل رگرسيوني مقياس اغلب متغيرهاي مستقل از واحدهاي متفاوتي  آنجا شده، بتا، از تأثير رگرسيوني استانداردضريب . 1

توان سهم هر متغير مستقل در تبيين تغييرات يا  راحتي نمي شده يا در مورد متغيرهاي ترتيبي واحد مشخصي ندارد، بنابراين به  تشكيل
كند تا سهم  شده كمك مي رو ضرايب رگرسيوني استاندارد  اين از. ا ضريب متغيرهاي ديگر مقايسه كردواريانس متغير وابسته را ب

بدين معني كه هرچه مقدار . بدست آورد) در اينجا تصميمات اقتصادي(نسبي هر متغير مستقل را در تبيين تغييرات متغير وابسته 
  .)1388حبيب پور و صفري، ( ير وابسته بيشتر استضريب بتاي يك متغير بيشتر باشد، نقش آن در توضيح متغ

2. Free Riders 
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نتايج رگرسيون (توضيح دهد  تواند ميناما اين ادامه رفتار را متغيرهاي قبلي . دهند ميخود را ادامه 
   ).براي رعايت اختصار حذف شد دار يمعن مبدأبا تنها متغير مستقل عرض از 

 

  رونده پسدر مراحل بازي كاالي عمومي از طريق روش  تعاوننتايج تحليل رگرسيوني ميانگين رفتار : )2(دول ج
داري كل  معني

  الگو
متغيرهاي   ضرايب

  مستقل
ميانگين ميزان : متغير وابسته

 P-value β b  مشاركت به نفع عموم
  
073/0  

  
073/0  

  
228/0-  

981/547  
155/6-  

  عرض از مبدا
  )پول حقيقي( 1مرحله  1تكرار   روان رنجوري

  
074/0  

0858/0  
074/0  

  
206/0  

456/91  
330/360  

  عرض از مبدا
  )پول فرضي( 1مرحله 2تكرار   عباديات

  )پول حقيقي( 2مرحله 2تكرار   عرض از مبدا  047/193    000/0  000/0
  محاسبات تحقيق جاري :منبع

 

گام بازي كاالي عمومي در  5نتايج رگرسيون متغيرهاي مستقل بر ميانگين تصميم مشاركت در 
بازي با پول فرضي و بازي با پول واقعي كه در ادامه آن رگرسيون ضرايب . آمده است )2(جدول 

در رگرسيون متغيرهاي مستقل بر تصميم گام اول  شده  مشاهدههمانند نتايج ) تكرار دوم(اجرا شد 
صورت ميانگين به جاي   ي با پول واقعي بها مرحلهاما ضرايب مشابه براي بازي يك . است
 انيب  به. گرفته است بعد شخصيتي روان رنجوري قرار ريتأثتحت  ديني اخالقياتي از بعد ريرپذيتأث

اما در بازي يك . تصميمات است كننده نييتععامل ي همچنان دار نيددر بازي با پول فرضي  گريد 
ي ها گاماست و در طول  شده  مشاهدهي فقط در گام اول دار نيد ريتأثي با پول واقعي ا مرحله

ي در شناخت روانچنين ادعا كرد كه متغيرهاي  توان يم .ي شده استمعن يب ريتأثبعدي بازي اين 
عدم وجود  رسد يمنظر  به. ندهست رگذاريتأث از متغيرهاي دينداري بيشتر ها يبازتكرارهاي نهايي 

فضاي بازي و حذف اثر متغيرهاي  ريتأثدر گام دوم تكرار دوم به علت  دهنده حيتوضمتغير 
   .اثر واكنشي به رفتار جمع است گريد  عبارت  بهشخصي و 

  

  يريگ جهينتي و بند جمع - 5

در اين تحقيق سعي . يك ركن مهم زندگي بشر موضوع مطالعات بسياري بوده است عنوان  بهدين 
لذا از . از طريق يك روش آزمايشگاهي بررسي شود ي تعاونگرا جمع شد تا رابطه بين دين و رفتار 

، پارادايم موجود در ارتباط با روش معتبر بررسي شده  انجامطريق بررسي تحقيقات تجربي 
يك روش  عنوان  بهاقتصاد رفتاري . معرفي و متغيرهاي مناسب مطرح شدندي تحقيق، ها هيفرض

ابزارهاي معتبر انتخاب  عنوان  به نامه پرسشو آزمايشگاه اقتصادي و  ها رابطهمعتبر براي بررسي 
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دانشجويان دانشگاه مازندران، جامعه براي نمونه تصادفي از ميان  ها دادهي آور جمعپس از . شدند
   .ي قرار گرفتندبررس موردبا روش اقتصادسنجي و آمار توصيفي  ها هيفرض
يك شاخص  عنوان بهي دار نيدنتايج تحقيقات قبلي، نتايج تحقيق جاري نشان داد كه  دييتأدر 

 شده  يمعرفي ها رشاخصيزبا استفاده از  حال  نيع در. ندارد 1گرا جمع معناداري بر رفتار ريتأثكلي 
و ي در كنار ابعاد شخصيت دار نيد، رابطه بين برخي از ابعاد شده  گرفته بكاري دار نيده سنجدر 

ي اوليه و ها ميتصماخالقيات و عباديات در  ريتأث. شد دييتأمتغيرهاي جمعيتي با رفتار اقتصادي 
در مقايسه اين نتيجه . قرار گرفت دييتأمورد  تعاونروان رنجوري و عباديات بر ميانگين رفتار  ريتأث

  قابل اند نكردهمشاهده  گرا جمع اثري از متغيرهاي ديني بر رفتار معموالًكه  شده  انجامبا مطالعات 
به . مشاهده شد هاي بعدي گامدر يي از حذف اثر اخالقيات ها نشانه ها يبازدر نتايج . است توجه
شرايط بازي و  ريتأثرفتار اقتصادي در شرايط مشخص و تكراري بيشتر تحت  رسد يمنظر 

فرضيه مهمي براي  كنندهمطرح  تواند مياين موضوع ( رديگ يمتصميمات بازيكنان مقابل قرار 
توجهي از رفتارهاي افراد در زندگي اجتماعي   بخش قابل كه آنجا ازاما ). تحقيقات آتي باشد

اذعان  توان يمي متفاوت هستند ها طيمحتكراري يا حداقل رفتارهاي تكراري در  رفتارهاي غير
متغيرهاي رواني، اجتماعي و ديني اهميت  شده  مطرح هيفرض دييتأكرد كه حتي در صورت 

ي در دار نيدي ها شاخصبهبود  رو  نيا از. فراواني در تصميمات افراد در زندگي اجتماعي دارند
در مورد برخي  تعاون. عامل مهمي براي افزايش ميزان مشاركت عمومي باشد تواند ميكشور 

وقتي چنين افرادي اثر رفتار پيگيري سواري مجاني ديگران را در  ،بازيكنان يك رفتار شرطي است
لذا در رفتارهاي مشاركتي مانند پرداخت . شوند يماز مشاركت دلسرد  كنند يمنتايج بازي درك 

ي اعضاي جامعه ماد ريغي عمومي كه نيازمند همكاري مادي و ها پروژهماليات، مشاركت در 
لذا براي بهره . رفتار سواري مجاني ديگران است ريتأثاست، عدم مشاركت برخي از افراد تحت 

صدد سواري مجاني هستند، كساني كه در، تنبيه يا محدود كردن رفتار گرا جمع بردن از رفتار 
بازيكنان تقابلي در اين فكر هستند كه اگر اعضاي ديگر گروه مشاركت كردند،  .شود ميپيشنهاد 

طلب كه هرگز مشاركت ندارند،  وجود، با حضور افراد منفعت  اين با. مشاركت نمايند ها آنابه مش
 گروه هم سواري مجاني پيگير  طلب فرصتكه با افراد  شوند يممتوجه  جيتدر  بهبازيكنان تقابلي 

را  سؤالكاهش مشاركت در طول زمان اين  مسئله. كنند يمجلوگيري  استفاده سوءهستند لذا از 
ي اجتماعي وجود دارد كه بتواند از تحليل رفتن مشاركت در ها سميمكانكه آيا  كند مي مطرح

                                                      
1. Prosocial Behaviour 
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ي از برخ در. ي استساز محروم سميمكانمهم،  سميمكانطول زمان جلوگيري كند؟ يك 
. يك موقعيت تنبيهي براي بازي كاالهاي عمومي معرفي نمودند) 2000 ،1گاچر و فهر(، ها شيآزما
در يك بازي كاالي عمومي همراه  تعاوني و دار نيدبراي تحقيقات آتي بررسي رابطه  رو  نيا از

ي و مشاركت شرطي كه در آزمايش كاالي دوست نوعهنجارهايي مانند . گردد ميبا تنبيه پيشنهاد 
 معموالًماليات  كه آنجا از. قرار دهند ريتأثاخالق مالياتي را تحت  توانند مي، رگذارنديتأثعمومي 

نيز  اند بودهو افرادي كه در پرداخت آن سهيم  شود ميي عمومي استفاده ها پروژهمالي  نيتأمبراي 
 توان يمبر اين اساس  .از آن بهره ببرند رفتار مالياتي شبيه بازي كاالي عمومي است توانند مي

ي ممكن است مانند افراد پيگير سواري مجان احتماالًشرطي نيز  كنندگان مشاركتاستدالل نمود كه 
به اين شرط كه احساس كنند افراد ديگر نيز ماليات پرداخت  ،از پرداخت ماليات امتناع ورزند

را از اين  دهندگان اتيماليك سياست مطلوب براي سيستم مالياتي اين خواهد بود كه . كنند ينم
 ،ديگران و 2چرمانند فيشبا(مطالعات . مطمئن سازد كنند يمماليات پرداخت  نيز موضوع كه ديگران

كه اگر ديگران صادقانه رفتار كنند، مردم،  دهد مينشان ) 2006، 3و فيشباچر و گاچر ؛2001
به دليل . آورند دست بهدوست ندارند كه نظام مالياتي را فريب دهند، يا از طريق تقلب منفعت 

آن اجتناب شده  ي كه ازا ياتيماليي بيشتر از درآمد ها نهيهزوجود اثرات فزاينده رفتاري، صرف 
   .است، در مواردي كه موضوع رهبري رفتاري وجود دارد يك تصميم عقالني است

                                                      
1. Fehr & Gächter (2000) 
2. Fischbacher (2001) 
3. Gächter (2006) 
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  :پيوست
  بازي كاالي عمومي دستورالعمل

 همراه تلفن به. كنيد رعايت را سكوت مراحل تمامي درلطفاً . ممنونيم آزمايش در شما حضور از
  .ببريد باال را خود دست كمك، به نياز صورت در و ندهيد پاسخ

 دانشگاه توسط تحقيق اين مالي نيتأم. ي استريگ ميتصم مورد در اقتصادي آزمايش يك اين
 .استشده   انجام مازندران

 مناسبي ميزان كنيد اخذ درست تصميمي و كنيد دنبالدقت   به راها  آن اگر. است سادهدستورالعمل 
 .شود مي داده شما به بازي پايان در كه ديكن يم ايجاد بازي در پول از

. است شده  ليتشك گيري تصميم مرحله 5 از بازي و هستيد گروه يك در ديگر نفر 10 با شما
 .شود مي ثبتافزار  نرم توسط شما تصميمات

 كه رديگ يم تصميم بازيكن هر. شود مي داده پول واحد 1000 مبلغ بازيكن هر به بازي ابتداي در
 باقي شما خصوصي حساب در مانده يباق مبلغ. بگذارد عمومي حساب در راآن  از مقدار چه
. ديكن يم وارد شده  يافزار طراح نرم در كه مخصوصي بخش در را مبلغ اين شما. ماند يم

دو برابر  به را به نفع عموم همة افراد با در اختيار قراردادن پول، امكان مشاركت كنندگان شيآزما
 اين. كنند يم تقسيم بازيكنان همه بين مساويطور   به را شدهدو برابر  مبلغ اين و دهند مي افزايش

 با است برابر اول مرحله در شما شخصي دريافتي. است عمومي حساب محل از شما بازدهي مبلغ
 حساب در شما يگذار هيسرما محل از كه مبلغياضافه   به نگهداشتيد شخصي حساب در كه مبلغي

 .است رسيده شما به عمومي

 حساب در مانده يباق مبلغ. شد خواهد تكرار شكل همين به ديگر مرحله 4 درها  بخشاين  تمامي
 مرحله در مانده يباق مبلغ با و ماند يم باقي شما حساب در نهايت هم در مرحله هر در شما شخصي
  .شود مي پرداخت شما به بازي پايان در و شود مي جمع بعدي

   .مشابه بازي اول است تنها در ابتداي بازي توضيحات زير داده شددستورالعمل بازي تكرار دوم 
در . ، مرحله اول شامل يك بازي با پول فرضي استشود مياين آزمايش در دو مرحله اصلي انجام 

ي آن هيچ پرداختي صورت ازا درو  شود ميتنها به شما اطالع داده  شده  كسبپايان بازي امتياز 
مرحله دوم كه بعد از انجام مرحله اول و اعالم امتيازهاي فردي به هر يك از شما شروع . رديگ ينم
 صورت بهتنها با اين تفاوت كه مجموع امتياز آن  شود ميمشابه با مرحله اول انجام  قاًيدق؛ شود مي

 .نقدي به شما پرداخت خواهد شد
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  چكيده

توان  ي بين تورم و بيكاري مي مصالحهدر اقتصاد كالن، مصاديق ناسازگاري زماني را در مواردي مانند 
طور كلي مفهوم ناسازگاري زماني اشاره به تفاوت بين بهينه بودن بر اساس گذشته و بر اساس ه ب. يافت

با يك نرخ معين بيكاري هر گاه نرخ انتظاري مردم از تورم پائين باشد، نرخ تورم در عمل نيز . آينده دارد
دهد تا بر اساس ناسازگاري زماني و  نك مركزي و مقامات اين انگيزه را مياين امر به با. پائين خواهد بود

قدرت صالحديدي خود سعي بر اجراي سياست جهت كاهش نرخ بيكاري و افزايش رفاه جامعه داشته 
مساله ناسازگاري زماني و اثرات آن بر تورم پرداخته و به  ارزيابيحاضر به  پژوهشبر اين اساس، . باشند

براي اين منظور . د يا عدم وجود ناسازگاري زماني سياست پولي و ميزان آن در تورم ايران استدنبال وجو
به آزمون اين مساله ) 2000(و ريچارد ماش ) 1999(با استفاده از مدل ارائه شده توسط كالرك و همكاران 

اين موضوع بود كه  نتايج نشان دهنده. پرداخته شده است 1350-1393براي اقتصاد ايران در دوره زماني 
هاي ذكر شده براي اقتصاد ايران، مساله ناسازگاري زماني وجود داشته است و تورش تورمي از  طي سال

كاهش يافته به اين مفهوم كه تورم  1374-1393در دوره % 15/8به  1350-1373در دوره زماني % 68/9
بيشتر  1374-1393مقايسه با دوره  در 1350-1373ناشي از ناسازگاري زماني در سياست پولي در دوره 

  .بوده است
  

  . تورم، ناسازگاري زماني، تورش تورمي، سياست تعهد، صالحديد :واژگان كليدي
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 مقدمه -1

ها، كارگران،  براي سياست پولي مبتني بر تعهد آن است كه بنگاه 1يكي از مزاياي نظريه فريدمن
هاي پولي  كنندگان قادر خواهند بود انتظارات آتي خود را در مقابل سياستكارمندان و مصرف

، يستاقتصاددان نوبل )1977( 2كيدلند و پرسكات. و مقامات پولي كشور شكل دهندبانك مركزي 
گرا  گذاران مصلحت ايده اصلي آن است كه سياست. طرح كردندرا م "3ناسازگاري زماني"مفهوم 

اي كه  به گونه. گذارند گيرند و آن را به اجرا مي با تشخيص خود در مورد يك سياست تصميم مي
، ميزان )مردم(دولتي  غير گيران  تصميمسياست در زمان خود، بهينه و بهترين است، از طرف ديگر 

نيروي كار خود را بر پايه تصميم دولت و مقامات پولي كشور گذاري و عرضه  مصرف، سرمايه
با اين وجود وقتي مردم تصميم سازي كردند، ممكن است سياست قبلي ديگر بهينه . دهند شكل مي

  . گذاران به سياست جديدي متوسل شده باشند نباشد و سياست
مطالعات فراواني در زمينه ) 1983( 4و بارو و گوردون) 1977(به دنبال مطالعه كيدلند و پرسكات 

گذاران به دنبال اعمال سياستي  چنانچه سياست. ناسازگاري زماني سياست پولي انجام شده است
باشند كه منجر به قرار گرفتن سطح توليدي باالتر از نرخ طبيعي آن باشد، با وجود عقالئي بودن 

كه ميانگين نرخ تورم  شود مي انتظارات افراد واكنش افراد به اعمال چنين سياستي منجر به اين
بهينه باال  باالتر از مقدار بهينه اجتماعي باشد در اين صورت نتيجه اعمال سياست مقام پولي غير

پيشنهادات مهمي در زمينه . يابد رفتن بيشتر تورم است در حالي كه توليد چندان افزايش نمي
مقام پولي كه تورم گريز  مطرح شد كه انتخاب يك) 1985( 5كاهش اين مساله توسط روگوف

هاي انقباضي  تواند اثرات اين مساله را كاهش دهد، بنابراين اين مقام پولي به وسيله سياست باشد مي
  . خود مانع از افزايش تورم به باالتر از حد بهينه اجتماعي خواهد شد

ه بين تورم و بستان يا مصالح -در اقتصاد كالن مصاديق ناسازگاري زماني را در مواردي چون بده
با يك نرخ معين بيكاري، نرخ تورم در عمل به شرط . توان يافت بيكاري يعني منحني فيليپس مي

اين امر به بانك مركزي و مقامات . اينكه نرخ انتظاري مردم از تورم پائين باشد، پائين خواهد بود
دم قول دهند، اما با دهد كه سياست قبلي را براي كاهش نرخ تورم به مر پولي اين انگيزه را مي

تا با سياست انبساطي پولي، نرخ بيكاري را  شود ميكاهش انتظارات تورمي بانك مركزي وسوسه 
                                                            
1. Friedman 
2. Kydland and Perscott (1997) 
3. Time Inconsistency 
4. Barro and Gordon (1983) 
5. Rogoff (1985) 
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ها و نيروي  در جامعه پائين آورد حتي اگر اين سياست جديد تورم را باال برد و به انتظارات بنگاه
  . كنندگان در مورد روند كاهشي تورم خدشه وارد نمايد كار و مصرف

هاي  شرايط اقتصادي و اجتماعي جامعه جهت اعمال سياست ارزيابيهاي بانك مركزي به  كميته
پردازند و براي اين منظور اين گروه بايد برآوردي از تورم ناشي از اجراي سياست پولي  پولي مي

قرار در روش كميته بازار باز فدرال اگر بانك مركزي بداند كه تالش براي . در آينده داشته باشند
ثمر خواهد بود اين سياست را انجام  دادن نرخ بيكاري به كمتر از نرخ طبيعي آن در نهايت بي

نخواهد داد، زيرا اين عمل بر پايه اجراي سياست پولي انبساطي خواهد بود كه با افزايش در نرخ 
ستمزد دوباره تورم ناشي از اين عمل افراد تورم انتظاري خود را تعديل كرده و با افزايش در نرخ د
در راستاي . دهد بيكاري افزايش خواهد يافت، در نتيجه سياست پولي كارائي خود را از دست مي

هاي اعمال شده توسط بانك مركزي مستقل نرخ تورم را  اين موضوع كه چرا سياست ارزيابي
ه مطابق توان به اين مورد اشاره كرد ك دهد دالئلي مطرح شده است كه از جمله آنها مي كاهش مي

گذاري پولي ممكن است بر  با بحث ناسازگاري زماني، مقام پولي و يا بانك مركزي در سياست
اساس صالحديد خود عمل كرده و به منظور افزايش در سطح رفاه اجتماعي به دنبال كاهش در 

دهد كه عامالن  اين اتفاق زماني رخ مي. بيني نشده باشد نرخ بيكاري از طريق يك تورم پيش
تصادي عقالئي بوده و مقام پولي به دنبال اين باشد كه زيان ناشي از انحراف توليد و تورم را از اق

سطح بهينه اجتماعي خود حداقل كند، بنابراين در اين حالت سياست صالحديدي بر خالف 
در صورتي كه اگر . پيشين مقام پولي مبني بر تعهد بر كاهش در تورم انجام شده است هاي گفته
هاي خود عمل كند به  گذاري مركزي يا مقام پولي بر اساس قاعده و تعهد قبلي در سياست بانك

دنبال كاهش در نرخ تورم خواهد بود، بنابراين تفاوت تورم بين حالت اجراي سياست پولي بر 
كه نشات گرفته از  شود ميمندي، تورش تورمي گفته  اساس صالحديد و بر اساس تعهد و قاعده

  .)1389كريم پور، (اري زماني در سياست پولي است وجود ناسازگ
و چاپل و ) 2000( 1در اين مقاله سعي شده است تا با استفاده از مدلي كه در مقاله ريچارد ماش

هاي  هاي پولي و بروز تورم مطرح شده، مساله ناسازگاري زماني در سياست) 2003( 2مك گرگور
  . شود ارزيابيباال براي اقتصاد ايران با توجه به شرايط موجود 

                                                            
1. Mash (2000) 
2. Chappell and McGregor (2003) 
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بخش دوم به مطالعات انجام شده در زمينه . ساختار اين مقاله از پنج بخش تشكيل شده است
در زمينه  پژوهشناسازگاري زماني پرداخته است، بخش سوم اختصاص به مباني نظري 

مقاله مدل تجربي بيان شده است و در انتها نتايج به گذاري بهينه دارد و در بخش چهارم  سياست
   .دست آمده مورد ارزيابي قرار گرفته است

  

  مروري بر مطالعات پيشين -2

هاي پولي در راستاي تورم  ناسازگاري زماني پويا در سياست ارزيابيبه ) 1983(بارو و گوردون 
صالحديدي مقام پولي قدرت چاپ پول و كنند كه در يك رژيم  آنها اشاره مي. پايين پرداختند

تواند منافعي داشته باشد به اين صورت كه  بيني نشده مي اما اين تورم پيش. ايجاد تورم را دارا است
زماني كه مردم متوجه انگيزه مقام پولي در ايجاد تورم شوند با تطبيق انتظارات خود قدرت انجام 

از آنجائي كه . گيرند گذار مي آتي از مقام سياست هاي دورههايي را براي  چنين سياست
هاي تعادلي  به اعتبار گذشته را دارد و بنابراين نرخ هاي تورمي  گذار، قدرت ايجاد شوك سياست

شامل افزايش در   هاي تورمي كند، منافع حاصل از اين غافلگيري رشد پول و تورم باال ايجاد مي
 بنابراين. هاي دولت است مقدار حقيقي بدهي هاي اقتصادي حقيقي و كاهش در فعاليت
هاي تورم را حفظ كند، اين انگيزه را  كه منافع حاصل از شوكگذار در هر دوره براي اين سياست

  . هاي پولي صالحديد به سمت ايجاد رونق اقتصادي عمل كند دارد كه با اجراي سياست
عرضه از طريق مدل ماندگاري بخش  هاي شوكواكنش  ارزيابيبه ) 1999( 1كالرك و همكاران

 ارزيابيپرداختند كه در آن قاعده سياست پولي بهينه بر اساس وجود انتظارات عقالئي مورد  2تورم
گذاران، نرخ طبيعي اشتغال و توليد را هدف قرار  در اين مدل با فرض اينكه سياست. قرار گرفت
آنها نشان دهنده اين موضوع  پژوهشنتايج . گونه تورش تورمي وجود نخواهد داشت دهند، هيچ

بود كه در غياب يك سطح باالي توليدي هدف، منبع اصلي مساله ناسازگاري زماني از تفاوت 
  .آيد شرايط سياست بهينه تعهد و صالحديد، هنگامي كه تورم ماندگار و دائم باشد، به وجود مي

تاثير ناسازگاري زماني بر تورم در دوران تورمي اقتصاد  ارزيابيبه ) 2003( 3چاپل و مك گرگور
آنها به اين موضوع اشاره كردند كه  پژوهشدر اين . پرداختند 4FMOCبا استفاد از رويكرد 

هاي انبساطي فدرال رزرو آمريكا براي  كننده براي سياست مشكل ناسازگاري زماني دليلي قانع
                                                            
1. Clark (1999) 
2. Inflation Persistence 
3. Chappell and McGregor (2003) 
4. Federal Open Market Committee 
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اي براي  هاي ايستاي مقايسه بيني در مدل آنها پيش همچنين. بوده است 1970- 1978دوره زماني 
  .هاي صورت گرفته در دوره ذكر شده بوده است ناسازگاري زماني سازگار با سياست سازي مدل

ي و. مدل ارائه شده توسط كيدلند و پرسكات پرداخت ارزيابيدر مقاله خود به ) 2006( 1كينگ
تحت شرايط سياست پولي مبتني بر قاعده و صالحديد هاي مختلف  تعادل ارزيابيدر اين مطالعه به 

نتايج بدست آمده بيانگر اين موضوع بود كه ميزان مطلوبيت افراد تحت هر يك از . پردازد مي
 واقعي شفاف و ساده بسيار مدل يك ايجاد مقاله اين در كينگ هدف واقع در. شرايط چگونه است

  .است صالحديدي گذاري سياست از منطقي نتيجه يك پويا چندگانه تعادل آن در كه است
اين موضوع پرداختند كه آيا مشكل ناسازگاري زماني در  ارزيابيبه ) 2007( 2آكاي و نارگسلكنلر

در اين مطالعه به منظور نشان دادن اين مساله از آزمون هم . مورد اقتصاد تركيه وجود دارد يا خير
نشان دهنده اين بود كه در  نتايج .ري استفاده شدانباشتگي بين متغيرهاي سري زماني تورم و بيكا

يي كه در اين زمينه مطرح شده و قابليت ها مدلتوان مساله ناسازگاري زماني را با  مدت مي كوتاه
  .قابليت تطبيق با اين شرايط را ندارند ها مدلندگي دارند نشان داد اما در بلندمدت اين توضيح ده

گذاري تورم راه حلي براي مشكل ناسازگاري زماني را مورد  موضوع هدف) 2013( 3آئوكي
گذاري  هدف اين مقاله اين بود كه نشان دهد ايجاد محدوده براي تورم هدف. قرار داد ارزيابي
تواند راه حلي براي مشكل ناسازگاري زماني در قرار دادن تورم در نقطه زير تورم هدف  شده مي

هاي فراواني در كنار  گذاري تورم داراي مزيت ه محدوده هدفعالوه بر اين وي نشان داد ك. باشد
تواند توليد را به سطح نرخ طبيعي خود  به طوري كه اين كار مي ،بخش عرضه است هاي شوك

تواند تورش تورمي را كاهش داده و كمكي در جهت دستيابي  همچنين اين عمل مي. حركت دهد
  . به نرخ تورم مطلوب باشد

 گوناگوني ها جنبه از رانيا اقتصاد دري زماني ناسازگار موضوع نييتب و ارزيابي به) 1387( يرينص
 كه داد نشان پژوهش جينتا. پرداخت ها يباز نظريه و كنترل بهينه نظريه پويا،ي ريز برنامه قالب در
 كنند اقدام فريبكاري به و نباشند پايبند خود تعهدات به پولي مقامات و گذاران سياست دولت، اگر
 زماني ناسازگاري مسئله وجود دليل به دهند، تغيير را آنها يا بپردازند ها سياست اجراي به تأخير با و
 و بيشتر تورم جز هستند، برخوردار عقاليي انتظارات از كه اقتصادي عاملين واكنش-كنش و

                                                            
1. King (2006) 
2. Kanalici Akay and Nargelecekenler (2007) 
3. Aoki (2013) 
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 در رانيا در تورم ايآ نكهيا ارزيابي به) 1389( پور ميكر .شود نمي حاصل ديگري نتيجه نارضايتي
 با خود پژوهش دري و .پرداخت ريخ اي داردي زماني ناسازگار مشكل بهي بستگي خاص دوره

 شكاف توان مي ايآ كه پرداخت دهيپد نيا ارزيابي به رانيا اقتصادي برا 1كويسور مدل از استفاده
 در پولي سياست زماني ناسازگاري كه داد نشان جينتا داد؟ حيتوض ها يارذگ استيس در راي تورم
 دو هاي تورم در تري بيش نقش 85تا 75 يزمان دوره به نسبت 74 تا 69 يها سال نيبي زمان دوره
  . است داشته ايراني رقم

  

  مباني نظري -3

از اين رو  .اقتصادهاي پيشرفته مواجه با نرخ تورم و بيكاري بااليي شدند 70در اواخر دهه 
هاي پولي در اين دوره به  گرايان در مورد سياست هاي جديد و پول طرفداران مكاتب كالسيك

اين تغييرات منجر به توجه . منظور يافتن پاسخي براي اين مشكل اقدام به ارائه راهكارهايي كردند
هاي استراتژيك  گذاري در طول زمان كه از طريق برنامه ساير اقتصاددانان به فرآيندهاي سياست
 ها مدلتفاوت اين . ، شدشود ميران بخش خصوصي تشكيل دوجانبه ما بين مقامات پولي و كارگزا

ها كه بين مقام پولي و مردم  سياست پولي بر اساس رويكرد تئوري بازي ارزيابيدر اين بود كه به 
نكته اساسي كه كيدلند و پرسكات در رابطه با ارزيابي سياست اقتصاد كالن بيان . بود، پرداختند

 سياست اقتصادي به هنگر باشند، مسئل قتصادي آينده ا  ران كنند اين است كه وقتي كارگزا مي
) بين دولت يا مقامات پولي و بخش خصوصي(صورت يك بازي پويا بين بازيگران هوشمند  

بندي نموده و  گيرد، فرمول در نظر مي  عنوان سياست بهينه در واقع دولت آنچه را به. شود مطرح مي
اگر اين سياست باور شود آنگاه ممكن است براي . مايدن ميسپس به كارگزاران خصوصي اعالم 

هاي بعدي مطلوب نباشد، زيرا در موقعيت جديد، دولت انگيزه براي فريب دادن و انكار  دوره
ه بودن بر بهين«و » بهينه بودن بر اساس گذشته«تفاوت بين . اش دارد قبلي هاعمال شد هسياست بهين
براي آشنايي و آگاهي بيشتر در . 2شود شناخته مي» مانيناسازگاري ز« تحت عنوان» اساس آينده

 همكاران و كالرك، )1389(باب ناسازگاري زماني سياست پولي به مطالعات مطالعات كريم پور 
  .رجوع شود) 2000( 3ماش و) 1999(

  

                                                            
1. Surico 
2. Mash (2000), Snowdon and et al. 
3. Mash (2000) 
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  گذاري اقتصادي و سياست پولي بهينه سياست -3-1

عنوان هسته   به 1960و  1950هاي  طي دهه من فريد  ميلتون  توسطثابت  نرخ رشد پولي ةبحث قاعد
هاي اطالعاتي  محدوديتدر اين ديدگاه عواملي از قبيل  .گرايان مطرح شد اصلي نظريه پول

پيامدهاي ، مالي پولي و هضرايب فزايند هانداز  به  نسبت  اطميناني هاي زماني، نا  وقفه ، گذاران سياست
عدم اعتماد به فرآيندهاي سياسي  طحي كمتر از نرخ طبيعي وبه سبيكاري كاهش  ناشي از تورمي

  قضيه. دهد اثرگذاري سياست پولي را تحت تاثير قرار مي در مقايسه با نيروهاي بازار
بيني شده  ت سياست پولي پيشرقد، ها سياست تاثير بودن بيدر مورد  1واالسـ  رجنتاس ـ  لوكاس 

هاي فريدمن به  و وزن بيشتري به حمله ال بردؤزير سگذاري بر متغيرهاي حقيقي را  رثيدر تا
كه توسط اقتصاددانان  3در حالي كه چارچوب نظري والراس. داد 2ي صالحديديها سياست

. ، اساساً متفاوت از رويكرد مارشاليِ فريدمن استشود ميكالسيكي جديد به كار گرفته 
اي كه در  است، به گونه» راگ پول«دستاوردهاي سياستي لوكاس، سارجنت و واالس اصوالً 

 و پرسكات يدلندك .تثبيت كينزي ارائه نمودندي ها سياستهاي بيشتري را عليه  يشان بحثها مدل
بندي مجددي از اين بحث در مقابل  فرمول جديد، ييك مدل كالسيك ةاز طريق توسع )1977(
ارد يك بازي پوياي و» ناگذار سياست«ارائه دادند كه در آن  »هاي صالحديدي سياست«

نظريه سياست اقتصادي كه . شوند مي، »مطلع نگر و هدكارگزاران خصوصي آين«استراتژيك با 
 1960و 1950هاي  اي بود كه طي دهه نظريه كنند، ن حمله مياخود بد ةو پرسكات در مقال دكيدلن

  .)1383خليلي عراقي و سوري، ( توسعه يافته بود تكميل شده و

گيرندگان، اقتصاددانان بايد در جستجوي  و با معين بودن ترجيحات تصميم 4كنترل بهينهطبق نظريه 
هاي جديد بر اين  اما كالسيك. منظور رسيدن به بهترين نتيجه باشند  تشخيص سياست بهينه به

اگر انتظارات عقاليي باشد، هيچ راهي كه بتواند نظريه كنترل بهينه را براي «اعتقادند كه 
هاي جديد معتقدند كه نظريه  كالسيك. »زي اقتصادي قابل كاربرد نمايد، وجود نداردري برنامه

هايي است كه در آن پيامدهاي جاري و  ريزي مناسب براي موقعيت كنترل بهينه يك ابزار برنامه
. تغيير وضعيت سيستم تنها به تصميمات سياستي گذشته و جاري و به وضعيت موجود بستگي دارد

                                                            
1. Lucas, Sargent and Walas 
2. Discretionary Policies 
3. Wlras 
4. Optimal Control Theory 
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اي  اندازه تصميمات جاري عامالن اقتصادي تا . هاي اقتصادي پويا بعيد است ي سيستماين حالت برا
تنها اگر اين انتظارات نسبت به طرح سياستي . به انتظاراتشان از اعمال سياستي آينده بستگي دارد

تغييرات در تابع هدف . ناپذير باشند، نظريه كنترل بهينه مناسب خواهد بود منتخب آينده تغيير
هاي آينده دارد و بر تصميمات  تماعي، يك اثر فوري روي انتظارات عامالن درباره سياستاج

البته اين بدين معني . اين موضوع با فرض نظريه كنترل بهينه ناسازگار است. گذارد جاريشان اثر مي
درباره  و بيش بلكه آنها كم  بيني كنند، هاي آينده را كامالً پيش توانند سياست نيست كه عامالن مي

گذاران در اثر تغييرات شرايط اقتصادي تغيير خواهد كرد، آگاهي  كه چگونه تصميمات سياستاين
هاي اقتصادي پويا، سياست صالحديدي يعني انتخاب بهترين تصميم با  بنابراين در سيستم. دارند

قي و خليلي عرا(شود  معين بودن وضعيت موجود، منجر به حداكثر شدن تابع هدف اجتماعي نمي
 مقام يريگ ميتصم ي،پول يها استيس در يزمان يناسازگار ارزيابي يراستا در). 1383سوري، 

 و يتعادل استيس اساس بر نهيبهكند سياست پولي  عمل ميد يصالحد و قاعده اساس بر كه يپول
   .است يعقالئ انتظارات بر يمبتن

 

  سياست پولي بهينه، قاعده و صالحديد -3-2

در اين قسمت به دنبال معرفي تابع زيان اجتماعي بهينه و مقايسه آن با شرايط تورم و توليد پايين در 
در اين صورت در منحني فيليپس رابطه كوتاه مدت بين تورم و بيكاري كاهش . دوره صفر هستيم

نشان دهنده عامل تنزيل اجتماعي  δدر رابطه زير . باشد ميمشخص ) 2( معادلهيافته است كه در 
از مقدار بهينه آن كه صفر ) (گريز نسبي تورم  k). معكوس يك به اضافه نرخ تنزيل(است 

=اگر . نشان داده شده است مقدار سطح توليد حقيقي نيز به وسيله . فرض شده است باشد  1
<هد و در صورتي كه د را هدف قرار مي ∗گذاري مقدار  در اين صورت مقام سياست باشد  1

مدل استفاده شده به . يابد هاي عدم بهينه افزايش مي مقدار تورش تورمي در صورت سياست
  : )2000ماش، ( صورت زير است

  = ∑ [ +	( − ∗) ] )1                                       (                                       
  

گذاري بر اساس قدرت صالحديدي صورت گيرد، اين اجازه به بانك مركزي  زماني كه سياست
مقداري منحرف شده  		و	گذاري  مندي سياست از حالت قاعده kو  تا مقادير  شود ميداده 

هاي صالحديد مقداري جريمه براي تخطي از  و تفاوت داشته باشند كه با اين وجود و با سياست
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اگر اين مدل يك جريمه تورمي . شود ميقاعده در مورد تعيين نرخ تورم براي بانك مركزي لحاظ 
توان تابع زيان اجتماعي را به  در اين صورت مي ،قائل شود) φπ(براي مقام پولي به صورت 
  : صورت زير بازنويسي كرد

  
)2     (                                                          = ∑ [ +	( − ∗) + ]  
  

مدت استفاده خواهد شد، تا بتوان  پس از معرفي تابع زيان اجتماعي از رابطه معادله فيليپس كوتاه
رابطه موجود بين تورم انتظاري و سطح توليد را با تحميل قيدي به مقام پولي در مقدار بهينه خود 

توان به استخراج منحني فيليپس  شرايط مرتبه اول از معادله فوق ميبا استفاده از . نگه داشت
براي بيان  λدر نهايت رابطه بين تورم و بيكاري به صورت زير است كه در آن پارامتر . پرداخت

فرم خالصه شده رابطه بين تورم، تورم ) 3(تداوم داشتن تورم معرفي شده است، در واقع رابطه 
   :دست آمده است گذاران به يابي سياست از اعمال قيودي بر بهينهانتظاري و توليد است كه 

  = λ + (1 − ) [ ] + ( − ∗) + ε  )3                                                (
   

 بيني شده  عبارتي است كه با تورم پيش  عالوهب ∗معادل با توليد اشتغال كامل  ،ميزان توليد 
و ضريبي از تورم دوره قبل جمع شده است به طوري كه در معادله فوق تورم  λبا ضريبي از 

]انتظاري  1( با ضريب [ بنابراين با استفاده از مدل . است λظاهر شده كه كسري از  )−
توان نشان داد كه سياست تورم صفر، يك تعادل ناسازگار زماني  فوق، بر طبق منحني فيليپس مي

كه تعادل سازگار زماني مستلزم تورمي مثبت و بيش از حد بهينه و نرخ بيكاري  حالي  در  .ستا
عبارتي است كه با تورم   عالوهب ، معادل با نرخ طبيعي در معادله زير نرخ بيكاري . صفر است

توان به  پس را ميبه عبارتي ميزان بيكاري و منحني فيلي. رابطه عكس دارد − غير منتظره 
  : صورت زير معرفي كرد يعني

  = − ( − )					, > 0 )4                                                    (                                
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گرفته   به عنوان يك مقدار ثابت در نظر گر منحني فيليپس است و  طوري كه معادله فوق بيان به
عالوه بر اين نرخ بيكاري طبيعي به صورت تصادفي و تعيين شده از طريق معادله زير . شود مي

  :1شود ميتعيين 
  
)5                                                             (= + (1 − ) + ,			0 < < 1 
  

در حالي كه در  ،تورم دوران قبل و شكاف توليد استتورم تابعي از تورم انتظاري و ) 3(در رابطه 
اين معادله تابعي از شكاف تورم از ميزان طبيعي آن و شكاف بيكاري از مقدار طبيعي آن ) 4(رابطه 

ميانگين بلندمدت ثابت از نرخ طبيعي  ) 5(همچنين در معادله . بدون لحاظ انتظارات است
  .هاي نوفه سفيد توزيع شده است با ويژگي جمله تصادفي مستقل و εبيكاري است و 

توان بر مبناي مطالعات تجربي و نظري صورت گرفته در اين زمينه در مورد  بنابراين مي
گذار پولي  گذاري بانك مركزي بر روي تورم، براي رسيدن به ميزان بهينه اجتماعي سياست هدف

در اين راستا . است tتابع زيان دوره  سازي عبارت زير بود كه در آن  به دنبال حداقل
را انتخاب كند كه اين امر  مقدار  گذار پولي بايد قبل از مشاهده مقدار جزء اخالل يا  سياست

  : شود ميسازي تابع زيان يا حداكثرسازي تابع رفاه اجتماعي جامعه به صورت زير  منجر به حداقل
  
)6                                                   (= ( − ) + ( ) ,				 > 0, 0 < < 1  
  

از آنجائي كه مقدار پارامتر . بيانگر مقدار بيكاري هدف است به طوري كه در مدل فوق جزء 
K مقدار پارامتر . ج استكمتر از يك است، مقدار بيكاري هدف همواره كمتر از نرخ طبيعي راي
پاسخ مساله حداكثرسازي فوق احتياج . گذار است گريزي مقام پولي سياست بيانگر درجه تورم 

  : به اين دارد كه تورم به صورت زير تعيين شود
  

)7                                                                                                          (= (1 − )  
  

=به طوري كه در معادله فوق  + (1 − عالوه بر اين به دليل اينكه . (
دانند به طور صحيحي به  گذار پولي را مي نظر سياستكارگزاران خصوصي عقالئي مساله مورد 

  .است =انتخاب نرخ تورم، مي پردازند پس در اين صورت 

                                                            
1. Chappell and McGregor (2003) 
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  توان تحت شرايط قاعده ميزان  يابي از معادله منحني فيليپس با توجه به تابع رفاه اجتماعي مي با بهينه
  : نرخ تورم بهينه را به صورت زير نوشت

  

)8                                                             (= ∗( )( ) ( )[ ( ) ] = ∗( )( )
 

  

توان ميزان نرخ تورم بهينه تحت  كه با توجه به ضرايب معادله فيليپس و تابع رفاه اجتماعي مي
گذار بر اساس  در صورتي كه سياست. استخراج كرد) 8(له شرايط قاعده را به صورت معاد

بر . شود ميصالحديد عمل كند تورم از مقدار بهينه و مورد انتظار كارگزاران اقتصادي منحرف 
ميزان نرخ تورم تحت شرايط صالحديد را به صورت زير ) 2(توان با توجه به معادله  اين اساس مي

  : نوشت
  

)9                                                                       (= ∗( )[ ( ) ( )]( ) − 

  

گذاري را  توان ميزان تورش تورمي در سياست مي) 9(و ) 8(هاي  بنابراين با استفاده از معادله
=در صورتي كه اگر . محاسبه كرد باشد ميزان تورش تورمي صفر خواهد شد، به  k=1و يا  1

اي  گذار انگيزه عبارتي اگر رابطه بلندمدت بين تورم و بيكاري وجود نداشته باشد مقام سياست
بنابراين . براي تخطي از قاعده به منظور كاهش در بيكاري و افزايش در تورم نخواهد داشت

  : )2000ماش، ( مي را به صورت زير نوشتتوان معادله مربوط به محاسبه تورش تور مي
  

)10                                                             (−	 = ∗( ) ( ) ( )( ) < 0  
  

  پژوهشها و مدل تجربي  روش شناسي تجربي داده -4

  پژوهشآزمون ريشه واحد متغيرهاي  -4-1

ايستايي متغيرهاي سري زماني مورد  دزماني باي هاي سرياقتصادي و اقتصادسنجي  سازي مدلدر 
هاي تجربي،  آماري مورد استفاده در تجزيه و تحليل هاي دادهيكي از انواع مهم . قرار گيرد ارزيابي
به بعد انجام شده، نشان داده است  1990هاي  هايي كه از سال ارزيابي. استهاي سري زماني  داده
در ) ميانگين و واريانس متغيرها در طول زمان ثابت بوده و مستقل از زمان باشد(فرض ايستايي كه 
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زماني اقتصاد كالن نادرست بوده و اكثر اين متغيرها وابسته به  هاي سريمورد بسياري از متغيرهاي 
يستا ا مطالعات نشان داده است كه در صورت عدم تحقق فرض ايستايي يعني غير. ندا زمان بوده

كننده بوده و احتمال اينكه  گمراه tو  F هاي آمارهزماني، استفاده از  هاي سريبودن متغيرها در 
نتايج بدست آمده تنها يك رگرسيون جعلي بوده و هيچگونه رابطه اقتصادي واقعي تعادلي نداشته 

  .شود ارزيابيمتغيرها  ايستاييبنابراين الزم است . يابد باشد، افزايش مي
 از قبلهاي پولي بر تورم در اقتصاد ايران  موضوع و تحليل تاثير سياست ارزيابيبه منظور 

آزمون مدل ذكر  .شود مي آزمون مدل متغيرهاي كليه بودنايستا  ابتدا ،يانباشتگ هم هاي تحليل
د ساليانه سري زماني تورم، حجم پول، بيكاري، توليد بالقوه و ميزان تولي هاي دادهشده بر اساس 

آمارهاي مورد نياز از بانك مركزي . گيرد انجام مي 1350 – 1393ناخالص داخلي در دوره 
آوري  الزم به ياد. 1هاي آماري و مركز آمار به دست آمده است جمهوري اسالمي ايران، فصلنامه

توليد است كه براي محاسبه توليد بالقوه از روش فيلتر كالمن استفاده شده كه پرداختن به استخراج 
گنجد ولي براي  اي است كه در اين مقاله نمي بالقوه از طريق فيلتر كالمن خود موضوع جداگانه

  .2توان به منبع اشاره شده در پاورقي مراجعه كرد آگاهي بيشتر از نحوه استخراج آن مي
 ي سري زماني ساختاري به كارها مدلروند در معادالت  ءروش فيلتر كالمن براي منظور كردن جز

روند نامنظم در نظر گرفته شده  ءتركيبي از يك جز در اين روش هر سري زماني. شود ميگرفته 
مدل رگرسيوني مركب از يك مدل سري زماني ساختاري  مدل مورد استفاده در اين مطالعه. است

فيلتر  .دهد در طول زمان به طور تصادفي تغيير كند مشاهده اجازه مي است كه به روند غير قابل
,كالمن يك روش بازگشتي براي محاسبه تخمين بهينه بردار وضعيت مشاهده نشده  = 1,2, … ,با اين فرض كه  .باشد بر اساس مجموعه اطالعاتي مناسب مي ,  Qو  ,

با فرض  باشند اين روش دقيقا يك تخمين با حداقل ميانگين مجذور خطا براي  معلوم مي
 ،در اين صورت وابسته به مجموعه اطالعاتي مورد استفاده. كند تي ثابت فراهم ميمجموعه اطالعا

بر اساس اطالعات موجود تا  پايه فيلتر مربوط به تخمين  .يك پايه فيلتر و همواركننده داريم
باشد كه بر اساس همه اطالعات  مي هموار كننده اين فيلتر مربوط به تخمين  باشد و مي tزمان 

در دسترس باشد و يك  tدر آغاز دوره  فرض كنيد كه . باشد مي Tموجود در نمونه تا زمان 

                                                            
1.www.cbi.ir 

هاي  فصلنامه پژوهش ."كالمنوري در ايران با استفاده از رهيافت فيلتر  محاسبه معياري براي بهره"). 1386(عباسي نژاد، و كاوند . 2
  . 31اقتصادي ايران، سال نهم، شماره 
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شامل دو مرحله خواهد ) فيلتر پايه(فيلتر كالمن . آيد در پايان دوره به دست مي yمشاهده جديد از 
به اين  استبيني كردن  اولين گام پيش. بود كه در ادامه به صورت تفصيلي توضيح داده خواهد شد

اقدام خواهيم كرد كه بر پايه مشاهدات در دسترس تا  yبيني بهينه از  صورت كه به برآورد پيش
بر اساس مقادير واقعي در پايان دوره خواهد  yباشد و در مرحله دوم به هنگام سازي  مي t-1دوره 
   .بود

 –و فيليپس ) 1979( 1ديكي فولر تعميم يافته هاي نآزموريشه واحد مرسوم از قبيل  هاي آزمون
كننده گزارش  هنگام وجود شكست ساختاري در متغيرهاي اقتصادي نتايج گمراه) 1988( 2پرون
سري زماني دچار شكست  هاي دادهتورش به سمت عدم رد فرضيه صفر هنگامي كه (دهند  مي

با توجه به اينكه دوره زماني لحاظ شده براي متغيرهاي  .)1989، 3پرون(ساختاري شده باشند 
 ارزيابيبراي  است،... شامل مواردي همچون جنگ، تحريم، شوك ارزي و نفتي و  پژوهش
موضوع تغييرات . شود ميمتغيرها از آزمون ريشه واحد با لحاظ شكست ساختاري استفاده  ايستايي

تحوالت ساختاري در . زماني اقتصاد كالن دارد هاي سريساختاري اهميت قابل توجهي در تحليل 
هاي اقتصادي، تغيير در  تواند داليل متعددي از قبيل بحران زماني، مي هاي سريبسياري از 

. سازماني، تغييرات سياسي و حتي تغيير رژيم حكومتي داشته باشد –چارچوب و ترتيبات نهادي 
ماني مورد توجه قرار نگيرد، ممكن است هاي سري ز اگر چنين تحوالت ساختاري در روند داده

  .تورش داشته باشد ،ها داده ايستايي غيرنتايج تخمين به سمت عدم رد فرض 
  

 كوواريانس به منظور برآورد انتظاري ضرايب-ماتريس واريانس):1(جدول
 ψ مجموعه اطالعاتي
t-1βبه شرط مجموعه اطالعاتي تا دورهبرآورد انتظاري از  = E[β |ψ ] 

t-1Pبه شرط مجموعه اطالعاتي تا دورهماتريس كوواريانس  = E[(β − β  )(β − β  ) ]
tβبه شرط مجموعه اطالعاتي تا دورهبرآورد انتظاري از  = E[β |ψ ]

tPبه شرط مجموعه اطالعاتي تا دورهماتريس كوواريانس  = E[(β − β  )(β − β  ) ] 
tyبر اساس مجموعه اطالعاتي داده شده تا دوره yپيش بيني   = E[y |ψ ] = x β   

ηخطاي پيش بيني  = y − y  
fواريانس شرطي خطاي پيش بيني  = E[η | ] 

β)كل نمونه(Tبه شرط مجموعه اطالعاتي تا دورهبرآورد انتظاري از  = E[β |ψ ]
P)كل نمونه(Tبه شرط مجموعه اطالعاتي تا دورهماتريس كوواريانس  = E[(β − β  )(β − β  ) ]

                                                            
1. Augmented Dickey–Fuller 
2. Phillips–Perron 
3. Perron 
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زاي يك شكست ساختاري بالقوه، لزوما به معني وجود يك  الزم به ذكر است، تعيين درون
شكستي كننده اين است كه اگر واقعاً  و اين مساله در حقيقت بيان يستشكست ساختاري واقعي ن

آزمون . زا خواهد بود رخ داده باشد، بيشترين احتمال وقوع آن در زمان تعيين شده به صورت درون
زاي  است كه براي پيدا كردن درون) 1989(در واقع تعميم يافته آزمون پرون  1اندروز –زيوت 

بر وجود  در اين آزمون فرضيه صفر مبني. گيرد تاريخ تغيير جهت ساختاري مورد استفاده قرار مي
مقابل  يهكه فرض ريشه واحد است، به طوري كه هيچ شكست ساختاري وارد الگو نشود؛ در حالي

ت ساختاري است كه در زماني سكبا يك ش ايستاكند كه سري زماني داراي روندي  بيان مي
  . نشان داده شده است) 2(وز در جدول اندر-نتايج حاصل از آزمون زيوت. نامعلوم رخ داده است

  

  

يا روند و يا  أفرضيه صفر اين آزمون وجود ريشه واحد همراه با شكست ساختاري در عرض از مبد
حجم كه متغيرهاي توليد ناخالص داخلي،  استنتايج بدست آمده بيانگر اين . استدر هر دو جزء 

بوده و متغيرهاي  ايستا غير درصد 5خطاي  در سطح Cو  A ،B بر اساس الگويپول و توليد بالقوه 
 Cالگوي  طوركليه ب. نرخ تورم و بيكاري در سطح و با وجود يك شكست ساختاري ايستا هستند

 توان نتيجه گرفت كه متغيرهاي كاملتر است، ليكن بر اين اساس ميB  و Aنسبت به دو الگوي 
                                                            
1. Zivot and Andrews 

  اندروز- نتايج حاصل از آزمون ريشه واحد زيوت):2(جدول
سطح 

  داري معني
مقدار
 %5بحراني

آماره 
 آزمون

 وقفه
زمان
   متغيرها شكست

 تورم 1377 1  -46/5 -93/4 002/0
وجود : A(مدل 

شكست در عرض از 
 )مدل أمبد

توليد ناخالص داخليلگاريتم 1365 1  -75/2 -93/4 580/0
385/0 93/4- 69/2-  1 1387  لگاريتم حجم پول
 بيكاري 1369 0  -21/5 -93/4 001/0
 لگاريتم توليد بالقوه 1379 4 -25/2 -93/4  624/0
 تورم 1374 1  -61/4 -42/4 037/0

وجود : B(مدل 
شكست در روند 

 )زماني مدل

توليد ناخالص داخليلگاريتم 1366 1  -91/4 -42/4 587/0
 لگاريتم حجم پول 1386 1  -83/2 -42/4 288/0
 بيكاري 1366 0  -56/5 -42/4  493/0
 لگاريتم توليد بالقوه 1369 4  -86/2 -42/4  324/0
 تورم 1374 1  -40/5 -08/5 002/0

وجود : C(مدل 
عرض از شكست در 

روند زماني و  أمبد
 )مدل

توليد ناخالص داخليلگاريتم 1365 1  -84/4 -08/5 790/0
 لگاريتم حجم پول 1387 1  -80/2 -08/5 558/0
 بيكاري 1369 0  -30/6 -08/5 001/0
 لگاريتم توليد بالقوه 1367 1  -89/2 -08/5 245/0

 نتايج حاصل از برآورد محقق :منبع
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 ايستا غيربا در نظر گرفتن يك شكست ساختاري حجم پول و توليد بالقوه توليد ناخالص داخلي، 
در حالي كه متغيرهاي نرخ تورم و نرخ بيكاري در  .شوند مي ايستاگيري  و با يكبار تفاضل هستند

اين نتيجه گواهي بر اهميت اعمال شكست ساختاري در محاسبات اقتصادسنجي . سطح ايستا هستند
هاي هم انباشتگي براي تعيين رابطه بلندمدت بين متغيرهاي مدل  لذا اگر بخواهيم از آزمون. است

زا اعمال كنيم تا نتايج  استفاده نمائيم، بايستي شكست ساختاري را در مدل به صورت درون
 Eviewsشه واحد از نرم افزار آزمون ري ارزيابيمنظور به  ).1378رستي، نوف(دار نباشند  تورش

   .استفاده شده است
با لحاظ شكست ساختاري از آزمون  پژوهشارتباط بلندمدت ميان متغيرهاي  ارزيابيدر ادامه براي 

دهد كه در  شرح مي) 1996( 2كانيتاما. استفاده شده است 1هانسن –هم انباشتگي گريگوري 
مرسوم هم انباشتگي، ممكن است منجر به  هاي آزمونحضور تغييرات ساختاري در متغيرهاي الگو 

با توجه به دوره زماني مطالعه كه در آن  پژوهشبنابراين در اين . ايجاد هم انباشتگي كاذب شود
ات تغييرات اي همراه بوده، بايد اثر هاي ساختاري بالقوه دوره زماني اقتصاد ايران با شكست

در اين آزمون فرض بر  .ساختاري به منظور اجتناب از ايجاد هم انباشتگي كاذب مد نظر قرار گيرد
جهت ساختاري در بردار هم انباشتگي بين متغيرهاي سري زماني  اين است كه يك تاريخ تغيير

همترين مزيت م. فرضيه صفر اين آزمون، داللت بر عدم وجود رابطه هم انباشتگي دارد. وجود دارد
 –گريگوري . زا است اين آزمون، تعيين نقطه تغيير جهت در رابطه بين متغيرها به صورت درون

) C/T(مويد الگوي تغيير سطح، رابطه ) C(هانسن به منظور استخراج آماره آزمون خود از سه الگو 
) هت ساختاريتغيير ج(الگوي تغيير رژيم ) C/S(الگوي تغيير در سطح به همراه روند و رابطه 

 –در اين آزمون براي تعيين نقطه شكستگي، همچون آزمون ريشه واحد زيوت . استفاده نمود
ها متغير مجازي تعريف  درصد مشاهدات مياني سري زماني را انتخاب و براي آن سال 70اندروز، 

يكي از سه الگوي مورد اشاره با روش حداقل مربعات ) τ(براي هر نقطه شكستگي . شود مي
سپس از آزمون ديكي  .گردد ميمحاسبه ) ̂(و جمالت پسماند آنها  شود مي معمولي تخمين زده

فولر تعميم يافته استفاده كرده و سالي كه داراي كمترين آماره ديكي فولر تعميم يافته باشد، به  –

                                                            
1. Gregory and Hansen. 
2. Konitama 
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) C/S(و ) C( ،)C/T(اين امر براي هر سه الگوي . شود ميعنوان سال شكست ساختاري انتخاب 
   .ارائه شده است) 2(انجام شده و نتايج آن در جدول 

به دليل رد فرضيه صفر در  Zتوان استدالل كرد كه آماره  با توجه به نتايج به دست آمده، مي
كند كه با در نظر گرفتن شكست  بيان مي) C/T(و ) C(سطوح اطمينان پنج درصد در دو الگوي 

آماره . وجود دارد پژوهشساختاري و تغييرات رژيمي، رابطه تعادلي بلندمدت بين متغيرهاي 
ADF  نيز در الگوي)C ( و)C/T ( نشانگر وجود رابطه تعادلي بلندمدت با پژوهشبراي متغيرهاي ،

اما در الگوي  .است درصد 10و  5در نظر گرفتن شكست ساختاري و تغييرات رژيمي در سطح 
)C/S ( براي متغيرها در سطوح مختلف تعادلي نشانگر عدم وجود رابطه تعادلي بلندمدت با در نظر

به دليل عدم رد فرضيه صفر در  Zآماره . گرفتن شكست ساختاري و تغييرات رژيمي است
و  كند كه با در نظر گرفتن شكست ساختاري درصد بيان مي 5سطوح اطمينان يك درصد و 

با عنايت به نتايج ارائه شده در . تغييرات رژيمي، رابطه تعادلي بلندمدت بين متغيرها وجود ندارد
با لحاظ شكست ساختاري ارتباط وجود  پژوهشتوان نتيجه گرفت كه بين متغيرهاي  مي) 3(جدول 

آزمون  ارزيابيبه منظور  .نمايند دارد و متغيرهاي مذكور در بلندمدت با يكديگر حركت مي
   .استفاده شده است J-Multiانباشتگي از نرم افزار  هم

  
  هانسن -نتايج آزمون هم انباشتگي گريگوري ): 3(جدول 

 (C/S) (C/T) (C)  مدل
 ADF ADF ADF 

  -t 78/4-  85/4-  6/29-  25/3-  87/4-  5/26-  30/6-  23/5-  6/39 آماره
  1367  1367  1389  1367  1376  1374  1364 1364 1374 سال شكست

  
  مقادير بحراني

 

(C) (C/T) (C/S) 
5%  10% 5% 10% 5% 10% 

ADF 61/4-  34/4-  95/4-  68/4-  50/5-  24/5-  
Zt 61/4-  34/4-  95/4-  68/4-  50/5-  24/5-  
Za 4/40-  1/36-  4/47-  8/41-  5/58-  3/53-  

  نتايج حاصل از برآورد محقق :منبع
  

  پژوهشمدل تجربي  -4-2

 برناسازگاري زماني سياست پولي  ريتاث مورد دري تجرب مدل برازش و ارزيابي به قسمت اين در
 انهيسال صورت  به زين ها داده و 1393 تا1350 سال از بررسي مورد دوره. شود مي پرداخته رانيا تورم
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 گيري اندازه مصرفي خدمات و كاالها بهاي شاخص در تغييرات درصد عنوان  به تورم. است
 و حقيقيي داخل ناخالص ديتول لگاريتم ميان اختالفي داخل ناخالص ديتول شكاف. شود مي

محاسبه نرخ  ).1389 مپور،يكر ؛1386 كاوند، و نژادي عباس(است  حقيقي بالقوه توليد لگاريتم
در نظر گرفتن يك توان با  ميبيكاري طبيعي بر اساس منحني فيليپس افزوده براي اقتصاد ايران را 

   :حالت خطي از معادله منحني فيليپس به صورت زير نشان داد
  
)12                                                                                          (− = ( − ) +  
  

=نرخ تورم انتظاري است و  نشان دهنده نرخ بيكاري طبيعي و  به طوري كه  1 λ . اين
كند كه نرخ بيكاري طبيعي يك مقدار ثابت است به طوري كه در برخي مواقع به  مدل فرض مي

اين در حالي است كه به تفاوت بين نرخ تورم و تورم . شود مياي نيز گفته  آن بيكاري چرخه
  .گويند انتظاري، تورم پيش بيني نشده مي

اي وجود داشته باشد در  رابطه بين تورم پيش بيني نشده و بيكاري چرخهحال در صورتي كه يك 
>اين صورت  براي كامل كردن اين مدل به فرضي نياز داريم كه تحت فرضيه . شود مي 0

ارزش انتظاري تورم جاري بستگي به مقادير مشاهده شده تورم در دوره اخير  ،انتظارات تطبيقي
توان نشان داد كه تورم انتظاري در امسال برابر با نرخ  به طوري كه براي سادگي مي. داشته باشد

   :توان نوشت با اين فرض مي. =تورم سال پيش است به عبارتي 
  

)13                      (− = + + ∆يا  و 	 = + +  
  

=به طوري كه در عبارت فوق  بنابراين تحت فرضيه انتظارات تطبيقي منحني . −
بنابراين با برآورد . فيليپس تعميم يافته نشان دهنده رابطه بين تغيير در نرخ تورم و بيكاري است

  :توان نشان داد كه زماني نرخ تورم و بيكاري در اقتصاد ايران ميرابطه فوق با استفاده از سري 
  

)14              (                                                                                  ∆ = 2.79 − 0.24  
  

بر اساس . ده استرات نرخ تورم تابعي از تغييرات نرخ بيكاري در نظر گرفته شدر معادله فوق تغيي
 .برآورد صورت گرفته يك رابطه عكس بين تغييرات نرخ بيكاري و تغييرات تورم وجود دارد
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=حال براي استخراج نرخ بيكاري طبيعي كه برابر با  (− توان از طريق  است مي (
 11.6جايگذاري از معادله برآورد شده نشان داد كه نرخ بيكاري طبيعي در اقتصاد ايران برابر با 

   .هاي اخير است  آمارها حاكي از افزايش نرخ بيكاري طبيعي در سال. است

 دهه دره در مورد تاريخچه سياست پولي و ابزار سياست پولي در اقتصاد ايران الزم به ذكر است ك
 ابزارهاى قالب دردر اقتصاد ايران  پولى استيس ابزار نيتر عمده 70 دهه ادىيز حد تا و 60

 نقش باز بازار اتيعمل و بود حداقل سود نرخ رييتغ قانونى حد تا و قانونى رهيذخ نرخ متعارف،
 شيافزا نفتى درآمدهاى اول، توسعه برنامه شروع و 70 دهه به ورود با اما. است نداشته چندانى

 70 دهه در .شد اضافه پولى استيس ابزارهاى به زين ارز فروش و خارج از مالى نيتأم امكان و افتهي
به طوري كه  است نفتى درآمدهاى نوسانات ليدل بهدر اقتصاد ايران  شده مشاهده نوسانات عمده

با بروز بحران نفتي در اين دوره و كاهش درآمدهاي نفتي نوسانات اقتصادي افزايش يافت و نرخ 
اي افزايش يافت   در اين دوران تورم به صورت شتابان و فزاينده. رشد اقتصادي كشور كاهش يافت

اي برآورد مقدار به همين منظور بر. به باالترين مقدار خود در طول تاريخ رسيد 1374و در سال 
گذاري سياست پولي اجرا شده با هاي سياستي در تاثير تورش تورمي در ايران به دليل وجود وقفه

به  1374را براي قبل و بعد از سال  پژوهشدوره زماني  ،1374توجه به ميزان تورم شديد در سال 
تورم در ايران پرداخته  تاثير ناسازگاري زماني سياست پولي بر ارزيابيدو دوره تقسيم كرده و به 

ناسازگاري زماني در مورد تورم در اقتصاد ايران را به اين  ارزيابيتوان مدل  بنابراين مي .شود مي
  : صورت نوشت

  
)15                                                                                              (= ∗ + + + 
  

=هر يك از ضرايب به صورت ) 15(به طوري كه در معادله  =و  − است كه  −
γخطي است، به طوري كه  مدل در ضرايب خود غير شود ميمشاهده  < 0 ،α < 0،, > 0	 

βو  > ، به ترتيب براي ، ، ∗πبرآوردهاي صورت گرفته براي پارامترهاي مدل شامل . هستند 0
- 73هستند و مقدار پارامترها براي دوره زماني  36/0و  -89/3، 24/0برابر با  1374-93دوره زماني 

بر اساس برآورد صورت گرفته پارامتر . شده است برآورد 57/0و  -38/8، 28/1برابر با  1350
طوري كه بيانگر رابطه ، براي هر دو دوره منفي و معنادار است، به α، شكاف توليد ناخالص داخلي

 زي اناخالص داخل ديتول شيبه افزا دنيشتاب بخشدر واقع . منفي بين شكاف توليد و تورم است
هايي كه  طور كلي سياسته ب. باشد گذار ميبر تورم و شكاف توليد اثر وري بهره شيافزا طريق
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ي تورم ريتأثطور كلي ه ب. بايست مورد توجه قرار گيرد گردد، مي مي عرضه طـرف افزايشموجـب 
ي مركز بانك اگر نمود تيتثب تر نييپاي ديتول نهيهز در توان يم را مثبت نهيهز شوك كي ازي ناش

گذاران در راستاي  در واقع در اين حالت اقدام سياست. شودي آتي انتظار تورم كاهش باعث بتواند
در اين  و. شود ميافزايش در اشتغال يا كاهش در شكاف توليد، منجر به افزايش در نرخ تورم 

هاي انبساطي داراي تاثيرات باالتري  هاي انقباضي اثرگذار بر توليد نسبت به سياست حالت سياست
توان  بر مساله ناسازگاري زماني بوده و با بزرگتر شدن اين پارامتر در مقايسه بين دو دوره مي

دوره دوم هاي صالحديد بر تورم در  مشاهده كرد كه مشكل ناسازگاري زماني و تاثير سياست
شكاف توليد ناخالص داخلي نيز مثبت و معنادار همچنين ضريب متغير مجذور . كاهش يافته است

  .مثبت بين مجذور شكاف توليد و تورم استبوده و بيانگر رابطه 
پرداخته شده  پژوهشدر  ارزيابيدر ادامه به برازش ميزان تورش تورمي در دو دوره زماني مورد 

شكاف توليد تورمي تركيبي از پارامترهاي ساختاري مدل و واريانس  به طوري كه تورش .است
براي اين منظور با . به عبارتي نوسانات اختالف بين توليد اسمي و توليد بالقوه است ناخالص داخلي

ميزان ) 11(برآورد منحني فيليپس در مرحله قبل و ضرايب مربوط به تابع هدف با استفاده از معادله 
 ارزيابيبه منظور . گزارش شده است) 4(اسبه شده كه نتايج آن در جدول تورش تورمي مح

   .استفاده شده است Eviewsشه واحد از نرم افزار يآزمون ر
  

 1350-1393برآورد تورش تورمي در اقتصاد ايران براي دوره زماني ): 4(جدول 
  تورش تورمي+گذاري شده  تورم هدف

 )4ستون (
 تورش تورمي

 )3ستون(
 گذاري شدههدفتورم

 )2ستون(
 دوره زماني

 )1ستون(
18/22  68/9 50/12 1373-1350  
59/18  15/8 44/10 1393-1374  

  نتايج به دست آمده از برآورد محقق :منبع
  

است، به طوري كه ) 3(به صورت جدول شماره  ارزيابيبرآورد تورش تورمي در دو دوره مورد 
در دو دوره نمونه نشان  ارزيابيمتوسط تورش تورمي را در دوره مورد ) 3(ستون سوم جدول 

گزارش  1373تا قبل از سال  1350در اين ستون، سطر اول، مقدار تورش را از سال . دهد مي
 1393تا پايان سال  1374ز ابتداي سال است و سطر دوم، اين مقدار را ا% 68/9دهد كه برابر با  مي

اين نتايج نشانگر اين است كه تورش تورمي در دوره دوم نسبت به . دهد نشان مي% 15/8در حدود 
به طوري كه نتايج . هاي پولي بوده، كاهش يافته است دوره اول كه بيانگر انضباط در سياست
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) 1389(ين زمينه همچون كريم پور يدكننده نتايج مطالعات قبلي صورت گرفته در اأيت پژوهش
تاثير  1369-1373است كه نشان دهنده اين بود كه مشكل ناسازگاري زماني در تورم دوره زماني 

   .قابل توجهي داشته است
  

  نتايج و پيشنهادات سياستي - 5

هاي مركزي را به ستوه  مشكل ناسازگاري زماني اغلب براي توضيح تورش تورمي كه بانك
مساله ناسازگاري زماني و اثرات آن بر تورم  ارزيابيحاضر به  پژوهش. شود ميآورد استفاده  مي

به طور كلي . پرداخته كه بر اساس مشاهدات رويكرد مربوط به كميته بازار باز فدرال است
وقتي . اساس آينده استناسازگاري زماني تفاوت بين بهينه بودن بر اساس گذشته و بهينه بودن بر 

كه كارگزاران عقاليي اقتصاد به سياست بهينه تعيين شده توسط مقام پولي باور داشته باشند، اين 
كه مقام پولي انگيزه داشته باشد تا بر اساس ناسازگاري زماني، و بر اساس  شود ميعمل افراد سبب 

امعه داشته و براي كاهش قدرت صالحديدي خود سعي بر اجراي سياستي براي افزايش رفاه ج
نرخ بيكاري به زير نرخ بيكاري طبيعي و افزايش توليد به سطح باالتر از نرخ اشتغال كامل با تورم 

  .پيش بيني نشده تالش نمايد
هاي صالحديدي اجرايي در  مساله ناسازگاري زماني در مورد سياست ارزيابيبه دنبال  پژوهشاين 

طور كه در  همان. بود 1350 –1393و نرخ بيكاري در دوره اقتصاد ايران و رابطه بين تورم 
هاي قبل نشان داده شد ميانگين تورم قابل تفكيك به هدف تورمي و سطحي از تورش  قسمت

نشان داده شد كه تا  1350-1393هاي  كار بردن آمار و اطالعات مربوط به سال با به. تورمي است
در مقابل، . است% 68/9و تورش تورمي حدود % 50/12، هدف تورمي 1373قبل از شروع سال 

كه ميانگين   حالي رسيده است در% 44/10هدف تورمي به حدود  1393تا  1374هاي  طي سال
  . مقدار كمتري است 1350-1373شده كه نسبت به دوره % 15/8تورش تورمي برابر با 

با توجه به روند رو به رشد بيكاري در اقتصاد ايران و با توجه به اين نكته كه نرخ بيكاري طبيعي در 
 توان مياقتصاد وابسته به شرايط اقتصادي و ساختاري جامعه است، با محاسبه ساده منحني فيليپس 

درصد  14تا  12هاي اخير با نرخ بيكاري طبيعي در حدود  مشاهده كرد اقتصاد ايران در طي سال
بنابراين با . ربط نيست مواجه بوده كه با توجه به نرخ رشد اقتصادي پائين اين نرخ چندان هم بي

زير  به سطحيهاي اخير به منظور كاهش نرخ بيكاري  هاي انبساطي اجرايي در سال توجه به سياست
نتايج  توان مين امر بر مبناي اي. ايم نرخ بيكاري طبيعي شاهد رشد نرخ تورم در اقتصاد نيز بوده
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هاي صالحديدي به  را در مورد سياست پژوهشحاصل از متوسط تورش تورمي محاسبه شده در 
توان بيان كرد كه  نهايتا با توجه به نتايج به دست آمده مي. شرايط كنوني اقتصاد ارجاع داد

هاي پولي  سياستتوان به علت ناسازگاري زماني  را مي 1350- 1373هاي باال در دوره زماني  تورم
هاي پولي منضبط و  تواند در زمينه اجراي سياست پيشنهادات مي. اجرا شده در اين دوران دانست

ها بر اساس قاعده باشد و از  زدايي در سيستم بانكداري باشد به طوري كه بيشتر سياست مقرارت
  .هاي مالي و غافلگيري كارگزاران جلوگيري شود انضباطي بي
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  خطي اتورگرسيو انتقال ماليم  رويكرد غير

 مطالعه موردي ايران: بر رشد اقتصادي انداز پسدر بررسي اثر 

  
  1غالمرضا زمانيان

  2مجيد هاتفي مجومرد
  

  چكيده

 خطي روش غير چارچوب انداز بر رشد اقتصادي ايران در مطالعه بررسي تأثير تغييرات پس اين اصلي هدف
 در اين راستا الگوي خطي در برابر الگوي غير. است 1391 تا 1355 هاي سال يط ماليم انتقال اتورگرسيو

. تري است خطي، به مراتب داراي برازش مناسب كه مدل غير شدخطي مورد آزمون قرار گرفت و مشخص 
خطي  مدل غير اساس بر. خطي لجستيك تصريح گرديد سپس با استفاده از آزمون تراسورتا، مدل غير

 پايين تغييرات و آستانه باالي تغييرات، آستانه آستانه(ات متغيرهاي مستقل به سه قسمت لجستيك، تغيير
  . تقسيم گرديد) تغييرات وسط
 تفاضلي متغيرهاي ضرايب اثرات متوسط، حد سمت به پايين آستانه از حركت بيانگر آن بود كه با نتايج
 متغير در كاهشي اثر اين. يابد مي شكاه قبل دوره خطاي همچنين و انداز پس ،داخلي ناخالص توليد

 از حركت با سپس. داد نشان را خود نيز گرديده مدل وارد زا برون صورت موهومي اثرات جنگ كه به
تغيير  اثرات آستانه، سه هر در. يابد مي افزايش و شده عكس روند اين باال آستانه سمت به متوسط آستانه
 بعد دوره تفاضلي توليد بر را اثر بيشترين و كمترين ترتيب به قبل دوره داخلي ناخالص توليد و انداز پس
   .دارد

 

    . خطي انداز، رشد اقتصادي، اتورگرسيو انتقال ماليم، تخمين غير پس :واژگان كليدي

  
Keywords: Saving, Economic Growth, Smooth Transition Autoregressive, 
Nonlinear Estimation.  
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  مقدمه -1

ترين معيار تعيين و  آرمان اقتصادي هر كشوري است و مهم ترين رشد و توسعه پايدار عمده
گذاري  گيري رشد اقتصادي، رشد توليد ناخالص داخلي و محرك اصلي توليد، سرمايه اندازه
 ملي هاي ياستس اجراي و متضمن تدوين كشوري هر اقتصادي از طرف ديگر، كاميابي. است
 و مالي منابع تجهيز نيازمند بستر مناسبي از اقتصادي رشد تحقق و بينانه و بلندمدت است واقع

اهميت  .است ها گذاري سرمايه ميزان ازدياد و ملي انداز پس حجم افزايش از طريق سرمايه انباشت
انان باور دارند؛ به انداز در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي را عموم اقتصادد و جايگاه ويژه پس

كند كه تمركز سرمايه قبل از شروع روند تقسيم كار صورت  تأكيد مي 1عنوان مثال آدام اسميت
انداز و تبديل  وي معتقد است كه توسعه هر كشور، تا حد زيادي به توانايي جامعه به پس. گيرد مي

، مرحله خيز )1960( 2وستوهمچنين ر). 116: 1392 باغيان، قره( گذاري بستگي دارد آن به سرمايه
درصد  12درصد به بيش از  5انداز از حدود  داند كه در آن نرخ پس اي مي اقتصادي را مرحله

دارد كه در  داند و اظهار مي انداز را در مرحله بلوغ اقتصادي حياتي مي وي نقش پس. افزايش يابد
همچنين  .يابد انداز تخصيص مي درصد درآمد ملي، به طور مداوم، به پس 20تا  10اين مرحله بين 
گذاري فقط در صورت به تأخير  معتقدند در يك اقتصاد بسته، سرمايه) 1996( 3هبل و سرون

گردد؛ همچنين  گذاري مي انداز باعث سرمايه شود بدين معني كه پس انداختن مصرف حاصل مي
 . ا هر دو استآالت، افراد و ي گذاري در ماشين سرمايه ،معتقدند كه شرط الزم براي رشد

ترين مبحث  نه تنها مهمانداز  ارتباط بين رشد اقتصادي و پساران و اقتصاددانان، گذ سياست منظراز 
انداز عامل  اقتصاددانان معتقدند كه پسدر اين ميان، گروهي از  .روز است  بلكه مبحثي داغ و به

انداز  الزمه پسرا كه رشد تئوري كينزند از رشد است اما ديگر اقتصاددانان متمايل به پيروي 
رابطه  انداز و رشد با بيان اينكه بين پس) 2012( 5هرزوكاً اخير). 1970، 4موديگلياني( ددان مي

انداز و رشد منجر به مشكالت  ، معتقد است كه عدم قطعيت بين پسثابت و مشخصي وجود ندارد
 6ت كاسلي و همكارانوي با اشاره به مطالعا. شود هاي اقتصادسنجي مي متعددي در تخمين

_____________________ 
1. Smith  
2. Rostow (1960)  
3. Hebble and Serven (1996) 
4. Modigliani (1990) 
5. Herzog (2012) 
6. Caselli et al (1996) 
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 اقتصادي غير انداز و رشد نتيجه گرفت كه رابطه بين پس) 2010( 1باند و همكاران و ،)1996(
گذاري را  انداز و سرمايه خطي بين پس وجود رابطه غيرات كه با توجه به اين مطالع .خطي است

به تعيين اين خطي  هاي غير استفاده از آزمونا كه ب  دانند؛ مطالعه حاضر نيز برآن شد پذير مي امكان
از يك ايران انداز و رشد اقتصادي  پس ميان رابطه ديد كهدر نهايت نيز مشخص گر. م بپردازدمه

 تر و قابل اعتمادتري تواند نتايج دقيق خطي مي ي غيرها مدل كاربرد و كند ميفرآيند خطي تبعيت ن
 طهيح نيصورت گرفته در ا نيشيطالعات پمطالعه نسبت به م نيواقع، نقطه قوت ا در. را ايجاد نمايد

 گر،يبه عبارت د. باشد يم ليدر تحل ياقتصاد طيشرا ريو وارد كردن تأث يخط رياستفاده از روش غ
تابع موجود  نيبه تخم يرونق اقتصاد ايركود  طيبدون در نظر گرفتن شرا نيشيمطالعات پ
اما . اند داده ميتعم ياقتصاد طيبه تمام شرارا  يكل يا جهيداده نت يسر كيبه  توجهاند و با  پرداخته

مختلف  طيرا برطرف نموده و با توجه به شرا مشكل نيا يخط ريمطالعه با استفاده از روش غ نيا
  .گرفته است جهيرا نت يمتفاوت يو آثار اقتصاد ها ليتحل ياقتصاد

 خطي در مقابل الگوي خطي به مقايسه الگوي غير 2ابتدا با استفاده از آزمون تراسورتا در اين راستا
 الگوهاي فرآيند غير با استفاده از اقتصادي رشد بر انداز پسخطي  غير ، سپس تأثيرشده پرداخته

نتايج حاصل از  در پايان .گرفته استآزمون قرار مورد برآورد و  3خطي اتورگرسيو انتقال ماليم
  . مقايسه شده استالگوهاي خطي نتايج الگوهاي غير خطي با 

 ي برمرور .شود مي ارائه نظري به اين شكل است كه در بخش دوم مباني حاضر دهي مطالعه مانساز
در ادامه، بخش چهارم روش تحقيق شامل مفاهيم  .شود آورده مي در بخش سوم ادبيات پژوهش

خطي لجستيك و توابع  ، پارامتر موقعيت، توابع غير4اقتصادسنجي همچون تابع انتقال، پارامتر شيب
در . است هاي تحقيق مورد بحث قرار گرفته هدر بخش پنجم نيز يافت. خطي نمايي را در بر دارد غير

   .گيري ارائه شده است نهايت، نتيجه
  

 مباني نظري  -2

انداز و رشد اقتصادي را در سه رده جداگانه از مطالعات  مطالعات تجربي و نظري رابطه ميان پس
ت مثبت الين رده، منابع رشد اقتصادي را بررسي كرده و اثراو. اند مورد بحث و بررسي قرار داده

_____________________ 
1. Bond et al (2010) 
2. Terasvirta 
3. Smooth Transition Autoregressive 
4. Slope Parameter 
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دومين رده از مطالعات، . نمايند بيني مي را بر رشد و درآمد اقتصادي پيش زا برونانداز  پس
انداز  را بر پس زا برونانداز را بررسي كرده و اثرات مثبت رشد و درآمد  هاي پس كننده تعيين
نيز به مسئله شناسايي رأي داده و فرض صفر عدم ارتباط ميان سومين دسته . اند بيني كرده پيش
  .كنند انداز و رشد اقتصادي را آزمون مي پس

انداز به عنوان يكي از عوامل اصلي در تعيين  پس )1946( 2و دومار) 1939( 1در مدل رشد هارود
به نسبت ) g( كند كه رشد اقتصادي اين مدل بيان مي. رشد اقتصادي در نظر گرفته شده است

 در اين مدل نسبت سرمايه به توليد. بستگي دارد) s( انداز و ميل نهايي به پس) ν( سرمايه به توليد
)ν (ثابت بوده و نرخ رشد توليد )g (در واقع، نرخ رشد با نسبت نرخ . برابر با نرخ رشد سرمايه است

تيجه گرفت كه با افزايش نرخ توان ن لذا مي. برابر است) /νg=s( به نرخ ثابت سرمايه) s( انداز پس
 . يابد انداز، رشد اقتصادي نيز افزايش مي پس

. بسيار مورد نقد قرار گرفت 3، از منظر اصل عدم پايداريمطرح شده توسط هارودهايي  ييپويا
 داراي اثريگر نبوده و  بسياري از نقدها بر اين نكته كه انحراف از مسير رشد تعادلي، خود تصحيح

 ،6هوورهالسماير و ؛ 1985، 5؛ آسيماكوپولس4،1980رگلك( تمركز شده بوداست؛ متجمعي 
2015(.   

هدف هارود فراتر از يك رفاه حداكثري در يك نقطه از كند كه  بيان مي )2015( 7بويانواسكي
در تالش براي تشخيص ابزارهايي بود كه بتواند رفاه اقتصادي را در طول زمان  وي بود؛ زمان

 را در جهت نرخ انداز پسآن بود كه آيا نيروهاي بازار قادرند  هاروداصلي بحث . حداكثر كند
   .اصل عدم پايداري هارود بيانگر واگرايي موضوع فوق بوددر واقع  .رشد تعادلي به كار برند

آغاز شد اما با ارائه مدل  )1958( 9و هروات) 1956( 8توسط تينبرگن درباره مفهوم رشد بهينه بحث
در اين مدل،  .جزئي از اقتصاد رشد گرديد ،)1956( 11و سوآن) 1956( 10لونئوكالسيكي سو

_____________________ 
1. Harrod (1939) 
2. Domar (1946) 
3. Instability Principle 
4. Kregel (1980) 
5. Asimakopulos (1985) 
6. Halsmayer &  Hoover (2015) 
7. Boianovsky (2015) 
8. Tinbergen (1956) 
9. Horvat (1958) 
10. Solow (1956) 
11. Swan (1956) 



  
  163                         مطالعه موردي ايران: انداز بر رشد اقتصادي در بررسي اثر پسخطي اتورگرسيو انتقال ماليم رويكرد غير  

تواند بر  مدت مي انداز در كوتاه فرض شده است و افزايش نرخ پس زا برونتكنولوژي به صورت 
نرخ رشد ندارد و فقط موجب افزايش گذارد ولي در بلندمدت تأثيري بر نرخ رشد اقتصادي تأثير 

، موجب افزايش موجودي زا برونانداز به صورت  نظر تكنيكي، افزايش پس از. شود توليد سرانه مي
شود كه در زمان حركت به سمت حالت پايدار موجب افزايش  سرمايه و توليد در حالت پايدار مي

انداز عمالً  شود؛ ولي زماني كه اقتصاد به حالت پايدار رسيد، افزايش پس نرخ رشد اقتصادي مي
با انتخاب  اي كه ضرورتاً رو رشد بهينه  از اين .اقتصادي تأثيري داشته باشد تواند بر نرخ رشد نمي

، اقتصاددانان .كرد، قاعده طاليي ناميده شد ثر مينيروي كار مصرف دائمي را حداك-نرخ سرمايه
انداز و  رباره پسد) 1928( 2را همراه با مدل رمزي) 1961( 1قاعده طاليي انباشت سرمايه فلپس

  ).212-214: 2014، 3بويانواسكي و هوور( دادند هتوسع هسرمايه بهين
فع اشكاالت كردن تكنولوژي و ر زا درونكه با هدف ( زا درونهاي رشد  ، مطابق نظريه80در دهه 

گذاري و انباشت سرمايه،  انداز از طريق افزايش سرمايه افزايش پس) مدل سولو مطرح گرديد
 5، لوكاس)1995( 4ي مارتينيبارو و ساال(شود  موجب افزايش دائمي نرخ رشد اقتصادي مي

  )). 1991( 7و ربلو) 1987-1986(، رومر )1992( 6، مانكيو، رومر و ويل)1988(
و ) 1965(، كومپنز )1965(كاس ( 8ي رشدي كه توسط رمزي، كاس و كوپمنزها مدلهمچنين، در 

رمايه منجر به افزايش انداز از طريق انباشت س پيشنهاد شده است، افزايش پس)) 1928(رمزي 
يابي  از طريق بهينه زا درونانداز به صورت  افزايش نرخ پس ها مدلدر واقع در اين . شود درآمد مي
در شرايط بازارهاي رقابتي و تحت محدوديت بودجه ( ها هاي مابين خانوارها و بنگاه واكنش

  ).1390 ،مكارانپور و ه رنج( تواند سبب افزايش درآمد خانوارها شود مي) تعريف شده
انداز را از مدل سولو حذف كردند و در مدل خود رفتار پوياي  كاس و كوپمنز، فرض نرخ پس

 انداز را با تابع هاي نرخ پس ايي، پوي)1995( بارو و سااليي مارتين. انداز را در نظر گرفتند نرخ پس
تواند به صورت  ز مياندا توليد كاب داگالس بررسي كردند و به اين نتيجه رسيدند كه نرخ پس

) 1996( 9يكنوا، افزايش و كاهش يابد يا در تمام مسير گذار ثابت باشد؛ اما اسميت هبل و همكاران
_____________________ 

1. Phelps (1961) 
2. Ramsey (1928)  
3. Boianovsky & Hoover (2014) 
4. Barro and Sala-I- Martin (1995)  
5. Lucas (1988) 
6. Mankiw, Romer & Weil (1992) 
7. Rebelo (1991) 
8. Ramsey (1928)-Cass (1965)-Koopmans (1965) 
9. Schmidt-Hebbel (1996) 
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يكنوا را در كشورهاي مختلف مشاهده  انداز، الگوهاي رفتار غير در مطالعات خود درباره رفتار پس
  . هاي قبلي سازگاري چنداني نداشت كردند، كه البته با گفته

انداز و رشد اقتصادي را وابسته به آزمون آن كرده بودند،  ته سوم مطالعات نيز كه رابطه بين پسدس
در نظر  زا درونانداز را به صورت  اند و پس انداز را تأئيد كرده اثرات مثبت درآمد و رشد بر پس

 ،)2000( 3ن، ديتون و پاكسو)2000( 2و همكاران ، كارول)2000( 1و همكاران آتاناسيو(اند  گرفته
  )). 2000( 4رودريك

هاي مصرف  انداز بر رشد در چارچوب نظريه دسته ديگري از مطالعات نيز به بررسي تأثير پس
   .پرداختند

انداز نه تنها با درآمد جاري بلكه همچنين با  معتقد بود كه پس 5دوزنبرياز بين اين مطالعات، 
بنابراين زماني كه درآمد جاري نسبت . ستانداز مرتبط ا سطوح قبلي درآمد و عادات گذشته پس

بنابراين . انداز كل افزايش خواهد يافت به حداكثر درآمد گذشته افزايش يابد، ميل متوسط به پس
 يايامر خود گو نيكه ا )1981، 6مايس( شود انداز مي اين افزايش درآمد، موجب افزايش پس

  . انداز است درآمد و پس يخط ريرابطه غ
- رفدرآمد دائمي مص/چرخه زندگيجديد ي ها مدلاخيراً  كند كه بيان مي) 2014( 7فايندلي

فرضيه درآمد دائمي فريدمن داللت . شود در مطالعات كالن بسيار استفاده مي )LCPI( 8انداز پس
ايده اصلي نظريه بر اختالف ميان رفتار تصادفي . انداز و رشد دارد رابطه بلندمدت بين پسبر وجود 

انداز را  وي هدف اصلي پس. رفتار بلندمدت يا دائمي عوامل اقتصادي است يا زودگذر با
انداز نيز فقط از طريق درآمد دائمي صورت  داند و افزايش پس هاي مصرف مي جلوگيري از نوسان

نباشد،  كسانياگر درآمد طول عمرشان  يحت لنديمعتقد است كه مردم ماواقع وي  در. گيرد مي
در تابع مصرف ) انداز پس( حفظ كنند و لذا بر نقش ثروت كنواختيطور   مصرف خود را به

بلكه به  ،يخود را نه تنها به سطح درآمد جار يمردم رفتار مصرف گر،يد انيب  به. شود يم ديتأك
 يخود، طور يمردم در طول زندگ. دهند يارتباط م يو دائم دمدتبلن يمصرف يها فرصت

_____________________ 
1. Attanasio et al (2000) 
2. Carroll et al (2000) 
3. Deaton & Paxson (2000) 
4. Rodrik (2000) 
5. Dozenbery 
6. Mayes (1981) 
7. Findley (2014) 
8. Life-Cycle/Permanent-Income Model of Consumption and Saving 
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 ينگاه، درآمدها نيدر ا. نكند ريي، مصرف در طول عمر تغدرآمد نيكه با ا كنند يم يزري برنامه
و  يدائم يو فقط درآمدها شود يمنظور نم يدر مصرف دائم ياحتمال يها انيز ايبادآورده و 

 نيب يخط ريرابطه غ يبرا ييمبناآن را  توان يكه م ست،ا مؤثر كننده در مصرف مصرف يقطع
  .انداز قرار داد درآمد و پس

اين است كه دوره زندگي فرد به سه دوره نيز  1ه چرخه زندگي آندو و موديگليانيايده اصلي فرضي
شود كه تغييرات نرخ  گونه استدالل مي در اين فرضيه اين. شود كودكي، ميانسالي و پيري تقسيم مي

انداز كل تأثير خواهد گذاشت زيرا افراد تمايل دارند تا از نوسانات  رشد اقتصادي بر نرخ پس
واقع اين مدل بيانگر اين است كه نوسان كمتر در  در .طول زندگي خود اجتناب كنندمصرف در 

باشد؛ به عبارت ديگر، چون افراد در دوره اول و  انداز مي مصرف به معناي نوسان بيشتر در نرخ پس
انداز دارند، ناچار به  و فقط در دوره دوم زندگي توانايي پس هستندكننده  مصرفصرفاً سوم خود 

باشند تا بتوانند كل  انداز در دوره دوم براي بازنشستگي خود مي گرفتن در دوره اول و پس قرض
انداز موجب تبعيت اين عامل از روندي  در نهايت نوسان زياد در پس .دوره زندگي را پوشش دهند

فريدمن و موديگلياني منجر به پيدايش   تركيب مدلالزم به ذكر است كه  .گردد خطي مي غير
انداز و  براي مطالعه مصرف، پس LCPI يها مدلاستفاده شايع از . گرديده است LCPIي ها مدل

هاي اقتصادي، مفهوم حداكثر مطلوبيت در  شود كه در تئوري رشد از اين حقيقت ناشي مي
به طور پويا و سازي حداكثر مطلوبيت  راهي براي مشخصه ها مدلاين نوع  مركزيت قرار دارد و

  .انداز و رشد است اي در متغيرهاي مصرف، پس دوره  ينتنظيم و تعديل ب
 

  مرور مطالعات انجام شده -3

 ها و دركشورهاي مختلف بررسي شده انداز و رشد اقتصادي در بسياري از پژوهش رابطه بين پس
 . اند هاي مختلف اقتصادسنجي بهره گرفته و پژوهشگران از روش است

گذاري و رشد اقتصادي در كشورهاي شمال  لقوه مالي سرمايهبه بررسي منابع با) 2013( 2ابديالفيد
نتايج اين تحقيق مبني بر وجود رابطه از . باشد مي VARروش تخمين مدل . آفريقا پرداخته است

 . انداز است رشد اقتصادي به سمت پس

_____________________ 
1. Ando & Modigliani  
2. Abdelhafidh (2013) 
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 در. انداز تأثيري بر رشد اقتصادي دارد يا خير، پرداخت به بررسي اينكه آيا پس) 2010( 1سينگ
. انداز و رشد اقتصادي پرداخته است واقع، اين مطالعه به بررسي فرض صفر عدم ارتباط ميان پس

  . انداز و رشد اقتصادي را مورد تأئيد قرار داد بلندمدتي ميان پسطرفه و  رابطه دو مطالعه نتايج
براي  )2001( 3فريقاي جنوبي، آنورو و احمدآبراي ) 2002( 2مطالعات صورت گرفته توسط روم
 )2009( 5براي پنج كشور آسياي شرقي، ادهيامبو )2000( 4هفت كشور جنوب آفريقا، آگراوال

براي هندوستان از روش خودرگرسيون برداري جهت  )2009(براي آفريقاي جنوبي و سينگ 
انداز بر رشد اقتصادي را  اند تا تأثير پس انداز استفاده نموده بررسي روابط بين رشد اقتصادي و پس

  . مورد بررسي قرار دهند
براي سريالنكا از آزمون ) 2001( 7براي هندوستان و ماوراتوس و كلي) 2007( 6سينها و سينها

از روش عليت تابلويي براي مطالعه رابطه بين ) 2004( 9و همچنين كونيا 8تودا و ياماموتو عليت
   .ندا استفاده نموده 2001-1960هاي  كشور طي سال 85انداز در  رشد و پس

نتايج برآورد وي . انداز ملي را در كره جنوبي مورد بررسي قرار داد ، رفتار پس)1990( 10وونام
انداز ملي كره  نشان داد كه عملكرد رشد اقتصادي، عامل عمده افزايش سريع روند نسبت پس

اندازها بوده است و نقش نرخ بهره در بسيج  جنوبي و همچنين نوسان عظيم در نسبت پس
  .ازها چندان قابل توجه نيستاند پس

 راه. در ايجاد شغل در آمريكا پرداختبه بررسي رشد اقتصادي و نقش آن ) 2003( 11اورساگ
هاي  حل براي بلندمدت افزايش نرخ  اما راه. مدت، افزايش مخارج كل است حل وي براي كوتاه 

افزايش داده و يا استقراض  گذاري داخلي را انداز ملي باالتر، سرمايه انداز ملي است؛ زيرا پس پس
  . از خارج را كاهش خواهد داد

_____________________ 
1. Singh (2010) 
2. Romm (2002) 
3. Anoruo & Ahmed (2001) 
4. Agrawal (2000) 
5. Odhiambo (2009) 
6. Sinha & Sinha (2007) 
7. Mavrotas & Kelly (2001) 
8. Toda and Yamamoto Causality Test 
9. Konya (2004) 
10. Woonam (1990) 
11. Orszag (2003) 
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انداز در اقتصادهاي وابسته به نفت، در  ، جهت بررسي رفتار پوياي پس)2004( 1كرايول و راك
دهد كه   هاي آنها نشان مي نتايج آزمون. كشور ترينيداد و توباگو، مدل خود را آزمون نمودند

نرخ بهره واقعي در به  تر و به طور منفي يينمد و بار تكفل پاطور مثبت به رشد درآ  انداز به پس
  . مدت و بلندمدت بستگي دارد كوتاه

 در حال توسعه به اين نتيجه رسيدكشور توسعه يافته و  48اي شامل  اساس نمونه بر) 2006( 2ببزوك
نداز ملي ا كه نرخ رشد توليد ناخالص داخلي، نرخ تورم و شرايط تجارت تأثير مثبت بر روي پس

   .است  داشته
  .اشاره كرد زير به مطالعات توان نيز مي كشور داخل در

انداز داخلي و  با استفاده از روش حداقل مربعات خطي به بررسي نقش پس) 1375( دودانگي
وي حاكي از آن بود كه  نتايج. پرداخت 1350-1372خارجي در رشد اقتصادي كشور طي دوره 

انداز و ارز خارجي وجود نداشته و رشد اقتصادي به وسيله  ف در پسطي دوره مورد مطالعه، شكا
دو شكاف مزبور محدود نشده بود؛ اما شكاف مالي در بودجه دولت وجود داشته و رشد اقتصادي 

  .به وسيله شكاف مالي دولت محدود گشته بود
اثر رشد  آنها. تندپرداخملي  انداز پسارزيابي متغيرهاي موثر بر رفتار  به) 1382( مجتهد و كرمي
اقتصاد  انداز در نرخ پسرا بر آمد سرانه، بار تكفل، تورم و تحوالت ناشي از انقالب اقتصادي، در

نتايج حاصل از برآورد الگو با استفاده از روش خود توضيح با . دادندايران مورد بررسي قرار 
مدت خود حركت كه الگوي پويا به سمت الگوي بلند دادنشان ) ARDL(اي گسترده  وقفه
بوده  63/0به سمت تعادل ضريب تعديل  دادنشان ) ECM(همچنين الگوي تصحيح خطا . كند مي

نرخ . گردد مييك دوره به دوره بعد تعديل  انداز پسبه همين ميزان از عدم تعادل نرخ  و هر سال
مدت از ندمدت و بل ناخالص ملي نسبت به متغيرهاي مستقل، عملكردي يكسان در كوتاه انداز پس

مثبت و اثر نرخ  انداز پسطوري كه اثر رشد اقتصادي و درآمد سرانه بر نرخ ه ، بدادخود نشان 
  . بودمنفي  انداز پستورم بر نرخ 

هاي بودجه  انداز و درآمد خانوارهاي ايراني با استفاده از داده به بررسي رابطه بين پس) 1385( سالم
هاي مصرف كينز، درآمد دائمي و تئوري  ودن فرضيهوي با آزم. پرداخت 1384-1374 طي دوره

_____________________ 
1. Craigwell & Rock (2004) 
2. Bebczuk (2006) 
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سيكل زندگي نتيجه گرفت كه فرضيه درآمد دائمي فريدمن و تئوري سيكل زندگي را قبول و 
  . نظريه كينز را رد كرد

  با استفاده از روش حداقل مربعات  يمل انداز پسعوامل موثر بر نرخ  يبررسبه ) 1387( هوشمندي
 يط) ECM(خطا  حيتصح يو الگو) ARDL(گسترده  هاي با وقفه حيخود توض يالگو ،يمعمول

مدت و  در كوتاه يكه رشد اقتصاد دادنشان وي  جينتا .پرداخت) 1338 -1383( يدورة زمان
مدت و  در كوتاه يمل انداز پسبر نرخ  يمثبت و منف ريتاث بيبه ترت ينفت يرآمدهانوسانات د

   .مدت دارندبلند
ي بين  به بررسي رابطهجوسيليوس -با استفاده از روش جوهانسن) 1390( پور و همكاران رنج
- نتايج آزمون جوهانسن. پرداختند 1387-1340 انداز و رشد اقتصادي طي دوره زماني پس

. انباشتگي بلندمدت مثبت بين متغيرهاي مذكور وجود دارد جوسيليوس نشان داد كه يك رابطه هم
رابطه علي گرنجري بلندمدت بين متغيرهاي مورد نظر  هاي عليت وجود اساس آزمون همچنين بر

انداز  مدت يك رابطه علي گرنجري از طرف رشد اقتصادي به پس به اثبات نرسيد ولي در كوتاه
  . تأييد گرديد

چند  رسد؛ هر انداز و رشد اقتصادي بديهي به نظر مي شده، ارتباط بين پس  با توجه به مطالب بيان
انداز چگونه بر تغييرات  موجود، پاسخ روشني براي اين سوال كه تغييرات پسكه با توجه به ادبيات 

  . شود رشد اقتصادي اثر دارد، دريافت نمي
محققين با توجه به اهداف خود همچون پيدا كردن يك در بسياري از مطالعات تجربي گذشته، 
ي خطي ها مدل، از سنجدناخالص داخلي را ب ليدانداز بر تو ضريب كه به صورت كلي تغييرات پس

هاي مختلف باشد، آنگاه  اگر هدف تحقيق بررسي تغيير متغير وابسته تحت رژيم؛ اما اند بهره جسته
البته پيش از آن بايد بر محقق مسلم گردد  .دارند الگوخطي توانايي بهتري در برازش  ي غيرها مدل

فائق آمدن بر اين مشكل و حل براي   يك راه. كند خطي تبعيت مي كه فرآيند از يك الگوي غير
از آنجايي كه يكي از اهداف تحقيق  .بهبود درجه دقت نتايج، استفاده از آزمون تراسورتا است

بررسي رابطه هاي مختلف است، اقدام به  ناخالص داخلي تحت رژيم انداز و توليد بررسي رابطه پس
اي نيز بين  مقايسه در پي آن كهخواهد شد ناخالص داخلي  انداز و توليد خطي بين پس خطي يا غير

   .گيرد الگوي خطي و الگوي غير خطي صورت مي
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  روش تحقيق -4

  AKمدل رشد  -4-1

 اقتصادي رشد بر انداز پس و سينگ، به منظور بررسي تأثير ادهيامبواز چارچوب الگوي مطالعات 
پور و  رنج( 1است  هبنا گرديد AKاساس مدل رشد  ايران استفاده شده است كه اين الگو خود بر در

  ). 1390، همكاران
  

t t tY A K  
  

. معرف اندوخته سرمايه فيزيكي و انساني است Kسطح تكنولوژي و  Aتوليد كل،  Yكه در آن 
تواند تأثير مثبتي بر  در اين مدل بعد از رسيدن به نقطه تعادل باثبات در بلندمدت، انباشت سرمايه مي

   ).خالف مدل رشد نئوكالسيك بر( ته باشدتوليد و رشد داش
  

0Y K A     
  

گذاري  حال با توجه به اينكه اندوخته سرمايه در هر دوره نسبت به دوره قبل، به ميزان سرمايه
   :يابد افزايش مي) tI( صورت گرفته در آن دوره

  

 1(1 ) 0,1t t tK I K      
  

t( گذاري از طريق كانال سرمايه) tS(اندازها  فزايش پسلذا ا tI S( موجب افزايش اندوخته ،
دمدت بر اين اساس، مدل دو متغيره ساده ارتباط بلن. شود سرمايه و نهايتاً افزايش توليد و رشد مي

   :شود ميتصريح ) 1(انداز به صورت معادله  توليد و پس
  

1 *t tLG LS           )1(  
  

_____________________ 
  . داگالس، با فروض بازدهي نسبت به مقياس ثابت و نزولي بودن بازدهي نهايي عوامل توليد است-تابع توليد از نوع كاب .1

1
t t t tY A K L   

   .نخواهد گذاشت ، اثري روي توليد)∞→K( شود كه با افزايش اندوخته سرمايه بلندمدت مالحظه مي در
lim ( ) lim ( ) 0K KY K Y K      
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توان  شود كه ساختار آن به شدت نفتي است، نمي از آنجا كه اين مقاله در كشوري بررسي مي
تواند بر ميزان  در ايران وجود منابع سوختي مي. معادله باال را به همين شكل مورد استفاده قرار داد

مدل مزبور با توجه به اثرگذار باشد؛ بنابراين  مستقيم بر توليد مستقيم و غيره طور اندازها و ب پس
   :ساختار نفتي اقتصاد ايران به صورت زير قابل تعديل است

  

)2     (                                                                             1 2*t tLG LS LO        
  

انداز  ترتيب بيانگر لگاريتم توليد ناخالص داخلي، لگاريتم پس به LOو  LG ،LSدر رابطه فوق، 
  . ناخالص داخلي و لگاريتم درآمد نفتي است

متغيرهاي توليد ناخالص داخلي و . استفاده شده است 1391تا  1355هاي ساالنه  در اين مقاله از داده
مي ايران استخراج هاي منتشر شده بانك مركزي جمهوري اسال انداز ناخالص داخلي از داده پس

  . گرديده است
ساكن بودن  در راستاي پژوهش، براي جلوگيري از به وجودآمدن رگرسيون كاذب ناشي از غير

اين روش توسط انگل و  .استفاده شده است) ECM( 1مكانيزم تصحيح خطامتغيرها، از روش 
انباشتگي بين  وجود هم. مورد استفاده قرار گرفتبراي تصحيح عدم تعادل ) 1987( 2گرنجر
  . كند اي از متغيرهاي اقتصادي، مبناي آماري استفاده از الگوهاي تصحيح خطا را فراهم مي مجموعه
مدت متغيرها را به مقادير تعادلي  هاي كوتاه ترين دليل شهرت اين الگوها آن است كه نوسان عمده

اند كه در آنها با وارد  جزئيي تعديل ها مدلدر واقع نوعي از  ها مدلاين . دهد بلندمدت ارتباط مي
شدن به   مدت و سرعت نزديك بلندمدت، نيروهاي مؤثر در كوتاه  كردن پسماند پايا از يك رابطه
  . شوند گيري مي مقدار تعادلي بلندمدت اندازه

بلندمدت و حصول   مرحله نخست شامل برآورد يك رابطه: برآورد اين مدل شامل دو مرحله است
را به عنوان ) EC( بلندمدت  سپس در مرحله دوم، پسماند رابطه .بودن آن استاطمينان از كاذب ن

   :شود ضريب تصحيح خطا استفاده كرده و رابطه زير برآورد مي
  

)3(                          1t td LG w u   

 كه  به طوري      1 1 1 1 11, , , ,t t t t t tw EC d LG d LS d LO D      
_____________________ 

1. Error Correction Mechanism (ECM) 
2. Engle & Granger (1987)  
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 صورت خطي يها مدل از استفاده با زمينه اين در هشد انجام تحقيقات بيشترالزم به ذكر است كه 
 در متغيرها تدريجي تغييرات قادر به بيان در اغلب موارد خطي كه مدل  آنجايي از. است گرفته

 غير صورت به اقتصادي متغيرهاي بين روابط سازي مدل ،باشد نمي اقتصادي مختلف هاي وضعيت
از  ياريدر بسكه  استتذكر  بهالبته الزم  است؛ رفتهگ قرار اقتصاددانان از بسياري توجه مورد خطي
دهند؛ به عبارت  يارائه م يخط ريغ يها ونياز رگرس يپاسخ بهتر يخط يها وني، رگرسها مدل

 ني، تا اباشند يك مدل مي يخط ريغ اي يبرآورد خط الزمهوجود دارد كه  يتر، شروط الزم روشن
را  يجيتدر راتييتغ يخط يرغ يها مدلادله كه  نيبا ا تواند تنها ينم محققشروط الزم اثبات نشود 

، خطي پس از بررسي شروط غير در اين راستا .نمايداستفاده  ها مدل نيدهند، از ا يم شينما بهتر
براي بررسي رابطه توليد ناخالص داخلي و  1مطالعه حاضر از الگوي رگرسيون انتقال ماليم

  . انداز ايران كمك گرفته است پس
توان آن را شكلي توسعه يافته از الگوي  گو، يك الگوي سري زماني غير خطي است كه مياين ال

  : اين الگو در حالت كلي به صورت زير است. تلقي كرد 2رگرسيوني تغيير وضعيت
  

)4    (                                                                     , ,t t t t ty w w F s c u      

                                   كه  يبه طور 1 11, , , , , , ,         t t t p t t t qw y y x x x       
  

متغير انتقال  ts .بردار پارامترهاست  و θ، زا برونمتغيرهاي  tx، زا درونمتغير  ty كه در آن
متغير انتقال نقشي كليدي . شود ست كه تغييرات آن، باعث تغيير ضريب متغيرهاي برآوردگر ميا

؛ به استخطي  ي خطي و غيرها مدلو نقطه عطف تفاوت  كند خطي بازي مي هاي غير در تخمين
وقتي شرايط . كند بندي مي هاي مختلف اقتصادي را فرمول اين صورت كه اين متغير وضعيت

ركود ( دارددر سطح بسيار پاييني قرار  داخلي اي است كه توليد ناخالص نهاقتصادي به گو
خطي صفر شده و ضرايب همان  قسمت غير گردد تقال است كه باعث مين، متغير ا)اقتصادي

طور  ؛ همين)تري قرار گيرد در سطح پايينداخلي يعني توليد ناخالص ( ضرايب قسمت خطي باشند
الزم به ذكر  .گردد نيز با اين متغير وارد تابع مي اشباع محصول شرايط اقتصادي در حال رونق و

تواند متغير سومي خارج  همچنين مي. باشد زا برونيا  زا درونتواند وقفه متغير  اين متغير مي است كه

_____________________ 
1. Smooth Transition  
2. Switching Regression 
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)تابع . از اين چارچوب باشد , , )tF s cدر تابع انتقال. شود ، تابع انتقال ناميده مي  , ,tF s c ،
پارامتر شيب، سرعت انتقال را . به پارامتر موقعيت معروفند cو پارامتر  1پارامتر شيببه  پارامتر 

چه اين پارامتر بزرگتر باشد، اقتصاد در مدت زمان  يعني هر كند بين دو الگوي حدي مشخص مي
دهنده مناسب بودن  در واقع، اين پارامتر نشان. دهد ن مينشا واكنشكمتري به شرايط اقتصادي 

آستانه بين اين  كننده حد پارامتر موقعيت، تعيين .استها و بستر مناسب رشد در يك جامعه  زمينه
در  .دهد ؛ به عبارت ديگر اين پارامتر ورود به شرايط اقتصادي مساعدتر را نشان ميهاست رژيم

ه مرزهاي ركود اقتصادي، رونق اقتصادي و اشباع محصول كنند حقيقت، اين پارامتر مشخص
 t كننده الگوي حاكم در هر دوره ، تعيينF(.) مقدار انتقال و مقدار تابع انتقال متناظر با .باشد مي

) 3(ين پژوهش در رابطه با جايگذاري متغيرهاي وابسته و مستقل ا تصريح نهايي مدل،. خواهد بود
   :شود حاصل مي

  

)5 (                       1 , ,t t t td GDP w w F s c u       
         به طوري كه      1 1 1 1 11, , , , ,        t t t t t tw EC d LG d LS d LO D     

  

  خطي بودن در برابر غير خطي بودن آزمون -4-2

يكي از مراحل اساسي در تخمين الگوهاي رگرسيون انتقال ماليم، آزمون خطي بودن الگو در 
يد با استفاده شود مدل ينتخم براي خطي يراگر قرار است از روش غ. خطي است بر الگوي غيربرا
سؤال اساسي آن  .كند يم يتتبع خطي يرغ ياز الگو يندكه فرآ شودمسلم  محققيناز آن بر  قبل

اگر مدل غير  :اًيثانكند؟  اوالً آيا مدل خطي است يا از يك الگوي غير خطي پيروي مي: است كه
هر دو مدل انتقال (كند  تبعيت مي) LSTARيا مدل  ESTARمدل ( است؛ از كدام فرآيند خطي
با دانند؛  نامتقارن حول پارامتر انتقال را مجاز مي كه تعديل دهند رخ مي بين دو رژيم مجزا ،ماليم

دل م، عدم تقارن ذاتي اندازه نوسانات متغير انتقال براي نشان دادنبايد ذكر نمود كه  اين وجود
ESTAR كه  حالي در. تر است مناسبLSTAR  براي بازتوليد عدم تقارن در جهت نوسانات

  .درو به كار ميمتغير انتقال 

_____________________ 
1. Slope Parameter 
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0 بنابراين فرضيه صفر مبني بر خطي بودن به صورت : 0H   در واقع با فرض . شود تعريف مي
 cو  θ شود و در اين حالت، ه يك رگرسيون خطي تبديل ميب) 2(، معادله  صفر بودن

 و تراسويرتا) 1988(و همكاران  2حلي كه لوكونن   راه. خواهد بود 1مشخصي پارامترهاي غير
)اند، جايگزين كردن تابع انتقال  براي حل اين مشكل بيان كرده) 1994( , , )tF s c ا تقريب ب

انجام اين آزمون، از بسط درجه سوم تيلور بر اساس پيشنهاد لوكونن و  براي. مناسب است 3تيلور
  . شود ، رگرسيون كمكي زير نوشته ميبدين ترتيب. شود استفاده مي) 1988( همكاران

  

 )8(                                         1 1
1

                        
k

k
t k t t t

i
d LG w w s v  


    

  

1tw آن كه در  غيرهاي مستقل مدل استبردار مت. ts متغير انتقال و    پارامترهاي ضرايب
در اين وضعيت، فرضيه . خطي مدل كمكي است ارامترهاي ضرايب غيرپ kخطي مدل كمكي و 

  :  خواهد بود زيرصفر مبني بر خطي بودن الگو به صورت 
  

)9(                                                         0 1 2 3: 0H         

  

انتخاب اين متغير، نه تنها . ، ابتدا متغير انتقال براي انجام آزمون فوق بايد تعيين گردد)8( در معادله
گو و تخمين نهايي آن نيز در اين آزمون از اهميت فراواني برخوردار است، بلكه در تعيين نوع ال

 اند آزموني را ارائه كرده) 1994(و تراسويرتا ) 1989( 4براي اين منظور، تساي. سهم بسياري دارد
شود كه آماره آزمون مربوط به آزمون خطي  كه در آن متغير انتقال مناسب، طوري انتخاب مي

بتدا آزمون خطي بودن الگو به عبارت ديگر، به منظور انتخاب متغير مناسب ا. بودن حداقل شود
 Fكه مقدار آماره آزمون  گردد شود و متغيري انتخاب مي براي متغيرهاي بالقوه مختلف انجام مي
خطي بودن الگو، بايد فرم تابعي مناسب  در صورت تأييد غير. آن در بين ساير متغيرها بيشترين باشد

دو،  -ا استفاده از آماره كايمرحله ب ايندر . نتقال مورد بررسي قرار گيردبراي تابع ا
  . شود هاي زير به ترتيب آزمون مي محدوديت

_____________________ 
) همچون عددي هر حاصلضرب كه آنجايي از. 1 )ts c بنابراين شود، مي صفر برابر صفر، در ( )ts c باقي مشخص غير 

   .ماند خواهد
2. Luukkonen et al (1988) 
3. The Taylor Series Approximate 
4. Tsay (1989) 
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چه محدوديت فوق  خواهد بود و چنان LSTARرد شود مدل داراي الگوي  3F اگر فرضيه
 ESTAR ين فرضيه رد شود مدل داراي الگوياگر ا. شود آزمون مي 2Fپذيرفته شود؛ فرضيه 

شود؛ اگر اين فرضيه رد شود مدل داراي  آزمون مي 1Fفرضيه  خواهد بود و در غير اين صورت
خطي پيروي ذيرفته شود، مدل از الگوي پ 1Fچه محدوديت  است؛ چنان LSTARالگوي 

   .كند مي
  

  هاي تحقيق يافته - 5

كه  طور همان. در اين مطالعه به برآورد و تجزيه و تحليل الگوي تصحيح خطا مبادرت شده است
مرحله نخست شامل برآورد يك : قبالً توضيح داده شد، برآورد اين مدل شامل دو مرحله است

  له دوم، پسماند رابطهسپس در مرح. بلندمدت و حصول اطمينان از كاذب نبودن آن است  رابطه
   :شود استفاده مي) EC( به عنوان ضريب تصحيح خطا بلندمدت

  

  1t td LG w u    
      1 1 1 1 11, , , , ,    t t t t t tw EC d LG d LS d LO D      

  

كه شامل قسمت خطي همراه با قسمت غير خطي است،  در نهايت الگوي فوق به الگوي كلي زير
  :تبديل گرديد

     1 , ,t t t td GDP w w F s c u       

      1 1 1 1 11, , , , ,        t t t t t tw EC d LG d LS d LO D      
  
 

  بلندمدت  رابطه يك برآورد :نخست مرحله -1- 5

 دست به براي. شود مي استفاده جوهانسن روش از مدل متغيرهاي بين بلندمدت رابطه تعيين براي
 نهايت در و بهينه وقفه طول سپس تعيين، متغيرها جمعي مرتبه ابتدا بايد جمعي هم بردار آوردن
  . آورده شده است) 1( نتايج آزمون ايستايي در جدول. گردد تعيين جمعي هم بردارهاي تعداد
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 روي متغيرها (ADF) ديكي فولر تعميم يافته آزمون ريشه واحد: )1( جدول

  متغير
  تفاضل مرتبه اول متغيرها  سطح متغيرها

  احتمال  كميت بحراني  احتمال  كميت بحراني

LG 8977/0  9947/0  4718/4-  0007/0  

LS 9774/0  3217/0  4594/6-  0000/0  

LO 2995/0  6192/0  5601/7-  0000/0  
 محاسبات پژوهشگر:مأخذ

 

گيري  بنابراين از كليه متغيرها يك مرتبه تفاضل. عدم ايستايي كليه متغيرهاست نتايج حاصل، بيانگر
ايي تفاضل مرتبه شده و آزمون ايستايي مجدداً انجام گرفت كه در نهايت نتايج نشان دهنده ايست

  . 1اول كليه متغيرها است
و  LG نتايج بيانگر آن است كه هر دو متغير. آورده شده است) 1( نتايج آزمون ايستايي در جدول

LS شوارتز و آكايك  -براي تعيين وقفه بهينه، معيارهاي بيزين. در سطوح خود نامانا هستند)AIC (
   .دهد نتايج اين آزمون را نشان مي )2(جدول . شوند ه كار برده ميب) HQ( كويين -و حنان

  
  وقفه بهينه آزمون تعيين: )2( جدول

SC AIC HQ

8861/4 6168/4 7086/4 0
*8920/1- 5654/2- *3357/2- 1

4405/1- 5179/2- 15054/2- 2
3035/1- *78499/2- 2797/2- 3

 محاسبات پژوهشگر:مأخذ
  

بين متغيرها اطمينان حاصل كرد؛ بدين منظور از  معيج همهمچنين الزم است از وجود رابطه 
  .شود آزمون اثر استفاده مي

  
  ايج آزمون اثرتن :)3( جدول

 احتمال  مقدار بحراني آزمون اثر مقدار ويژه فرضيه صفر
0r  5562/0 7892/37 7970/29 0049/0 

1r  1954/03472/94947/15 1879/0
 محاسبات پژوهشگر:مأخذ

_____________________ 
ي خط ريغ يها در مدل رايز ست؛يبه طور جداگانه ن يساختار يها شكست اي ها ميدر رژ رييتغ يبه بررس يازيالزم به تذكر است ن .1

STARيبه بررس يازين نيبنابرا شود، يمدل مشخص م قيزا از طر به صورت درون يساختار يها شكست اي ها ميدر رژ ريي، تغ 
 .)1393 ،يتظرو من يفالح( ستين يجداگانه شكست ساختار
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 مدل وجود متغيرهاي بين جمعي هم رابطه يك حداقل كه گردد مي مشخص )3( جدول اساس بر
توان از فقدان رگرسيون  بين متغيرهاي موجود در الگو، مي جمعي همبا تأييد وجود رابطه . 1دارد

همگرايي  رابطه تعيين حال براي .2كاذب و وجود ارتباط حقيقي بين متغيرها اطمينان حاصل كرد
كه نتيجه آن در زير آورده  شود مي استفاده جوهانسن روش از مدل متغيرهاي بين بلندمدت 3متقابل

  :شده است
  

EC =LG -4.89-1.384*LS 0.783t t t LO  
  

، يك فرآيند )EC( اگر خطاي تعادلبيانگر خطاي رخ داده در بلندمدت است؛  ECدر واقع متغير 
   .بررسي گرديده است EC، مانايي )4(در جدول . 4يي متقابل معنا خواهد داشتمانا باشد، همگرا

  
  (ADF) ديكي فولر تعميم يافته آزمون ريشه واحد: )4( جدول

  متغير
  سطح متغيرها

  احتمال  كميت بحراني

EC 09/6-  000/0  
  هاي تحقيق يافته :منبع                                                  

  

   :شود ا استاندارد سازي رابطه خطاي تعادل، رابطه زير نتيجه ميب
  

LG  = 4.89+1.384*LS 0.783t t LO  
  

به ترتيب ، و قيمت نفت انداز رابطه فوق بيانگر آن است كه افزايش يك واحد در لگاريتم پس
از  .شود واحدي در لگاريتم توليد ناخالص داخلي در بلندمدت مي 78/0و  38/1باعث افزايش 

باشند؛ رابطه فوق بيانگر آن است  ها مي جايي كه ضرايب لگاريتم در حقيقت نشان دهنده كششآن
انداز حساسيت بيشتري نسبت به تغييرات در درآمد  سبه تغييرات در پداخلي كه توليد ناخالص 

_____________________ 
با توجه به اينكه . گردد جمعي، معموالً آزمون ماكزيمم مقدار ويژه نيز بررسي مي الزم به تذكر است كه براي بررسي روابط هم. 1

  . جويي در صفحات، از آوردن آن اجتناب شد كه آزمون ماكزيمم مقدار ويژه نيز نتايج آزمون اثر را تأييد نمود، لذا براي صرفه
ز جمعي بين متغيرها، از همين روش استفاده شده و پس ا نيز براي وجود رابطه هم) 2010(هايي مانند كلمن و همكاران  در مقاله. 2

  . جمعي بين متغيرها، از روش غير خطي در تخمين استفاده گرديده است تأييد وجود رابطه هم
 .همگرايي متقابل عبارت است از يك تركيب خطي از متغيرهاي نامانا .3
هدي هاي زماني با رويكرد كاربردي والتر اندرس ترجمه م كتاب اقتصادسنجي سري 214توان به صفحه  براي بررسي بيشتر مي .4

 . صادقي و سعيد شوالي رجوع كرد
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انداز عامل  گونه برداشت نمود كه براي تغيير در شرايط اقتصادي پس توان اين پس مي. نفتي دارد
بيشتر داخلي  تري براي توليد ناخالص  و قادر به فراهم كردن بستر اقتصادي مناسب بودهتري  ناسبم

انداز در يك راستا عمل كرده و موجب تقويت  از طرف ديگر، هر دوي درآمد نفتي و پس. است
كمل توان اين دو عامل را به عنوان م بنابراين، مي. گردند ميداخلي اثر يكديگر بر توليد ناخالص 

در افزايش توليد و رشد اقتصادي بيشتر به كار ) بسته به وزن آنها(هاي متفاوت  يكديگر و با نسبت
  . برد
خطي بودن، انتخاب پارامتر انتقال و همچنين فرم تابع انتقال  قسمت بعد به بررسي آزمون غيردر 

   .شود پرداخته مي
  

  م انتقالخطي بودن، تعيين پارامتر انتقال و فر آزمون غير -2- 5

به عبارت . ، در ابتدا بايد متغير انتقال براي انجام آزمون تراسورتا تعيين گردد)8(با توجه به رابطه 
ديگر، به منظور انتخاب متغير مناسب، ابتدا آزمون خطي بودن الگو براي متغيرهاي بالقوه مختلف 

در بين  Fمقدار آماره آزمون كه  گردد و متغيري به عنوان متغير انتقال انتخاب مي 1شود انجام مي
خطي بودن الگو، بايد فرم تابعي مناسب براي تابع  در صورت تأييد غير. ساير متغيرها بيشترين باشد

  . انتقال مورد بررسي قرار گيرد
در اين جدول، اولين كانديد . بيان شده است) 5( ولهاي فوق در جد صل از انجام آزموننتايج حا

)1 يعني) *( متغير انتقال با عالمت )td LG  داخلي انتخاب توليد ناخالص  .مشخص شده است
انتخاب اين متغير به عنوان پارامتر . دوره قبل به عنوان متغير انتقال تعبير اقتصادي مهمي در بر دارد

ان واقع هم كه عامل تأثيرگذار در تعيين شرايط ركود يا رونق اقتصاد در انتقال بدين معني است
دهي   گذاري نيز تعيين اين پارامتر به معني جهت از منظر سياست. باشد ميداخلي توليد ناخالص 
باشد؛ زيرا قابليت كنترل و تغيير در آن وجود دارد و جزء متغيرهاي اقتصادي كه  بهتر اقتصاد مي

 ،ي مناسب آنريز توان با برنامه مي است كهبلكه متغيري كنترلي بوده؛ ن اند، متغير وضعيتصرفاً 
  .دلخواه هدايت نمودشرايط به  را اقتصاد

 

_____________________ 
در ) K=1,2,3( متفاوت هاي ارزش و براي انتقال متغير عنوان به بررسي تحت متغيرهاي تك تك خطي آزمون بدين منظور،. 1

 شود مي آزمون خطي فرضيه خطي بودن در برابر فرضيه غير ،F آماره به توجه با سپس شود؛ مي زده تخمين اي جداگانه رگرسيون
  .شود مي تعيين انتقال نيز متغير بودن، در پي آن خطي غير در صورت تأييد فرضيه در اين رويه كه
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 نتايج آزمون خطي بودن و تعيين متغير انتقال در تابع تصحيح خطاي توليد ناخالص داخلي ايران :)5( جدول

k=3  k=2 k=1 متغير انتقال )ts(  

)002/0 (17/4 )000/0 (93/5  )000/0 (73/4 *
1d(LG )t  

)000/0( 47/5 )024/0( 54/2 )003/0 (792/3 
1d(LS )t  

)003/0  (92/3  )000/0 (77/4  )000/0 (36/5  
1d(LO )t   

)027/0 (62/2  )004/0 (54/3  )002/0 (16/4  
1tec   

  محاسبات پژوهشگر :مأخذ                                              
  

بايد فرم تابعي مناسب براي تابع انتقال مورد بررسي قرار  اكنون پس از مشخص شدن كانديد ورود،
 ESTARو  LSTARگردد كه بين  در اين مرحله با استفاده از آزمون تراسورتا مشخص مي. گيرد

   .كدام يك انتخاب خواهد شد
 

 انتخاب تابع انتقال :)6( جدول

 آماره آزمون 3F 2F 1F  مدل مناسب

LSTAR 
59/0  

)70/0( 

92/1  
)11/0(  

5/3  
)02/0(  

  F مارهآ
)prob( 

  محاسبات پژوهشگر :مأخذ                                                     
  

و رد آن نتيجه  1F  شوند ولي با بررسي آماره د نمير 2F و 3F هاي  ، فرضيهF با توجه به آماره
راين الگوي زير تخمين زده ؛ بنابشود كه الگوي مناسب تابع انتقال، به صورت لجستيك است مي
  : شود مي

  

)11 (                        1 1
/ 1 exp[ ( )]t t tt t

d lG w w d lG c u   
       

      1 1 1 1 1  1, , , , ,                  t t t t t tw EC d LG d LS d LO D     

  

خطي  بايد از روش حداقل مربعات غير ند؛هست از آنجا كه ضرايب به صورت حاصلضرب
)NLLS (هاي عددي، مقادير متأسفانه بر اساس بسياري از روش. آنها را برآورد نمود   وc  را

0 معموالً براي حل چنين مسائلي از يك جواب اوليه. مان تعيين كردتوان به طور همز نمي 0( ; )c 
 1 يعني 0 ، مدل را جهت تخمين جديدي از0c هياول شروع كرده و با ثابت نگه داشتن مقدار

 c را ثابت در نظر گرفته و بر اين اساس تخمين جديدي از 1 در مرحله بعد. كنند برآورد مي
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از ثبات الزم  c و  ياپيپ اين فرآيند را آنقدر تكرار كرده تا مقادير. كنند برآورد مي 1c يعني
   برخوردارگردند؛ به بيان رياضي

  
)12(  

i i 1

i i 1

c c ξ              

γ γ ξ   





 

 
 

  

  .1گردد مقدار بسيار كوچكي است كه توسط محقق تعيين مي كه 

رت به صورت رابطه زير بازنويسي شده و اطالعات به دست آمده از تخمين آن، به صو) 10(رابطه 
   .آورده شده است) 5(اي با تخمين مدل خطي در جدول  مقايسه

 

     
     

 
6 7 8 9 1

1 2 3 1 4 1 5

1 11

1

0

1* * ( ) * *

* * * *

1 exp[ ( ( ) )

t t

t tt
t

t

td LG c c c d LG c d LS c D

c c EC c d LG c d LS c D
u

d LG c

EC



 

 



     

   


  

 

  

 2Rمشخص است اگر تنها قسمت خطي رابطه فوق تخمين زده شود ) 7( طور كه از جدول همان
برابر  2Rآنگاه است؛ اما اگر قسمت غير خطي به قسمت خطي مدل اضافه گردد  45/0آن برابر 

خطي  ضرايب مدل خطي و مدل غير) 7( در جدول. شود كه حكايت از بهبود مدل دارد مي 60/0
d(LG)1 با توجه به پارامتر انتقال. آورده شده است ))t  وسط تعريف ، سه آستانه پايين، باال و

  . گرديده است
1d(LGبه صورت  در واقع آستانه پايين، )t    تر يعني  شود؛ كه به بيان اقتصادي تعريف مي

كه  هنگامي كه يك اختالف فاحش و معنادار در لگاريتم توليد ناخالص داخلي اتفاق افتد به طوري
آستانه متوسط نيز ، كمتر باشد يك دوره از دوره قبلش به ميزان قابل توجهيداخلي توليد ناخالص 

1d(LGورت به ص )t C  تفاضل لگاريتم توليد  ود؛ به بيان ديگر يعني هنگامي كهش تعريف مي
) ناخالص داخلي به سمت پارامتر موقعيت )C همچنين آستانه باال، به صورت . ميل كند

1d(LG )t    هنگامي كه يك اختالف فاحش و  تر يعني به بيان اقتصادي .شود تعريف مي
يك دوره داخلي كه توليد ناخالص   معنادار در لگاريتم توليد ناخالص داخلي اتفاق افتد به طوري

  . بيشتر باشد از دوره قبلش به ميزان قابل توجهي
_____________________ 

0.001در اين مقاله . 1  درنظر گرفته شده است.   
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ها، اثرات تغييرات در تفاضل متغيرهاي وابسته بر تفاضل توليد ناخالص داخلي  با توجه به اين آستانه
  . ه دست آمده استب

 .نتايج بيانگر آن است كه در آستانه پايين، ضرايب متغيرها همان ضرايب قسمت خطي مدل است
دوره داخلي خطي وجود پارامتر انتقال يعني توليد ناخالص  الزمه صفر شدن ضرايب قسمت غير

كه اثرگذاري  اي است با وقفه به گونهداخلي در اين آستانه ميزان توليد ناخالص . باشد قبل مي
دهد؛ به بيان بهتر،  دست ميه خطي را از بين برده و همان ضرايب قسمت خطي را ب قسمت غير

با حركت  اما با حركت به سمت بهبود شرايط يعني. اقتصاد در شرايط مناسب اقتصادي قرار ندارد
كه   همچنان حال  با اين. اقتصاد به سوي رونق پيش خواهد رفت وسطپايين به سمت حد از آستانه 

كاهش خواهد بيشتر  انداز اثرات ضريب متغير تفاضلي پس رويم، به سوي رونق بيشتر پيش مي
از دوره قبلش كاهش يابد و به سمت داخلي چه اختالف توليد ناخالص  بدين معني كه هر .يافت

يز مشخص دليل اين موضوع ن. انداز نيز كاهش خواهد يافت پس موقعيت حركت كند، اثرگذاري
و در  كمتر شده د كارايي نهايي آناده قرار گيرچه بيشتر مورد استف انداز هر پس واقع است؛ در

اين موضوع خود الزمه همگرايي و در واقع ثبات در يك  .د داشتنتيجه اثرگذاري كمتري خواه
انداز تأثيرگذاري آن  دهد و با كاربرد بيشتر پسباشد، زيرا اگر عكس اين موضوع رخ  اقتصاد مي

اندازها افزايش يابند چون  نهايت بايد پس بيشتر گردد؛ اين روند نبايد در جايي متوقف شود و تا بي
 .ديگر به نقطه اشباع نخواهد رسيد  تر خواهد بود و به عبارت استفاده بيشتر از آنها همواره مطلوب

ز خود را نشان وارد مدل گرديده بود، ني زا بروناين اثر كاهشي در متغير موهومي كه به صورت 
  .ه استداد

 

 

 VECMغيرخطي مدلوخطيمدلتخمينضرايببينمقايسه:)7(جدول
مدل  غير خطي مدل 

   خطي

 آستانه باال

1d(LG )t     
 وسطآستانه 

1d(LG )t C   
 آستانه پايين

1d(LG )t    
ضرايب

قسمت غير 
 خطي

ضرايب 
قسمت 

 يخط
  نام متغير  ضرايب

1846/0  0808/00230/0- 2076/0 0230/0-  1190/0  
1tEC 

 

3780/0  4962/0-3704/1- 7485/1 3704/1-  0323/0-  
1d(LG )t

  
4110/0-  0399/0-2231/0 6342/0- 2231/0  0146/0-  

1d(LS )t 
  

1460/0  0357/00746/0- 2206/0 0746/0-  06816/0  
1d(LO )t 

  
2227/0-  2003/0- 1779/0- 0448/0- 1779/0-  01555/0-  D 

72/0 52/0 2R  
60/0 45/0 2R  

محاسبات پژوهشگر :مأخذ
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  آستانه و مقدار سرعت انتقال مقدار :)8( جدول
 )c(مقدار آستانه )( سرعت انتقالمقدار

43/27 1322/0 

 محاسبات پژوهشگر:مأخذ
  

در آستانه باال  .شد روند عكس خواهدوسط به سمت آستانه باال اين سپس با حركت از آستانه 
در اين حالت با . ابل توجهي بيشتر استيك دوره از دوره قبلش به ميزان قداخلي توليد ناخالص 

 .بزرگتر خواهد شدو  حركت از آستانه وسط به باال اختالف توليد هر دوره از دوره قبلش بزرگ
حال، مشاهده   اين با. انداز در هر دوره تأثيرگذاري كمتري خواهد داشت پس ،همانند حالت قبل

اين موضوع به . به موقعيت ندارد اييعكس حالت قبل همگر برداخلي توليد ناخالص  كه شود مي
انداز غلبه  بر اثر كاهشي پس) انداز پس به جز(اثرات افزايشي ساير عوامل دهد كه  اين دليل رخ مي

و حتي تغييرات توليد  ينفتدرآمد واقع، عواملي چون تغييرات  در. آيد كرده و بر آن فائق مي
داخلي ناخالص  هد شد و باعث گرايش توليدمثبت بوده و در هر دوره بزرگتر خواداخلي ناخالص 
   .شود ميتر شدن  به بزرگ

  

  و پيشنهادات سياستي گيري نتيجه -6

عموماً با شروع روند توسعه در يك جامعه بدوي، سطح اوليه محصول بسيار پايين است؛ با گذشت 
در هر دوره آن  و تفاضلوسعه، ميزان توليد افزايش يافته هاي رشد و ت زمان و با فراهم شدن زمينه
رسد كه مرحله  اقتصاد با ادامه اين روند، در نهايت به جايي مي .شود نسبت به دوره قبل بيشتر مي

هايي جهت تحقق نياز دارد كه يكي از اين  شرط روند بيان شده، پيش. اشباع محصول است
انداز،  پس انداز مناسب و كافي در جامعه است؛ تا بتوان به واسطه اين ها وجود پس شرط پيش

از طرفي، در مفاهيم اقتصادي هنگامي كه از يك . و در نهايت توليد را افزايش داد گذاري سرمايه
نتايج اين تحليل نشان . يابدكاهش نهايي آن  بازده ستفاده شود، انتظار بر آن است كهنهاده بيشتر ا

در نهايت به سمت صفر ميل يافته و   آن به مرور كاهش بازدهيانداز،  با افزايش ميزان پس داد كه
انداز  انداز مشاهده شد كه روند صعودي و كاهنده پس با بررسي روند رشد اقتصادي و پس .كند مي

  .گردد صعودي و فزآينده رشد اقتصادي مي به روند  منجر
اين عوامل بسياري وجود دارند كه بر رشد اقتصادي مؤثرند ولي بنا به داليلي چون  عالوه بر

متغيرهاي . در كاربرد متغيرها، امكان آنكه در تحليل وارد شوند، وجود نداردجويي  صرفه
مهمترين نتيجه اين مقاله مربوط به . گردد جويي شده، وارد قسمت جزء خطاي مدل مي صرفه
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ضريب اين متغير در آستانه پايين منفي است و در آستانه وسط . عبارت جزء خطاي بلندمدت است
اي باشد كه متغير  امر حكايت از آن دارد كه اگر شرايط اقتصاد ايران به گونهاين . و باال مثبت است

انتقال در آستانه پايين حركت كند، اقتصاد خطاي خود را تصحيح نموده و به سمت شرايط تعادل 
به اوج هنوز برد و  مياقتصاد در مراحل اوليه رشد خود به سر  قتيبه عبارت ديگر وگردد؛  باز مي

د اثر بزرگي بر اقتصاد وارد كنند كه با ، ساير عوامل مؤثر قادرند نرسيده استشكوفايي خو
ولي اگر متغير انتقال  .شوند شود و به شرايط تعادلي همگرا مي گذشت زمان از اين اثر، كاسته مي

و از شرايط  گشتهدر آستانه وسط و يا باال حركت كند، اقتصاد از تصحيح خطاي خود عاجز 
  .گردد تعادلي دور مي

انداز بسته به شرايط  گذاران از اهرم پس در پايان پيشنهاد سياستي مقاله اين است كه سياست
رار داريم در شرايط ركود قاي است كه هنوز  واقع، اگر شرايط به گونه در. اقتصادي استفاده نمايند

تفاده نمايند تا بتوان انداز از ساير عوامل مؤثر بر اقتصاد نيز اس پس بهتر است عالوه بر تأكيد بر پس
 ،عوامل ديگر كه بيان شد در اين مرحلهطور  زيرا همان. در زمان كمتري به رشد الزم دست يافت

بسا استفاده از اين عوامل منجر به شكوفايي   تأثيرگذاري زيادي بر اقتصاد خواهند داشت و چه
خود است بهتر  اوليه رونق ر مراحلدر طرف مقابل، اگر اقتصاد د. فزاينده در اقتصاد كشور گردد

تري در اين زمينه ايفا نمايند تا  و عوامل ديگر نقش كمرنگ انداز بوده تأكيد بر فيلتر پساست 
توانند به عنوان مانعي  زيرا در اين مرحله از رشد و توسعه، عوامل ديگر مي. تأثيرگذاري بيشتر شود

تا تأثيرگذاري اين عوامل به حداقل براي رشد عمل نمايند و بهتر است تالش كافي صورت گيرد 
   .چه بيشتر مورد حمايت واقع شود انداز هر برسد و در مقابل سعي شود پس
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  چكيده

هاي اقتصادي، متضمن بروز آثار و  وفور درآمدهاي نفتي، عالوه بر تأمين منابع مالي الزم براي اجراي برنامه
ترين آثار وفور  از جمله مهم. ها و نهادهاي مختلف اقتصاد نيز هست ل توجه بر بخشپيامدهاي منفي قاب

ها منجر به انحراف  بروز اين اختالل. گيري عوامل اقتصادي است درآمدهاي نفتي، اختالل در نظام تصميم
ي فيزيكي و ها در سرمايه(گذاري  انداز و سرمايه تصميم خانوارها و دولت از شرايط بهينه در مورد نرخ پس

در نتيجه، سهم دولت . هاي تجاري خواهد شد ، اندازه و ساختار بهينه بودجه، كسر بودجه و سياست)انساني
در . تر خواهد شد ، به طور مداوم افزايش يافته و بخش خصوصي كوچك)گري دولت تصدي(از اقتصاد 

، 1363-1390هاي  سال هاي ز دادهزمان و با استفاده ا هم اين مطالعه، در قالب يك الگوي جامع معادالت
ها و نحوه بروز آثار ياد شده، ابزارهاي سياستي مناسب براي كنترل و حذف آنها معرفي  ضمن تبيين ريشه

مندي اقتصاد از  ترين ابزار سياستي، ابزاري است كه ضمن بهره بر اساس نتايج مطالعه، مناسب. خواهد شد
  .اين درآمدها به اقتصاد شود درآمدهاي نفتي، مانع از انتقال نوسانات

  

  . گيري عوامل اقتصادي، سهم دولت و بخش خصوصي درآمدهاي نفتي، نظام تصميم :واژگان كليدي
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  مقدمه -1

، سرمايه )جمعيت(در الگوهاي رشد نئوكالسيكي، عوامل مؤثر بر رشد، به طور معمول، نيروي كار 
زا بودن اين متغيرها، مقدار آنها در هر لحظه از  با فرض درون. وري توليد هستند فيزيكي و بهره

، براي دستيابي به بر اين اساس. شود هاي مهم اقتصاد تعيين مي زمان، بر اساس تصميم بخش
) هاي اصلي يك اقتصاد به عنوان بخش(و دولت  1باالترين نرخ رشد اقتصادي، الزم است خانوارها

در اين صورت، هر آن چه كه . تصميم بگيرند) سازگار با نرخ رشد مورد نظر(به صورت بهينه 
ابي به رشد هاي بهينه مزبور منحرف شوند مانع دستي باعث شود خانوارها و دولت از تصميم

در الگوهاي ياد شده، برخورداري اقتصاد از يك ذخيره سرمايه يا دارايي  .اقتصادي مطلوب است
ذخاير منابع ). 38: 1989، 3بالنچارد و فيشر(، شرط الزم براي شروع فرآيند رشد است 2اوليه

. ه اوليه دانستتوان يكي از بارزترين مصاديق ذخيره سرماي طبيعي، از جمله منابع نفت و گاز را مي
تواند به عنوان يك مزيت رقابتي براي بخش  برخورداري از موهبت منابع طبيعي، از يك سو مي

تواند به  محسوب شود و از سوي ديگر مي) تر در قالب مواد اوليه يا انرژي ارزان(توليد آن اقتصاد 
نقشي ارزنده ايفا عنوان يك محصول قابل فروش در تأمين سرمايه نقدي الزم براي رشد توليد، 

دهد  با اين وجود، شواهد تجربي فراواني به دست آمده كه نشان مي ).1985، 4برونو و ساكس(كند 
اقتصادهاي داراي منابع طبيعي فراوان، به طور ميانگين، از اقتصادهاي فاقد آن منابع، رشد كندتري 

) 1993( 6اولين بار توسط آوتيبراي  5منابع طبيعي) بالي(در همين ارتباط، اصطالح نفرين . دارند
ها و شواهد ياد  با توجه به يافته .براي بيان رابطه منفي وفور منابع طبيعي و رشد اقتصادي ابداع شد

اي را براي  گسترده هاي الملل، تالش هاي توسعه، منابع طبيعي و تجارت بين شده، محققين حوزه
دي و توضيح تفاوت تجربيات اقتصادهاي تبيين چگونگي اثرگذاري درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصا

اهميتي اثرات مستقيم وفور  در اين راستا، بيشتر محققين ضمن تأكيد بر بي. مختلف آغاز كردند

                                                            
  .يدي مطرح هستندهاي تول بنگاه گيران در اينجا، خانوارها هم به عنوان مصرف كننده و هم به عنوان صاحبان و تصميم. 1

2. Initial Endowment 
3. Blanchard & Fisher (1989) 
4. Bruno and Sachs (1985) 
5. Resource Curse 
6. Auty (1993) 
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ها و مجاري اثرگذاري  اند با شناسايي و تفكيك كانال ، سعي كرده1منابع طبيعي بر رشد اقتصادي
بر اين اساس، . هاي موجود را توضيح دهند غيرمستقيم منابع طبيعي بر رشد اقتصادي، ريشه تفاوت

ها و نهادهاي مختلف اثرگذار بر رشد اقتصادي تأثير گذاشته و  تواند بر بخش وفور منابع طبيعي مي
، ابراهيمي و ساالريان )1387(براي نمونه مهرآرا و كيخا . از آن طريق رشد اقتصادي را متأثر سازد

ايراد مهم و  .ترين مطالعات مبتني بر اين رهيافت هستند همبرخي از م) 2001( 2و گيلفاسون) 1388(
اساسي اين مطالعات آن است كه در هر يك، تنها بر يك يا دو مجرا از مجاري متعدد اثرگذاري 

رو، اثرات متقابل  از اين. وفور و نوسان درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصادي توجه و تأكيد شده است
قرار نگرفته و با توجه به تورش تصريح الگوهاي مورد استفاده  اين مجاري بر يكديگر مورد توجه

از اين رو، اين . قابل توجه خواهد بود ها اعتباري نتايج حاصل از آن در اين مطالعات، احتمال بي
زمان، بر آن است كه با تمركز بر اثرات  هم مطالعه، با در نظر گرفتن يك الگوي جامع معادالت

كننده رشد  ها و نهادهاي تعيين اي نفتي در ايران، تأثير آن بر بخشغير مستقيم وفور درآمده
اقتصادي را، به طور جامع و با اطمينان از عدم وجود تورش تصريح در الگو، ارزيابي كرده و نشان 

را ) دولت(و عمومي ) خانوارها(گيري فردي  دهد درآمدهاي نفتي چگونه كارآمدي نظام تصميم
  .سازد مختل مي
ساس، در بخش دوم به منظور معرفي و تعيين اجزاي الگوي مورد استفاده، مختصري از بر اين ا

نتايج مطالعات محققين مختلف در زمينه شناسايي و تعيين اثرات وابستگي به درآمدهاي نفتي، در 
قالب ادبيات موضوع نفرين منابع ارائه شده است و در بخش سوم مباني نظري مرتبط با اين مطالعه 

در بخش چهارم، الگوي مطالعه تصريح و اجزاي آن به تفصيل . ارائه خواهد شد) منابع نفرين(
بيان شده و در بخش ششم  ها در بخش پنجم، روش تخمين الگو و توصيف داده. شود معرفي مي

بندي  در پايان، در بخش هفتم، جمع. الگو ارائه و مورد بحث قرار خواهد گرفت برآورد نتايج
) گيري و درمان نفرين منابع در ايران به منظور پيش(هاي سياستي مرتبط با آن  توصيهنتايج مطالعه و 
   .ارائه خواهد شد

  
  

                                                            
بايد توجه داشت كه رشد درآمدهاي حاصل از فروش منابع طبيعي، از آن جهت كه در فرآيند حسابداري ملي جزئي از درآمد . 1

در مقابل تأثير درآمدهاي مزبور بر . دهد، ولي اين اثر مورد نظر نيست نرخ رشد اقتصادي را افزايش ميملي است، درآمد ملي و 
  .هاي غير نفتي مورد توجه محققين قرار دارد رشد اقتصادي بخش

2. Gylfason (2001) 
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  ادبيات موضوع -2

بر نرخ رشد اقتصادي يك اقتصاد در حال رشد، ) به ويژه نفت(در مورد اثرات وفور منابع طبيعي 
گروهي بر . اسي وجود داردهاي اس چه در چارچوب نظري و چه در نتايج كارهاي تجربي اختالف

بر رشد اقتصادي تأثير مثبت دارد و در مقابل، گروه  1اند كه برخورداري از ذخاير نفتي اين عقيده
در چارچوب نظري، گروه اول بيشتر بر . دانند ديگر آن را مانع دستيابي به رشد اقتصادي باال مي

توان  مثال، مي عنوان به. 2كنند يد مياثرات درآمدهاي نفتي در فرآيند تأمين و تشكيل سرمايه تأك
. اشاره كرد) 1960( 4و روستو) 1955( 3از جمله لوئيس سرمايه بنيادگرايي مكتب به پيروان

، در نظريه تكانه بزرگ، راه )1989(و همكاران  6و مورفي) 1944( 5رودن-اشتاينهمچنين، روزن
به طور مشخص درآمدهاي ( خروج كشورهاي فقير از چرخه فقر را يك تكانه بزرگ درآمدي

آورد  دانند كه منابع ارزي الزم براي تأمين سرمايه مورد نياز آن كشورها را فراهم مي مي) نفتي
  ).1387مهرآرا و كيخا، (

بيش از آن كه يك ) به ويژه نفت و گاز(در مقابل، گروه دوم معتقد بودند وفور منابع طبيعي 
اشد، به داليل مختلف، از جمله نوسانات سريع قيمت موهبت و فرصت براي رشد اقتصادي بيشتر ب

) 1995( 8براي نمونه، ساكس و وارنر. ، يك تهديد است7منابع طبيعي و درآمدهاي حاصل از آن
نشان دادند كه يك رابطه منفي قوي بين رشد توليد ناخالص داخلي سرانه و نرخ صادرات منابع 

، وجود 1989تا  1970ر حال توسعه طي دوره كشور د 97طبيعي به توليد ناخالص داخلي براي 

                                                            
اي به مشابهت اثر درآمدهاي حاصل  هپردازد، اشار با توجه به هدف مطالعه حاضر كه به تأثير درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصادي مي. 1

به ويژه آن كه در كشور ما درآمدهاي نفتي سهم قابل توجهي از توليد ملي و صادرات را . شود از فروش ساير منابع طبيعي نمي
منبع بديهي است در موارد خاص كه تفاوت . تري برخوردار هستند تشكيل داده و ساير منابع طبيعي در مقايسه با آن از اهميت كم

   .طبيعي داراي اهميت باشد، به طور صريح و روشن به نوع منبع اشاره خواهد شد
بايد توجه داشت كه فروش بيشتر نفت و گاز از آن جهت كه در فرآيند حسابداري ملي جزئي از درآمد ملي است، درآمد ملي را . 2

تأثير درآمدهاي مزبور بر رشد اقتصادي غير نفتي مورد  در مقابل. دهد ولي اين اثر مورد نظر محققين اين حوزه نيست افزايش مي
  .توجه محققين قرار دارد

3. Lewis (1995) 
4. Rostow (1960) 
5. Rosenstein-Rodan (1944) 
6. Murphy (1989) 

ودجه جاري بر تأثير اين نوسانات قيمتي از طريق گسترش ب) 1390(و يا مهرآرا و همكاران ) 2005(براي مثال، دولين و لوين . 7
   .كنند و رشد اقتصادي تأكيد مي) راني بودجه دولت ناشي از اثر برون(گذاري  دولت و كاهش سرمايه

8. Sachs and Warner (1995) 
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براي اولين بار  1منابع طبيعي) بالي(بر اين اساس، اصطالح نفرين ). 1390مهرآرا و همكاران، (دارد 
فرضيه . براي بيان رابطه منفي وفور منابع طبيعي و رشد اقتصادي ابداع شد) 1993(توسط آوتي 

است كه اقتصادهاي داراي منابع طبيعي غني، به طور  نفرين منابع بر مبناي اين مشاهدات بنا شده
پس ). 1390مهرآرا و همكاران، (ميانگين از اقتصادهاي فقير از نظر آن منابع، رشد كندتري دارند 

از آن، محققين مختلف در تالش براي تكميل مباني نظري اين موضوع، با تأكيد بر مجاري متفاوت 
ها و نتايج متفاوتي دست  تي بر رشد اقتصادي، به نظريهاثرگذاري وفور و نوسان درآمدهاي نف

ترين  در ادامه به برخي از مهم. سازد ادبيات موضوع بالي منابع طبيعي را مي ها يافتند كه مجموع آن
   .شود تري دارند، اشاره مي مطالعات انجام شده، به ويژه مطالعاتي كه با مطالعه حاضر نزديكي بيش

 در اقتصادي رشد و نفت صادرات ثباتي بي"اي با عنوان  در مطالعه) 1383(گسكري و همكاران 
ايشان در مرحله اول با . پردازند ثباتي درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصادي مي به تحليل اثر بي "ايران

ساله، روند بلندمدت صادرات نفت را به دست  5استفاده از روش ميانگين متحرك، طي يك دوره 
براي تعريف شاخصي . گيرند ثباتي در نظر مي ن روند را به عنوان شاخص بيآورده و انحراف از آ

به  2ثباتي، پنج آماره متفاوت در نظر گرفته شده است و به طور مجزا در تابع توليد سنتي فدر از بي
هاي توزيعي،  مدل با استفاده از روش خودرگرسيوني با وقفه. شود ثباتي وارد مي عنوان شاخص بي

ARDLقدر مطلق انحراف، (بر اساس نتايج مطالعه، سه شاخص از پنج شاخص . شود رد مي، برآو
تر فرضيه نفرين منابع را  به طور قوي و يكي به طور ضعيف) ريشه دوم انحراف و توان دوم انحراف

  .دهد بر رشد اقتصادي تأثير مثبتي را نشان مي) انحراف منفي(تأييد كرده و تنها يكي از آنها 
، در قالب يك الگوي "4قدرت، رشد و اثر آزمندي"اي با عنوان  ، در مقاله)1996( 3لينو تورنل
هاي طبيعي بر رشد اقتصادي را مورد مطالعه قرار  بخشي، اثر برخورداري از ثروت رشد يك

اين . شود مطرح مي "5اثر آزمندي يا جنون خوردن"در اين مطالعه، براي اولين بار مفهوم . دهند مي
. گيري عوامل اقتصادي است كننده بروز يك انحراف عميق در نظام تصميم ع، بياناثر، در واق

برخورداري يك اقتصاد از درآمدهاي نفتي فراوان، همچون برخورداري از يك ثروت هنگفت 
اي سوق داده و  سايه هاي غيرمترقبه است كه عوامل اقتصادي را به سمت رانت انحصاري بخش

                                                            
1. Resource Curse 
2. Feder 
3. Lane and Tornell 
4. Voracity Effect 
5. Feeding Frenzy 
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اي،  سايه هاي انتقال عوامل توليد به بخش. سازد ا با چالش مواجه ميتخصيص بهينه عوامل توليد ر
كه كارايي كمتري دارند، كارايي كل اقتصاد را كاهش داده و منجر به كاهش رشد اقتصادي 

  .گردد مي
انداز در  رونق نفتي و نرخ پس"اي با عنوان  در مقاله )1382(يرخواهان و برادران شركاء خ

در اين . اند پرداخته انداز العه تأثير وفور درآمدهاي نفتي بر نرخ پس، به مط"كشورهاي اوپك
هاي مختلفي  اي، كه در حالت دوره بين سازي مطالعه، ابتدا با استفاده از يك الگوي نظري بهينه

انداز استخراج  توسعه داده شده، شرايط تحقق اثر آزمندي و بروز آثار منفي رونق نفتي بر نرخ پس
كشورهاي عضو اوپك و (انداز دو گروه از كشورها  ز آن، رفتار نرخ پسپس ا. شده است

شود؛ نرخ  مي گيري با استفاده از يك الگوي تجربي، مقايسه شده و نتيجه) OECDكشورهاي 
، بر خالف )هاي نهادي مناسب كشورهاي فاقد زيرساخت(انداز در كشورهاي توسعه نيافته  پس

نفع قدرتمند ناسازگار و اثر آزمندي،  ذي هاي ور گروهكشورهاي توسعه يافته، به واسطه حض
حركت كرده و مصرف در برخي از موارد بيش از تغييرات درآمدهاي نفتي  1خالف ادواري

از اين رو، توصيه سياستي اين مطالعه در جهت كنترل و كاهش اثرات منفي رونق . يابد افزايش مي
  .انداز، اصالحات نهادي است نفتي بر نرخ پس

رشد اقتصادي در كشورهاي داراي منابع "در مطالعه خود با عنوان ) 1384(وري و سلماني يا
، به ارزيابي اثرات وفور درآمدهاي نفتي بر رشد "مورد كشورهاي صادركننده نفت: طبيعي

 مطالعه با استفاده از يك الگوي رگرسيوني. پردازند اقتصادي در كشورهاي صادركننده نفت مي
كه با روش حداقل  1999تا  1960يي نامتوازن با اثرات ثابت، براي دوره زماني هاي تابلو داده

طي دوره  يج اين مطالعه حاكي از آن است كهنتا. شود يافته برآورد شد، انجام مي تعميم مربعات
جويي شده و از اين طريق، باعث  زماني مورد بررسي، وفور درآمدهاي نفتي منجر به گسترش رانت

هاي مولد، كاهش كارايي اقتصادي، افزايش نابرابري  صيص منابع، كاهش فعاليتاختالل در تخ
گذاري فيزيكي،  بر اساس ديگر نتايج مطالعه، سرمايه. اقتصادي و كندي رشد اقتصادي شده است

گذاري انساني، درجه باز بودن تجاري و بهبود رابطه مبادله، تأثير مثبت؛ و تورم و وفور منابع  سرمايه
  .تأثير منفي بر رشد اقتصادي اين كشورها داشته استطبيعي، 

                                                            
1. Counter-Cyclical 
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 تفسيري از فرضيه نفرين منابع در كشورهاي"اي با عنوان  در مطالعه) 1390(مهرآرا و همكاران 
، به "براي رشد اقتصادي، مضراست اي هاي مثبت نفتي، از چه سطح آستانه تكانه: صادركننده نفت

بر اساس نتايج اين . پردازند فت بر رشد اقتصادي ميمدت تغييرات قيمت ن تحليل تأثير كوتاه
بر رشد اقتصادي در صورتي كه سرعت تغييرات قيمت ) درآمدهاي نفتي(مطالعه، تغييرات قيمت 

بيشتر نباشد، مثبت و باعث افزايش رشد اقتصادي است ولي در %) 17-21(اي  از يك حد آستانه
وز كند، اثرات منفي درآمدهاي نفتي بر رشد اي مزبور تجا صورتي كه اين سرعت از حد آستانه

تنها تغييرات به حد كافي  توان اين گونه نتيجه گرفت كه بر اين اساس مي. شود اقتصادي هويدا مي
شود،  شديد قيمت نفت، از اين جهت كه منجر به تعديل انتظارات درآمدي عوامل اقتصادي مي

اقتصادي و در نتيجه كاهش نرخ رشد انداز عوامل  پس-باعث اختالل در نظام تصميم مصرف
   .اقتصادي خواهد شد

  

  مباني نظري -3

به طور ) به ويژه درآمدهاي نفتي(مباني نظري مربوط به آثار وفور و نوسان درآمدهاي منابع طبيعي 
ها براي  با اين وجود، هر يك از اين نظريه. عمده بر تأثير اين متغيرها بر رشد اقتصادي متمركز است

سازوكار اثرگذاري وفور ويا نوسان درآمدهاي منابع طبيعي بر رشد اقتصادي، يك يا چند تبيين 
متغيرهاي (اند كه در اين مطالعه، اين مجاري  مجرا يا متغير واسطه را مورد تأكيد قرار داده

. گيرند گيري عوامل اقتصادي مورد توجه قرار مي ها با نظام تصميم از منظر ارتباط آن) اي واسطه
هايي كه تأثير منفي وفور درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصادي را از  اي مثال، آن دسته از نظريهبر

زاي وفور درآمدهاي  كنند، در واقع تأثير اختالل مجراي كاهش موجودي سرمايه فيزيكي تبيين مي
عوامل اقتصادي در مورد موجودي بهينه سرمايه و يا مقدار بهينه  گيري نفتي بر نظام تصميم

توان مباني نظري موجود را در موارد زير  بر اين اساس، مي. اند گذاري را مد نظر قرار داده مايهسر
   :1خالصه كرد

  
  
  

                                                            
گيلفاسون در مقاله خود همين مجاري يا متغيرهاي واسطه را به عنوان مجراي اثرگذاري منفي وفور  الزم به يادآوري است كه .1

  .درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصادي مطرح كرده است
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  گذاري هاي مرتبط با تصميم بهينه سرمايه نظريه -3-1

مباني نظري نحوه اثرگذاري وفور درآمدهاي منابع ) 2001(و گيلفاسون ) 1995(ساكس و وارنر 
بر اساس اين مباني نظري وفور و . اند انداز را توسعه داده پس-مصرف طبيعي بر تصميم بهينه

تواند باعث افزايش غيركاراي مصرف جاري و  وابستگي به درآمدهاي نفتي و رانت آن، مي
به طور مستقيم يا به (در برخي از موارد هم كه دولت . گذاري شود انداز و سرمايه كاهش پس

گذاري نموده است، كاهش  دهاي نفتي را صرف سرمايهافزايش در درآم) واسطه بخش خصوصي
هاي در  تمام ماندن پروژه هاي عمراني، باعث نيمه مجدد درآمدهاي نفتي و محقق نشدن بودجه

هاي طوالني و تحميل هزينه استهالك آنها  هاي مزبور براي دوره دست اجرا و بلوكه شدن سرمايه
  ).1997ساكس و وارنر، (شود  به اقتصاد مي

  ثباتي و تغيير درآمدهاي نفتي، يكي از  هاي موجود، افزايش نااطميناني حاصل از بي اساس نظريه بر
 1رامي و رامي. ترين اثرات وابستگي اقتصاد به نفت و تبديل اين موهبت به نفرين يا بال است مهم

ي اصلي ها ثباتي قيمت، از ويژگي دهند نوسان و بي نشان مي) 1999( 2و آيزمن و ماريون) 1995(
ها، با  بر اساس اين نظريه. تواند به علت كشش پايين عرضه آن باشد بازارهاي نفت است كه مي

به درآمدهاي نفتي، ) به ويژه بودجه دولت(توجه به وابستگي اقتصاد كشورهاي صادركننده نفت 
نوسان درآمدهاي نفتي، موجب افزايش ريسك و نااطميناني در محيط اقتصادي شده و از اين 

گيري اقتصادي عوامل در مورد تشكيل و عرضه سرمايه، نيروي كار و رشد  طريق نظام تصميم
  ).1383سامتي و همكاران، (كند  آوري را مختل مي فن

، اثرات نوسان قيمت نفت و گاز )1994(و همكاران 4و مورك) 1993( 3ضمن آن كه از نظر موري
اي نفتي نامتقارناست؛ به طوري كه، اوالً بر هاي اقتصادي كشورهاي وابسته به درآمده بر فعاليت

خالف كشورهاي وارد كننده نفت، رشد اقتصادي كشورهاي صادر كننده نفت با قيمت نفت رابطه 
. ها قابل جبران نيستند و ثانياً اثرات منفي دوره ركود با اثرات مثبت دوره رشد قيمت 5مستقيم داشته
و ديگر (ه به نوسانات دائمي و شديد قيمت جهاني نفت توان انتظار داشت، با توج از اين رو، مي
  .به طور مداوم بدتر شود) به ويژه نفت(، وضعيت اقتصادهاي وابسته به منابع طبيعي )منابع طبيعي

                                                            
1. Ramey and Ramey (1995) 
2. Aizenman and Marion (1999) 
3. Mory (1993) 
4. Mork 

  .مدت توجه شده است در كوتاه) شامل توليد منابع طبيعي(ها  خشدر اين دست از مطالعات به رشد اقتصادي كل ب. 5
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  هاي مرتبط با تصميم بهينه در مورد اندازه و تركيب بودجه دولت نظريه -3-2

 1و تركيب بودجه دولت، آنچنان كه راس زاي درآمدهاي فراوان نفتي بر اندازه تأثير اختالل
كنند، يكي ديگر از پيامدهاي نامطلوبي  بيان مي) 2005( 3و دولين و لوين) 2006( 2واينر ،)2001(

به طور خالصه، در . است كه در ادبيات موضوع نفرين منابع به آن توجه زيادي شده است
ر، بخش قابل توجهي از بودجه دولت كشورهاي وابسته به درآمدهاي منابع طبيعي، درآمدهاي مزبو

. دهد را تشكيل داده و بودجه دولت نيز سهم قابل توجهي از تقاضاي كل اقتصاد را تشكيل مي
گذاري را گسترش  انداز و سرمايه ضمن آن كه، افزايش در درآمدهاي نفتي بيش از آن كه پس

  .شود دهد، موجب افزايش بودجه جاري دولت در دوره بعد مي
گذاري بهينه دولت را نيز با  نااطميناني حاصل از نوسان درآمدهاي نفتي، سياست ديگر،از سوي 

بيان ) 2005(آنچنان كه دولين و لوين  به عبارت ديگر،). 2001راس، (كند  مشكل روبرومي
سهم بودجه  كنند، نوسان درآمدهاي نفتي، با ايجاد اختالل در تركيب بهينه بودجه دولت، مي

  .دهد بودجه افزايش ميجاري را از كل 
  

  هاي انساني گذاري در سرمايه هاي مرتبط با تصميم بهينه سرمايه نظريه -3-3

گذاري در سرمايه  ترين مشاركت در توسعه مباني نظري تأثير وفور درآمدهاي نفتي بر سرمايه مهم
ي در گذار بر اساس اين مباني نظري، كاهش سرمايه. است) 2001(انساني مربوط به گيلفاسون 

از يك . شود ترين پيامدهاي فراواني درآمدهاي نفتي قلمداد مي هاي انساني نيز از جمله مهم سرمايه
ها و ثروت  سو، به دليل باال بودن درآمد و ثروت غير انساني، عوامل هيچ نيازي به ارتقاي توانايي

ل از منابع ها از جهت آن كه درآمدهاي حاص از سوي ديگر، دولت. كنند انساني احساس نمي
هاي انساني كه زمان بازدهي  گذاري در سرمايه مدت است، از سرمايه تر و در كوتاه طبيعي ملموس

به اين ترتيب، كاهش . كنند است، دوري مي) داري آن دولت بعد از دوره زمام(آن در بلندمدت 
اقتصادي بوده و  گيري بهينه عوامل هاي انساني ناشي از اختالل در تصميم گذاري در سرمايه سرمايه

  .آوري، كاهش رشد اقتصادي را در پي خواهد داشت از طريق كاهش نرخ رشد فن

                                                            
1. Ross (2001) 
2. Weiner (2006) 
3. Devlin and Lewin (2005) 
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بانك جهاني، شواهد آماري جالب توجهي از اين  هاي با تكيه بر گزارش) 2001(همچنين، آوتي 
بر اين اساس، سهم سرمايه انساني از كل ثروت كشورهاي آمريكاي شمالي و . كند پديده ارائه مي

درصدي كشورهاي  43درصد برآورد شده است كه نسبت به رقم  74و  76پايي به ترتيب ارو
اين در . دهد تفاوت فاحشي را نشان مي) ترين مقدار در بين مناطق مختلف جهان پايين(خاورميانه 

 39و  3، 5هاي طبيعي از كل ثروت براي مناطق ياد شده به ترتيب  حالي است كه سهم سرمايه
  .گذاري انساني است گر تأثير منابع طبيعي در كاهش سرمايه به خوبي بياندرصد است كه 

  

  هاي مرتبط با تصميم بهينه در مورد تخصيص منابع نظريه -3-4

در اين بخش دو نظريه مطرح وجود دارد، كه اولي به تأثير وفور درآمدهاي منابع طبيعي در بروز 
تأثير درآمدهاي مزبور بر تخصيص منابع  پرداخته و دومي) تخصيص منابع انساني( جويي رانت

پيامدهاي وفور درآمدهاي  ترين بر اساس نظريه اول، يكي از مهم. دهد توليد را مد نظر قرار مي
طبق تعريف، رانت يا افزونه، مازاد قيمت بر هزينه  .جويي است نفتي، اشاعه و گسترش فساد و رانت

دهد، كه اين رقم در مورد نفت به  ا تشكيل مينهايي است كه بخش مهمي از قيمت منابع طبيعي ر
مندي از  با توجه به پايين بودن هزينه فرصت تالش براي بهره). 2001راس، (است % 85طور متوسط 

هاي مولد،  اين رانت در مقايسه با بازدهي انتظاري آن، عوامل اقتصادي به جاي پرداختن به فعاليت
اين امر، عالوه بر بسترسازي براي . كنند نت متمركز ميتمام تالش خود را بر دستيابي به اين را

گيري عوامل در مورد تخصيص منابع توليدي آنها  گسترش و رونق فساد، باعث اختالل در تصميم
ساكس و وارنر،  ؛2002، 1تورويك ؛1999تورنل و لين، (شود  مي) سرمايه، وقت و نيروي كار(

 شود ري از چنين رانت قابل توجهي، باعث ميعالوه بر اين، برخوردا). 2001وآوتي،  1995
ها براي تامين مالي مخارج و همچنين به وجود آوردن نهادهاي قوي با زيرساخت قانوني  دولت

جويانه هموار خواهد كرد  رانت هاي دقيق حساسيتي نداشته باشند كه اين راه را براي تشديد فعاليت
  ).1387مهرآرا و كيخا، (

بر اساس اين نظريه، وفور . بروز پديده بيماري هلندي معروف است دومين نظريه به نظريه
درآمدهاي نفتي از دو طريق، قدرت رقابت بخش صنعت و كشاورزي كشورهاي صادركننده 

كاهش داده و در نهايت ) المللي و چه در بازارهاي داخلي چه در بازارهاي بين(منابع طبيعي را 

                                                            
1. Torvik (2002) 
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اول آن كه با كاهش نرخ ارز، به طور . شود مي باعث كاهش نرخ رشد اقتصادي آن كشورها
دوم آن . شود ترمي مستقيم، محصوالت قابل مبادله در مقايسه با محصوالت مشابه خارجي گران

كه، با كاهش نسبي بازدهي در بخش كاالهاي قابل مبادله در مقايسه با بخش غير قابل مبادله و 
و هزينه تأمين منابع در  1ابل مبادله هدايت شدهمنابع طبيعي، منابع توليدي اقتصاد به بخش غيرق
ها، در نهايت منجر به  اين افزايش در هزينه نهاده. بخش قابل مبادله به شدت افزايش خواهد يافت

كشورهاي ) صنعت و كشاورزي(كاهش بيش از پيش قدرت رقابت بخش كاالهاي قابل مبادله 
  ).1995ساكسووارنر،  و 2001گيلفاسون، (صادركننده منابع طبيعي خواهد شد 

  

  هاي تجاري هاي مرتبط با تصميم بهينه سياست نظريه -3-5

يكي ديگر از ) 2001(و گيلفاسون ) 1997(بر اساس مباني نظري ارائه شده از سوي ساكس و وارنر 
هاي تجاري در كشورهاي صاحب درآمدهاي  پيامدهاي منفي وفور درآمدهاي نفتي، محدوديت

آوري توليد، بازارهاي  بودن اقتصاد، از طريق فراهم آوردن دسترسي بهتر به فن باز. مزبور است
تواند بر رشد اقتصادي  تر، مي تر و ارزان كيفيت با اي اي و سرمايه بيشتر، مواد اوليه، كاالهاي واسطه

هاي تجاري كشورهاي صاحب درآمدهاي نفتي در  هر چند، محدوديت. تأثير مثبت داشته باشد
ت، اثرات مثبت ناچيزي بر رشد اقتصادي آنها داشته، ولي در بلندمدت، اثر آزادسازي مد كوتاه

گذاران اقتصادي به  سياست شود وفور درآمدهاي نفتي باعث مي. تجاري، مثبت و قابل توجه است
سمت محدودسازي بيشتر تجارت خارجي حركت كرده و در نتيجه، در بلندمدت، رشد اقتصادي 

  .خود را كاهش دهند
نقش و جايگاه كيفيت نهادي در  توضيح مختصري از مباني نظري اين بخش به جاست در پايان

شايد به جرأت بتوان ادعا كرد، بيشتر . بروز آثار وفور ويا نوسان درآمدهاي نفتي نيز ارائه شود
ر كننده جهت اثرات وفور درآمدهاي نفتي ب ترين عامل تعيين هاي ارائه شده، مهم محققين و فرضيه

بر اين اساس، در ). 1387مهرآرا و كيخا، (دانند  رشد اقتصادي را نهادهاي موجود در اقتصاد مي
كشورهاي با نهادهاي خوب، پيامدهاي منفي درآمدهاي نفتي پديدار نشده و از اين رو اين 

در مقابل، در كشورهاي با نهادهاي ضعيف، پيامدهاي منفي . درآمدها يك موهبت خواهد بود
مدت محدود  آمدهاي نفتي هويدا شده و رشد اقتصادي اين كشورها در بلندمدت و كوتاهوفور در

                                                            
  .كارگيري مفهوم اثر آزمندي در يك الگوي رشد دوبخشي نشان دادند ، اين پديده را با به)1999( و لين تورنل .1
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از جمله نظري و مبارك  در اين بين، برخي از محققين). 2007، 1كولير و گودريس(شود  مي
) شرط الزم(زا و صرفاً بستري  ، عدم برخورداري از نهادهاي خوب را ناشي از عوامل برون)1389(

و ) 2001(دانند، ولي برخي ديگر، از جمله راس  دن درآمدهاي فراوان نفتي به بال ميبراي تبديل ش
تخريب نهادها را زاده و نتيجه وابستگي به آن درآمدها معرفي ) 1391(بهبودي و همكاران 

  .2كنند مي
  

  تصريح الگو -4

رائه شده در بخش قبل الگوي مورد استفاده در اين مقاله داراي شش معادله و مبتني بر مباني نظري ا
با اين وجود، از آنجا كه روابط تصريح . شود است كه با الهام از الگوي مطالعات مختلف تبيين مي

اند، نقش اثرات متقابل بين  شده شده در اين مطالعه، در مقاالت مختلف به صورت مجزا برآورد
اي ياد شده با خطاي از اين رو، ممكن است الگوه. متغيرهاي اساسي ناديده گرفته شده است

هاي معمول ضرايب، نادرستي تخمين  زننده تخمين تصريح روبرو باشند كه نتايجي از قبيل تورش
ها را در پي  اعتباري آزمون فرضيه ضرايب و بي واريانس جزء اخالل، تورش در تخمين واريانس

). 580: 1378، 3راتيگج(كند  داشته و در نهايت اعتبار نتايج آن مطالعات را با ابهام روبرو مي
زمان برآورد شده و از  هم بنابراين در اين مطالعه، الگوي تصريح شده با استفاده از روش معادالت

و خانوارها ) دولت(گيري بخش عمومي  آن طريق آثار منفي وفور درآمدهاي نفتي بر نظام تصميم
دا سه شاخص اصلي بر اين اساس، در ادامه ابت. گيرد مورد مطالعه قرار مي) بخش خصوصي(
   .شود الگوتشريح شده و در پي آن روابط الگو تبيين مي) مشترك در بين تمام روابط(
  

  اصلي  معرفي سه شاخص) الف

در انجام مطالعه حاضر از شاخص قدرت خريد درآمد سرانه صادرات نفتي دولت به عنوان 
ب اين شاخص، جدا از ايرادات دليل اصلي انتخا. شود شاخصي از فراواني منابع طبيعي استفاده مي

در . هاي خاص اقتصاد ايران است هاي متداول مطالعات گذشته، شرايط و ويژگي وارده بر شاخص

                                                            
1. Collier and Goderis (2007) 

اين رويكرد در كشورهاي در حال توسعه بيشتر مصداق داشته و براي كشورهاي توسعه يافته برخوردار از منابع طبيعي چندان . 2
  .موضوعيت ندارد، در حالي كه رويكرد اول بيشتر براي كشورهاي توسعه يافته سازگاري دارد

3. Gujarati 
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اقتصاد ايران، دولت خود را مكلف به اصالح امور اقتصادي مردم دانسته و سعي در ايجاد اشتغال، 
هاي انرژي، كنترل تورم و  ان حاملتأمين مواد غذايي، اقالم بهداشتي و دارويي، آموزش، توليد ارز

گذاري كاالهاي توليد شده توسط بخش  بازار ارز، دخالت در بازار پول و سرمايه، قيمت
در مقابل، خانوارها نيز با پذيرش و . ها و موارد ديگري از اين دست دارد خصوصي، پرداخت يارانه

ت خود از دولت را مطرح كرده عادت به چنين نقش و جايگاهي براي دولت، به طور مداوم مطالبا
از اين رو، با توجه به آن كه . نمايند و از طرق مختلف، از جمله رأي دادن، آن را پيگيري مي

است، انتخاب ) صادراتي(گري دولت، درآمدهاي نفتي سرانه  ترين منبع تأمين نقش تصدي عمده
وه بر آن، از آنجا كه در عال .باشد شاخص ياد شده بهترين گزينه براي انجام مطالعه حاضر مي

ادبيات موضوع نفرين منابع، هم سطح و هم نرخ تغييرات شاخص وفور منابع طبيعي به عنوان عامل 
و ) سطح(زمان اثرات اندازه  هم اند، در اين مطالعه نيز به طور اثرگذار بر رشد اقتصادي معرفي شده

براي محاسبه  .گيرد جه قرار مينرخ تغييرات قدرت خريد سرانه درآمدهاي نفتي دولت مورد تو
  .شود استفاده مي) 1(قدرت خريد سرانه درآمدهاي نفتي دولت، از رابطه شماره 

  = ∗∗                                                                                                             )1(  
  

 ، 1)دالر(نرخ ارز  كل صادرات ساليانه نفت ايران بر حسب دالر،  آن، كه در 
  .كننده است شاخص بهاي مصرف اندازه جمعيت و 

مدت  تغييرات قدرت خريد جاري از روند بلند 2شاخص نوسانات قدرت خريد به صورت قدرمطلق
اندازه، نوسانات يكساني را پديد آورده و از  بنابراين، يك افزايش يا كاهش هم. تعريف شده است

  . نظر عالمت تغييرات قدرت خريد، تفاوتي وجود نخواهد داشت
  = | − |                                                                                    )2(  

                                                            
ره مورد مطالعه ارز تك نرخي بوده و تنها طي يكي دو سال آخر دوره نرخ ارز رسمي و دو هاي سالتر با توجه به آن كه در بيش. 1

بازار آزاد متفاوت بوده و آماري هم از مقدار فروش ارز به تفكيك قيمت رسمي و آزاد وجود ندارد، اين بخش از درآمدهاي 
  .ارزي ناچيز فرض شده و از نرخ ارز رسمي براي نرخ ارز استفاده شده است

به عبارت ديگر، اگر . گيرد در اين مطالعه قدر مطلق تغييرات قدرت خريد به عنوان شاخصي از ايجاد نااطميناني مد نظر قرار مي .2
گيري بهينه عوامل اقتصادي مورد نظر باشد، تغييرات و يا نوسانات منفي اين متغير داراي همان اثر تغييرات و  اختالل در نظام تصميم
مقدار نوسانات  از بديهي است، در صورتي كه. د بود و لذا قدر مطلق اين نوسانات در نظر گرفته شده استنوسانات مثبت خواه

  .تر در نظر گرفته شده است استفاده شود گويي براي تغييرات منفي نقشي كم) با لحاظ كردن عالمت(قدرت خريد درآمدهاي نفتي 
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دار انتظاري متغير بر حسب روند بلند مدت خطي متغير مورد دهنده مق نشان  كه در آن، عملگر
  .1بحث است

 2ساالرانه مردم گويي چنين، براي لحاظ كردن اثر كيفيت نهادي در روابط الگو از شاخص پاسخ هم
ناظر بر نهادهاي ) قضايي-اداري(گر كيفيت و قدرت نهادهاي نظارتي  شود كه بيان استفاده مي
هر چقدر كيفيت و قدرت نهادهاي اداري و قضايي ناظر باالتر باشد، بديهي است . دولتي است

. گويي و الزام به پذيرش نتايج و مسئوليت تصميمات دولتمردان در برابر جامعه بيشتر است پاسخ
ساالرانه توسط گروه خدمات ريسك سياسي محاسبه و در اختيار عموم  مردم گويي شاخص پاسخ

، به صورت ماهانه و 3تا كنون، با همكاري دانشگاه مريلند 1984ال اين گروه، از س. گيرد قرار مي
از جمله (كشور دنيا  100براي  4المللي كشور هايي را با عنوان راهنماي ريسك بين ساالنه داده

هاي ساالنه انتشار يافته توسط اين موسسه استفاده  كند كه در اين مطالعه از داده منتشر مي) ايران
ساالرانه، از سه شاخص  مردم گويي يادآوري است كه در محاسبه شاخص پاسخ الزم به. شده است

  .استفاده شده است) 0-6( 7و برقراري نظم و قانون) 0-6( 6، فساد)0-4( 5ساالري كيفيت ديوان
  
  تصريح روابط الگو) ب

همان گونه كه در بخش مباني نظري بيان شد، يكي از مهمترين پيامدهاي منفي وفور و نوسان 
) ها كنندگان و صاحبان بنگاه به عنوان مصرف(خانوارها  گيري رآمدهاي نفتي، اختالل در تصميمد

رود رفتار دولت در  عالوه بر آن، انتظار مي. گذاري است و دولت در مورد ميزان مصرف و سرمايه
از طريق تخصيص (، هم به طور مستقيم )نسبت بودجه جاري به عمراني(زمينه تركيب بودجه 

گذاري بخش  اي از تقويت و حمايت سرمايه به عنوان نشانه(و هم غير مستقيم ) هاي عمراني هبودج
گذاري باشد  هم از عوامل مؤثر در تصميم عوامل اقتصادي در تعيين نرخ سرمايه) خصوصي

ضمن آن كه، ). 1382و گسكري و همكاران،  1997ساكس و وارنر،  ؛1386سامتي و همكاران، (
كننده و اثرگذار در بروز پيامدهاي منفي وفور  ي نيز، به عنوان يك عامل تعيينبستر كيفيت نهاد

                                                            
  .بر زمان است رگرسيون خطي  هاي باقيمانده ، قدر مطلق)نه نفتينوسان درآمدهاي سرا(در واقع؛ مقادير اين متغير . 1

2. Democratic Accountability 
3. Maryland 
4. International Country Risk Guide (ICRG) 
5. Bureaucracy 
6. Corruption 
7. Law and Order 
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؛ بهبودي و همكاران، 1387مهرآرا و كيخا، (شود  درآمدهاي نفتي، در تمام معادالت وارد مي
بنابراين اولين رابطه از الگوي ). 1390و محمدزاده و همكاران،  1391؛ عبادي و نيكونسبتي، 1391

  : شود تصريح مي) 3(براي نشان دادن اين آثار، به صورت رابطه  اين مطالعه،
  = + + + + +                    )3(  
  

گذاري از شاخص نسبت  كه در آن، براي نشان دادن تصميم خانوارها در مورد مقدار بهينه سرمايه
  شود؛ گذاري كل به توليد ناخالص ملي استفاده مي رمايهس
  =                                                                                                     )4(  
  
نسبت (شاخص اندازه دولت  ،1شاخص توسعه انساني ضرايب الگو،  cچنين،  هم

   .شاخص كيفيت نهادي است و ) مخارج دولت به توليد ناخالص ملي
گانه الگو، به منظور تصريح اثرات وفور و نوسان درآمدهاي نفتي بر  رابطه دوم از روابط شش

  :هاي انساني است گذاري در سرمايه تصميم بهينه عوامل اقتصادي در مورد سرمايه
  = + + + + +                   )5(  
  

  .نسبت بودجه جاري به عمراني دولت است  كه در آن،
 گر شاخص مورد استفاده در اين ارتباط، نرخ تغييرات در شاخص توسعه انساني است كه بيان

و مقادير آن از منبع برنامه توسعه سازمان ملل باشد  هاي انساني مي گذاري در سرمايه سرمايه
در اين ) خانوارها و دولت(رود تصميم عوامل  ، انتظار مي)5(بر اساس رابطه . استخراج شده است

مستقيم و (از تركيب بودجه دولت  چنين ارتباط متأثر از وفور و نوسان درآمدهاي نفتي و هم
نسبت درآمدهاي (، تركيب منابع دولت )لتگري دو ميزان تصدي(، اندازه دولت )غيرمستقيم

  ).2001آوتي، (و كيفيت نهادي باشد ) مالياتي به كل درآمدهاي دولت
تصريح ) بخش عمومي(در رابطه سوم، تأثير وفور و نوسان درآمدهاي نفتي بر اندازه بهينه دولت 

  :شود مي
                                                            
1. Human Development Index (HDI) 
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= + + + + +                  )6(  
  

نشان دهنده نسبت  ، نسبت )6(در رابطه . درجه باز بودن اقتصاد است كه در آن، 
مخارج دولت به توليد ناخالص ملي است و لذا به عنوان شاخصي از اندازه دولت در نظر گرفته 

  .شده است
ر نوسانات درآمدهاي نفتي بر اندازه بهينه دولت، در ادبيات الزم به يادآوري است كه در مورد اث

از اين رو، نتايج مطالعه . موضوع نفرين منابع، شواهد كاربردي يا مباني نظري ارائه نشده است
حاضر، به نوعي يك مشاركت علمي در تعيين اثر نوسانات قيمت جهاني نفت بر اندازه دولت نيز 

نوسانات قدرت خريد سرانه درآمدهاي نفتي، تركيب بودجه عالوه بر سطح و . شود محسوب مي
دولت، شاخص توسعه انساني، درجه باز بودن اقتصاد و كيفيت نهادي نيز در اين معادله وارد 

  .شود مي
برداري از آن، عالوه بر تأثير بر  وفور و نوسان درآمدهاي نفتي و جايگاه انحصاري دولت در بهره

تواند منجر به انحراف دولت در تعيين تركيب بهينه  گري آن، مي اندازه دولت و ميزان تصدي
بر اين اساس و براي آزمون اين اثر، از شاخص نسبت بودجه جاري به عمراني . بودجه نيز شود

  :شود استفاده مي) 7(دولت و رابطه شماره 
  = + + + + +                 )7(  
  

نسبت  نسبت درآمدهاي مالياتي از كل درآمدهاي دولت در هر سال و  كه در آن، 
  .كسر بودجه به كل بودجه دولت است

بنابراين، . شود ، به صورت نسبت بودجه جاري به بودجه عمراني دولت تعريف مي نسبت
هاي عمراني به جاري يا  تغييرات اين نسبت نشان دهنده تغيير در تركيب بودجه دولت از بودجه

چنين، الزم  هم .شود برعكس است و لذا به عنوان شاخصي از تركيب بهينه بودجه دولت استفاده مي
از . ت كه تأثير نوسانات قيمت در ادبيات موضوع موجود به روشني بيان نشده استبه يادآوري اس

اين رو، نتايج مطالعه حاضر در اين مورد هم به عنوان يك مشاركت و توسعه علمي در ادبيات 
  .شود موضوع نفرين منابع محسوب مي

هاي تجاري  نه سياستدر رابطه پنجم، تأثير وفور و نوسان درآمدهاي نفتي بر تصميم دولت در زمي
  :گيرد مورد مطالعه قرار مي
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= + + + + +                )8(  
  

 .نرخ مبادله حقيقي است كه در آن، 

هاي تجاري در نظر  ستبه عنوان شاخصي از سيا) (، درجه باز بودن اقتصاد )8(در رابطه 
اين نسبت، از تقسيم مجموع صادرات و واردات بر توليد ناخالص ملي به دست . گرفته شده است

آيد و لذا نسبت حجم مبادالت اقتصاد با بخش خارجي را در مقايسه با اندازه كل اقتصاد نشان  مي
بر اين متغير، در ادبيات الزم به يادآوري است كه در مورد اثر نوسانات درآمدهاي نفتي . دهد مي

داري بين  رود رابطه معني موضوع، پيشينه مطالعات نظري يا كاربردي يافت نشده ولي انتظار نمي
آنها برقرار باشد؛ با اين وجود، اين متغير نيز به همراه شاخص وفور درآمدهاي نفتي در رابطه 

  .وارد شده تا تأثير آن مورد آزمون قرار گيرد) 8(شماره 
رابطه، تأثير وفور و نوسان درآمدهاي نفتي بر نظم مالي دولت مورد ارزيابي ) ششمين(رين در آخ
شاخص مورد استفاده براي بيان نظم مالي، نسبت كسر بودجه به توليد ناخالص ملي . گيرد قرار مي

عث رود تنها نوسانات زياد درآمدهاي نفتي بر كسر بودجه مؤثر بوده و با انتظار مي. است) (
و  1390مهرآرا و همكاران، (هاي منتهي به كاهش قيمت نفت شود  افزايش شديد آن در دوره

هاي تركيب بودجه دولت، نسبت درآمدهاي  عالوه بر آن، شاخص). 1388بهبودي و همكاران، 
توان  بنابراين مي. شود مالياتي و كيفيت نهادي نيز به عنوان متغيرهاي توضيحي وارد اين معادله مي

  :شتنو
  = + + + + +                )9(  
  

  ها روش تخمين الگو و توصيف داده - 5

الگو، شامل شش معادله  زمان هم معادالتبا توجه به روابط تصريح شده در بخش قبل، دستگاه 
در . شود استفاده مي 1اي مرحله  سه يب آن از روش حداقل مربعاتخواهد بود كه براي برآورد ضرا

زمان و با توجه به قيدهاي وضع شده بر تمامي معادالت،  الگو به طور هم اين روش، همه معادالت
همبستگي احتمالي ( 2زماني اولين دليل استفاده از اين روش، وجود مشكل هم. شوند تخمين زده مي

است كه با وجود آن، استفاده از ) مت راست معادالت با جمالت خطازاي س بين متغيرهاي درون
                                                            
1. Three-Stage Least Squares 
2. Simultaneity 
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،منجر به عدم كارايي و عدم سازگاري )تخمين جداگانه معادالت( 1اطالعات محدود هاي روش
بنابراين الزم است براي برآورد روابط الگو از ). 1387گجراتي، (ها خواهد شد  زننده تخمين
  .هاي سيستمي استفاده شود ا روشي 2هاي تخمين با اطالعات كامل روش

واريانس و همچنين همبستگي بين جمالت خطا در معادالت مختلف  دومين مشكل، ناهمساني
حاصل از تخمين الگو با روش حداقل  هاي وجود اين مشكل از بررسي نمودار باقيمانده. است

هاي مزبور قابل  چنين دقت در ماتريس همبستگي باقيمانده و هم 3اي موزون مرحله دو مربعات
هاي حاصل از برآورد معادالت به روش حداقل  ، نمودار باقيمانده)1(شكل شماره .4تشخيص است

  .دهد اي را نشان مي مرحله دو مربعات

                                                            
1. Limited Information Methods 
2. Full Information Methods 
3. Weighted Three-Stage Least Squares 

  .شود جمالت خطاي معادالت مختلف مستقل بوده و واريانس همسان دارند اي فرض مي در روش حداقل مربعات دو مرحله. 4
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  اي هاي برآورد معادالت الگو با روش حداقل مربعات دومرحله نمودار باقيمانده: )1(شكل 

  هاي پژوهش يافته:منبع
  

. كند ضرايب همبستگي جمالت خطاي معادالت مختلف را ارائه مي )1(ره چنين، جدول شما هم
جمالت خطا به طوري معناداري با  تر گونه كه از مقادير ضرايب همبستگي آشكار است، بيش همان

براي برآورد  اي مرحله سه بنابراين الزم است از روش حداقل مربعات. يكديگر همبستگي دارند
  .روابط الگو استفاده شود
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 اي هاي برآورد معادالت الگو با روش حداقل مربعات دومرحله ضرايب همبستگي باقيمانده: )1(جدول 

  IGR HCR BGR GBS OPD DBR 

IGR 000000/1 093107/0 534419/0- 365607/0- 294255/0 166101/0- 

HCR 093107/0 000000/1 055850/0- 181304/0- 263150/0 222020/0- 

BGR 534419/0- 055850/0- 000000/1 224881/0 489313/0- 093789/0 

GBS 365607/0- 181304/0- 224881/0 000000/1 572872/0- 457791/0 

OPD 294255/0 263150/0 489313/0- 572872/0- 000000/1 687547/0- 

DBR 166101/0- 222020/0- 093789/0 457791/0 687547/0- 000000/1 

  هاي پژوهش يافته:منبع
  

پذير بودن برآورد سيستمي الگو، الزم است تمام معادالت  الزم به يادآوري است كه، براي امكان
اي  اي و رتبه براي اطمينان از اين امر الزم است شروط درجه. مشخص باشند) ازحد دقيقاً يا بيش(

)) 2(جدول شماره (بر اساس نتايج حاصل از بررسي شرايط مزبور . ها ارزيابي شود در مورد آن
 توان آن را با استفاده از روش حداقل مربعات تمام معادالت اين الگو دقيقاً مشخص بوده و لذا مي

  .اي تخمين زد مرحله سه
  

  اي وضعيت تشخيص معادالت الگو اي و رتبه ارزيابي شرايط درجه :)2(جدول 

  
هاي مورد استفاده  انجام شده و داده EViews افزاري بسته نرم 6.00برآورد الگو با استفاده از نسخه 

هاي داده متفاوت، به شرح ادامه،  ، از منابع و پايگاه1363-1390در اين پژوهش، براي دوره زماني 
بر حسب درصد از (گذاري  هاي مربوط به سرمايه داده. ار گرفته استاستخراج و مورد استفاده قر

وضعيت مشخص بودن 
 )اي شرط درجه(

تعداد متغيرهاي از 
شده  پيشتعيين

 دلهخارج از معا

تعداد متغيرهاي 
زاي  درون

معادله منهاي 
 يك

وضعيت مشخص بودن 
 )اي شرط رتبه(

رتبه 
ماتريسضرايب 

 الگو

شماره 
 معادله

 1 5 مشخص 2 2 دقيقاً مشخص

 2 5 مشخص 2 2 دقيقاً مشخص

 3 5 مشخص 2 2 دقيقاً مشخص

 4 5 مشخص 1 1 دقيقاً مشخص

 5 5 مشخص 1 1 دقيقاً مشخص

 6 5 مشخص 1 1 يقاً مشخصدق

  هاي پژوهشيافته :منبع
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و بودجه كل ) بر حسب درصد از توليد ناخالص ملي(، كسر بودجه دولت )توليد ناخالص ملي
استخراج شده  1المللي پول هاي صندوق بين از داده) بر حسب درصد از توليد ناخالص ملي(دولت 
استخراج شده  2ه انساني از منبع برنامه توسعه سازمان مللهاي مربوط به شاخص توسع داده.است
استفاده شده  3هاي بانك جهاني هاي مربوط به رابطه مبادله، از پايگاه داده براي استخراج داده. است
هاي گروه  از پايگاه داده) ساالرانه گويي مردم پاسخ(هاي مربوط به كيفيت نهادي  داده. است

هاي مورد استفاده، شامل قدرت  براي ساير داده. آمده است به دست 4خدمات ريسك سياسي
خريد سرانه درآمدهاي نفتي دولت، درجه باز بودن اقتصاد و درآمدهاي مالياتي دولت از پايگاه 

  .استفاده شده است. ا. ا. هاي بانك مركزي ج داده
رهاي موجود در الگو فولر تعميم يافته تمام متغي-نكته قابل ذكر ديگر آن كه بر اساس آزمون ديكي

بنابراين بعد از برآورد الگو، براي اطمينان از وجود رابطه . مانا و يا انباشته از درجه يك هستند
جمعي بين متغيرهاي الگو، دو فرضيه وجود ريشه واحد انفرادي و وجود ريشه واحد مشترك  هم

ايج به دست آمده از معادالت الگو مورد آزمون قرار گرفت كه بر اساس نت هاي درباقيمانده
جدول شماره . ها مورد تأييد قرار گرفت هاي مختلف، فرضيه مزبور رد و مانايي باقيمانده آزمون

  .دهد نتايج آزمون مزبور را نشان مي) 3(
  

  هاي برآورد معادالت نتايج آزمون مانايي باقيمانده: )3(جدول 
  وجود ريشه واحد انفرادي  وجود ريشه واحد مشترك  نوع آزمون

ايوان، لين و tآزمون   نام آزمون
  *چو

 tآزمون 
  *بريتونگ

ايم،  Wآزمون 
  *پسران و شين

آماره ديكي (آزمون فيشر 
  )**فولر تعميم يافته

آماره (آزمون فيشر 
  )**فيليپس پرون

مقدار آماره 
  آزمون

10/5-  51/1-  89/5-  98/54  97/86  

  00/0  00/0  00/0  07/0  00/0  احتمال
  .دو به دست آمده است شان دهنده آن است كه مقادير بحراني آماره اين آزمون بر اساس يك توزيع نرمال و توزيع چيبه ترتيب ن** و * 
  

  نتايج برآورد الگو -6

  :دهد الگو را در شش ستون نشان مي نتايج برآورد معادالت) 4(جدول شماره 

                                                            
1. IMF; http://www.imf.org/external/data.htm 
2. United Nations Development Program (UNDP); http://hdr.undp.org 
3. World Bank; http://data.worldbank.org 
4. Political Risk Services (PRS); http://www.prsgroup.com 
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  نتايج حاصل از برآورد الگو :)4(جدول 
  1 2 3 4 5 6 

 -1/0 42401 76/3 31/18 70/3 44/46 عرض

 )**-39/0( )16/3( )69/4( )38/4( )*84/1( )81/13( از مبدأ

RPI 
15/9 87/4 65/69- 62/4- 61/2 93/0- 

)02/1**( )82/1*( )58/4-( )82/1-*( )11/4( )78/1-*( 

PIV 
24/334- 55/13- 28/143 80/50 32/3- 42618 

)92/2-( )69/0-**( )60/2( )41/4( )46/1-**( )20/2( 

HCR 
75/0 

--- --- --- --- --- 
)95/0**( 

IGR --- 
01/0- 

--- --- --- --- 
)23/0-**( 

BGR 
78/0- 

--- --- --- --- 
36526 

)34/6-( )65/1*( 

GBS --- --- 
50/3- 

--- 
01/0-- 

--- 
)47/3-( )09/0-**( 

OPD --- --- 
41/44 

--- --- --- 
)88/5( 

DBR --- 
21/2- 

--- 
38/4- 

--- --- 
)65/1-*( )17/3-( 

TOT --- --- --- --- 
06/1- 

--- 
)78/1-*( 

TTR --- --- --- 
96/2- 88/0- 27/0- 

)78/1-*( )70/5-( )72/0-**( 

IQI 
44/2 76/0- 69/2 23/0- 04/0- 06/0- 

)66/2( )14/3-( )92/3( )35/1-**( )66/1-( )60/1-**( 

R2 91/0 63/0 90/0 67/0 83/0 63/0 

 .است) ها واريانس تصحيح ناهمساني(وايت  t گرآماره اعداد داخل پرانتز بيان

  .ضرايب است داري و عدم معني% 90دار بودن در سطح  گرمعني به ترتيب نمايان** و * 
    
و برخي نيز % 5طح تشخيص ترضرايب در س مشخص است بيش) 4(طور كه از جدول شماره  همان

معنادار نيستند، ضريب % 10از ميان ضرايبي كه در سطح . معنادار هستند% 10در سطح تشخيص 
، ضريب شاخص نوسان درآمدهاي نفتي در %12شاخص كيفيت نهادي در معادله ششم در سطح 

و ضريب شاخص كيفيت نهادي در معادله سوم در سطح %15معادله پنجم در سطح تشخيص 
  .معنادار نخواهند بود t با توجه به مقدار آماره معنادار بوده ولي ساير ضرايب% 18خيص تش
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شاخص نوسان  ضريب. معنادار با انتظارات نظري سازگار است در معادله اول، عالمت تمام ضرايب
ها، با توجه به پرنوسان بودن  درآمدهاي نفتي معنادار و عالمت آن منفي است؛ كه اين ويژگي

از سوي  .كند گذاري را تأييد مي تأثير منفي وابستگي به درآمدهاي نفتي بر سرمايه نفت،قيمت 
ديگر، در اين معادله ضريب شاخص اندازه دولت نيز معنادار و منفي است كه حاكي از تأثير منفي 

چنين، با توجه به معنادار و مثبت بودن ضريب شاخص  هم .گذاري است اندازه دولت بر سرمايه
از سوي ديگر، با . شود گذاري تأييد مي نهادي، تأثير مثبت كيفيت نهادي بر سطح سرمايه كيفيت

توان گفت كه افزايش درآمدهاي  توجه به معنادار نبودن ضريب شاخص وفور درآمدهاي نفتي مي
ضمن آن . گذاري نداشته است گونه تأثير معناداري بر مقدار سرمايه نفتي در دوره مورد مطالعه هيچ

  .دهد گذاري نشان نمي شاخص توسعه انساني هم تأثير معناداري بر سرمايهكه 
نكته شايان ذكر آن است كه، معنادار نبودن ضريب شاخص وفور درآمدهاي نفتي، به همراه وجود 

گذاري فرضيه نفرين منابع از مجراي  رابطه منفي بين شاخص نوسان درآمدهاي نفتي و سرمايه
گونه تأثير مستقيم  كند؛ چرا كه تغييرات درآمدهاي نفتي، نه تنها هيچ گذاري را تأييد مي سرمايه

مثبت بر تشكيل سرمايه ندارد، بلكه به عنوان منشأ بروز نااطميناني بر تشكيل سرمايه اثر منفي 
  .تواندرشد اقتصادي را مختل كند گذاشته و از اين طريق مي

چنين،  هم. تظارات نظري سازگار نيستدر معادله دوم، تنها عالمت شاخص كيفيت نهادي با ان
عليرغم عدم تأثير نوسانات درآمدهاي نفتي، افزايش درآمدهاي نفتي بر شاخص سرمايه انساني اثر 

ضمن . گري دولت در بخش آموزش دور از انتظار نيست مثبت داشته است كه با توجه به تصدي
نساني حاكي از آن است كه هر آن كه، وجود رابطه منفي بين نظم مالي دولت و شاخص توسعه ا

هاي مؤثر بر شاخص  وقت دولت با كسر بودجه روبرو باشد، بودجه بخش آموزش و ديگر مؤلفه
نيز حاكي از عدم وجود  معنادار نبودن ضريب  .يابد انقباضي شده و كاهش مي توسعه انساني،

  .گذاري فيزيكي و انساني است رابطه معنادار بين شاخص سرمايه
متغيرهاي وفور و نوسان درآمدهاي نفتي، بر خالف  مجموع، با توجه به وضعيت ضرايبدر 

بسياري از مطالعات گذشته، فرضيه نفرين منابع از طريق تأثير بر سرمايه انساني در ايران و طي دوره 
وفور زمان  دليل اين امر، آن است كه در مطالعات ياد شده به تأثير هم. 1شود مورد مطالعه تأييد نمي

                                                            
مگر آن كه رابطه بين سرمايه انساني و رشد اقتصادي منفي فرض شود؛ كه اين فرض نيز با توجه مباني نظري موجود غير قابل . 1

  .قبول است
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به عبارت ديگر، الگوهايي . شود هاي مختلف اقتصاد توجه نمي و يا نوسان درآمدهاي نفتي بر بخش
با  پردازند مي بروز نفرين منابع كه به مطالعه بروز نفرين منابع از طريق يكي از مجاري چندگانه

ها  آن نتايج وتوجه به لحاظ نكردن اثرات متقابل بين مجاري مختلف، با تورش تصريح روبرو بوده 
  .از اعتبار كافي برخوردار نيست

بر . ها با انتظارات نظري سازگار است ترآن در معادله سوم، تمام ضرايب معنادار و عالمت بيش
اساس ضرايب برآوردي، افزايش درآمدهاي نفتي باعث كاهش نسبت مخارج دولت به توليد 

رآمدهاي نفتي، و به دنبال آن افزايش دليل اين امر آن است كه با افزايش د. ناخالص ملي است
تري افزايش يافته و لذا  مخارج دولت، از طريق سازوكار ضريب تكاثري، توليد ملي به نسبت بيش

در مقابل، افزايش قيمت ياد شده از سوي عوامل اقتصادي به . كاهش خواهد يافت نسبت 
گذاري، و به دنبال آن توليد  اهش سرمايهقلمداد شده و باعث ك عنوان يك نوسان و منشأ نااطميناني

افزايش يافته و اندازه و سهم دولت از  شود؛ به طوري كه در مجموع، نسبت  ناخالص ملي مي
 به طور كلي، برآيند اين دو اثر بستگي به تفاوت. يابد هاي كل اقتصاد افزايش مي فعاليت

در صورتي كه نوسان درآمدهاي . دارد آن درآمدهاي نفتي تحقق يافته نسبت به روند بلندمدت
تر شده و در صورت بروز نوسانات كوچك، سهم بخش  نفتي قابل توجه باشد، اندازه دولت بزرگ

به هر حال، با توجه به پرنوسان بودن . هاي اقتصادي افزايش خواهد يافت خصوصي از كل فعاليت
رآمدهاي نفتي طي دوره مورد توان ادعا كرد وابستگي دولت ايران به د درآمدهاي نفتي، مي

هاي اقتصادي شده  مطالعه، باعث افزايش اندازه دولت و كم شدن سهم بخش خصوصي از فعاليت
بر اين اساس، نتايج اين مطالعه فرضيه نفرين منابع از مجراي افزايش غير بهينه اندازه دولت را . است

  .كند نيز تأييد مي
ه جاري به بودجه عمراني بر اندازه دولت منفي است كه در اين معادله، تأثير نسبت بودجچنين هم

هاي عمراني دولت از كل بودجه افزايش يابد، با توجه به گرايش  دهدهر چقدر سهم بودجه نشانمي
بر  چنين هم .ترخواهد شد گري و اداره اموال عمومي، اندازه دولت نيز بزرگ دولت به تصدي

جه باز بودن اقتصاد، اندازه دولت نيز افزايش يافته برآوردي، با افزايش در اساس عالمت ضرايب
اي كه از آن  ويژه هاي هاي بزرگ دولتي، با توجه به امتيازات و حمايت بنگاه دهد است كه نشان مي

واردات و صادرات سرمايه، كاال و (تري از مبادالت صورت گرفته  برخوردارند، سهم بيش
در مقابل، دراين معادله نيز عالمت شاخص . اند دهبا بخش خارجي را به خود اختصاص دا) خدمات

  .كيفيت نهادي با انتظارات نظري سازگار نيست؛ چرا كه رابطه آن با اندازه دولت مستقيم است
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در معادله چهارم، عالمت ضرايب دو شاخص وفور و نوسان درآمدهاي نفتي حاكي از آن است 
ري از كل بودجه افزايش يافته و در صورت كه، در شرايط نوسان درآمدهاي نفتي، سهم بودجه جا

توان ادعا  بنابراين مي. هاي عمراني تغيير خواهد كرد ثبات آن، تركيب بودجه دولت به نفع بودجه
كرد كه با توجه به پرنوسان بودن درآمدهاي نفتي، نتايج اين مطالعه فرضيه نفرين منابع از طريق 

كند؛ چرا كه با كاهش سهم بودجه عمراني موجودي  يتغيير در تركيب بودجه دولت را نيز تأييد م
عالوه بر اين، بر اساس ضرايب . سرمايه كالن كاسته شده و رشد اقتصادي كاهش خواهد يافت

برآوردي تأثير شاخص نظم مالي دولت و نسبت درآمدهاي مالياتي دولت بر تركيب بودجه دولت 
تراز  هاي عمراني بيش تأمين مالي پروژهبه عبارت ديگر، طي اين دوره دولت براي . منفي است

چنين، با توجه به معنادار  هم .هاي كسر بودجه استفاده كرده است درآمدهاي مالياتي و سياست
توان ادعا كرد كه كيفيت نهادي بر تصميم دولت در تعيين  نبودن ضريب شاخص كيفيت نهادي مي

  .تأثير بوده است تركيب بودجه بي
پنجم حاكي از آن است كه افزايش درآمدهاي نفتي باعث افزايش درجه باز نتايج برآورد معادله 

اين امر ناشي از آن است كه طي .تأثير است بودن اقتصاد شده و نوسانات اين درآمدها بر آن بي
دوره مورد مطالعه با افزايش درآمدهاي نفتي، حجم واردات كاالها و خدمات به سرعت افزايش 

، در نگاه اول و با فرض وجود رابطه مثبت بين درجه باز بودن اقتصاد و بر اين اساس. يافته است
غيربهينه تجاري  هاي رشد اقتصادي در بلندمدت، فرضيه وجود نفرين منابع از مجراي سياست

تر ناشي  شود؛ ولي با توجه به آن كه افزايش درجه باز بودن اقتصاد در ايران بيش دولت تأييد نمي
است، اين ) مدت و در پي آن كاهش توليدات ملي دستكم در كوتاه(ت از افزايش حجم واردا
ضمن آن كه، نرخ مبادله حقيقي، سهم درآمدهاي مالياتي و شاخص .شود فرضيه نيز تأييد مي

در اين بين، تأثير شاخص كيفيت . اند كيفيت نهادي نيز بر درجه باز بودن اقتصاد تأثير منفي داشته
  .ستاي تقويت رشد اقتصادي است، با انتظارات نظري سازگار استنهادي، از آن جهت كه در را

دهد كه طي دوره مورد مطالعه،  در معادله ششم، عالمت ضريب نوسان درآمدهاي نفتي نشان مي
دليل اين  .دولت شده است) كسر بودجه(نظمي مالي  نوسانات درآمدهاي نفتي منجر به افزايش بي

و به دنبال آن نوسان درآمدهاي نفتي، درآمدهاي تحقق يافته  امر آن است كه با نوسان قيمت نفت،
بيني شده در بودجه متفاوت بوده و به ناچار  دولت از محل صادرات نفت همواره با مقادير پيش

بر اين اساس، نتايج اين مطالعه فرضيه . دولت مجبور به استفاده از سياست كسر بودجه شده است
نكته مهم ديگري كه از تلفيق نتايج . كند مالي دولت را نيز تأييد مينظمي  نفرين منابع از مجراي بي
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هاي  آيد آن است كه دولت همواره سياست معادالت چهارم و ششم به دست مي برآورد ضرايب
هاي  را براي تأمين مالي پروژه) چنين درآمدهاي مالياتي بر اساس معادله چهارم و هم(كسر بودجه 

براي تأمين مالي بودجه ) تر با توجه به نقدينگي بيش(درآمدهاي نفتي عمراني به كار بسته و از 
چنين، با توجه به مثبت بودن ضريب برآوردي شاخص اندازه دولت  هم. جاري استفاده كرده است

رود، با افزايش اندازه دولت كسر بودجه آن نيز افزوده  همان طور كه انتظار مي در اين معادله،
، ضريب شاخص كيفيت نهادي، همان طور كه در ابتداي اين بخش بيان شد در اين معادله. شود مي

  .معنادار بوده و عالمت آن نيز با انتظارات نظري سازگار است% 12در سطح تشخيص 
  

  هاي سياستي بندي نتايج و توصيه جمع -7

ناي سرمايه بر اساس نتايج اين مطالعه، فرضيه وجود نفرين منابع در ايران از مجاري مختلف، به استث
به عبارت ديگر، وفور درآمدهاي نفتي و وابستگي دولت به آن، . گيرد انساني، مورد تأييد قرار مي

باعث شده است رشد  گري، با توجه به پرنوسان بودن قيمت نفت و تمايل شديد دولت به تصدي
سرمايه  در قالب كاهش حجم(اقتصادي ايران از طريق اختالل در تصميم بهينه عوامل اقتصادي 

كاهش ) هاي تجاري آن فيزيكي، اندازه دولت، تركيب بودجه دولت، نظم مالي دولت و سياست
تر نتايج نامطلوب درآمدهاي نفتي متأثر از نوسان اين  بر اين اساس و با توجه به آن كه بيش. يابد

براي است، توصيه سياستي مهم اين مطالعه آن است كه ) و نه وفور درآمدهاي نفتي(درآمدها 
كنترل و از بين بردن اثرات نامطلوب نوسانات درآمدهاي نفتي، تزريق درآمدهاي نفتي به اقتصاد از 

كنترل ) از جمله صندوق ذخيره درآمدهاي مازاد بر روند بلند مدت(طريق ساز و كارهاي مناسب 
 هاي برنامه و انتظاري آن تنظيم شود، تا هم و هموار شده و در هر دوره به اندازه روند بلندمدت

اي ملي تأمين مالي شده و هم از انتقال نوسانات قيمت نفت به بخش خصوصي، و بروز نتايج  توسعه
  .جلوگيري شود بار ناشي از آن زيان

عالوه بر اين، هر چند يك افزايش معين در درآمدهاي نفتي، از طريق ضريب تكاثري مخارج 
خصوصي و در نتيجه كاهش سهم دولت از گذاري و فعاليت بخش  دولت، باعث افزايش سرمايه

ولي به طور همزمان، اين افزايش قيمت يك نوسان درآمدهاي نفتي نيز  شود توليد ملي مي
شود كه نااطميناني را افزايش داده و باعث كاهش فعاليت بخش خصوصي و افزايش  محسوب مي

رآيند اين دو اثر به در مجموع، بر اساس ضرايب به دست آمده از الگو، ب. شود سهم دولت مي
اي است كه با تغيير درآمدهاي نفتي به طور مداوم سهم دولت از كل اقتصاد افزوده شده و  گونه
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توان گفت براي  بنابراين به عنوان يك نتيجه سياستي مهم، مي .يابد گري دولت افزايش مي تصدي
هاي دولت،  يي، به جاي واگذاري دارا)سازي خصوصي(افزايش سهم بخش خصوصي از اقتصاد 

  .بهتر است وابستگي دولت به نفت كاهش يابد
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  مقدمه  -1

لحاظ تئوري و   بر متغيرهاي كالن اقتصادي، هم به  آن ذاريگو چگونگي تاثير 1هاي مالي سياست
و  گذاران بوده ذاري همواره يكي از مسائل مورد توجه محققان و سياستگ لحاظ سياست  هم به
كشورهاي غربي براي مقابله با بحران جهاني تصميم به مداخله در كه  2009در ابتداي سال . هست

گذاران و اقتصاددانان اين بود كه  هاي دولتي گرفتند، دغدغه اصلي سياست اقتصاد و افزايش هزينه
مصرف ثير موثرتري بر ومي و چگونه بايد تحريك شود تا تأهاي عم كدام بخش از هزينه

هاي  گذاري سياست هاي تاثير بررسي كانالدر اين راستا،  .داشته باشد ي اقتصادتقاضاخصوصي و 
هاي  كه يكي از موضوعات اساسي در تحليل) مصرف خصوصي(خانوارها  يمالي بر رفتار مصرف

يكي از عناصر اصلي تقاضاي  عنوان  به مخارج دولتي .باشد مي، حائز اهميت استاقتصاد كالن 
و در تثبيت نوسانات اقتصادي نقش  شود ميسوب هاي مديريت تقاضا محمهمترين ابزار از ،كل

به ) عنوان ابزار سياست مالي به( دبيات اقتصاد كالن، مخارج دولتيمطابق ا .نمايد بسزايي ايفا مي
 تر بر اقتصاد كشور در مقايسه با ساير ابزارهاي مديريت تقاضا دليل داشتن اثرات موثر مطمئن

بسيار حائز اهميت بوده و از اين رو بيشتر در كانون توجه گذاري  در سياست   )حجم پول و ماليات(
 از ديدگاه كينزي هر چند تغييرات ماليات. اران كشورها قرارگرفته استگذ اقتصاددانان و سياست

توانند همانند  مي) به عنوان ابزار سياست پولي( و تغييرات حجم پول )به عنوان ابزار سياست مالي(
گذاري، درآمد ملي و غيره  كالن اقتصادي مانند مصرف، سرمايهمخارج دولتي بر متغيرهاي 

ها در مقايسه با مخارج دولتي كمتر بوده و  ليكن درجه اطمينان بخشي اين سياست ،تاثيرگذار باشند
در مقايسه با دو ابزار ديگر بيشتر مد ) به عنوان سياست مالي( خارج دولتيرو استفاده از ابزار م از اين

تواند با تغيير درآمد  اجراي سياست مالي دولت از طريق مخارج دولتي مي .ه استنظر قرار گرفت
با توجه به اين كه مصرف بخش  .را در جامعه تغيير دهد) ف خصوصيمصر( ملي، مخارج خانوارها

رود و از سوي ديگر،  شمار مي ترين اجزاي تقاضاي كل اقتصاد به خصوصي جزو با ثبات
قتصاد مستلزم شناخت روند تغييرات مصرف و چگونگي ارتباط تجربي آن ريزي براي آينده ا برنامه

 و بين مخارج دولتي لذا چگونگي رابطه ،ويژه مخارج دولتي استه با متغيرهاي مهم اقتصادي ب
   .مصرف خصوصي از جايگاه بااليي برخوردار است
تعيين كننده توليد عنوان يكي از عناصر مهم و   رابطه ميان مخارج دولتي و مصرف خصوصي به

 و موضوعات مهم و بحثاز مسائل  لحاظ تئوري و هم در مطالعات تجربي  هم به ناخالص داخلي،
                                                            
1. Fiscal Policy 
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اي انجام شده و نتايج اين  طوري كه در اين زمينه مطالعات تجربي گسترده  به .برانگيز بوده و هست 
و تاثير مخارج دولتي بر  مطالعات داللت بر اين دارد كه در اين زمينه اتفاق نظر وجود نداشته

با اين توصيف، مسئله رابطه بين مخارج دولتي و مصرف خصوصي . مصرف خصوصي مبهم است
همچنان ذهن محققان و مسئوالن اقتصادي كشورهاي مختلف را به خود مشغول كرده و هنوز 

توان  تجربي ميدر واقع، آنچه كه از مطالعات . گيرد ربي زيادي در اين رابطه انجام ميمطالعات تج
قلمرو ( هاي مورد استفاده ، داده)قلمرو مكاني( استنباط كرد اين است كه ساختار اقتصادي كشورها

از جمله ) ساختار الگوي اقتصادسنجي( بررسي تجربي هاي روشو ) زماني و نوع مشاهدات آماري
باط ميان مخارج ارت از اين رو بررسي چگونگي و عوامل مهم تاثيرگذار بر نتايج تحقيقات بوده

  . نمايد مي در هركشوري ضروريدولتي و مصرف خصوصي 
رابطه بين  كه با توجه به توضيحات مطرح شده، مسئله اصلي قابل طرح در اين تحقيق اين است

 سي چگونه است؟رطي دوره مورد بردر نمونه مورد مطالعه و مخارج دولتي و مصرف خصوصي 
آيا عبارت ديگر   يا كاهش آن؟ به شود ميخصوصي مخارج دولتي باعث افزايش مصرف  آيا

با  .2؟حمايتي وبر مصرف خصوصي است يا اثرات مكملي  1مخارج دولتي داراي اثرات جايگزيني
كنند كه  و خدماتي مي هاها حجم زيادي از بودجه خود را صرف خريد كاال دولتاينكه   توجه به

تابع مطلوبيت  دتوان ميحتي ممكن است توسط بخش خصوصي توليد شده باشد و اين امر 
هاي بهينه  گيري در جهت اجراي سياست كنندگان را تحت تاثير قرار دهد، لذا براي تصميم مصرف

و آتري ( نمايد مالي، توجه به نوع رابطه ميان مخارج دولتي و مصرف خصوصي ضروري مي
اگر مصرف دولتي و خصوصي جانشين يكديگر باشند، افزايش در مخارج  ).2010، 3كستانتيني

دولتي از طريق اثر جايگزيني منجر به كاهش مصرف خصوصي خواهد شد و هرچه درجه 
اگر  ،از طرف ديگر .شدت اثر جايگزيني بيشتر خواهد بود ،باالتر باشد بين اين دو متغير جانشيني

هاي مالي در تحريك تقاضاي كل  صوصي مكمل هم باشند، اثربخشي سياستمصرف دولتي و خ
ين رابطه بين اين دو يمطالعات زيادي به تب. شود مياز طريق افزايش مصرف خصوصي محقق 

تنها نشاني از قطعيت  ست كه در بسياري از اين مطالعات نها نكته حائز اهميت اين .پرداخته است
بين اين دو  ل بر رابطه مكملبلكه حتي در برخي موارد نتايج دا ،نشده استرابطه جانشيني حاصل 

  دليل تفاوت در روش اقتصادسنجي، ه نتايج مطالعات بنيز اشاره شد،  طور كه قبالً همان .است

                                                            
1. Crowding-out 
2. Crowding-in 
3. Auteri and Costantini 
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  . است متضاد و گاه ، متفاوتكننده و دوره مورد مطالعه تصريح تابع مطلوبيت مصرف
 براي كشورهاي و پانل از آمار و اطالعات سري زماني گيري شود با بهره سعي ميدر اين تحقيق 

8D  رج دولتي و مصرف رابطه تجربي بين مخا ،اقتصادسنجي هاي روشو  2012-1987طي دوره
نتايج اين مطالعه  بديهي است. تعيين شودها  از طريق محاسبه كشش جانشيني ميان آن خصوصي

هاي اقتصادي  گيري ريزي و تصميم را براي برنامه مناسب، زمينهارائه پيشنهادات سياستي  با دتوان مي
حال توسعه كه اندونزي، ايران،  يا گروه هشت كشور مسلمان در 8D گروه .مناسب فراهم نمايد

هاي  بنگالدش، پاكستان، تركيه، مالزي، مصر و نيجريه در آن عضويت دارند، از جمله پيمان
قتصادي بين كشورهاي در حال توسعه اسالمي اي است كه به منظور ايجاد روابط مستحكم ا منطقه

توسعه  ،8D اهداف اصلي گروه .است شدهو تقويت نفوذ اين كشورها در بازارهاي جهاني تشكيل 
اقتصادي، اجتماعي، تقويت موقعيت كشورهاي در حال توسعه در اقتصاد جهاني، ايجاد تنوع و 

المللي و  يم سازي در سطح بينتقويت حضور در تصم ،هاي جديد در روابط بازرگاني موقعيت
 .1استارتقاي سطح زندگي مردم دركشورهاي عضو 

در بخش دوم مروري اجمالي بر ادبيات موضوع خواهد  :صورت زير سازماندهي شده است  مقاله به
شامل نتايج و پنجم  بخش چهارم .گيرد شناسي تحقيق مورد اشاره قرار مي در بخش سوم روش .شد

گيري و پيشنهادات  نتيجه ششمبخش در و در نهايت  باشد مي برآورد مدلتجربي حاصل از 
   .شود ميارائه سياستي 

  

 ع  ادبيات موضو -2

  مباني نظري -2-1

تاثير مخارج دولت بر متغيرهاي كالن اقتصادي همواره يكي از موضوعات مهم اقتصاد كالن بوده 
. چگونگي اين تاثيرات متفاوت خواهد بودها  كه بسته به مكانيسم تعامل ميان آن  طوري  هباست 
 ، اگر ايندهد مي اختصاص خود به را ملي درآمد از اي مالحظه قابل سهم معموالً دولت مخارج

 آن دنبال به و اقتصادي گردد تحركات موجبات دتوان مي شود، هزينه مناسب به طور مخارج

 اندازه. )1381شريفي و عليزاده، ( آورد فراهم را اقتصادي توسعه و اشتغال، رشد ايجاد هاي زمينه

 يافته توسعه كمتر و توسعه حال در كشورهاي يها ترين ويژگي مهم از يكي دولت بزرگ

                                                            
   .مراجعه شود developing8.orgبه نشاني  8Dبراي مطالعه بيشتر به سايت گروه . 1
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 و مديريت دولت جانب از گونه كشورها اين در اقتصاد هاي بخش اغلب كه طوري به باشد، مي
 ،بنابراين .هستند مواجه بودجه شديد كسري با كشورها گونه اين در ها دولت و شده مالي تأمين
 امر و همين گيرد مي قرار ها آن دولت اندازه تأثير تحت كشورها از دسته اين در تغييرات عمده

 مختلف متغيرهاي بر دولت اندازه تأثير بررسي جهت در زيادي هاي تالش كه شده سبب

مشكل  با ها دولت ، توسعه حال در كشورهاي اكثر در اخير هاي دهه در .شود اقتصادي انجام
 علت كشورها به اين در ها دولت درآمد سو يك از زيرا .اند بوده مواجه بودجه مزمن كسري

 رو روبه جدي هاي با محدوديت اقتصادي ساختاري مشكالت از برخي و مالياتي سيستم ضعف

 با همراه صحيح ريزي برنامه عدم و مالي نادرست هاي سياست اتخاذ ديگر، سوي از و است شده

 و آموزش مانند عمومي كاالهاي براي تقاضا افزايش دنبال خود به كه رويه جمعيت بي رشد
 يابد افزايش دولت مخارج اي فزاينده طور به كه است شده دارد، باعث دنبال به را بهداشت

طرفي در كشورهاي در حال توسعه بنا به داليلي چون  از .)1390جمشيدي و همكاران، موذن (
هاي  هاي ساختاري و نياز به ايجاد زيرساخت ها و انعطاف ها، نبود تعادل بازار، ناهماهنگيشكست 

اقتصادي و اجتماعي و رفع نياز اساسي جامعه، دخالت متعادل دولت در جهت نظارت و هدايت 
، افضلي ابرقويي و عصاري آراني( ريزي صحيح، مطلوب و حتي ضروري است نظام بازار با برنامه

 روي آن تاثير داشته باشد، مصرف خصوصي دتوان مييكي از متغيرهايي كه مخارج دولتي . )1389
حوه تاثير مخارج دولتي بر مصرف خصوصي بستگي به اين دارد كه آيا ن .است) مصرف خانوار(

استيو و ( ؟يا افزايش دهد ميكننده را كاهش  تغيير در مخارج دولتي، مطلوبيت نهايي مصرف
مطالعات زيادي در زمينه رابطه ميان اين دو متغير مهم اقتصادي صورت گرفته . )2005، 1سانچز

ولي هنوز پاسخ مشخصي براي چگونگي تاثير مخارج دولتي بر مصرف خصوصي بدست نيامده 
 .وجود داردرايج مربوط به رابطه بين مخارج دولت و مصرف خصوصي ديدگاه دو  .است

اثرات سياست  دهند و معتقدند لي مخارج دولت اهميت ميديدگاه اول به نحوه تامين ماطرفداران 
يندي آفر( دليل واكنش بخش خصوصي به نحوه تامين مالي دولت خنثي شود  مالي امكان دارد به

اگر دولت مخارج خود را از طريق اوراق قرضه افزايش دهد  ،براي مثال ).غير مستقيم
ها در آينده افزايش يابد، بنابراين مصرف خود را  كنندگان عقاليي انتظار دارند كه ماليات مصرف

دهند و يا اگر دولت از بازار مالي قرض بگيرد، به علت محدوديت منابع، سبب باال رفتن  كاهش مي
ديدگاه دوم اثرات مستقيم مخارج دولت را بررسي . شود مينرخ بهره و به تبع آن كاهش مصرف 

                                                            
1. Esteve and Sanchis-Liopis (2005) 
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كه ناشي از نگاه خانوار به كاالهاي تدارك شده توسط  اين ديدگاه دركه   طوريه بكند،  يم
كه جنبه جانشيني يا مكملي مخارج  شود ميمخارج دولت صرف كاالها و خدماتي  دولت است،

صراحت وارد تابع مطلوبيت خانوار ه ب اي كه مخارج دولتي گونه هب .بخش خصوصي را دارد
اساس سه نظريه كلي براي بررسي چگونگي تاثير مخارج دولتي بر مصرف بر همين . شود مي

 فرضيه -3فرضيه جانشيني  - 2رهيافت كينزي  -1: خصوصي در ادبيات اقتصادي مطرح است
   .كنند هر سه ديدگاه توضيح مستقلي را در مورد رابطه ميان اين دو ارائه مي ؛برابري ريكاردويي

مخارج دولتي توسط ضريب فزاينده به كل اقتصاد تسري پيدا اساس رهيافت كينزي، تغيير  بر
تبع آن توليد   شده و به افزايش مخارج دولتي موجب افزايش تقاضاي كل كه  طوري  هكند، ب مي

 شده هاي جديد شغلي ايجاد فرصتمنجر به نيز توليد  افزايش .يابد تحريك و در نهايت افزايش مي
از آنجايي كه مصرف  .نمايد را فراهم مي كنندگان افزايش درآمد مصرف موجبات تبع آن  و به
، لذا افزايش مخارج دولتي به افزايش مصرف منجر شود مينظر گرفته  از درآمد در مستقيم تابعي

چنين استدالل كرد كه افزايش  توان ميعبارتي مطابق نظر كينزي   به ).1ثر مكمليا( خواهد شد
طبق فرضيه جانشيني كه اولين . شود ميمنجر به افزايش مصرف خصوصي مخارج دولتي در نهايت 

نظر از چگونگي و   مطرح شد، مخارج مصرفي خصوصي و دولتي صرف )1971( 2بار توسط بيلي
 كاهش با دولتي مخارج افزايشكه   طوريه نحوه تامين مخارج دولتي، جانشين همديگر هستند ب

 شود مي ميزان همان به خصوصي مصرف كاهش به منجر خصوصي بخش براي دسترس در منابع
رو، دولت رقيب بخش خصوصي و خانوارها شده و با افزايش مخارج  از اين ).3اثر جايگزيني(

ديدگاه سوم معتقد است كه هيچ در نهايت . يابد دولتي مصارف بخش خصوصي كاهش مي
توضيح عدم وجود ارتباط ميان اين  .ج دولتي و مصرف خصوصي وجود نداردارتباطي ميان مخار

نظر از   اين اساس مخارج دولتي صرف بر .گيرد ميصورت  4برابري ريكاردويي فرضيهدو توسط 
طور   به .)5،2012محمود و احمد( نحوه تأمين آن، تأثيري بر مصرف خصوصي نخواهد داشت

طريق افزايش در كند كه بار مخارج دولت بر بخش خصوصي چه از  خالصه اين فرضيه بيان مي
با فروش اوراق قرضه، بخش . ماليات تامين مالي شود و چه از طريق فروش اوراق قرضه، برابر است

با فرض . اي است هاي بهره منظور تامين پرداخت هخصوصي مجبور به پرداخت بدهي مالياتي آتي ب

                                                            
1. Crowding-in 
2. Bailey (1971) 
3. Crowding-out 
4. Ricardian Equivalence Hypothesis 
5. Mahmud and Ahmed (2012) 
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در محاسبات خود را   در نظر گرفته و آن اينكه بخش خصوصي اين بدهي مالياتي آتي را كامالً
حساب نخواهد آمد، زيرا ارزش فعلي   عنوان ثروت خالص به  نمايد، اوراق قرضه دولتي به وارد مي
، 1اسنودن و همكاران( هاي آتي دقيقا معادل با ارزش اوراق قرضه فروخته شده خواهد بود بدهي
  . بر مصرف خصوصي تاثيرگذار باشد دتوان ميرو تامين مخارج دولتي، ن از اين .)1383

  

  مطالعات تجربي -2-2

ويژه ه مخارج دولتي و مصرف خصوصي، ب بينآيد رابطه  مي طور كه از ادبيات موضوع بر همان
نتايج . محل مناظره و بحث باشد دتوان ميدر كشورهايي كه دولت بازيگر اصلي اقتصاد است هنوز 

اند و  برخي به اثر جانشيني ميان اين دو متغير دست يافته .مطالعات در اين زمينه نيز متفاوت است
ه بطه بااند و هنوز پاسخ مشخصي براي چگونگي اين ر ها را نتيجه گرفته برخي رابطه مكملي بين آن

  . دست نيامده است
 .مطرح شد) 1971( ايده جانشيني مخارج دولتي و مصرف خصوصي براي اولين بار توسط بيلي

اين فرض را براي بررسي تاثير مستقيم خريد كاال و خدمات توسط ) 1981( 2بارو پس از آن،
) 1983( 3كورمندي. كننده نمود ف خصوصي، وارد تابع مطلوبيت مصرفبخش دولتي بر مصر

هاي مالي دولت بر رفتار بخش خصوصي را در آمريكا مطالعه كرد و به رابطه  تاثير سياست
گيرد كه مخارج دولتي و  ر مطالعه خود نتيجه ميد )1994( 4كاراس. ها رسيد جانشيني ميان آن

مصرف خصوصي در كشورهاي مورد مطالعه بيشتر مستقل يا مكمل همديگرند تا اينكه جانشين هم 
سازمان همكاري  رابطه مخارج دولتي و مصرف خصوصي را براي كشورهاي) 2001( 5هو. باشند

آزمون كرده و اثر  8حداقل مربعات معمولي پويا و 7هاي همگرايي پانل با روش 6اقتصادي و توسعه
كه در  دهد مياي نشان  مرحله كارگيري روش دو هبا ب) 2003( 9اكوبو. كند را تاييد مي جايگزيني

) 2005( 10گارسيا و راماجو. ژاپن مخارج دولتي و مصرف خصوصي مستقل يا مكمل هم هستند

                                                            
1. Snowdon et al (1383) 
2. Barro (1981) 
3. Kormendi (1983) 
4. Karras (1994) 
5. Ho (2001) 
6. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
7. Panel Cointegration 
8. Dynamic OLS (DOLS) 
9. Okubo (2003) 
10. Garcia and Ramajo (2005) 
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را بررسي كردند و اثر  2000-1955دوره تاثير سياست مالي بر رفتار مصرفي در اسپانيا طي 
سازمان كشور  23اين رابطه را براي  )2006( 1اريكسون. ها را نتيجه گرفتند جانشيني ميان آن

گيرد كه رابطه  بررسي كرده و نتيجه مي 2001-1970براي دوره  همكاري اقتصادي و توسعه
 2كان .د مطالعه وجود داردميان مخارج دولتي و مصرف خصوصي در بيشتر كشورهاي مور مكملي

گيرد كه رابطه  كشور شرق آسيا نتيجه مي 9حداقل مربعات معمولي پويا براي استفاده از با  )2006(
براي كشورهاي ) 2006( 3ني و هوو. جانشيني ميان مخارج دولت و مصرف خصوصي وجود دارد

شتگي پانل اانب وش همبا بكارگيري ر 2000- 1981و طي دوره  سازمان همكاري اقتصادي و توسعه
 گيرند كه رابطه و محاسبه كشش بين زماني ميان مخارج دولتي و مصرف خصوصي نتيجه مي

هاي مالي بر مصرف خصوصي  تاثير شوك) 2007( 4اسچالرك. مكملي ميان اين دو برقرار است
مالي هاي  گيرد كه شوك حال توسعه بررسي كرده و نتيجه مي يافته و در  كشور توسعه 40را در 

روش استفاده از با ) 2008( 5براون و ولز. گذارد جا ميه تأثير مثبتي بر مصرف خصوصي ب
گيرند كه  نتيجه ميچنين هاي استراليا  براي ايالت و 2007 - 1985انباشتگي پانل طي دوره  هم

رسي با بر )2009( 6فورسري و سوسا. مخارج دولتي و مصرف خصوصي مكمل يكديگرند
 جايگزيني گيرند كه مخارج دولتي اثر نتيجه مي 2007-1960ور طي دوره كش 145 هاي داده
با ) 2010( 7آلساندرو. گذارد جا ميه عناداري را بر مصرف خصوصي در كشورهاي مورد مطالعه بم

گيرد كه طي  هاي پانل براي مناطق مختلف ايتاليا نتيجه مي و داده 8استفاده از مدل تصحيح خطا
 9دهمرده و همكاران .دولتي تأثير مثبتي بر مصرف خصوصي دارد مخارج 2003-1980دوره 

تا  1990كشور آسيايي طي دوره  13رابطه ميان مخارج دولتي و مصرف خصوصي را در ) 2011(
هاي همگرايي پانل و حداقل مربعات معمولي  نتايج برآورد مدل به روش. اند بررسي كرده 2006
كه با لحاظ درآمد قابل تصرف در مدل، مخارج دولتي و مصرف خصوصي  دهد مينشان  پويا

با بكارگيري مدل  )2012( 10راون و همكاران. شود ميتاييد  جايگزيني اثرا لذ جانشين يكديگرند و

                                                            
1. Eriksson (2006) 
2. Kwan (2006) 
3. Nieh and Ho (2006) 
4. Schclarek (2007) 
5. Brown and Wells (2008) 
6. Furceri and Sousa (2009) 
7. Alessandro (2010) 
8. Error Correction Model (ECM) 
9. Dahmardeh (2011) 
10. Ravn et al (2012) 



 
  8D                                                     227برآورد كشش جانشيني ميان مصرف خصوصي و مخارج دولتي در ايران و كشورهاي  

VAR هاي  دهند كه افزايش خريد هاي فصلي چهار كشور صنعتي نشان مي ساختاري براي داده
با استفاده از روش ) 2012(محمود و احمد  .دهد ميدولتي، توليد و مصرف خصوصي را افزايش 

انباشتگي و مدل تصحيح خطا، رابطه ميان مصرف خصوصي و مخارج دولتي را در بنگالدش  هم
 مدت نشان دهنده وجود رابطه مثبت ميان دو متغير در بلند اين تحقيقيج نتا. اند بررسي كرده

. گذارد جا ميه مدت مخارج دولتي تأثير منفي بر مخارج مصرفي ب كه در كوتاه  در حالي باشد مي
  .ي ميان متغيرها وجود نداردبر اساس نتايج آزمون عليت نيز هيچ رابطه علّ

خل كشور مطالعه چنداني در مورد رابطه ميان مخارج دولتي در داهاي انجام شده،  بر اساس بررسي
ولي برخي مطالعات نزديك اين موضوع همانند رابطه ميان و مصرف خصوصي انجام نگرفته است 

   :شود ميه ئادامه به اختصار ارا اي اقتصادي، انجام شده است كه درمخارج دولتي و ساير متغيره
يك مدل تعادل عمومي براي ايران، اثر تغيير مخارج دولت بر  ارائهضمن ) 1384(نادران و فوالدي 

دهد  نتايج نشان مي. اند توليد، اشتغال و درآمد خانوارها را با استفاده از مدل مذكور بررسي نموده
افزايش  .دهد مخارج مصرفي دولت، توليد ناخالص داخلي، اشتغال و درآمد خانوارها را كاهش مي

هاي خدمات، ساختمان و نفت و گاز نيز افزايش توليد و اشتغال  در بخشاي دولت،  مخارج سرمايه
هاي كشاورزي و صنعت و  اي دولت در بخش را به همراه خواهد داشت، اما افزايش مخارج سرمايه

  .شود معدن، موجب كاهش توليد و اشتغال مي
، 1353-84زماني با استفاده از آمار و اطالعات براي دوره ) 1387( حسني صدرآبادي و كاشمري

 .اند پرداختههاي دفاعي ايران بر رشد اقتصادي و مصرف خصوصي كشور  تاثير هزينه بررسي به
 براي اين منظور در اين تحقيق ضمن بررسي تاثير مخارج دفاعي بر رشد اقتصادي، اثرات غير

اثر  كه دهد مينتايج نشان . مستقيم بخش دفاعي بر بخش مصرفي خصوصي ارزيابي گرديده است
مستقيم بخش دفاعي بر مصرف خصوصي،  مستقيم مخارج دفاعي بر رشد اقتصادي، مثبت و اثر غير

  .منفي است

خود توضيح با  كه با استفاده از روش )1387(موسوي جهرمي و زاير  نتايج حاصل از مطالعه
دهد كه كسري بودجه  انجام گرفته است، نشان مي 1342-84براي دوره زماني  1هاي توزيعي هفقو

در ايران، با عنايت به ماهيت مخارج دولت، سبب جانشيني مخارج مصرفي دولت با مخارج 
و از سوي ديگر از آنجا ) اثر منفي روي مصرف بخش خصوصي( شود ميمصرفي بخش خصوصي 

باشد، موجب افزايش حجم  كه روش تامين مالي اين كسري عمدتا استقراض از سيستم بانكي مي

                                                            
1. ARDL 
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اما اثر كل كه تحت ). اثر مثبت( شود مينگي و افزايش قدرت خريد اسمي بخش خصوصي نقدي
دهد اثر درآمدي ناشي از  تاثير دو نيروي مخالف هم قرار دارد، مثبت بوده كه به نوبه خود نشان مي

كه به ماهيت مخارج (بر اثر جانشيني آن ) شود كه از محل تامين مالي آن ناشي مي(كسري بودجه 
 .كند غلبه مي) بستگي دارد دولت

هاي بهداشتي دولت ايران، رشد اقتصادي و  رابطه ميان هزينه) 1389( حسني صدرآبادي و همكاران
انباشتگي و روش  هاي هم با استفاده از تحليل 1353-1386هاي  مصرف خصوصي كشور را در سال

معنادار مخارج بهداشتي دولت اثر مثبت و نتايج حاكي از  .اند كردهمعمولي بررسي  حداقل مربعات
  .اثر منفي مخارج بهداشتي بر مخارج مصرفي خصوصي است نيز و بر رشد اقتصادي،

هاي مختلف براي تأمين انواع  مستقيم از توليدات بخش هاي غير اثرات اخذ ماليات) 1390( شريفي
هاي  يافته. رار داده استاي را مورد ارزيابي ق هاي دولت بر اشتغال و تورم ناشي از فشار هزينه هزينه

هاي قيمت توليدكننده و ارتقاي  كه اجراي اين سياست سبب افزايش شاخص دهد ميتحقيق نشان 
  .هاي مختلف يكسان نيست چند ميزان اين اثرات در بخش هر ،شود ميسطح اشتغال در جامعه 

 مصرف بر دولت هاي يارانه افزايش از ناشي مالي هاي شوك) 1390( پور و آقايي خوندابي رضايي

هاي توزيعي  برداري با وقفه توضيح خود تكنيك از استفاده با ايران را خصوصي بخش واقعي
 و بلندمدت روابط كه دهد مي نشان مدل برآورد از حاصل نتايج. دادند قرار بررسي مورد
 كه اي گونه  به .دارد وجود اي يارانه هاي شوك خصوصي و بخش واقعي مصرف بين مدت كوتاه

 خصوصي بخش واقعي مصرف بر دولت اي يارانه مخارج افزايش از ناشي مالي يها شوك تأثير

 ضرايب به توجه با ها شوك اين تأثير ميزان و است مثبت اقتصادي رونق و ركود هاي دوران در

 دوران ركود در ها شوك اين تأثير از بيشتر اقتصادي رونق دوران در متغيرها براي آمده بدست

  .است اقتصادي
و با اعمال تغييراتي ) 2010(با استفاده از چارچوب مطالعه دي آلساندرو ) 1391( صمدي و سيدي

. كنند در تابع مطلوبيت خانوار و تابع توليد، الگوي جديدي معرفي و براي اقتصاد ايران برآورد مي
 مكمل مدت، كوتاه در )مطلوبيت بر اثرگذار خدمات( مخارج اول دسته دهد مينشان  مطالعهنتايج 

 به خدمات( دوم دسته اما .است آن اجورث مستقل در درازمدت، و خصوصي مصرف اجورث

   .دارد مستقيم هخصوصي رابط مصرف با درازمدت و مدت كوتاه در) توليد يندآفر در نهاده عنوان
موجب  گيرند كه مخارج دولتي با بسط يك مدل ديناميكي نتيجه مي) 1392( محمدزاده و توكلي

     . گردد مي -عنوان يك شاخص ثبات اقتصادي به –كننده  افزايش شاخص قيمت مصرف
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مطالعات در زمينه اثرات مخارج دولتي برمصرف خصوصي به نتايج  شود ميطور كه مشاهده  همان
اثر از مطالعات تاثير مثبت مخارج دولتي بر مصرف خصوصي يا برخي . اند متفاوتي دست يافته

شناسي  در ادامه با معرفي روش. گيرند را نتيجه ميجايگزيني كنند و برخي اثر  را تاييد مي مكملي
هاي مناسب اقتصادسنجي به آزمون اثرات مخارج دولتي بر  با استفاده از روش شود ميتحقيق سعي 

   .مصرف خصوصي در ايران پرداخته شود
  

 شناسي تحقيق روش -3

  تصريح مدل -3-1

صي و مخارج دولتي از روش آمانو وان مصرف خصيمحاسبه كشش جانشيني م در اين تحقيق براي
در اين مدل خانوار نوعي تابع مطلوبيت انتظاري . 2شود مياستفاده ) 1998و  1997( 1و ويرجانتو

   :كند را حداكثر مي 3مصرف كل دوران زندگي
  =	 ∑ ( , )       )1(  
  

عامل انتظارات بر  t ،Et مخارج دولتي واقعي در زمان Gt ،مصرف خصوصي واقعي Ct كه در آن
كه  4اي دوره  درون قيد بودجه. شوند ميعامل تنزيل تعريف  β≤0≥1و  t  اساس اطالعات دوره
   :صورت زير استه كند ب خود را با توجه به آن حداكثر مياي  دوره  درون خانوار نوعي مطلوبيت

  , + , = 	         )2(  
  

 Mtو  t ترتيب شاخص قيمت مصرف خصوصي و مخارج دولتي در زمان  بهPg,t و  Pc,t كه در آن
   .دهد ميرا نشان  tمخارج كل مصرفي اقتصاد در زمان 

   :شكل زير باشد  كنيم تابع مطلوبيت به فرض مي
  ( , ) = 	 Λ + 	K Λ     )3(  
 

                                                            
1. Amano and Wirjanto (1997, 1998) 

  . بكار رفته است... و ) 2006(، كان )2006(، ني و هو )2010(اين روش در مطالعات مشابهي همانند آتري و كستانتيني . 2
3. Expected Lifetime Consumption Utility Function 
4. Intratemporal 
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هاي  دهنده شوك نشان Λ و Λ و فاكتور مقياس Kو  1پارامترهاي انحنا 	 و α كه در آن
هاي  كه دنباله شوك بر اين است فرض. تصادفي مرتبط با مصرف خصوصي و دولتي است

  .باشد I(0) تصادفي مانا يا
كه قيمت نسبي مصرف دولتي و خصوصي برابر نرخ  دهد ميفوق نتيجه  هشرط مرتبه اول حل مسئل

   :نهايي جانشيني مصرف دولتي و خصوصي است
  

 , = 	 λ 				؛								 , = 	 λ      )4(  

  

   :دالت باال داريمااز مع
  ,, = 	         )5(  
  

   :رسيدگيري از طرفين به عبارت زير خواهيم  حال با لگاريتم
  = μ+

α
p + υ

α
g + ε        )6(  

  

lnk μ؛  = pt ,, كه در آن =
α

	ε	و  = ( . عبارتي مانا با ميانگين صفر است كه  (
   .دهنده لگاريتم هستند حروف كوچك نشان

اينكه تاثيرگذاري مخارج دولتي بر مصرف  اوالً. هاي مهمي است شامل داللت) 6(معادله 
 2اي دوره  درون به عنوان كشش جانشيني 	لذا . شود ميگيري  اندازه خصوصي توسط ضريب 

ي براي جانشيني ميان مخارج و تمايل خانوار نوع شود ميميان مخارج دولتي و خصوصي تعريف 
 ثانيا ضريب . كند را منعكس مي) در داخل يك دوره(و خصوصي در دوره داده شده  دولتي

 كننده با توجه به تغييرات قيمت، كه در آن مصرف دهد ميجانشيني را نشان  3اي دوره   كشش بين
 .)گيري در مورد مصرف حال و آينده تصميم( كند اي متفاوت را جانشين هم ميه مصرف دوره

  :كنند سه حالت قابل آزمون را معرفي مي) 6(براي معادله ) 1997(آمانو و ويرجانتو 

                                                            
1. Curvature Parameters 
2. Intratemporal Elasticity 
3. Intertemporal Elasticity 
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بوده و مصرف خصوصي و  اي دوره  دروناز كشش  تر بزرگاي  دوره  بينكشش :  	<) الف
   .هستند يكديگرمخارج دولتي مكمل 

بوده و اي  دوره  بين زماني  از كشش بين تر بزرگاي  دوره  درونكشش جانشيني  : 	>) ب
  .هستندمصرف خصوصي و مخارج دولتي جانشين يكديگر 

  . مصرف خصوصي و مخارج دولتي مستقل از هم هستند : 	=) ج
مخارج دولتي و رابطه ميان ها مشخص گردد كه  تالش بر اين است كه با محاسبه اين كشش

  . استمصرف خصوصي در كشورهاي مورد مطالعه چگونه 
  

  مدل  برآوردروش  -3-2

 دليل به اين و دارد وجود جهت هم حركت به گرايش اقتصادي زماني سري متغيرهاي اغلب در

 را اقتصادي متغيرهاي كلي طور به .شود مي مشاهده آنها غالب در كه استمشتركي  روند وجود
 نامانا متغيرهاي باشد، زمان از تابعي )واريانس و ميانگين مثل( ها آن آماري خصوصيات كه

 كه امندن مي كاذب رگرسيون را نامانا متغيرهاي از استفاده با رگرسيون مدل تخمين. نامند مي

 از اجتناب براي راه يك. شد خواهد منجر اي گمراه كننده نتايج به مدلي چنين نتايج به استناد

 هيچ مدلي چنين ولي .است مدل در متغيرها تفاضل از استفاده و گيري تفاضل كاذب، رگرسيون

 توان مي شرايطي، چنين تحت .كند نمي ارائه متغيرها بلندمدت رابطه خصوص در اطالعاتي گونه

 سطح اساس بر بودن كاذب از دور به را نظر مورد مدل و شد انباشتگي متوسل هم هاي روش به

اين  ولي در ،1است شده انباشتگي ارائه هم آزمون براي مختلفي هاي روش .كرد برآورد متغيرها
حداقل از رويكرد مصرف خصوصي  و مخارج دولتيميان بلندمدت  رابطهبراي بررسي مقاله 

. شود مياستفاده  است، ارائه شده) 1990( 3هنسن و فيليپس كه توسط 2مربعات كامال اصالح شده
نسبت به  متغيرها بلندمدت ميان روابط و انباشتگي هم بررسيهاي اين روش جهت  از جمله مزيت

دو تصحيح تورش و  حداقل مربعات كامال اصالح شدهروش : ها عبارت است از ساير روش
كند، لذا براي رفع مشكل  اعمال مي حداقل مربعات معموليزايي را روي روش  درون
 كه روش دهد ميمچنين نتايج مطالعات نشان ه. رود كار ميه زايي ب همبستگي و تورش درون خود

                                                            
واتسون  و استاك سيمز، ،)1989، 1988(فيليپس  و ، پارك)1988(، جوهانسون )1987(، استاك )1987(گرنجر  و انگل. 1
  ... و ) 1999(پسران و شين ، )1990(

2. Fully Modified Ordinary Least Squares (FM-OLS) 
3. Phillips and Hansen (1990) 
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اراتري در مقايسه با روش هاي كوچك نتايج ك در نمونه حداقل مربعات كامال اصالح شده
 نمايي حداكثر درست از طرف ديگر مزيت آن در مقايسه با روش. كند ارائه مي) 1988( جوهانسون

دست آمده از روش ه حالي كه نتايج ب در. ثر از طول وقفه نيستأجوهانسون آن است كه مت
داد كه  نشان) 1991( همچنين فيليپس. شدت بر انتخاب وقفه بهينه وابسته است  جوهانسون به
همانند روش جوهانسون در شرايطي كه همه  حداقل مربعات كامال اصالح شدهبرآوردهاي 
با استفاده از اين روش يك  توان ميبنابراين . باشد ميطور مجانبي كارا   زا هستند به متغيرها درون

طور ه فوق سازگارند، بدست آورد كه نتايج بدست آمده  انباشتگي را به برآورد بهينه از بردار هم
هاي  اند و امكان استنباط طور نرمال توزيع شدهه طور مجانبي به مجانبي بدون تورش هستند و ب

  ). 1389دهمرده و همكاران، ( كنند آماري را با ارائه معيارهاي اصالح شده فراهم مي
 الزم اصالح شده حداقل مربعات كامالً روش مبناي بر متغيرها بين بلندمدت روابط برآورد از قبل

 انباشتگي هم بردار وجود همچنين و مدل در استفاده مورد زماني سري متغيرهاي 1مانايي است
 2انباشتگي هم بردارهاي تعداد تعيين و مانايي بررسي به مدل، برازش از قبل لذا .شود ررسيب

تعادلي بلندمدت  انباشتگي ميان متغيرهاي مدل، رابطه در صورت وجود رابطه هم .شود خته ميپردا
در اين . شود ميبرآورد  ين حداقل مربعات كامال اصالح شدهبين متغيرها با استفاده از روش تخم

براي برآورد نتايج تجربي استفاده شده Stata11  و Microfit4 ،Eviews6افزارهاي  مقاله از نرم
  .است

  

  ها داده -3-3

هاي  از داده) 6برآورد معادله ( متغيرهاي مدلبلندمدت ميان  در اين تحقيق براي برآورد رابطه
 8D4براي كشورهاي گروه  19873-2012زماني ساالنه منتشره توسط بانك جهاني طي دوره   سري

 صورت سرانه و بهه ب) g( و مخارج دولتي) c( هاي مصرف خصوصي داده. استفاده شده است
كه خود  آيد ه دست ميب ,,از رابطه  )p( متغير قيمت نسبي. اند لحاظ شده 2000قيمت ثابت سال  

  . شوند متغيرها محاسبه مي 5هاي مصرف دولتي و خصوصي از نسبت سطوح اسمي به واقعي قيمت

                                                            
1. Stationary 
2. Cointegration 

  .هاي در دسترس براي تمامي كشورها انتخاب شده است دوره زماني بر اساس داده. 3
  . كشور نيجريه به دليل در دسترس نبودن داده براي آن از نمونه حذف شد. 4

5. Deflator 
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  . روند كار ميه صورت لگاريتمي به هاست، تمامي متغيرها ب ضمنا چون هدف مقاله محاسبه كشش
  

  نتايج تجربي -4

 بلندمدت پارامترهاي آوردن دست به و كامال اصالح شدهحداقل مربعات  روش بردن كار به براي

 نياز ابتدا بنابراين .باشد داشته وجودI(1)  متغيرهاي از اي مجموعه انباشته هم ارتباط است الزم

  . شود بررسي متغيرها بين انباشتگي هم بردار وجود سپس و واحد ريشه آزمون كه است
  

  آزمون ريشه واحد -4-1

ستفاده ا KPSSو  DF-GLSهاي  براي بررسي وجود ريشه واحد در متغيرهاي الگو از آزمون
است،  )ADF( هيافت فولر تعميم -ديكي tيك تعديل از آزمون  DF-GLS آزمون. شود مي
 را قبل از اجراي رگرسيون آزمون )GLS( اي كه تغيير روند حداقل مربعات تعميم يافته گونه به

ADF مقايسه با آزمون گيرد و در ميكار  به ADF  عملكرد كاراتري را بر حسب اندازه و قدرت
داللت بر وجود  DF-GLS در آزمون فرض صفر ).1388آذربايجاني و همكاران، ( نمونه دارد
سري زماني ) مانايي(داللت بر عدم وجود ريشه واحد  KPSSو در آزمون ) نامانايي( ريشه واحد

 . دارد

بار   كه تمامي متغيرهاي مدل داراي ريشه واحد هستند و با يك شود ميمالحظه  1از نتايج جدول 
بنابراين شرط اوليه مدل . است I(1)شوند و لذا مرتبه جمعي تمامي متغيرها  گيري مانا مي تفاضل

  . 1شود ميتأمين ) يكسان بودن مرتبه جمعي تمامي متغيرها( اصالح شده حداقل مربعات كامالً
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                            
اندريوز نيز انجام و نتايج آن در جدول  -زماني، آزمون ريشه واحد زيووت  هاي به دليل امكان وجود شكست ساختاري در سري. 1
  . كند اصالح شده را تامين مي نتايج به دست آمده شرط اوليه روش حداقل مربعات كامالً. ضميمه آورده شده است 8
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  آزمون ريشه واحد :)1( جدول
  c g p  متغير

 DF-GLS KPSS DF-GLS KPSS DF-GLS  KPSS  Coint. ADF  كشور

  -66/1) 08/0(  6/0)3(  -75/0) 0( 16/0)0( -46/2)0( 19/0)2( -64/0)0(  ايران
  )**0(21/4- )**2(08/0 )**0(9/4- )**0(05/0 ) *0 (5/2-  ) *2(18/0    

  -15/2) 03/0(  58/0) 1(  -94/0) 0( 59/0)3( -53/1)1( 68/0)3( -26/0)1(  مصر
  ) *0(37/2- ) *2(2/0 ) *0(19/2- ) *1(2/0 ) *0 (23/4-  ) *1(25/0    

  -53/2) 01/0(  66/0) 0(  -47/1) 1( 68/0)3( -34/0)0( 15/0)0( -63/2)0(  تركيه
  )**0(87/4- ) **0(04/0 ) *0(9/5- ) *0(04/0 ) *1 (99/2-  )*1(17/0    

  -28/2) 02/0(  67/0) 2(  -5/1) 1( 15/0)3( -69/1)1( 16/0)3( -82/1)0(  اندونزي
  )**0(26/4- )**1(12/0 )**0(3/3- )**1(11/0 )*1 (49/4-   *36/0    

  -9/2) 005/0(  2/0)0(  -46/2) 0( 18/0)1( -31/2)2( 23/0)0( -92/1)0(  مالزي
  )**0(55/3- ) **0(12/0 )**0(9/5- )**1(08/0 )**0 (22/4-  )**4(06/0    

  -31/2) 03/0(  18/0) 2(  -39/2) 0( 16/0)3( -92/1)1( 17/0)3( -26/0)1(  بنگالدش
  )**0(33/6- )**0(07/0 )**0(3/3- )**1(05/0 )**0 (89/4-  )**2(09/0    

  -68/2) 009/0(  2/0)0(  -46/2) 0( 69/0)0( -8/1)2( 65/0)3( -04/0)0(  پاكستان
  )*0(31/5- )*2(11/0 )*0(57/7- )*0(05/0 )**0 (22/4-  )**0(06/0    

 .ير استبراي هر كشور سطر اول بيانگر سطح متغير و سطر دوم بيانگر تفاضل مرتبه اول متغ
) بر اساس معيار بارتلت كرنل(باند بيانگر پهناي  KPSSو در ) SBCبر اساس معيار (بيانگر وقفه بهينه  DF-GLSاعداد داخل پارانتز در 

  . باشد مي
  . باشد مي 46/0و  -96/1ترتيب  درصد به 5داري  مقدار بحراني در سطح معني. نشانگر لحاظ عرض از مبدا است* 

   .باشد يم 14/0و  -19/3ترتيب  درصد به 5داري  مقدار بحراني در سطح معني. نشانگر لحاظ عرض از مبدا و روند است**  

مقادير داخل 
  پارانتز 

 p-value  
  هستند

  هاي تحقيق يافته :منبع
 

  تعيين وجود رابطه بلندمدت ميان متغيرها -4-2

بر اساس آن در همه . دهد ميانباشتگي انگل و گرنجر را نشان  نتايج آزمون هم 1ستون آخر جدول 
فرض صفر مبني بر وجود  )درصد 10جز ايران در سطح   به(درصد  5داري  كشورها در سطح معني
انباشته بوده و يك رابطه  ، از اين رو متغيرهاي مدل همشود ميرد  1ها ريشه واحد در باقيمانده

 منظور به ،عالوه بر اين آزمون. مدت ميان متغير وابسته و متغيرهاي توضيحي وجود دارد تعادلي بلند

 .است شده استفاده maxλ و traceλآزمون  هآمار هاي كميت از انباشتگي هم بردارهاي تعداد تعيين
 حداكثر آماره و تريس آماره( آماره دو هر مبناي  بر شود مي مشاهده 2 جدول در كه طور همان

 شود مي يدتأي ميان متغيرها  درصد 5در سطح  انباشتگي بردار هم حداقل يك وجود )ويژه مقدار
مدت ميان متغيرهاي  رابطه بلند توان مي بنابراين .)در مالزي و مصر بيش از يك بردار وجود دارد(

  .برآورد كرد) FM-OLS(اصالح شده  مدل را با استفاده از روش حداقل مربعات كامالً
  
  

                                                            
1. Residual 
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  تعيين بردارهاي همگرايي :)2( جدول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  برآورد ضرايب بلندمدت -4-3

 يك پارامترهاي تخمين شده امكان اصالح كامالً مربعات طور كه بيان شد روش حداقل همان
ميان متغيرهاي  انباشتگي همپس از اطمينان از وجود رابطه لذا  .كند مي فراهم را انباشتگي هم معادله

برآورد و  اصالح شده حداقل مربعات كامالً با استفاده از روش )6(رابطه  بلندمدتمدل، ضرايب 
 . شود ميمشاهده  3 ج آن در جدولنتاي

در همه . هستند دار لحاظ آماري معني هكليه ضرايب ب شود ميطور كه از نتايج مشاهده  همان
 اي دوره  بوده و لذا كشش درون α/1 از تر بزرگ υ/αمقدار برآورد شده ) به جز اندونزي(كشورها 

. خصوصي و مخارج دولتي جانشين يكديگرندبوده و مصرف  اي دوره  از كشش بين تر بزرگ
 افزايش، دولت رقيب بخش خصوصي محسوب شده و )شامل ايران( بنابراين در اين كشورها

 مصرف اهشك به منجر خصوصي بخش براي دسترس در منابع كاهش با دولتي مخارج

در اندونزي  .شود ميدر اين كشورها تاييد  جايگزينيلذا فرضيه جانشيني و اثر  .شود مي خصوصي

آماره حداكثر   آماره تريس  كشور
  مقدار ويژه

  40/27 85/40 ايران
 44/13 99/12  

  58/29 81/48 مصر
 23/19 13/16  

  55/21 77/32 تركيه
 21/11 97/10  

  18/32 84/41 اندونزي
 65/9 64/9  

  33/23 14/42 مالزي
 8/18 54/16  

  91/30 51/35 بنگالدش
 59/4 52/4  

  23/30 47/36 پاكستان
 23/6 79/4  

 توضيح جدول
 )=H0انباشتگي عدم وجود بردار هم: (سطر اول -

و آماره حداكثر  79/29آماره تريس  درصد براي 5مقدار بحراني در سطح 
  .باشد مي 13/21ژه يمقدار و

  )=H0انباشتگي وجود حداقل يك بردار هم: (سطر دوم -
و آماره حداكثر  49/15درصد براي آماره تريس  5مقدار بحراني در سطح 

 .باشدمي26/14مقدار ويژه
 هاي تحقيقيافته:منبع
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دولتي، مصرف  رو با افزايش مخارج يكديگرند و از اينخصوصي و مخارج دولتي مكمل مصرف 
  .دشو در اين كشور تأييد مي مكملي گردد و لذا فرضيه كينزي و اثر بخش خصوصي تقويت مي

  
  FM-OLSنتايج برآورد  :)3(جدول 

  1/α υ/α  

ضريب برآورده   كشور
  شده

انحراف 
  معيار

ارزش 
 PVاحتمال 

ضريب برآورده 
  شده

انحراف 
  معيار

ارزش 
  PVاحتمال 

  017/0  25/0  673/0  000/0  012/0  105/0  ايران
  000/0  12/0  187/1  029/0  13/0  318/0  مصر
  000/0  78/0  856/0  03/0  15/0  354/0  تركيه
  09/0  19/0  327/0  002/0  57/0  056/2  *اندونزي
  000/0  03/0  894/0  09/0  32/0  571/0  مالزي

  000/0  06/0  279/0  08/0  28/0  -509/0  بنگالدش
  08/0  1/0  196/0  001/0  11/0  -463/0  پاكستان

  هاي تحقيق يافته :منبع
  
 
   1مدل پانل ديتا - 5

هاي پانلي كشورهاي مورد  دست آمده، با بكارگيري دادهه در اين بخش جهت استحكام نتايج ب
حاكي از رد  2ليمر F مقدار آماره .گيرد مطالعه، مجددا رابطه ميان متغيرها مورد بررسي قرار مي

 كلي حالت در پانلي هاي داده اقتصادسنجي در .هاي پانلي است فرض صفر به نفع استفاده از داده

 ساير همانند فرض پيش اين. دارند مقطعي استقالل استفاده مورد هاي داده كه است اين بر فرض

 از پانلي، پيش هاي داده اقتصادسنجي در مرحله نخستين بنابراين .نباشد برقرار دتوان مي فروض

 مقطعي وابستگي وجود صورت در .است مقطعي استقالل يا وابستگي تشخيص -آزموني هر انجام

 نامعتبر آن گرفتن نظر در بدون جمعي، و هم واحد  ريشه هاي آزمون به مربوط محاسبات تمامي

 CD مقطع وابستگي آزمون از مقطعي، وابستگي وجود عدم يا وجود بررسي براي. بود خواهند
 مقطعي وابستگي وجود عدم آزمون، اين در صفر فرض. است شده استفاده) 2004( 3پسران

  ).2010، 4بالتاجي و ماسكن(است  )مقطعي استقالل وجود(

                                                            
1. Panel Data 
2. F = 139/55 (p-value : 0/000) 
3. Tests of Cross-Section Dependence, Pesaran's CD Test (2004) 
4. Baltagi and Moscone (2010) 
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 از دفه. گيرد مي قرار تحليل و تجزيه مورد متغيرها تك تك براي واحد ريشه آزمون آن از پس

 )2003( پسران ريشه واحد آزمون از كار اين براي. متغيرهاست نامانايي و مانايي بررسي كار اين
 اين تفاوت. گردد مي استفاده است مشهورCADF  آزمون به كه مقطعي وابستگي وجود تحت

 وجود وابستگي ها آزمون ساير در كه ستآن ا در پانلي واحد ريشه هاي آزمون ساير با آزمون

 واحد ريشه آزمون گرفتن نظر در جاي به پسران ،آزمون اين در. است نشده گرفته نظر در مقطعي

 وقفه برگيرنده متوسط در كه كرد استفاده يافته تعميم فولر ديكي رگرسيون از نوعي از ،معمولي

  . است مقطع در متغير هر اول مرتبه تفاضل متوسط و متغيرها
. شود مي پرداخته الگو كل در جمعي هم وجود بررسي به بودن متغيرها، نامانا به توجه با آن از پس
 ريزي هاي پانلي طرح داده  كه براي) 2007( 1خطاي وسترالند تصحيح آزمون از نيز كار اين براي

 Ga, Gt, Pa, Pt مختلف آزمون چهار شامل وسترالند آزمون. شود شده است استفاده مي
 هاي سري از يكي كم دست كه است معني اين صفر به فرض Ga, Gtهاي  آزمون در. باشد مي

 فرض Pa, Ptهاي  آزمون براي جمعي هستند و هم رابطه داراي پانلي هاي داده مقاطع در زماني

 ).2008، 2و اجرتون وسترالند( جمعي است هم فرآيند داراي الگو كل كه است معني اين به صفر
 مربعات حداقل روش با استفاده از مدت ضرايب بلند جمعي، هم يندآفر وجود ييدأت از پس

 از برآورد، روش اين كه دهند مي نشان )2000( 4كائو و چيانگ .گردد برآورد مي 3اپوي معمولي

 . سازد مي فراهم را آماري معتبر هاي استنباط امكان و است برخوردار كارايي بيشتري
 

 نتايج برآورد مدل پانل ديتا  -1- 5

 شد، گفته پيشتر كه طور همان. دهد مي نشان را پسران مقطعي وابستگي آزمون نتايج 4 جدول

  .است مقطعي وابستگي وجود عدم آزمون اين صفر در فرض
 

  پسران مقطعي وابستگي آزمون نتايج :)4( جدول
  متغير  آماره پسران  معني داري

000/0  48/20  c لگاريتم مصرف سرانه 

000/0  93/15   g لگاريتم مخارج دولتي سرانه  
052/0  95/1-  p لگاريتم قيمت  

 هاي تحقيق يافته :منبع

                                                            
1. Westerlund (2007) 
2. Westerlund and Edgerton (2008)  
3. Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS) 
4. Kao and Chiang (2000) 



 
 1395 پاييز و زمستان ،شانزدهم، شماره هشتماقتصادي، سال  گذاري سياستپژوهشي  -مجله علمي                              238

 لذا و است شده رد متغيرها تمامي در صفر فرض است، مشخص 4شماره  جدول در كه طور همان

 در بدون جمعي هم و واحد ريشه هاي آزمون بررسي و بوده مقطعي وابستگي داراي ها تمامي آن

 . داشت خواهد بر در را غلطي نتايج مقطعي گرفتن وابستگي نظر

 طراحي طوري آزمون اين .دهد مي نشان را )CADF( پسران واحد ريشه آزمون نتايج 5 جدول

 آزمون از درستي نتايج نتيجه در و برده بين از را متغيرها در مقطعي وابستگي اثرات است كه شده

  . دهد مي دست به واحد ريشه
 

 )عرض از مبدأ و روند( پسران واحد ريشه آزمون نتايج :)5( جدول
  متغير  CADFآماره   معني داري

959/0  7/1-  c لگاريتم مصرف سرانه 

084/0  79/2-   g لگاريتم مخارج دولتي سرانه  
172/0  64/2-  p لگاريتم قيمت  

  . است -73/2و  -86/2، -1/3برابر  درصد به ترتيب 10و  5، 1مقادير بحراني در سطح 
  هاي تحقيق يافته: منبع

  

 درصد داراي 5 داري معني سطح تمامي متغيرها در است مشخص 5شماره  جدول در كه طور همان

 به الگو براي را پانلي هاي جمعي داده هم آزمون توان مي بنابراين .باشند مي نامانا واحد و ريشه
 پانلي هاي داده جمعي آزمون هم از بلندمدت رابطه عدم وجود يا وجود برآورد براي .رسانيد انجام

 "استرپ بوت" تحت عنوان روشي از اين آزمون در سترالندو. شود مي استفاده )2007(وسترالند 
ارائه  6نتايج اين آزمون در جدول  .نمود استفاده متغيرها در مقطعي وابستگي اثرات حذف براي

 . شده است

داراي  روند، همراه به الگو كه است نكته اين گوياي آمده، دسته ب آزمون اين نتايج از كه آنچه
 اطمينان اين اينجا در .دارد وجود رابطه متغيرها بين بلندمدت در لذا است جمعي هم فرآيند

 به نتيجه و شد خواهد حاصل درستي نتايج الگو، تخمين صورت در كه شده است حاصل

  . شود ميختم ن كاذب رگرسيون
  

  )عرض از مبدأ و روند( وسترالند جمعي هم آزمون از حاصل نتايج :)6( جدول
Robust P-value p-value z-value  ارزش)value(  آماره  

99/0  997/0  739/2  658/1-  Gt 

99/0  999/0  031/3  234/5-  Ga  
68/0  837/0  984/0  165/5-  Pt  
85/0  969/0  862/1  729/5-  Pa  

 تحقيق هاي يافته :منبع
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پس از اطمينان از وجود رابطه بلندمدت ميان متغيرها، ضرايب الگو با روش حداقل مربعات 
 با كه است شده مطرح )1993( 1واتسون و استاك توسطروش  ينا. شود معمولي پويا برآورد مي

 تغييرات به نسبت وابسته متغير يك واكنش معمولي، مربعات حداقل روش در تعديالتي اعمال

 با مقايسه در روش اين هاي مزيت مهمترين از .دهد مي قرار بررسي مورد را مستقل متغيرهاي

 و داشته كاربرد نيز كوچك هاي نمونه در كه است اين انباشتگي هم بردار هاي تخمين زننده ديگر
فطرس و (است  برخوردار نرمال مجانبي توزيع از و كند مي جلوگيري همزمان تورش ايجاد از

  . )1390همكاران، 
 

 DOLSنتايج برآورد  :)7( جدول
  )p-value( ارزش احتمال  انحراف استاندارد  مقدار برآورد شده  ضريب
1/α 566/0  16/0  001/0  
υ/α 681/0  1/0  000/0  

)000/0 (66/55Wald chi2 = 

  هاي تحقيق يافته :منبع
  

رف خصوصي و بوده و لذا مص α/1 از تر بزرگ υ/αهاي پانلي نيز مقدار برآورد شده  با لحاظ داده
 افزايش بنابراين در اين كشورها،. جانشين يكديگرند 8Dمخارج دولتي در گروه كشورهاي 

 خصوصي مصرف كاهش به منجر خصوصي بخش براي دسترس در منابع كاهش با دولتي مخارج
   .شود ميدر اين كشورها تاييد  جايگزينيلذا فرضيه جانشيني و اثر  .شود مي

  

  و پيشنهادات گيري نتيجه -6

حداقل مخارج دولتي با استفاده از روش  و رابطه ميان مخارج مصرفي بخش خصوصي مقالهدر اين 
 1987- 2012طي دوره  انباشتگي پانل ديتا و نيز روش هم )FM-OLS( مربعات كامال اصالح شده

ه اين يبراي كشور نيجردليل در دسترس نبودن داده ه ب .گرديدبررسي  8Dبراي كشورهاي گروه 
كشور از نمونه حذف و مدل براي هفت كشور ايران، مصر، تركيه، اندونزي، مالزي، بنگالدش و 

متغيرها  همه مشخص شد كه KPSS و DF-GLS با انجام آزمون ريشه. شدپاكستان برآورد 
و  traceλهاي آزمون  انباشتگي انگل گرنجر و نيز آماره هم آزمون. يك هستندجمعي از مرتبه 

maxλ مدل أمين شروط اوليه لذا با ت. هاي مدل را تأييد كرد مدت ميان متغير رابطه بلندFM-OLS 
) به جز اندونزي( كشورها ايران و ساير  در دهد مينتايج نشان  .برآورد گرديدبلندمدت  ضرايب

                                                            
1. Stock and Watson (1993) 
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مصرف خصوصي و مخارج رو  ده و از اينبو تر بزرگ اي هورد  بين از كشش اي دوره  درون كشش
 خصوصي بخش مصرف كاهش به منجر دولتي مخارج افزايشدولتي جانشين يكديگرند و 

مصرف  در اندونزي .شود مييد يدر اين كشورها تا جايگزينيلذا فرضيه جانشيني و اثر  شود مي
در اين كشور تأييد مكملي فرضيه كينزي و اثر  ديگر بوده وخصوصي و مخارج دولتي مكمل يك

   .گردد مي
 هاي تابلويي مربوط به كشورهاي مورد مطالعه مد دست آمده، دادهه در ادامه براي استحكام نتايج ب

نتايج آزمون ريشه واحد . انباشتگي پانل برآورد گرديد نظر قرار گرفت و مدل بر اساس رهيافت هم
پانلي  انباشتگي همي ها همچنين آزمون. همه متغيرها جمعي از مرتبه يك هستندپانل نشان داد كه 

براي برآورد ضرايب بلندمدت مدل . هاي مدل را تأييد كرد مدت ميان متغير رابطه بلندوجود 
حاصل نشان داد كه با لحاظ  جنتاي. انباشته پانل از روش حداقل مربعات پويا استفاده شد هم
مصرف خصوصي بوده و  تر بزرگ اي هورد  بيناز كشش  اي دوره  درونكشش هاي پانلي نيز  داده

 افزايش بنابراين در اين كشورها،. جانشين يكديگرند 8Dو مخارج دولتي در گروه كشورهاي 
 خصوصي مصرف كاهش به منجر خصوصي بخش براي دسترس در منابع كاهش با دولتي مخارج

دست آمده با ه نتايج ب .شود ميييد أدر اين كشورها ت جايگزينيلذا فرضيه جانشيني و اثر  ،شود مي
و دهمرده و همكاران  )2009(، فورسري و سوسا )2006(، كان )2001( هونتايج مطالعاتي نظير 

   .سازگار است) 2011(
بيشتر ) همانند كشورهاي مورد مطالعه(دولت در كشورهاي در حال توسعه  از آنجايي كه مخارج

گردد دولت با طرح آثار جبراني  مخارج عمراني و عمومي و در جهت توسعه است لذا پيشنهاد مي
 اثر جبراني، اثر نوع نخستين. جاي مصرف خصوصي بكاهده از درجه جايگزيني مخارج دولتي ب

 سطح بهبود با كه است خصوصي نهاده توليد عنوان به دولت مخارج افزايش از حاصل درآمدي

 در خانوار كار ساعات افزايش به اثر مربوط دومين .شود مي خانوار مصرف افزايش باعث توليد،

 را خانوار مصرف افزايش و توليد كه افزايش است دولتي مخارج افزايش از ناشي ثروتي اثر پي

عنوان ابزار سياستي مهمي   ويژه مخارج دولتي به  هاي مالي به كه سياستتوجه به اينبا  .دارد پي در
رابطه جانشيني و اثر با توجه به  و از طرفي شود ميبراي تاثيرگذاري بر متغيرهاي حقيقي محسوب 

ان اين گذار سياست، 8Dدر بيشتر كشورهاي  مصرف بخش خصوصي ومخارج دولتي جايگزيني 
در مواجهه با هاي مالي جهت تحريك يا تثبيت اقتصادي  سياستدر استفاده از  بايست مي كشورها
ل جامعه را ارزيابي كرده و تمام جوانب امر و اثرات رفاهي آن بر خانوار و ك ،هاي اقتصادي بحران
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هاي بهينه و مناسب با  سياست ،جانبه و استفاده از حداكثر توان كارشناسي ريزي دقيق و همه با برنامه
 . تا بيشترين عايدي از آن بدست آيد كننداتخاذ  خويش را شرايط اقتصادي حاكم بر جامعه
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  و مĤخذمنابع 

  منابع و مĤخذ فارسي) الف

گذاري  بررسي ارتباط بين سرمايه". )1388(فرزانه  ،محمديو . آمنه ،شهيدي. كريم ،آذربايجاني .1
 هاي گسترده مستقيم خارجي، تجارت و رشد در چارچوب يك الگوي خودتوضيح با وقفه

)ARDL(". 9 پژوهشهاي اقتصادي)1-17 :)2 .  
 و عراقي منصور خليلي .راهنماي نوين اقتصاد كالن .)1383(وينار كوويچ  وين، پي بي اسنودن، اچ .2

  . تهران، انتشارات برادران ؛علي سوري
  . ديباگران تهران ،تهران ،Microfitاقتصاد سنجي كاربردي به كمك  .)1384(تشكيني، احمد  .3
تاثير مخارج دفاعي بر رشد " .)1387( علي ،كاشمري و. محمدحسين ،حسني صدرآبادي .4

بررسي مدل طرف عرضه (اقتصادي و اثر غير مستقيم آن بر مصرف خصوصي در ايران 
  . 25-40): 2(8 پژوهشهاي اقتصادي .")اقتصاد

تاثير مخارج " .)1389( ريحانه ،فيروزي و. زيبا ،آذرپيوند .محمدحسين ،صدرآباديحسني  .5
بررسي (مستقيم آن بر مصرف خصوصي در ايران  بهداشتي دولتي بر رشد اقتصادي و اثر غير

  . 57-64 ):42(13 مديريت سالمت .")مدل طرف عرضه اقتصاد
هاي كالن بر توزيع  تاثير شاخص" .)1389( مهيم ،شهيكي تاش و. مهدي ،صفدري .نظر ،دهمرده .6

   .25-55 ):54(14 پژوهشنامه بازرگاني .)1386-1353(درآمد در ايران 
اي دولت بر  هاي مخارج يارانه اثر شوك" .)1390( آقايي خوندابي، مجيد و. پور، محمد رضايي .7

  . 139-160 ):60(19 هاي اقتصادي ها و سياست پژوهش ."مصرف واقعي بخش خصوصي ايران

يك : مستقيم و مخارج دولت بر اشتغال و تورم غير  اثرات ماليات" .)1390( نورالدين ،شريفي .8
  . 59-78 ):95(2 تحقيقات اقتصادي ."ستانده –تحليل داده 

اثر مخارج دولت بر اقتصاد منطقه با استفاده از " .)1381( محمد ،عليزاده و. نورالدين ،شريفي .9
 ):13(4 پژوهشهاي اقتصادي ايران ."مطالعه موردي استان گلستان ،ماتريس حسابداري اجتماعي

56-33 .  
 مصرف بر دولت مخارج تأثير بررسي" .)1391( محمد سيدي، سيد و. حسين صمدي، علي .10

 تحقيقات فصلنامه ."ايران براي كاربردي با دولت؛ مخارج جبراني آثار به توجه خصوصي با

  . 57-86 ):8(2 اقتصادي مدلسازي
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ارتباط اندازه دولت با توسعه انساني " .)1389( وجيهه ،افضلي ابرقويي و. عباس ،عصاري آراني .11
-90 ):36(10 رفاه اجتماعي .")مقايسه كشورهاي نفتي و كشورهاي در حال توسعه غير نفتي(

61 .  
بررسي ميزان تاثير مصرف " .)1390( سودا ،جبرائيلي و. اكبر ،آقازاده .محمدحسن ،فطرس .12

شامل (هاي تجديدپذير و تجديدناپذير بر رشد اقتصادي كشورهاي منتخب در حال توسعه  انرژي
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 ضميمه
 )تغيير در عرض از مبدأ( ها اندريوز براي سطح داده -آزمون ريشه واحد زيوت :)8( جدول

  لگاريتم قيمت  لكاريتم مخارج دولتي  لگاريتم مصرف سرانه  متغير

  tآماره   سال شكست  tآماره   سال شكست tآماره   سال شكست  كشور
  -02/4  1996  -96/3  1997  -26/2  1994  ايران
  -49/3  1992  -75/2  1995  -18/3  2007  مصر
  -05/5  1998  -78/3  2003  -83/3  2004  تركيه

  -19/4  1998  -81/2  1997  -13/4  1993  اندونزي
  -86/3  1998  -54/3  1996  -56/3  1998  مالزي

  -23/4  2000  -49/3  2002  -25/0  1996  بنگالدش
  -57/4  2000  -42/4  2006  -89/3  2000  پاكستان

  -58/4 ،-8/4، -34/5: به ترتيب عبارت است از% 10، %5، %1مقادير بحراني در سطح 
  هاي تحقيق يافته :منبع

 

بنابراين شرط اوليه مدل . 1هستندI(1) شود كه تمامي متغيرها داراي ريشه واحد و نامانا  مشاهده مي
FM-OLS )و وجود شكست ساختاري  .شود ميتأمين ) يكسان بودن مرتبه جمعي تمامي متغيرها

  . كند ايجاد نمي FM-OLSدر متغيرها خللي در نتايج تخمين 

                                                            
به ) تغيير در شيب و الگوي تغيير در عرض از مبدأ و شيب تابعالگوي (الزم است اشاره شود كه نتايج آزمون براي ساير الگوها . 1

  . شود ها خودداري مي رسد كه به دليل طوالني شدن مطلب از ارائه آن نتايج مشابهي مي
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Estimating Substitution Elasticities between Private 
Consumption and Government Spendings in Iran and D8 

Countries 
 

Behzad Salmani1 
Hossein Asgharpour2 

Saeid Ebrahimi3 
 

Abstract    
Fiscal policies, especially government spendings, are considered as an 
important policy tool to influence real variables. The relationship between 
government spendings and private consumption has always been one of the 
concerns of policy makers. This paper investigates the relationship between 
government spendings and private consumption by estimating the intra-
temporal and inter-temporal elasticity substitutions in D8 countries. For this 
purpose, time series data and the panel of private per capita consumption, 
public per capita spending and relative prices over the period of 1987 - 2012 
are employed, and long-run relationship between the variables is estimated 
for all the countries by using the FM-OLS and the panel co-integration. The 
results of FM-OLS confirm the hypothesis of substitution between 
government spendings and private consumption in D8 countries (except 
Indonesia). Also, the DOLS results, too, indicate that there is such a 
relationship between private consumption and government spendings in the 
studied countries. 
 
Keywords: Private consumption, government spendings, Substitution 
elasticities, FMOLS, Panel cointegration. 
JEL Classifications: E21, E62. 
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Effects of oil revenues abundance on economic decision 
making: Factors involved and and private sector share in 

Iran’s economy 
 

Behnam Ebrahimi1 
Hosayn Esmaili Razi2 

Shirin Shirali3 
 
Abstract    
Oil revenues abundance provides the necessary cash for implementing 
economic programs. However, it has several negative consequences on 
various economic sectors and institutions as well. One of the most important 
possible outcomes of oil revenues abundance is considerable disturbances in 
the economic decision-making system. Occurrence of such disturbances 
distorts decisions on saving and investment, size and structure of the 
government budget, budget deficit and deviation of trade policies from 
optimal conditions. Thereby, government’s share of the total economy will 
rise steadily, and share of the private sector will shrink in turn. In this study, 
using a general simultaneous equations model and the data on Iran’s 
economy within the period of 1363-1390, in addition to determining the 
origins and clarifying the structure of such effects, suitable remedial 
measures are proposed. According to the findings of the study, the most 
appropriate policy is the one that prevents transmitting of oil revenue 
fluctuations to the economy while saving A/M benefits for that. 
 
Keywords: Oil revenues, Economic decision-making system, Private and 
public shares (of economy). 
JEL Classifications: O13, Q32, E21, E62. 
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Nonlinear Smooth Transition Auto-regressive Method in 

Investigation of Influence of Saving on Economic Growth: A 
Case Study of Iran 

 
Gholam Reza Zamanian1 

Madjid Hatefi Madjumerd2 
 

Abstract    
This study aims at the effects of saving variation on Iran's economic growth. 
The study is conducted in the framework of the nonlinear smooth transition 
auto-regressive method covering the period 1976-2012. To this end, we have 
tested a linear model against a nonlinear model and shown that the nonlinear 
model has a better approximation than the linear model. Then, a logistic 
nonlinear model is estimated by using Trasvirta test. Variations in the 
independent variables on the basis of the logistic nonlinear model are 
divided into three segments include down, middle and up thresholds. The 
result indicate that the effect of differential variables such as GDP, saving 
and ex-period error is reduced by moving from down to the middle 
threshold. This decreased effect, that is included in the model exogenously, 
shows itself in a dummy variable named ‘war impact’. Then, by moving 
from the middle toward the up threshold, this process is inversed, and it 
increases. In all the three thresholds, saving and the GDP variation of the ex-
period have the least and the most influence on the next period GDP 
respectively. 
 
Keywords: Saving, Economic growth, Smooth transition autoregressive, 
Nonlinear estimation. 
 JEL Classifications: Z000, F100, C220. 
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Studying the Effect of Time Inconsistency on Inflation in 
Iran Using the FMOC Approach 

 
Hossein Abbasinejad1 

Yazdan Gudarzi2 
Seyedparviz Jalili Kamju3 

 

Abstract    
In macroeconomics, we can find evidence of time inconsistency in cases like 
tradeoff between inflation and unemployment. Generally, the difference 
between ex ante and ex post optimalities is known as ‘time inconsistency’. 
Subject to a certain unemployment rate, when the expected rate of inflation 
is low, the inflation rate will, indeed, be low too. This will give an incentive 
to the central bank and authorities to enforce a policy to decrease the 
unemployment rate and increase the society’s welfare based on time 
inconsistency and their own discretionary power. Accordingly, this paper 
studies the time inconsistency issue and its effects on inflation and seeks to 
investigate the existence or non-existence of time inconsistency and its rate 
in the monetary policies of Iran. In this regard, by applying the model 
suggested by Clark et al. (1999) and Richard Mash (2000) for Iran based on 
the data related to the period of 1971-2014, we show that, in these years, 
there has existed time inconsistency in Iran’s economy and that the 
inflationary bias decreased from 9.68% in the period of 1971-1994 to 8.15% 
in the period of 1995-2014; hence, time inconsistency in the period  of 1971-
1994 had more effect in comparison with the period of 1995-2014. 
 
Keywords: Inflation, Time inconsistency, Inflationary bias, Commitment, 
Discretion. 
JEL Classifications: E31, E58, C61. 
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Religiosity and Cooperation in Public Good Games: Some 

Iplications for Public Policy Formulation 
 

Habib Ansari Samani1 
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Mohammad Taghi Gilak Hakimabad3 
 

Abstract  
Synergy in prosocial behavior of economic agents sets personal interests 
alone with social interests. This paper reports an empirical study aiming to 
examine the relationship between religiosity and cooperation to create group 
interest. So, two versions of public good game (PGG) experiment including 
"motivated" and "hypothetical" tests were performed in five steps on a 
random sample of Mazandaran University students. Religiosity and 
personality dimensions were measured by standard questionnaires after the 
game. The backward regression results show that, in the first steps of the two 
games, greater public good contributions were presented by individuals with 
high scores on a scale of morality and religious devotion. The relationship 
between religiosity and cooperation in later steps is maintained in the 
hypothetical game, but it disappears in the motivated game. The findings 
indicate that financial incentives lead to corrective actions to maintain 
cooperation in group, but the removal of monetary incentives exasperated 
the response of conditional cooperators to free-riders’ behavior. Finally, the 
level of cooperation is significantly reduced. Players' behavior shows that 
their cooperation is dependent on the average level of group contributions. 
They tend to keep their participation near group cooperation. The policy 
implication of such behavior is taking care to avoid free riding behavior. 
Keywords: Social capital, Cooperation, Personality dimensions, Public good 
game. 
JEL Classification: C92, C93, M14, D71. 
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The Effects of Business Cycles on the Mortality Rate in 

Provinces of Iran 
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Abstract 
Economic growth and public health improvement are the key issues in social 
development and policy-making processes. Economic downturns and upturns 
affect the lifestyle of people as well as their health status and health expenditure. 
The studies ever done indicate that the relationship between health and economic 
conditions is vague and, in different situations, contradictory. Thus, concerns 
about the impact of economic conditions on the public health seem to be natural.  
In this study, the relationship between business cycles and mortality rate, as an 
indicator of health status, in provinces of Iran is investigated using panel data 
during 2002-2010. Therefore, GDP per capita is used as an indicator of economic 
activity (or business cycles). Furthermore, references are made to the interactive 
effects of unemployment and the level of economic activity. Urbanization and air 
pollution are the other complementary indicators to explain the mortality rate. 
The results show that the relationship between mortality and GDP per capita is 
negative. The coefficient of the interactive effects of unemployment and the level 
of economic activity is also negative, meaning that, as GDP rises, the relationship 
between unemployment and mortality becomes more negative (i.e. more 
unemployment, less mortality). Also, mortality is a positive function of 
urbanization and air pollution. 
 
Keywords: Business cycles, Unemployment, Mortality rate, Iran. 
JEL Classification: E32, I15. 
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Unbalanced Pricing Policy on Fossil Fuels in Different 

Regions of Iran: Application of a Dynamic Regional General 
Equilibrium Model 

 
Mehdi Akaberi Tafti1 

Farhad Khodadad Kashi2 
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Abstract 
In this article, we explore the welfare and environmental impacts of unbalance 
pricing on fossil energy in different areas of Iran using a regional dynamic 
general equilibrium model. For this purpose, initially, the willingness of each 
province to avoid the harmful impacts of pollution is calculated and then, based 
on the results of the calculations, the provinces are classified into eight regions. 
Then, we define two different policy scenarios and compare their results. The two 
scenarios include a base scenario (i.e. without taxes and government intervention) 
and unbalanced pricing of fossil energy for different regions. The effects of 
different policies are investigated in 35 periods of 10 years. According to the 
results of the study, internalizing the costs of environmental pollution has positive 
environmental impacts, while the effects of welfare factors on unbalanced pricing 
are not statistically significant. Accordingly, an unbalanced pricing policy of 
fossil fuels is recommended to improve the quality of the environment. 
 
Keywords: Regional dynamic general equilibrium model, Welfare and 
environmental impacts, Unbalanced pricing, Environmental costs. 
JEL Classification: D58, D60, D62, H21, H23, Q52, Q53, Q54, Q58. 
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The Impact of Targeted Subsides of Basic Goods on the 
Household Welfare: A Case Study of the City of Isfahan 

 
Monir Sadeghi1 

Nematollah Akbari2 
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Abstract 
One of the policies in developing countries and even in developed ones is 
paying subsidies and adopting a profitable supporting method in this regard. 
However, payment of subsidies, such as subsidies on basic goods, has 
certain disadvantages. Consequently, developed and developing countries 
prefer to have a system of targeted subsidy payment. This tendency has had 
influences on welfare of families.  
This article examines the effects of targeted subsidies of basic goods (e.g. 
bread and grains, meat, dairy products, eggs of birds, oil and fat, fruits and 
dried fruits, vegetables and cereals, and sweets) on the welfare of families in 
urban regions of Isfahan, representing the vulnerability order of income 
deciles due to the variation of foodstuff prices. For this reason, the theory of 
demand and especially the seemingly unrelated regression of the linear 
expenditure system are used to examine the demand equations and then 
standards of “Compensating Variation” and “Equivalent Variation” for 
evaluation of consumers’ welfare variation in Isfahan.  
An estimate of the demand system is calculated based on expense-income of 
the urban household in Isfahan during the period 2004–2011. The results 
obtained from the calculation of “Compensating Variation” and “Equivalent 
Variation” in four urban household commodity groups in Isfahan province in 
2011 show a reduction in the household welfare after implementing targeted 
commodity subsidies. Furthermore, according to the existing descriptive data 
of the targeted subsidies program, urban families in Isfahan experienced 
welfare stagnation in 2011. In that year, the first income decile was the most 
damaged decile because of the increase in the prices. 
 
Keywords: Basic goods, Linear expenditure system, Compensated 
Variation, Equivalent Variation, Consumer’s welfare. 
 JEL Classification: H75, Q12. 
 

                                                            
1. M.Sc in Economic, Isfahan University  
Email: monir.sadeghi@gmail.com 
2. Professor in Economic, Isfahan university    
3. Assistant Professor in Economic, Isfahan University   



 
Abstracts / Vol.8, No.16, Autumn & Winter 2016  8 

 

The Effect of Oil rents on the Institutional Quality in 
 Oil-Based Economies 

 
Hamid Tofighi1 

Hassan Yahyavi Razlighi2 
 

Abstract 
Through a rent-seeking model, this article analyses the relationship between 
institutional quality and oil rents. It is claimed that for each country, a 
threshold exists, such that beyond this point, any additional amounts of oil 
rent begin to have a negative impact on institutional quality. If oil rent is 
lower than its critical threshold, the country’s economy still performs well, 
but, as the oil rent increases, the expected return of the rent-seeking behavior 
is elevated. This, in turn, lowers the quality of institutions. This relationship 
is illustrated by an inverse U-shaped curve. Our empirical study confirms 
such an inverse U-shaped curve for oil-based economies for the years 1996-
2011. Also relationships prove to exist between oil rents and such indices as 
role of law, control of corruption, voice and accountability, and political 
stability. 
 
Keywords: Oil rent, Institutional quality, Kaufman index. 
JEL Classification: Q32, O43, O10, F10. 
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The Effect of Income Risk on Gross Domestic Saving 
Rate: A Case Study of Iran 

 
Mohammad Ali Ehsani1 

Maryam Khalili Asl2 
 

Abstract  
In this research, the effect of risk or uncertainty, as one of the most 
important variables, on saving has been studied in Iran using the ordinary 
least squares method over the period of 1980 to 2010. We consider the 
standard deviation of Gross Domestic Product (GDP) as a proxy for the 
income risk in order to evaluate the effect of the income risk on the saving 
rate. The empirical findings of this research indicate a positive and 
significant effect of the income risk on the gross domestic saving rate. In 
other words, an increase in uncertainty causes disutility for risk-averse 
consumers. Consumers reallocate their consumption from the present to the 
future in order to decrease the disutility. Then, saving increases and it 
confirms the effect of precautionary motives on saving. Moreover, economic 
growth, the nominal interest rate on bank deposits, inflation and the ratio of 
net exports to GDP have positive effects on the saving rate.               
 
Keywords: Gross domestic saving rate, Income risk, Iran, Ordinary least 
squares method.   
JEL Classification: E21, D81. 
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